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1. Úvod 

Finanční analýza patří mezi základní metody, pomocí kterých hodnotíme finanční situaci 

podniku. Finanční analýza je důležitá, protože pomocí ní podnik hodnotí výsledky dosažené 

v minulosti a zároveň předvídá vývoj v budoucnosti. V praxi jsou výsledky finanční analýzy 

podstatné jak pro interní uživatele podniku, tak i pro externí. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situace podniku Zetaspol, s.r.o. pomocí 

finanční analýzy. Finanční analýza je provedena za období 2010 až 2014. Výpočty finanční 

analýzy jsou zpracovány především z účetních výkazů podniku.  

Práce se skládá z pěti kapitol. A to z úvodu, druhé kapitoly, která teoreticky popisuje 

finanční analýzu, kapitol tři a čtyři, které jsou praktické a z kapitoly pět, ve které nalezneme 

závěr. 

Druhá kapitola je zaměřena na popsání teoretických základů finanční analýzy. Nalezneme 

zde definici finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu, používané metody 

finanční analýzy, které jsou poté podrobněji popsány. Konkrétně se jedná o horizontální a 

vertikální analýzu, dále analýzu poměrovými ukazateli, hodnocení finanční situace pomocí 

pyramidového rozkladu a také hodnocení finančního zdraví pomocí predikčních modelů.  

Ve třetí kapitole je představen podnik, dále je na něj aplikována SWOT analýza a také je 

podnik srovnán s konkurencí. V kapitole 4 je finanční analýza aplikována na podnik Zetaspol, 

s.r.o. Finanční analýza je zpracována pomocí horizontální a vertikální analýzy, dále je podnik 

zhodnocen pomocí poměrové analýzy. Poté je na podnik aplikován Du Pontův rozklad a také 

je podnik zhodnocen pomocí predikčních modelů.  

Závěr je věnován zhodnocení výsledků finanční analýzy. Nalezneme zde, v jaké finanční 

situaci se podnik nachází, jakou má zadluženost, rentabilitu, aktivitu, likviditu a také, zda je 

podnik finančně zdraví.  
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2. Popis finanční analýzy 
Finanční analýzu lze chápat jako nástroj finančního řízení podniku a patří mezi základní 

metody, pomocí kterých podniky komplexně zjišťují finanční zdraví podniku. Podle Růčkové 

(2011) ji lze chápat jako rozbor dat získaných především z účetních výkazů podniku. Finanční 

analýza se stala nezbytnou součástí každého podniku, který chce být v dnešním konkurenčním 

prostředí úspěšný. Pomocí finanční analýzy podniky zjišťují, v jaké situaci se nacházejí, jaká je 

jejich perspektiva a jaké mají možnosti dalšího rozvoje na trhu. V podniku je zjišťováno, kde 

může dojít ke zlepšení nebo naopak zda podniku nehrozí nežádoucí úpadek. Výsledky finanční 

analýzy jsou užitečné jak pro interní uživatele (manažery), tak i pro uživatele externí (investoři, 

banky, dodavatelé). Výsledky mohou být použity pro zhodnocení bonity podniku. To znamená, 

že pomocí výsledků se externí uživatelé rozhodují, za jakou cenu půjčí či investují 

do podniku kapitál. 

Finanční analýza neslouží jen jako výstup, podle kterého hodnotíme rozhodnutí učiněná 

v minulosti, ale slouží také jako podklad pro rozhodování v současnosti a budoucnosti. Jak říká 

Dluhošová (2010), hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně zhodnotit úroveň současné 

finanční situace podniku, posoudit vyhlídky finanční situace v budoucnu a připravit taková 

opatření, aby se podnik dostal do lepší ekonomické situace a zajistil si další prosperity. 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování kvalitní finanční analýzy je nezbytné mít kvalitní zdroje informací 

o podniku. Čím více zdrojů a od různých subjektů, tím lépe můžeme finanční 

analýzu zpracovat. Hlavním a výchozím zdrojem informací pro podnik jsou především 

finanční výkazy. 

 „Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře 

majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha, o tvorbě a užití výsledku hospodaření 

(výkaz zisku a ztráty) a konečně o pohybu peněžních toků (výkaz cash flow).“ (Dluhošová, 

2010, str. 72) 

Mezi další důležité zdroje informací patří výkazy vnitropodnikového účetnictví, ty však 

nepodléhají žádné jednotné úpravě. Tzn., každý podnik si je vytváří tak, jak mu to nejvíce 

vyhovuje. Mezi tyto výkazy lze zahrnout především výkazy zobrazující vynakládání 
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podnikových nákladů, dále pak výkazy členící náklady a výnosy podle středisek v podniku. 

V neposlední řadě sem patří různé kalkulace. Tyto výkazy však ve většině případů 

nejsou veřejně přístupné.  

Užitečné informace lze nalézt i v internetovém zpravodajství, novinách, odborných 

časopisech, burzovním zpravodajství, dále z oficiálních ekonomických statistik a také 

podnikových statistik. 

2.2 Metody finanční analýzy  

Metody používané ve finančních analýzách lze členit různě. V závislosti na konkrétních 

potřebách každého podniku lze finanční analýzu provádět různými způsoby, 

různými technikami a v různé míře podrobnosti. Základní členění se dělí na deterministické 

a matematicko-statistické (viz obr. 2.1).  

„Metody deterministické se používají pro analýzu souhrnného vývoje, 

pro analýzu struktury, pro kombinaci trendů a struktury a pro analýzu odchylek. Pro menší 

počet období jsou standardními nástroji pro běžné finanční analýzy v podniku. 

Analýza citlivosti slouží k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniků, tedy 

posouzení vlivu změn vybraných faktorů na výsledné hodnocení. Matematicko-statistické 

metody vycházejí z pravidla z údajů delších časových řad, bere se v úvahu statistická 

náhodnost dat, slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k učení 

kauzálních závislostí vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách, včetně vyhodnocení 

statistické spolehlivosti výsledků.“ (Dluhošová, 2010, str. 72) 

2.2.1 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy lze přehledně vyjádřit meziroční změny účetních výkazů. 

Horizontální analýza je společně s vertikální analýzou výchozím bodem finanční analýzy. 

Horizontální analýza je dynamický ukazatel, neboť vyjadřuje, o kolik se změnily jednotlivé 

položky v účetních výkazech v čase. Pomocí horizontální analýzy vyjádříme 

změnu jednotlivých položek účetních výkazů oproti minulému roku a to buď relativní změnu, 

tzn., o kolik procent jednotlivé položky bilance vzrostly nebo poklesly (tj. index) 

nebo absolutní změnu, tzn., o kolik se jednotlivé položky změnily v absolutní výši (tj. 

diference). Horizontální analýza může být aplikována na jednotlivé položky rozvahy, výkazy 

zisku a ztrát a na další výkazy, které mají pro podnik důležitý význam (Kislingerová a Hnilica, 

2008). 
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Horizontální analýzu lze vypočítat jako: 

 relativní změna = 
1

1





t

tt

U

UU
 (2.1) 

nebo absolutně jako: 

 absolutní změna = 1 tt UU . (2.2) 

 

 

Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy  Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v tom, že jednotlivé položky výkazů vyjadřují procentní 

poměr na zvolené položce, námi určený celek (100 %). 

V případě rozvahy je volba celku jednoznačná, u aktiv to jsou celková aktiva, u pasiv 

pak celková pasiva. Je však možné provést také vertikální analýzu různých podpoložek, které 
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chceme mít podrobněji zanalyzovány. To pak volíme jako celek dílčí složky aktiv, či pasiv.  

Například oběžná aktiva můžeme podrobněji analyzovat na zásoby, krátkodobé a dlouhodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek, u pasiv například jako celek můžeme zvolit cizí 

zdroje a vypočítat podíl rezerv, krátkodobých a dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů 

a výpomocí. Takto provedená analýza nám utvoří ještě podrobnější rozbor. Jednotlivé položky 

rozvahy poté zobrazují, kolika procenty se podílejí na celkové sumě. Díky tomu můžeme vidět, 

jakou má podnik majetkovou strukturu a jakou strukturu mají jeho zdroje financování. 

V případě výkazu zisku a ztráty už volba celku tak jednoznačná není. Nejčastěji bývají 

zvoleny celkové tržby, ale můžeme zvolit také celkové výnosy, či celkové náklady. Taktéž 

u tohoto výkazu můžeme vytvářet různé podpoložky. Můžeme například zkoumat podíl 

jednotlivých položek osobních nákladů na celkových osobních nákladech. Vertikální 

analýza nám zobrazuje, které náklady nebo výnosy nám nejvíce ovlivňují výsledek hospodaření 

a které jsou naopak zanedbatelné (Kislingerová a Hnilica, 2008). 

Při výpočtu vertikální analýzy poměřujeme hodnotu dílčího ukazatele 

Ui  s hodnotou absolutního ukazatele ∑Ui. Výpočet vypadá následovně: 

 podíl na celku =
 i

i

U

U
. (2.3) 

2.3 Poměrové ukazatele 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je jedna z nejčastějších a nejrozšířenějších 

metod finanční analýzy. Poměrová analýza na rozdíl od vertikální či horizontální analýzy dává 

do poměru položky vzájemně mezi sebou. Díky tomu se nám představa o finanční 

situaci zobrazuje v dalších souvislostech. Tato analýza vychází z účetních dat (rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát, cash flow). V praxi nejčastěji používané jsou skupiny ukazatelů 

zadluženosti, rentability, likvidity, aktivity a ukazatele kapitálového trhu (Kislingerová a 

Hnilica, 2008). 

Pomocí poměrových ukazatelů můžeme provést analýzu trendů – časový vývoj finanční 

situace dané firmy. Dále je také vhodným nástrojem průřezových analýz – srovnání 

s podobnými podniky. 
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Obr. 2.2 Členění metod finanční analýzy  Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková (2011) 

2.3.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability jsou v praxi jedny z nesledovanějších ukazatelů, neboť informují, 

jak efektivně společnost podniká. Rentabilita vyjadřuje, jakého zisku podnik pomocí 

investovaného kapitálu dosahuje. Vyjadřuje míru zhodnocení vynaložených prostředků. 

Rentabilita by měla být posuzována v delším časovém horizontu, poněvadž může dojít 

ke krátkodobým výkyvům, které však ještě nemusí znamenat problémy (např. nové investice, 

zavádění nových výrobků). Vývoj ukazatelů rentability má žádoucí rostoucí trend. 

Než začneme popisovat jednotlivé typy rentability, musíme objasnit jednotlivé 

modifikace výsledku hospodaření. EBIT vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky a měří 

efektivnost hospodářské činnosti bez ohledu na strukturu financování. EBT vyjadřuje výsledek 

hospodaření před zdaněním, někdy označován jako hrubý zisk. Čistý zisk je označován 

jako EAT, v účetní terminologii se jedná o výsledek hospodaření za účetní období. 

Rentabilita aktiv   

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu, 

kdy vloženým kapitálem jsou aktiva, tedy ziskovost vloženého kapitálu. Tento ukazatel bývá 

považován za klíčový, neboť počítáme s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

byly financovány. 

 Při výpočtu rentability aktiv poměřujeme výsledek hospodaření a aktiva. 

Rentabilitu aktiv vypočítáme jako poměr výsledku hospodaření před úroky a zdaněním (EBIT) 
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a aktiva (viz vzorec 2.4) nebo jako čistý zisk (EAT) plus úroky snížené o sazbu daně z příjmů 

(t) v poměru s aktivy (viz vzorec 2.5). Vypočítáme ji jako: 

 rentabilita aktiv = 
aktiva

EBIT
 (2.4) 

nebo 

 rentabilita aktiv = 
aktiva

túrokyEAT )1( 
. (2.5) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE - Returm on Capital Employed), která měří 

výnosnost investovaného kapitálu vlastního a dlouhodobého cizího, poukazuje na význam 

dlouhodobého investování. ROCE znázorňuje, jaké výnosnosti dosáhli akcionáři a věřitelé, 

kteří do podniku investovali. 

Při výpočtu rentability dlouhodobých zdrojů poměřujeme zisk před úroky a zdaněním 

s vlastním kapitálem (VK) a dlouhodobými dluhy a vypočítáme ji jako: 

 rentabilita dlouhodobých zdrojů = 
dluhydlouhodobéVK

EBIT

.
. (2.6) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) vyjadřuje 

skutečnou míru zisku, vyjadřuje tedy, kolik čistého zisku (EAT) připadá 

na jednu korunu vlastního kapitálu. Má význam především pro majitele podniku a konkurenci, 

pro věřitele již tak podstatná není. Tento ukazatel je možné porovnat s mírou inflace 

a úrokovou mírou za zapůjčený cizí kapitál. 

Rentabilitu vlastního kapitálu vypočítáme jako poměr čistého zisku (EAT) 

a vlastního kapitálu, 

 rentabilita vlastního kapitálu = 
VK

EAT
. (2.7) 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales) někdy označována jako zisková marže 

zobrazuje, jakého zisku podnik dosahuje při dané úrovni tržeb. Tento ukazatel je vhodný 

především pro porovnání v čase a pro srovnání s konkurencí. Ukazatel se může lišit podle 



12 

 

varianty zisku, který do vzorce vložíme. Pro vnitropodnikové řízení firmy se používá EAT 

(viz vzorec 2.8), při porovnání s podobnými podniky lze použít také EBIT, aby výsledky 

neovlivnilo různé úrokové zatížení cizího kapitálu (viz vzorec 2.9). 

Rentabilitu tržeb vypočítáme jako:  

 rentabilita tržeb = 
tržby

EAT
 (2.8) 

nebo 

 rentabilita tržeb = 
tržby

EBIT
 (2.9) 

Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů (Return on Costs) se hodnotí vždy v trendu. Používá se pro relativní 

úroveň nákladů. Tento ukazatel by měl být rostoucí. Čím větší hodnoty dosahuje, tím lépe 

jsou vložené náklady zhodnoceny. 

Rentabilitu nákladů vypočítáme jako: 

 rentabilita nákladů = 
náklady

EAT
. (2.10) 

2.3.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Stabilitu podniku ovlivňuje struktura zdrojů financování. Hodnotíme ji pomocí 

vztahu mezi podnikovými aktivy a zdroji jejich krytí. 

Ukazatelé zadluženosti zobrazují, v jakém poměru podnik využívá vlastní a cizí zdroje. 

Znázorňuje tedy, v jaké výši podnik využívá cizí kapitál a jak je schopný hradit své závazky. 

Je samozřejmé, že s větším využitím cizího kapitálu roste riziko, neboť podnik musí vždy platit 

své závazky. Ve finančně zdravém podniku však nemusí být vyšší zadluženost špatným jevem, 

poněvadž může podporovat růst rentability a růst tržní hodnoty firmy. Podnik by neměl 

svou činnost financovat jen z vlastních zdrojů, jelikož to snižuje výnosnost. Poměr vlastních 

a cizích zdrojů závisí na několika faktorech.  

Cizí kapitál je levnější zdroj financování než kapitál vlastní. Tento stav je zapříčiněn 

náklady spojenými s jednotlivými druhy kapitálu. Úroky z cizího kapitálu jsou daňově 

uznatelné. Ovlivňují podniku daňové zatížení a snižují mu tak daňové břemeno. 

U vlastního kapitálu to jsou dividendy, které daňově uznatelné nejsou. Další z vlivů, který 
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ovlivňuje cenu kapitálu, je doba splatnosti. Čím kratší doba splatnosti, tím je levnější. Proto je 

pro podnik nejlevnější cizí kapitál krátkodobý (tj. obchodní úvěr nebo běžný bankovní úvěr) 

a nejdražší kapitál vlastní.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity ratio) 

 Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme dlouhodobou stabilitu podniku. Ukazatel zobrazuje 

financování podniku. Tento ukazatel by měl být posuzován 

v souvislosti s rentabilitou podniku. Podíl vlastního kapitálu na aktivech by měl mít rostoucí 

trend, vysoká hodnota ukazatele značí stabilní podnik. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vypočítáme jako: 

 podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
aktiva

kapitálvlastní
. (2.11) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti je základním ukazatelem zadluženosti. Znázorňuje 

míru celkových dluhů na majetku podniku. Věřitelé si přejí mít hodnotu tohoto ukazatele 

co nejnižší. Tento ukazatel je podstatný především pro dlouhodobé věřitele, například 

komerční banky. Pokud je celková zadluženost podniku vysoká, může být pro ni složitější 

sehnat další zdroje financování. Vývoj by měl mít tento ukazatel klesající. 

Analytickými ukazateli jsou dlouhodobá a běžná zadluženost. Dlouhodobá zadluženost 

bere v potaz jen dlouhodobý cizí kapitál (viz vzorec 2.13), běžná zadluženost jen krátkodobý 

cizí kapitál (viz vzorec 2.14). 

Celkovou zadluženost vypočítáme jako: 

 celková zadluženost = 
aktiva

kapitálcizí
. (2.12) 

Dlouhodobou zadluženost vypočítáme jako: 

 dlouhodobá zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
. (2.13) 

Běžnou zadluženost vypočítáme jako: 

 běžná zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
. (2.14) 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel závisí na fázi vývoje podniku, dále pak také na postoji vlastníků 

k riziku. Trend by měl být klesající. U stabilních podniků je doporučená hodnota 80 % - 120 % 

(Dluhošová, 2010). 

Zadluženost vlastního kapitálu poměřuje cizí a vlastní kapitál a vypočítáme ji jako: 

 zadluženost vlastního kapitálu = 
kapitálvlastní

kapitálcizí
. (2.15) 

Ukazatel úrokové krytí 

Úrokové krytí nám říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem 

hospodaření. Informuje tedy, jak je podnik schopen splácet úroky z úvěrů. Pokud je 

hodnota tohoto ukazatele rovna 1, znamená to, že podnik vydělá jen na úroky. Tzn. vytvořený 

zisk (EAT) je nulový. Pro podnik je žádoucí, aby byl tento ukazatel co nejvyšší. Jak píše 

Mrkvička (1997), kritická hodnota tohoto ukazatele je 3. Za bezproblémovou považuje 

hodnotu 8. 

Úrokové krytí poměřuje výsledek hospodaření před úroky a zdaněním (EBIT) s úroky 

a vypočítáme ho jako: 

 úrokové krytí = 
úroky

EBIT
. (2.16) 

Ukazatel úrokového zatížení 

Úrokové zatížení je převrácená hodnota úrokového krytí. Znázorňuje, jaký podíl mají 

úroky na výsledku hospodaření. Tento ukazatel je ovlivněn především rentabilitou podniku. 

Jak říká Dluhošová (2010), na první pohled by byla žádoucí nízká hodnota tohoto ukazatele, 

rozhodující je však výnosnost vložených prostředků a úroková míra. Ukazatel úrokové zatížení 

by neměl přesáhnout 40 %. 

Ukazatel úrokového zatížení vypočítáme dle: 

 úrokové zatížení = 
EBIT

úroky
. (2.17) 
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Ukazatel úvěrové zadluženosti 

Úvěrová zadluženost je využívána především u podniků, kde jsou cizí zdroje tvořeny 

především bankovními úvěry. Tento ukazatel poměřuje bankovní úvěry s vlastním kapitálem 

a vypočítáme ho jako: 

 úvěrová zadluženost = 
kapitálvlastní

úvěry
. (2.18) 

Ukazatel finanční páky 

Finanční páka někdy také označována jako majetkový koeficient vyjadřuje poměr 

cizích a vlastních zdrojů. Je tedy jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku. 

U finanční páky poměřujeme celková aktiva s vlastním kapitálem a vypočítáme ji jako:  

 finanční páka = 
kapitálvlastní

aktivacelková
. (2.19) 

2.3.3 Ukazatele likvidity  

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit aktiva na platební prostředky. 

Likvidita znázorňuje schopnost podniku platit své krátkodobé závazky. Ovlivňuje ji, jak rychle 

je podnik schopen inkasovat své pohledávky a zda je schopen prodat své zásoby. 

Likvidita je předpokladem pro finančně stabilní podnik. Tzn., je-li podnik nelikvidní, 

tak je platebně neschopný (nesolventní). Na druhou stranu příliš vysoká likvidita snižuje 

rentabilitu, a proto by se měl podnik snažit držet její velikost v optimální výši. 

Nedostatkem ukazatelů likvidity je, že se počítají z rozvahy sestavené k určitému datu. 

Mají proto statický charakter. Proto existují alternativy, kdy ve výpočtu pracujeme 

s položkami výkazu cash flow. 

Ukazatel celková likvidity 

Ukazatel celkové likvidity zobrazuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty 

krátkodobým majetkem podniku. Pokud hodnota ukazatele vyjde 1, znamená to, že je podnik 

likvidní, ale je to značně rizikové. Doporučené hodnoty celkové likvidity jsou 1,5 – 2,5 

(Růčková, 2010). Naopak nadmíru vysoká hodnota značí příliš drahé financování. Ukazatel 

bývá posuzován v čase. V čase by měl mít rostoucí vývoj. 
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Pro podnik je důležité, aby kryl krátkodobé závazky takovými složkami majetku, které 

jsou k tomu určené. Tzn., podnik by neměl ke krytí krátkodobých dluhů prodávat například 

dlouhodobý hmotný majetek.  

Celková likvidita poměřuje oběžná aktiva (OA) s krátkodobými závazky a vypočítáme ji jako: 

 celková likvidita = 
závazkykrátkodobé

OA
. (2.20) 

Ukazatel pohotová likvidity 

Při vyjádření pohotové likvidity bereme v úvahu jen pohotové prostředky oběžných 

aktiv. Mezi ně řadíme peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné 

papíry a pohledávky. Výhodou tohoto ukazatele je, že bere v úvahu strukturu oběžných aktiv. 

Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity je 1,0 – 1,5 (Růčková, 2010). Závisí to však 

na typu a strategii podniku. Tento ukazatel by měl mít rostoucí trend, neboť to signalizuje 

zlepšení platební schopnosti podniku. 

Pohotová likvidita poměřuje oběžná aktiva snížená o zásoby s krátkodobými závazky 

a vypočítáme ji jako: 

 pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyOA 
 (2.21) 

Ukazatel okamžitá likvidity: 

Okamžitá likvidita je významným ukazatelem z krátkodobého hlediska. Zobrazuje 

okamžitou schopnost podniku splatit své krátkodobé závazky. V čitateli počítáme jen 

s krátkodobým finančním majetkem (KFM), tedy jen s pohotovými platebními prostředky. 

Jedná se o nejlikvidnější složku oběžného majetku. Ukazatel okamžité likvidity může být 

velmi nestabilní, a proto by měl sloužit jen jako doplňující ukazatel likvidity. Doporučená 

hodnota je v rozmezí 0,2 – 0,5. Kritickou hodnotou u okamžité likvidity je označována hodnota 

0,2 (Růčková, 2010). 

Vypočítáme ji jako: 

 okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

KFM
. (2.22) 
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Podíl pohledávek na OA 

Vyjadřuje, kolika % se pohledávky podílejí na celkové výši oběžných aktiv. 

Tento ukazatel slouží především pro porovnání v čase. Pokud odběratelé pravidelně splácejí 

pohledávky, je žádoucí rostoucí vývoj. Avšak pokud má společnost větší množství pohledávek 

po splatnosti, či dokonce nedobytných, je lepší, když ukazatel v čase klesá. 

U podílu pohledávek na oběžných aktivech poměřujeme pohledávky 

s oběžnými aktivy. Vypočítáme jako: 

 podíl pohledávek na oběžných aktivech = 
OA

pohledávky
. (2.23) 

Podíl zásob na OA 

Tento ukazatel záleží především na typu a potřebách podniku. Jelikož se jedná 

o nejméně likvidní položku z oběžných aktiv, nemělo by být její zastoupení přespříliš vysoké. 

Tento ukazatel vypočítáme jako: 

 podíl zásob na oběžných aktivech = 
OA

zásoby
. (2.24) 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) zobrazuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých 

závazků. Znázorňuje část oběžného majetku, která se po uhrazení krátkodobých závazků 

přemění na peněžní prostředky. Tyto peněžní prostředky mohou být poté použity 

pro financování podnikových záměrů. Je to tedy část oběžného majetku, která je 

kryta dlouhodobými zdroji financování. 

Výši čistého pracovního kapitálu ovlivňuje bilance podniku. Má-li být podnik likvidní, 

musí oběžná aktiva převyšovat krátkodobé závazky a stálá aktiva musí být menší než 

dlouhodobé zdroje. Pokud dlouhodobými zdroji financujeme oběžná aktiva, jedná se 

o překapitalizování podniku. V situaci, kdy stálá aktiva kryjeme krátkodobými zdroji, mluvíme 

o podkapitalizování podniku. Podkapitalizování je pro podnik velmi rizikové, hrozí 

neschopnost splácet své závazky. 

Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo. Nulová nebo záporná 

hodnota znamená, že podnik nedostává od svých zákazníků zaplaceno a nemá čím platit 

za materiál či služby. Naopak vysoká hodnota značí zbytečně velký podíl  dlouhodobých cizích 

zdrojů a vlastních zdrojů na financování, což je méně rentabilní.   
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Čistý pracovní kapitál není poměrový ukazatel, jedná se o ukazatel rozdílový. Čistý 

pracovní kapitál lze počítat z krátkodobého hlediska (viz vzorec 2.25) nebo z dlouhodobé 

hlediska (viz vzorec 2.26). Výsledná hodnota by měla vyjít stejná. Vypočet vypadá následovně: 

 ČPK (krátkodobý pohled) = závazkykrátkodobéOA  , (2.25) 

 ČPK (dlouhodobý pohled) = aktivafixnízdrojedlouhodobé  . (2.26) 

2.3.4 Ukazatele aktivity 

Z ukazatelů aktivity získáváme informace, jak efektivně v podniku hospodaříme 

s aktivy. Zjišťujeme, zda má podnik nevyužité kapacity nebo zda má podnik přebytek aktiv. 

Jedná se o kombinované ukazatele, neboť poměřují tržby (výkaz zisku a ztráty) 

s položkami rozvahy. Aktivitu můžeme měřit dvěma způsoby. Buď jako obrat aktiva celkem, 

tzn. počet obrátek za určité časové období, nebo dobu obratu aktiva (ve dnech), tzn. rychlost 

jednoho obratu.  

„Smyslem analýzy ukazatelů aktivity je především stanovení kapitálové 

přiměřenosti daného podniku a intenzity využití majetku. Porovnáním doby obratu pohledávek 

a doby obratu závazků lze stanovit obchodní deficit a tedy to, jestli podnik úvěruje svoje 

zákazníky, anebo naopak jestli dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. V prvním 

případě to může znamenat potřebu dalších zdrojů financování, v druhém případě zvýšení 

volného peněžního toku.“ (Nývltová a Marinič, 2010, str. 167) 

Ukazatel doby obratu aktiv 

Doba obratu aktiv znázorňuje, za kolik dní průměrně dojde 

k obratu celkového majetku v souvislosti s tržbami podniku. Obecně platí, že čím je 

hodnota ukazatele nižší, tím lépe využívá svůj majetek. Ukazatel by měl mít klesající trend. 

Tento ukazatel se využívá především pro mezipodniková srovnání. 

Ukazatel doby obratu aktiv vypočítáme jako: 

 doba obratu aktiv = 
tržby

aktivacelková 360
. (2.27) 

Ukazatel doby obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy zásoby vstoupí do podniku až po jejich 

spotřebu či prodej. Tento ukazatel souvisí s likviditou, neboť znázorňuje, za kolik dní se zásoby 
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přemění na pohledávky nebo hotovost. Nevýhodou ukazatele je, že zatímco zásoby 

jsou oceněny v pořizovacích cenách, tržby jsou vyjádřeny cenami tržními. 

Ukazatel doby obratu zásob vypočítáme jako: 

 doba obratu zásob = 
tržby

zásoby 360
. (2.28) 

Ukazatel doby obratu pohledávek 

Ukazatel znázorňuje průměrný počet dnů od vzniku pohledávky po její zaplacení. 

Doba obratu pohledávek zobrazuje strategii podniku v řízení pohledávek. Ukazatel závisí 

na podmínkách, jaké má podnik vyjednány s odběrateli. V praxi lze považovat 

hodnotu okolo 14 za výbornou a hodnotu nad 70 za neuspokojivou. Je vhodné srovnat 

hodnotu ukazatele s běžnou platební podmínkou podniku. Pokud doba obratu pohledávek 

vyjde vyšší, znamená to, že odběratelé neplatí včas. 

Spíše než samotná hodnota doby obratu pohledávek je pro podnik podstatné srovnávat 

ji s dobou obratu závazků. Podnik by měl mít nastaveny takové podmínky, aby 

doba obratu pohledávek nepřevyšovala dobu obratu závazků. Rozdíl 

mezi  dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků se označuje jako tzv. obchodní deficit 

(Synek, 2011). 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypočítáme jako: 

 doba obratu pohledávek = 
tržby

pohledávky 360
. (2.29) 

Ukazatel doby obratu závazků  

Ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu poskytnutí obchodního úvěru dodavateli. 

Charakterizuje tedy platební morálku podniku. Závisí na podmínkách, které si podnik vyjednal 

s dodavateli. V čase by měl mít tento ukazatel stabilní vývoj. 

Ukazatel doby obratu závazků vypočítáme jako: 

 doba obratu závazků = 
tržby

závazky 360
. (2.30) 

2.4 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Ukazatele rentability, patřící ke klíčovým ukazatelům finanční výkonosti, jsou provázány 

s úrovní likvidity, zadluženosti a aktivity podniku. Podstatou rozkladu je formování modelu, 
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jenž zobrazuje vzájemné matematické vazby mezi dílčími ukazateli, které zobrazují 

a kvantifikují vliv analytických ukazatelů na vrcholový ukazatel. Model pak představuje souhrn 

ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další dílčí ukazatele. Jakákoliv 

změna jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě. Pomocí vhodně zkonstruované soustavy 

ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí finanční výkonnost podniku. Někdy je 

pyramidový rozklad označován jako Du Pontova analýza.  Pro použití této analýzy lze použít 

například ukazatel EVA, ROA, ROE.  Rozklad ukazatele ROE je zobrazen na obr. 2.3. 

Rozklad probíhá pomocí aditivních nebo multiplikativních vazeb. Kvantifikovat vlivy lze 

pomocí metody postupných změn, metody logaritmické, metody funkcionální a metody 

rozkladu se zbytkem. Metoda postupných změn a metoda logaritmická jsou aplikovány 

na podnik (viz kapitola 4), a proto budou podrobněji rozebrány. 

2.4.1 Metoda postupných změn 

„Tato metoda vychází z předpokladu, že zkoumá vliv jednoho z analyzovaných 

ukazatelů za předpokladu neměnných hodnot ostatních ukazatelů. Abychom mohli analyzovaný 

ukazatel rozdělit beze zbytku, zavádí se předpoklad postupných změn analytických ukazatelů. 

U této metody záleží na pořadí změn.“ (Marinič, 2008, str. 212)  

Pomocí metody postupných změn vypočítáme změnu analyzovaného ukazatele jako: 

 Δ xai =  
  




ij ij

x
jji

x

y
aaa 1,0, . (2.31) 

2.4.2 Metoda logaritmická 

Logaritmická metoda rozkládá celkovou změnu syntetického ukazatele na vlivy dílčích 

ukazatelů v poměru přirozených logaritmů jejich indexů. Logaritmická metoda je 

považována v praxi za nejvhodnější, jelikož je velmi rychlá a dává jednoznačné výsledky 

(Synek a kolektiv, 2009).  

Pomocí logaritmické metody vypočítáme změnu analyzovaného ukazatele jako: 

 Δ xai  = x

x

ai
y

I

I


ln

ln
. (2.32) 
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Obr. 2.3 Pyramidový rozklad ROE  Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošová (2010) 

 Model vysvětluje vliv změny každého dílčího ukazatele na celé hospodaření 

podniku. Dále ulehčuje a zpřehledňuje analýzu dosavadního vývoje podniku. V neposlední 

řadě napomáhá při rozhodování z hlediska interních či externích cílů. 

2.5 Predikční modely 

Jedná se o tzv. „systém včasného varování“ pomocí souhrnných indexů. Predikční modely 

by nás měly varovat před ohrožením finančního zdraví nebo dokonce bankrotu podniku, neboť 

určité chování vybraných poměrových ukazatelů značí budoucí finanční problémy podniku. 

Tyto modely jsou odvozeny ze skutečných dat firem, které v minulosti zbankrotovaly, 

nebo naopak prosperovaly. Vychází z předpokladu, že již několik let před úpadkem vznikají 

v podniku určité anomálie, ze kterých vzniknou budoucí problémy. Pro podnik 

jsou tyto ukazatele užitečné v tom, že pomocí nich může včas upravit nepříznivý vývoj 

negativních ukazatelů, a zabránit tak budoucím problémům. 

Jedná se o jediný syntetický ukazatel, který komplexně hodnotí finanční situaci podniku, 

a který signalizuje velikost hrozby úpadku. Pomocí výsledné hodnoty ukazatele poté můžeme 

podnik zařadit do kategorie prosperujících nebo bankrotujících. 

Predikční modely se dělí na 2 skupiny – bankrotní a ratingové. 

2.5.1 Bankrotní modely 

Smyslem bankrotních modelů je predikovat finanční problémy podniku, popřípadě 

předpovědět jeho budoucí bankrot. Pracují s předpokladem, že podnik ohrožený bankrotem 

vykazuje již několik let před úpadkem negativní symptomy. Mezi tyto symptomy patří 

problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového kapitálu. 

Výsledky zajímají především věřitele. 
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2.5.2 Ratingové modely  

Pomocí ratingových neboli bonitních modelů hodnotíme finanční situaci podniku. 

Podle získaných výsledků řadíme daný podnik do určitých ratingových tříd. Renomované 

světové agentury přesně definují jednotlivé ratingové stupně. Nejznámější 

společnosti jsou Moody´s, Fitch, Standard and Poor´s. Tyto modely jsou založeny především 

na teoretických poznatcích a také na pragmatických poznatcích získaných zobecněním dílčích 

údajů. Výsledky jsou určeny především pro vlastníky a investory. 

Altmanovy modely 

„E. Altman prováděl predikci bankrotu s použitím skupiny 66 výrobních firem 

rovnoměrně rozdělených na bankrotující a nebankrotující. Z původního souboru 22 

poměrových ukazatelů odhadl Z-Score model“. (Dluhošová, 2010, str. 97) 

Základní Altmanův model určený pro společnosti, jejichž akcie jsou kótované 

na kapitálovém trhu má následující tvar:  

 Z = 54321 0,16,03,34,12,1 XXXXX  . (2.33) 

Ve vzorci 2.33 přestavuje X1 poměr mezi pracovním kapitálem a aktivy celkem, X2  poměr 

mezi nerozděleným ziskem a celkovými aktivy, X3 poměr mezi ziskem před úroky 

a daněmi a celkovými aktivy, X4 poměr mezi tržní cenou akcií a celkovými dluhy a X5 poměr 

mezi celkovými tržby a celkovými aktivy. 

Pokud hodnota vyjde větší než 2,99, hrozba bankrotu je pro podnik minimální. 

Hodnota menší než 1,81 značí vysokou pravděpodobnost bankrotu. Výsledná 

hodnota v rozmezí 1,81 – 2,99 jsou podniky v šedé zóně, nelze jednoznačně určit, zda je podnik 

v bezpečí nebo mu hrozí bankrot. 

Model je upraven pro společnosti, které nemají akcie kótované na kapitálovém trhu. 

Vypadá následovně: 

 Z = 54321 998,0420,0107,3847,0717,0 XXXXX  , (2.34) 

kde symbol X4 představuje poměr účetní hodnoty vlastního kapitálu a celkových dluhů. 

Interpretace ostatních symbolů je stejná, jako u základního modelu. 

U tohoto modelu platí, že podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají 

hodnotu větší než 2,90. Hodnota menší než 1,20 signalizuje velkou pravděpodobnost bankrotu. 

Podniky v šedé zóně jsou v rozmezí 1,20 – 2,90. 
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Taflerův model 

Britští ekonomové Tafler a Tisshaw studovali 46 prosperujících a 46 zbankrotovaných 

podniků a z nich sestavili diskriminační model, pomocí kterého můžeme předpovídat možnost 

bankrotu. Taflerův model pracuje s ukazateli charakterizující platební neschopnost 

podniku a vypočítáme jej následovně: 

 ZT = 4321 16,018,013,053,0 XXXX  , (2.35) 

kde X1 znázorňuje poměr zisku před zdaněním a krátkodobých závazků, X2 poměr oběžných 

aktiv a cizího kapitálu, X3 poměr krátkodobých závazků a aktiv celkem a X4 poměř 

finančního majetku a provozních nákladů snížených o odpisy. 

Kralickuv Quick-test 

Jedná se o ratingový model, který hodnotí finanční situaci podniku pomocí čtyř 

ukazatelů, a to ukazatelů stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku. Ukazatele 

jsou označeny R1 až R4, kde jsou výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů ohodnoceny 

různým počtem bodů. Konkrétní bodové ohodnocení nalezneme v tabulce 2.1. Díky 

tomuto modelu zjistíme finanční stabilitu (R1 a R2) a výnosovou situaci podniku (R3 a R4). 

Celkové hodnocení finanční situace pak provedeme pomocí 

aritmetického průměru jednotlivých hodnot. 

Tabulka 2.1 Kralickuv Quick-test 

  0 bodů 1 bod  2 body   3 body  4 body  

R1 0,0 a méně  0,1 až 0,2 0,2 0,3 0,3 a více 

R2 30 a více 12 až 30 5 až 12 3 až 5 3 a méně 

R3 0,0 a méně  0,00 až 0,08 0,08 až 0,12 0,12 až 0,15 0,15 a více 

R4 0,0 a méně  0,00 až 0,05 0,05 až 0,08 0,08 až 0,1 0,1 a více 
Zdroj: Vlastní zpracování  dle Dluhošová (2010) 

Kde vyjadřuje R1 = vlastní kapitál/aktiva celkem, R2 = (dluhy celkem – peněžní 

prostředky)/provozní CF, R3 = zisk před daněmi a úroky/aktiva, R4 = provozní CF/provozní 

výnosy. 

Při hodnocení výsledků tohoto modelu je pro nás zásadní hodnota 1 pokud se podnik 

dostane pod ni, je ve velmi špatné finanční situaci. Naopak za velmi dobrý se považuje podnik, 

který má výslednou hodnotu vyšší než 3. 
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Index In 

Manželé Neumaierovi sestavili na základě informací 100 českých podniků ověřených 

pomocí matematicko-statistických modelů index důvěryhodnosti. Tento index bere 

v úvahu specifika českých účetních výkazů a ekonomické situace v ČR, což je pro české 

podniky nejvhodnější. 

Modelů indexu In je hned několik. Jelikož se podniky a celkově ekonomika neustále 

vyvíjí, musí být model upravován a aktualizován. V této práci bude představen model popsán 

v Dluhošová (2010), která bere ohled na různé váhy jednotlivých ukazatelů dle odvětví OKEČ 

(viz Příloha č. 6). 

Vzorec pro výpočet indexu IN vypadá následovně: 

 IN =
VÝNOSY

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

VÝNOSY
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
V 654321 


 , (2.36) 

kde symboly V1 až V6 znázorňují váhy jednotlivých ukazatelů, A jsou aktiva, CZ cizí zdroje, 

EBIT hospodářský výsledek před daněmi a úroky, U nákladové úroky, OA oběžná aktiva, KZ + 

KBU krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

Konkrétní hodnoty symbolů V1 až V6 nalezneme v příloze. 

Dluhošová (2010) popisuje výslednou hodnotu vyšší než 2 jako podnik s dobrým 

finančním zdravím. Hodnotu v rozmezí 1 až 2 jako „ani zdravý ani nemocný“. Podnik 

s výslednou hodnotou pod 1 pak hodnotí jako finančně slabý. 
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3. Představení podniku a zhodnocení jeho postavení na trhu 

V této kapitole je cílem popsat podnik Zetaspol, s.r.o. (dále jen Zetaspol).  Zaměříme se 

na profil podniku, jeho silné a slabé stránky, jeho příležitosti a hrozby. Dále se zaměříme 

na zhodnocení podniku vůči konkurenci. Také je zobrazen vliv počasí na hospodaření podniku, 

jelikož počasí má na zmíněný podnik velmi důležitý vliv.  

3.1 Představení podniku 

Podnik Zetaspol je dle počtu zaměstnanců, ročního obratu a roční bilanční sumy 

zařazen mezi malé podniky (viz doporučení EU, 2003). Má sídlo v obci Bedihošť, která leží 

poblíž města Prostějov. V současné době má společnost 5 středisek: středisko agrochemikálie, 

středisko rostlinná výroba, středisko zahradní centrum, středisko správa a řízení 

a středisko školící centrum. Dnes má společnost 25 zaměstnanců. 

3.2 Historie podniku 

Společnost byla založena v roce 1991. Vznikla společenskou smlouvou o založení 

společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál společnosti činil 200 tisíc korun českých. 

Společnost byla založena 4 společníky, z nichž tři mají 30% podíl a jeden společník má 10% 

podíl.  

3.2. Hlavní činnosti 

Společnost se zabývá poradenstvím v oblasti ochrany rostlin, prodejem a distribucí 

agrochemikálií, zahrádkářům nabízí sortiment zboží pro dům a zahradu. Společnost dodává 

balená hnojiva, zeminy i substráty. Dále zmíněná firma vyrábí a dodává uznaná osiva polních 

plodin. Organizuje a provádí rovněž kurzy k získání osvědčení I. - III. stupně 

pro práci s přípravky na ochranu rostlin. 

3.3 SWOT analýza podniku 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky 

podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k hrozbám a příležitostem podniku (externí 

záležitosti podniku). Díky SWOT analýze dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, 

najít problematické oblasti, či nové možnosti pro rozvoj firmy.  

SWOT analýza je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. 

Do vnitřního prostředí patří silné a slabé stránky. Ty jsou přímo v kompetenci podniku. 

Společnost je může ovlivnit. Při analýze silných a slabých stránek je třeba se zaměřit 

na pozici na trhu, personální vybavení, technické a technologické vybavení, oblast marketingu, 
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vztahy se zákazníky, a další. Stránky vybraného podniku porovnáváme s konkurencí. To, 

v čem jsme lepší, je naše silná stránka. To, v čem nás předehnala konkurence je naše slabá 

stránka. Mimo to, jestli se jedná o silnou či slabou stránku musíme brát v potaz, jak moc 

jsou jednotlivé aspekty významné. Cílem podniku je maximalizace silných stránek a eliminace 

slabých stránek.  

U vnějšího prostředí jsou faktory mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy 

vnějšího prostředí podniku je určení možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň naleznutí 

možných hrozeb, které by mohly podniku uškodit. Příležitosti a hrozby se mohou s postupem 

času měnit a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen důkladná znalost vnějšího prostředí 

podniku umožňuje rozvoj firmy. Hrozby a příležitosti není možné samy o sobě minimalizovat 

či maximalizovat. Je jen možné snížit či zvýšit jejich vliv na náš podnik. Pomocí příležitostí se 

snaží podnik vylepšit svou pozici na trhu. Vliv hrozeb by se podnik měl snažit eliminovat 

nebo se alespoň připravit na jejich důsledky. Při vnější analýze je třeba se zaměřit 

na zákazníky, demografické vlivy, technické a technologické faktory, ekonomické faktory, 

politické a legislativní vlivy, potencionální konkurenci a další. 

3.3.1 Silné stránky 

Silné stránky podniku jsou následující: 

 Velká zákaznická základna. Dá se říct, že podnik má zákazníky po celé Hané.  

 Propojení více činností, podnik nabízí zákazníkovi osivo a k tomu s ním vše spojené – 

poradenství, ošetření osiva.  

 Podnik ve středisku rostlinná výroba dělá vše svépomoci a nepotřebuje žádnou externí 

pomocnou sílu, jelikož má kvalitní a dostačující strojní vybavení. 

 Podnik má dobrou propagaci a také dobré jméno. 

 Stabilizovaný pracovní kolektiv, podnik nemá skoro žádnou fluktuaci. 

 Dlouhodobá a úzká spolupráce s klíčovými hráči na trhu. 

 Velkým a stálým zákazníkům dováží zboží sám podnik Zetaspol. 

3.3.2 Slabé stránky 

Slabé stránky podniku jsou následující: 

 Roztříštěnost prostorů podniku po okolních obcích – občas mohou nastat logistické 

problémy. 

 Nedostatek skladovacích prostor. 

 Žádný e-shop. Především u drobné chemie by se e-shop dal zřídit. 
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 Zemědělství je sezonní, a proto v některých zimních měsících nejsou kapacity 

zcela využity. 

3.3.3 Příležitosti 

Příležitosti podniku jsou následující: 

 Při splnění požadovaných podmínek může podnik využít evropské dotace nebo státní 

zemědělské dotace. 

 Prezentace na různých výstavách zahrádkářů. 

 Rozšiřovat své pole působnosti – viral marketing.  

 Legislativa – vláda rozhodne o různých daňových úlevách či jiných zvýhodnění, 

kterých by mohl podnik využít. 

 Podnik by si mohl zřídit e-shop. 

3.3.4 Hrozby 

Hrozby podniku jsou následující: 

 Počasí - to je pro podnik jedno z nejdůležitějších faktorů ovlivňující výsledek 

hospodaření. 

 Legislativa - vláda může nastavit takové podmínky, že se podnikání 

v oboru zemědělství stane méně výhodným (např. zvýšení daní, snížení dotací).  

 Zemědělství je časově a finančně náročné. Celkově zemědělství upadá. Tento obor 

ztrácí na atraktivitě. 

 Hodně se staví, ze zemědělské půdy se stávají stavební pozemky – industrializace. 

 Zákaz různých přípravků od Evropské unie – zpřísňující se legislativa Evropské unie. 

Např. navrhnutý zákaz glykofosfátů1, což by pro podnik mělo zásadní negativní vliv 

na tržby. 

 Na vedoucích pozicích pracují lidé před důchodem, po nich bude podnik hledat 

na tyto pozice nové manažery a vznikne určité riziko, jak budou danou práci zvládat. 

3.4 Konkurence podniku 

V této kapitole je podnik Zetaspol, srovnán s konkurenčními podniky. 

Jako konkurenční podniky jsou vybrány podniky: AG Ditana, s.r.o., Agrohow, s.r.o. a Navos, 

a.s. Za konkurenční podniky jsou vybrány podniky, které se zabývají stejnou činností a mají 

stejnou cílovou skupinu zákazníků.  

                                                 
1 Glykofosfát – neboli herbicit je látka využívaná pro výrobu přípravků na hubení plevele. 
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3.4.1 Představení konkurenčních podniků 

AG Ditana, s.r.o.  

AG Ditana, s.r.o. (dále jen AG Ditana) má sídlo ve Velké Bystřici (cca. 10 km od 

Olomouce). Tato společnost je z hlediska bilanční sumy větší než společnost Zetaspol. Její 

průměrný počet zaměstnanců je 19. Předmětem podnikání je především agronomická 

poradenská služba v terénu, obchod se zemědělskými komoditami, prodej osiv, prodej hnojiv 

a agrochemikálií, prodej a servis postřikovačů a další. Majetek firmy se skládá především 

z dlouhodobého majetku. Vlastní a cizí zdroje financování podniku jsou v poměru téměř 

50:50. 

Agrohow, s.r.o.  

Agrohow, s.r.o. (dále jen Agrohow) má sídlo v Opavě. Podnik Agrohow se zabývá 

prodejem hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Dále podnik nabízí odborné poradenství 

o použití přípravků na ochranu rostlin, hnojení a výkup zemědělských komodit. Podnik také 

nabízí možnost skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. V neposlední řadě podnik 

zabezpečuje výkup zemědělských komodit. Podnik Agrohow je z hlediska bilanční sumy menší 

než společnost Zetaspol. Její majetek je tvořen především z oběžných aktiv. V analyzovaném 

roce 2014 byl pro něj zdroj financování hlavně vlastní kapitál. 

Navos, a.s. (dále jen Navos) 

Navos, a.s. (dále jen Navos) má sídlo v Kroměříži. Tento podnik je výrazně větší než 

podnik Zetaspol. Navos spadá pod koncern Agrofert. Předmětem jeho činnosti je nákup 

a prodej obilovin, posklizňová úprava skladovaných komodit, prodej průmyslových hnojiv 

a pesticidů, prodej osiv a další.  

3.4.2 Srovnání podniků pomocí poměrových ukazatelů 

V této kapitole je podnik Zetaspol srovnán z ostatními podniky pomocí ukazatelů 

zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity za rok 2014. 

Zadluženost 

Zadluženost se mezi podniky velmi těžce porovnává, neboť pro každý podnik je 

výhodná různá výše úvěrového zatížení. Nesmí však podnik zatěžovat příliš 

vysokými finančními náklady.  Maximální hodnota celkové zadluženosti (viz vzorec 2.12) by 

neměla překročit hodnotu 0,6 (60 %). Tuto maximální doporučenou hodnotu nepřesahuje 

ani jeden z podniků. Z grafu 3.1 můžeme vidět, že podniky Zetaspol a Agrohow mají spíše 

menší zadluženost. Podniky AG Ditana a Navos mají v porovnání s nimi zadluženost vyšší. 
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Pozoruhodné je, že ačkoliv podniky Zetaspol a Agrohow využívají k financování nejméně cizí 

kapitál, jejich rentabilita je nejvyšší. 

 

Graf 3.1 Celková zadluženost (2014)   Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů  

Rentabilita 

U rentability jsou podniky srovnány pomocí rentability tržeb (viz vzorec 2.8). Relativní 

výši čistého zisku (EAT) v poměru k tržbám má podnik Zetaspol nejvyšší a proto má ve 

srovnání s konkurenčními podniky jasně nejlepší rentabilitu (viz graf 3.2). Zatímco ostatní 

konkurenční podniky mají rentabilitu tržeb do 5 %, Zetaspol ji má přes 10 %. Celkové tržby má 

podnik Zetaspol mírně nižší než podniky AG Ditana a Agrohow, zato čistý zisk (EAT) má 

ponik Zetaspol více než trojnásobný oproti podniku AG Ditana a téměř třikrát vyšší než podnik 

Agrohow. U podniku Navos je velikost tržeb a čistého zisku nesrovnatelně vyšší, avšak 

v poměru těchto dvou položek je na tom společnost Zetaspol jasně lépe. 

 

Graf 3.2 Rentabilita tržeb (2014) Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Zetaspol AG Ditana Agrohow Navos

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Zetaspol AG Ditana Agrohow Navos



30 

 

Likvidita 

Likvidita podniku je popsána pomocí ukazatele celkové likvidity (viz vzorec 2.20). 

Doporučená velikost je mezi hodnotami 1,5 - 2,5. V doporučeném intervalu je jak Zetaspol, tak 

i konkurenční podnik Navos (viz graf 3.3). Podnik AG Ditana má celkovou likviditu ve 

výši 0,37, což je výrazně pod doporučeným intervalem. Oproti podniku Zetaspol, s.r.o. má 

podnik AG Ditana velikost oběžných aktiv o 6 023 tis. Kč menší, zatímco krátkodobé závazky 

má více než čtyřikrát vyšší. U podniku Agrohow je celková likvidita v extrémní výši 97,58. 

Tato výše je způsobena téměř nulovými krátkodobými závazky. Výše oběžných aktiv je téměř 

srovnatelná s podnikem Zetaspol, zato velikost krátkodobých závazků má společnost Agrohow 

téměř 50krát nižší.  

 

Graf 3.3 Celková likvidita (2014)  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Pozn. Hodnota společnosti Agrohow není v grafu znázorněna, jelikož je extrémně odlehlá. 

Aktivita 

V kapitole aktivita jsou rozebrány ukazatele doba obratu pohledávek (viz vzorec 2.29) 

a doba obratu závazků (viz vzorec 2.30). Mělo by být splněno pravidlo, že 

doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků. Zatímco společnosti AG 

Ditana a Navos výše zmíněné pravidlo splňují, tak námi vybraný podnik Zetaspol a podnik 

Agrohow ne. Obchodní deficit (viz kapitola 2.3.4) má podnik Agrohow 14, 

Zetaspol 4,  Navos - 6 a AG Ditana -135 (viz graf. 3.4). 

  Dobu obratu pohledávek by měl mít podnik co nejnižší. Podle této zásady je na tom 

podnik Zetaspol ve srovnání s ostatními podniky nejlépe. Dobu obratu závazků má jasně 

nejvyšší podnik AG Ditana (162 dnů). Podnik Navos má dobu obratu závazků ve výši 75 dnů, 

Zetaspol ve výši 20 dnů a Agrohow ve výši 18 dnů.  
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Graf 3.4 Aktivita (2014)  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

3.5 Vliv počasí na hospodaření podniku 

Jelikož podnik podniká v oboru zemědělství, má počasí na jeho činnost zásadní vliv. 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů je úhrn srážek, a proto bude podrobněji rozebrán. Množství 

srážek a jejich rozložení je rozhodující na výnosy. Zejména u rostlinné výroby. Velký vliv 

to má však také na středisko Agrochemikálie. Počasí ovlivní, 

zda zemědělci z důvodu velkého vlhka použijí různé přípravky proti plísním, či plevelům. 

Nebo naopak z důvodu sucha budou muset použít různá hnojiva na podporu růstu. 

 

Graf 3.5 Souhrn srážek (mm) Zdroj: vnitropodniková evidence podniku Zetaspol 
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Z hlediska srážkového úhrnu za celý rok byl ve sledovaném období nejbohatší 

na srážky rok 2010 a 2013. Jelikož roční srážkový normál je 650 mm, jsou tyto roky srážkově 

nadprůměrné. Ostatní roky jsou srážkově podnormální. Nejméně srážek spadlo v roce 2012. 

I v roce 2014 chybělo ročního srážkového úměru téměř 20 % oproti normálu. Obecně lze říct, 

že ve všech sledovaných letech bylo málo zimní vláhy. Během jarního období, kdy obiloviny 

zakládají kořenový systém a potřebují velké množství vláhy, je žádoucí dostatek srážek. 

Rok 2010 byl na srážky relativně bohatý, ale nevyrovnaný. Úhrn srážek 

v měsíci květnu byl až trojnásobný oproti normálu měsíčních srážek. V září a říjnu byly srážky 

minimální, což se negativně projevilo v následujícím roce, jelikož se v tomto období seje 

pšenice. V roce 2011 byl roční úhrn srážek téměř na normálu. Akorát v říjnu byl úhrn srážek 

téměř na nule. Jinak se v roce 2011 nic zásadního nestalo. Rok 2012 byl z hlediska srážek 

špatný. Nastal značný deficit v zimních měsících. Ze sledovaných let nejslabší. V měsících 

duben a květen, kdy je žádoucí souhrn srážek 100 mm, byl skutečný souhrn 40 mm. Pouze 

měsíce červen a říjen byly srážkově nadprůměrné. Rok 2013 byl ze sledovaných let 

z hlediska počasí nejlepší. V zimních měsících a také na jaře byl přesně takový, jaký 

zemědělci požadují. V červenci byl úhrn srážek téměř nulový, což je dobré 

pro bezproblémovou sklizeň obilovin. Srpen a září bylo srážkově nadprůměrné, což je dobré 

pro růst kukuřice a cukrové řepy a z toho vyplývající vyšší výnosnost. Rok 2014 byl až 

na zimní měsíce podle počasí dobrý rok. Nadprůměrné byly měsíce květen, červenec, srpen, 

září. Díky tomu byly vysoké výnosy z kukuřice a cukrové řepy. 
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4. Aplikace finanční analýzy na zvolený podnik 

V této kapitole je aplikována finanční analýza na zvolený podnik Zetaspol. Nejdříve je 

provedena horizontální a vertikální analýza, poté jsou spočítány poměrové ukazatele. Také je 

zde předveden rozklad vrcholného ukazatele ROE a v neposlední řadě jsou aplikovány 

na zvolený podnik bonitní a bankrotní modely. 

4.1 Horizontální analýza   

Jak je zmíněno v teoretické části v kapitole 2.2.1, horizontální analýza představuje 

meziroční změny. Horizontální analýza je aplikována na vývoj aktiv, vývoj pasiv, na zisk 

podniku a to z více pohledů, dále na osobní náklady, a také na výnosy s ohledem na střediska, 

ve kterých vznikly. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V tabulce 4.1 jsou zobrazeny absolutní meziroční změny vybraných aktivních položek rozvahy. 

Tabulka 4.1: Vývoj aktiv (v tis. Kč.) 

Aktiva  
Stav          

2010 

Změna 2010/

2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013/

2014 

Aktiva celkem 63 024 -3 898 -1 080 -1 248 1 543 

Dl. majetek 34 390 267 -870 -3 093 -458 

DHM 32 303 267 -870 -1 506 -458 

DFM 2 087 0 0 -1 587 0 

Oběžná aktiva 28 251 -5 062 -363 1 612 2 528 

Kr. pohledávky 6 847 -395 -667 655 1 449 

KFM 6 386 -3 555 1 140 -733 2 217 

Zásoby 15 018 -1 112 -836 1 690 -1 138 

Materiál 1 724 -180 -682 604 -679 

Ned. 

výroba a polotov. 
2 224 69 99 120 146 

Výrobky 4 488 -1 343 -572 2 609 -1 853 

Zboží 6 578 342 319 -1 643 1 248 

Časové rozlišení 383 897 153 233 -527 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   
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Aktiva mají v letech 2010-2013 klesající tendenci. Až v roce 2014 vzrostla. 

U dlouhodobého majetku nastal značný pokles v roce 2013 

z důvodu poklesu dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. 

Tento výrazný pokles dlouhodobého finančního majetku (DFM)  nastal 

z důvodu zániku podílu v podniku Šlechtitelský chov prasat, v.o.s., který byl v roce 2013 

zlikvidován. Dlouhodobý hmotný majetek až na rok 2011 ve všech letech klesal vlivem 

oprávek. V roce 2011 vzrostl díky nákupu samostatných movitých věcí. 

Oběžná aktiva v roce 2011 výrazně poklesla. Tento značný pokles byl způsoben 

především poklesem krátkodobého finančního majetku z důvodu splacení bankovních úvěrů 

těsně před účetní závěrkou. V letech 2013 a 2014 měly oběžná aktiva rostoucí trend. V roce 

2014 vzrostl téměř o třetinu stav krátkodobých pohledávek. Tento značný nárůst byl způsoben 

výrazným zvýšením tržeb. Výše zásob se měnila ve sledovaných letech jen nepatrně. 

Položka časového rozlišení mírně rostla až na rok 2014, kdy 

poklesla z důvodu výraznějšího snížení příjmů příštích období. 

 

Graf 4.1: Struktura aktiv (v tis. Kč.)  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Z grafu 4.1 můžeme vidět, že celkový stav dlouhodobého majetku klesal. Společnost 

nenakoupila žádný významný dlouhodobý majetek a vlivem oprávek tak v letech klesal. Stav 

oběžných aktiv rostl od roku 2012, což bylo způsobeno tím, že se podniku dařilo. Díky vyšším 

tržbám podniku rostly krátkodobé pohledávky.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2010 2011 2012 2013 2014

Struktura aktiv

Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva



35 

 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

V tabulce 4.2 jsou zobrazeny absolutní meziroční změny vybraných pasivních položek 

rozvahy. 

Tabulka 4.2: Vývoj pasiv (v tis. Kč.) 

Pasiva 
Stav          

2010 

Změna 2010

/2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013/

2014 

Pasiva celkem 63 024 -3 898 -1 080 -1 248 1 543 

Vlastní kapitál 27 065 1 249 1 066 6 131 5 302 

Základní kapitál 200 0 0 0 0 

Cizí zdroje 34 565 -5 934 -201 -7 913 -3 715 

Dl. závazky 0 2 000 -666 -666 -668 

Kr. závazky 6 124 3 543 -2 436 -762 130 

Bankovní úvěry 28 441 -11 487 2 911 -6 485 -3 177 

Kr. bankovní 

úvěry 
18 000 -9 000 4 000 -5 000 -2 000 

Dl. bankovní úvěry 10 441 -2 487 -1 089 -1 485 -1 177 

Časové rozlišení 1 394 766 -1 924 534 -44 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů   

Pasiva měla ve sledovaném období, až na rok 2014, klesající trend. Tento pokles byl 

způsoben především poklesem bankovních úvěrů. U vlastního kapitálu proběhly výrazné 

změny v letech 2013 a 2014, což bylo způsobeno především výrazným zvýšením výsledků 

hospodaření běžného účetního období. V roce 2014 přesunul podnik 13 milionů Kč z položky 

nerozdělený zisk minulých let do fondů ze zisku. Základní kapitál společnost během 

měřeného období ani nenavyšovala, ani nesnižovala. 

Cizí zdroje meziročně klesaly, což bylo způsobeno až na rok 2012 poklesem 

bankovních úvěrů. V roce 2011 vznikl podniku dlouhodobý závazek z obchodních vztahů, 

který podnik v následujících třech letech splatil. Krátkodobé závazky vzrostly v roce 2011 

o více než polovinu. Tento značný nárůst byl však v následujících dvou letech téměř splacen. 

Stav bankovních úvěrů v roce 2011 klesnul o více než 11 milionů Kč, což značí, že podnik 

splácel úvěry a snižoval tak svou zadluženost. V roce 2012 vzrostly, jelikož podnik neměl tak 

hospodářsky povedený rok a tak musel využít vice krátkodobé bankovní úvěry. V následujících 
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letech bankovní úvěry značně klesaly, což bylo způsobeno menší potřebou využívání 

bankovních úvěrů z důvodu větších výsledků hospodaření z běžné činnosti.  

 

Graf 4.2: Struktura pasiv (v tis. Kč)  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Na grafu 4.2 můžeme vidět, že podnik měl v roce 2010 velikost cizích zdrojů vyšší než 

velikost vlastního kapitálu. Podnik nedokázal vytvořit potřebnou výši vlastních zdrojů a tak 

využil více cizích zdrojů financování. V letech 2011 a 2012 měla společnost vyrovnaný poměr 

vlastních a cizích zdrojů. V letech 2013 a 2014 vlastní kapitál výrazně převyšoval cizí zdroje. 

Tento poměr byl zapříčiněn tím, že se podniku výrazně zvyšoval výsledek hospodaření 

běžného účetního období a z toho důvodu mohl financovat své potřeby vlastním kapitálem 

a nemusel tak využívat cizí kapitál. 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V kapitole 4.1.3 je aplikována horizontální analýza na výsledky hospodaření ve 

sledovaných letech. Podrobnější horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty nalezneme 

v příloze č. 3. 

Horizontální analýza výsledků hospodaření 

Následně jsou analyzovány změny jednotlivých výsledků hospodaření 

mezi sledovanými lety. Nejdříve je popsán meziroční vývoj výsledků hospodaření z hlediska, 

jakým způsobem byly vytvořeny (viz tabulka 4.3). Dále analyzujeme výsledky hospodaření 

ovlivněny zdaněním a úroky (viz tabulka 4.4). 

Z tabulky 4.3 je zřejmé, že provozní výsledek hospodaření vzrostl z roku 2010 na 2011 

o něco málo přes tři miliony, tento nárůst nastal z důvodu růstu provozních výnosů. Mezi lety 

2011-2012 poklesl o přibližně jeden a půl milionu. Tento pokles byl způsoben výraznějším 
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nárůstem provozních nákladů proti nárůstu provozních výnosů. Ne tak výrazný nárůst 

provozních výnosů nastal z důvodu poklesu položky výkony. V roce 2013 vzrostly provozní 

výnosy o téměř 8 milionů Kč, provozní náklady vzrostly jen o cca 2 miliony Kč a díky 

tomu nastal značný nárůst provozního výsledků hospodaření. V roce 2014 provozní výnosy 

vzrostly ještě výrazněji (cca 10 milionů Kč), avšak značně vzrostly i provozní náklady (cca 7,6 

milionu Kč) a proto nárůst provozního výsledku hospodaření nebyl tak výrazný.  

Finanční výsledek hospodaření v roce 2010 byl kladný především díky převýšení 

ostatních finančních výnosů nad ostatními finančními náklady. V letech 2011-2013 byl 

finanční výsledek hospodaření záporný. Tento záporný stav nastal z důvodu vysokých 

nákladových úroků a oproti tomu nulovým výnosovým úrokům. V roce 2014 byl finanční 

výsledek hospodaření kladný díky převedení zisku z dceřiné společnosti.  

Výsledek hospodaření (EAT) mezi lety 2010 a 2011 mírně vzrostl. V roce 2012 mírně 

klesl, což bylo způsobeno meziročním poklesem provozního výsledku hospodaření 

a záporným finančním výsledkem hospodaření. Tento rok byl jediný v měřeném období, kdy 

výsledek hospodaření za běžnou činnost klesnul. V roce 2013 a 2014 výrazně rostl díky 

značnému nárůstu tržeb. Podnik ani v jednom ze sledovaných let nebyl ve ztrátě. 

Tabulka 4.3: Horizontální analýza výsledků hospodaření podle způsobu vzniku (v tis. Kč) 

Výsledek 

hospodaření 

Stav          

2010 

Změna 2010/

2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013

/2014 

Provozní VH 2 972 3 084 -1 475 5 999 2 493 

Finanční VH 1 128 -1 951 180 313 2 928 

Daň z příjmů (BČ) 839 448 -516 1 178 483 

EAT 3 261 685 -779 5 134 4 938 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   

 Z grafu 4.3 můžeme vidět, že provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření 

za běžnou činnost měl až na rok 2012 rostoucí trend. Finanční výsledek hospodaření klesnul 

v roce 2011 do záporných hodnot, v dalších letech nepatrně rostl a v roce 2014 už byl kladný. 
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Graf 4.3 Vývoj výsledků hospodaření  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Tabulka 4.5: Horizontální analýza výsledků hospodaření (v tis. Kč.) 

Výsledek 

hospodaření 

Stav          

2010 

Změna 2010/

2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013/

2014 

EBIT 4 826 1 225 -1 486 6 195 5 256 

EBT 4 100 1 133 -1 295 6 312 5 421 

EAT 3 261 685 -779 5 134 4 938 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) měl, s výjimkou roku 2012, rostoucí vývoj. 

Obzvlášť v letech 2013 a 2014 výrazně vzrostl. U EBT (zisk po odečtení úroků) můžeme vidět, 

jak úroky ovlivňují výsledek hospodaření podniku. Z tabulky 4.5 můžeme vidět, že v letech 

2013 a 2014 jsou změny EBT výraznější než změny EBIT, což bylo zapříčiněno snížením 

stavu nákladových úroků. Čistý zisk opisuje vývoj EBT snížený o daň z příjmu. 

4.1.4 Horizontální analýza výnosů podle středisek 

Podnik eviduje tržby z hlediska rozdělení středisek (viz kapitola 3.1) a díky 

tomu můžeme provést podrobnější horizontální analýzu. 

Rozdělení výnosů podle středisek můžeme vidět v tabulce 4.6. Nejvíce výnosů má 

každoročně společnost ze střediska Prodej agrochemikálií. V roce 2010 byly výnosy 

z tohoto střediska ve výši přes 60 milionů. V dalších letech výnosy 

z tohoto střediska konstantně rostly.  Dalším významným střediskem je středisko Rostlinná 

výroba. U tohoto střediska se pohybují výnosy mezi 25 až 35 miliony korun. 
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Mezi jednotlivými lety výnosy z tohoto střediska rostly až na rok 2012, kdy byla záporná 

změna z důvodu špatného počasí a z toho vyplívající špatná úroda.  

U střediska Zahradní centrum jsou změny jen nepatrné. Jen v roce 2013 nastal 

výraznější pokles z důvodu otevření konkurenčního podniku OBI ve městě Prostějov, které je 

poblíž. Ze střediska Správa a Řízení plynou jen minimální výnosy. V roce 2013 je 

u tohoto střediska výraznější nárůst výnosů díky likvidaci podniku Šlechtitelský chov prasat, 

v. o. s., ve které měla společnost Zetaspol podíl. V roce 2014 je další znatelnější nárůst, který 

vznikl společnosti převedením zisku z dceřiné společnosti ARGO Haná, a. s. Středisko Školící 

centrum má výnosy až od roku 2013, jelikož v předchozích letech neexistovalo. 

Tabulka 4.6: Horizontální analýza výnosů (v tis. Kč.) 

Výnosy 
Stav          

2010 

Změna 2010/

2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013

/2014 

Prodej 

agrochemikálií 
60 317 3 051 7 072 3 556 8 897 

Rostlinná výroba 25 755 4 986 -1 016 4 484 1 156 

Zahradní centrum 4 268 145 150 -762 202 

Správa a řízení 8 64 -58 1 903 1 171 

Školící centrum 0 0 0 493 -300 

Celkem 90 348 8 246 6 148 9 674 11 396 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů  

4.1.5 Horizontální analýza osobních nákladů 

V tabulce 4.7 můžeme vidět složení osobních nákladů podniku. Jaké náklady vznikají 

vůči zaměstnancům. Tedy kolik podnik vyplácí na hrubých mzdách (HM). Dále kolik musí 

podnik ročně odvést na zdravotním pojištění (ZP) a sociálním pojištěním (SP). Také z tabulky 

vyčteme, kolik dostanou vyplaceno členové statutárních orgánů a kolik za ně podnik zaplatí 

na SP a ZP. 

Osobní náklady mají ve většině podniků důležitý podíl na celkových nákladech firmy. 

Jinak tomu není ani u podniku Zetaspol, kde osobní náklady tvoří přibližně 12 % z celkových 

nákladů.  
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Tabulka 4.7: Osobní náklady (v tis. Kč) 

Položka 2010 
Změna 2010/

2011 

Změna 2011/

2012 

Změna 2012/

2013 

Změna 2013/

2014 

Osobní náklady 
HM 

SP, 

ZP 
HM SP, ZP HM SP, ZP HM SP, ZP HM SP, ZP 

Zaměstnanci 7 961 2 257 502 139 515 395 298 83 306 151 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
24 0 0 0 1 

Statutární 

orgány 
1 447 292 23 -29 -190 132 112 38 5 2 

Počet členů 

statut. orgánů 
2 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   

V roce 2010 byly hrubé mzdy (HM) za zaměstnance ve výši 7 961 tis. Kč, což je 

v průměru 332 tis. Kč ročně za 1 zaměstnance. Průměrná měsíční 

mzda na jednoho zaměstnance v podniku tak byla 27 667 Kč. Sociální a zdravotní pojištění 

bylo ve výši 2 257 tis. Kč, což je průměrně 94 tis. Kč ročně za 1 zaměstnance.  

Hrubé mzdy zaměstnanců, a s tím spojené náklady na sociální a zdravotní pojištění 

v následujících letech rostly, aniž by se zvyšoval počet zaměstnanců. V roce 2014 se zvýšil 

podniku počet zaměstnanců o 1 člena. V roce 2014 činili hrubé mzdy 9 582 tis. Kč. Průměrné 

roční hrubé mzdy na jednoho zaměstnance tak činily 383 tis. Kč. V roce 2014 činila průměrná 

měsíční hrubá mzda 31 917 Kč, takže vidíme oproti roku 2010 značný nárůst. 

Hrubé mzdy členů statutárních orgánů mají kolísavý vývoj. Zajímavé je to, že celkově 

ve sledovaných letech poklesly, jelikož v roce 2010 činily 1 447 tis. Kč a v roce 2014 činily 

1 397 tis. Kč. V roce 2010 průměrné měsíční hrubé mzdy členů statutárních orgánů byly ve 

výši 60 291 Kč. V roce 2014 činily už „jen“ 58 208. Průměrné roční sociální a zdravotní 

pojištění na jednoho člena statutárního orgánu v roce 2010 činilo 146 tis. Kč. V roce 2014 

činilo 217 tis Kč. 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza, jak je zmíněno v kapitole 2, vyjadřuje procentní podíl jednotlivých 

položek vůči námi zvolenému celku. Pomocí vertikální analýzy je zobrazena struktura aktiv, 
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pasiv, poměr jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty vůči tržbám a procentní podíl výnosů 

jednotlivých středisek vůči celkovým tržbám. 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V tabulce 4.8 je zobrazen poměr majetkových položek podniku na celkovém majetku. 

Tabulka 4.8 Vertikální analýza aktiv 

Aktiva 2010 2011 2012 2013 2014 

DHM 51,26 % 55,09 % 54,61 % 53,16 % 50,97 % 

DFM 3,31 % 3,53 % 3,60 % 0,88 % 0,86 % 

Zásoby 23,83 % 23,52 % 22,52 % 25,99 % 23,35 % 

Krátkodobé pohledávky 10,86 % 10,91 % 9,97 % 11,34 % 13,52 % 

KFM 10,13 % 4,79 % 6,84 % 5,70 % 9,35 % 

Časové rozlišení 0,61 % 2,16 % 2,47 % 2,93 % 1,95 % 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   

Z tabulky 4.8 můžeme vidět, že poměr dlouhodobého hmotného majetku se 

mezi analyzovanými lety příliš neměnil. Jen v  roce 2011 vzrostla jeho relativní výše 

z důvodu snížení absolutní výše oběžných aktiv, zatímco absolutní výše 

dlouhodobého hmotného majetku zůstala téměř nezměněna. V následujících letech klesal 

vlivem oprávek. V roce 2014 klesnul o 2,2 p.b. z důvodu poklesu jeho absolutní velikosti, 

zatímco velikost oběžných aktiv vzrostla. U dlouhodobého finančního majetku (DFM) nastal 

v roce 2013 pokles z důvodu zániku podílu v podniku Šlechtitelský chov prasat, v. o. s.  

 Relativní výše zásob se v jednotlivých letech jen nepatrně kolísala. V roce 2013 

výrazněji vzrostla z důvodu nárůstu absolutní výše stavu zásob. Krátkodobý finanční majetek 

(KFM) má ze všech majetkových složek nejrozkolísanější relativní výši. Jeho relativní výše 

opisuje jeho absolutní velikost (viz kapitola 4.1.1). 
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Graf 4.4 Struktura aktiv  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Z grafu 4.4 můžeme vidět, že majetek firmy je tvořen především 

z dlouhodobého hmotného majetku, zásob, a krátkodobých pohledávek. Položky 

dlouhodobého finančního majetku a časového rozlišení mají jen nepatrné zastoupení. 

Z hlediska časového mírně převažuje majetek dlouhodobý nad majetkem krátkodobým. 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

V tabulce 4.9 je zobrazen poměr zdrojů financování. 

Tabulka 4.9 Vertikální analýza pasiv 

Pasiva  2010 2011 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál 42,94 % 47,89 % 50,62 % 62,52 % 69,96 % 

Dl. závazky a ban. úvěry 16,57 % 16,84 % 14,13 % 10,65 % 7,20 % 

Kr. závazky a ban. úvěry 38,28 % 31,57 % 34,85 % 25,47 % 21,60 % 

Časové rozlišení 2,21 % 3,65 % 0,41 % 1,36 % 1,24 % 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů   

Relativní výše vlastního kapitálu v jednotlivých letech rostla. Tento nárůst byl 

způsoben především díky výsledkům hospodaření běžného účetního období. V letech 2013 

a 2014 byly výsledky hospodaření značné ve srovnání s předchozími lety a proto jsou v letech 

2013 a 2014 větší skoky. Z tabulky 4.9 můžeme vidět, že u podniku Zetaspol krátkodobé 

závazky a bankovní úvěry jasně převyšují dlouhodobé závazky a bankovní úvěry. 

Toto převýšení je v jednotlivých letech přibližně dvojnásobné, v roce 2014 dokonce 
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trojnásobné. Co se týká vývoje mezi jednotlivými lety, tak relativní výše dlouhodobých 

závazků a bankovních úvěrů klesá. U krátkodobých závazků a bankovních úvěrů až na rok 

2012, kdy krátkodobé bankovní úvěry meziročně vzrostly o 30,77 %, také klesá. Relativní výše 

časového rozlišení je v podniku kromě roku 2011, kdy se blíží k 4 %, zanedbatelná. 

 

Graf 4.5 Struktura pasiv  Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů 

Z grafu 4.5 můžeme vidět, jak vypadá struktura zdrojů financování podniku. V roce 

2010 převyšovaly cizí zdroje vlastní zdroje. Z grafu 4.5 je patrné, jak s postupem času podnik 

stále více financoval své potřeby vlastním kapitálem. Z hlediska jednotlivých položek podnik 

nejvíce financoval svou činnost z vlastního kapitálu a krátkodobých bankovních úvěrů 

a závazků. 

4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Ve vertikální analýze zisku a ztráty je popsán procentuální poměr nákladových položek 

a výsledků hospodaření vůči celkovým tržbám. Největší zastoupení zde mají náklady spojené 

s prodejem zboží. Jejich poměrná výše se pohybuje kolem 50 %. Dále zde mají velké 

zastoupení výkonová spotřeba a osobní náklady. Meziročně se poměr nákladů moc nemění.  

  Provozní výsledek hospodaření v poměrné výši až na rok 2012, kdy klesnul 

z důvodu výrazného nárůstu provozních nákladů - především nákladů vynaložených na prodej 

zboží, roste. V letech 2013 a 2014 byla poměrná výše provozního výsledku hospodaření 

přibližně kolem 10 %, což je oproti předchozím letem výraznější podíl na tržbách. Finanční 

výsledek hospodaření se stále se pohyboval v nepatrné výši do 1 %, jen v roce 2014 vzrostl 

na 2,12 % díky převedení zisku z dceřiné společnosti ARGO HANÁ, a.s. Výsledek 
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hospodaření za běžnou činnost se v letech 2010-2012 pohyboval v poměrné výši mezi 3-4 %. 

Díky vyšším tržbám vzrostl v roce 2013 na 7,37 % a v roce 2014 na 10,78 %. 

Tabulka 4.10 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Náklady - prodej zboží  56,05% 51,52% 53,49% 50,13% 51,15% 

Výkonová spotřeba 22,94% 22,38% 22,63% 21,85% 21,39% 

Osobní náklady  11,94% 11,23% 11,48% 11,03% 10,55% 

Daně a poplatky 0,22% 0,21% 0,15% 0,14% 0,14% 

Odpisy  3,16% 3,17% 3,21% 2,72% 1,94% 

Zůst. cena prodaného DM 2,27% 3,13% 3,85% 4,05% 3,39% 

Ostatní provozní náklady 0,04% 2,22% 0,82% 0,67% 0,79% 

Provozní výsledek hospodaření 3,38% 6,15% 4,38% 9,39% 10,65% 

Nákladové úroky 0,83% 0,83% 0,60% 0,45% 0,28% 

Ostatní finanční náklady 0,96% 1,31% 0,74% 1,73% 1,98% 

Finanční výsledek hospodaření 1,28% -0,84% -0,61% -0,29% 2,12% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,96% 1,31% 0,74% 1,73% 1,98% 

VH za běžnou činnost 3,71% 4,00% 3,02% 7,37% 10,78% 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů   

4.2.4 Vertikální analýza výnosů podle středisek 

Na grafu 4.6 můžeme vidět relativní výši výnosů v podniku podle středisek. Relativní 

výše výnosů ze střediska Správa a řízení a středisko Školící centrum mají 

v podniku zanedbatelnou výši a proto nemá smysl je rozebírat.  

Z grafu 4.6 můžeme vidět, že hlavní podíl na výnosech mají každoročně výnosy 

střediska Prodej agrochemikálií. Přibližně poloviční výnosy má středisko Rostlinná výroba. 

Relativní výše výnosů u střediska Zahradní centrum se v období 2010-2012 pohybuje kolem 

5 %. V letech 2013 a 2014 klesla na cca 3 %.  
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Graf 4.6 Relativní výše výnosů podle středisek  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů. 

4.3 Analýza poměrovými ukazateli  

Dané ukazatele jsou vypočítané a okomentované za období 2010-2014. 

4.3.1 Ukazatele rentability  

Rentabilita podniku až na rok 2012 rostla, což je žádoucí. Především v letech 2013 

a 2014 dosahuje vysokých hodnot ve srovnání s předchozími lety (viz tabulka 4.11) a také ve 

srovnání s konkurencí (viz kapitola 3.4.2).  

Tabulka 4.11 Rentabilita 

ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 2.4 7,66 % 10,23 % 7,86 % 18,94 % 27,45 % 

ROCE 2.6 12,87 % 15,81 % 12,15 % 25,89 % 35,58 % 

ROE 2.7 12,05 % 13,94 % 10,78 % 23,38 % 32,44 % 

ROS 2.8 3,71 % 4,00 % 3,02 % 7,37 % 10,78 % 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

V roce 2010 byla rentabilita kladná a relativně vysoká, což můžeme vidět v tabulce 

4.11. V roce 2011 vzrostla. Tento žádoucí nárůst byl způsoben nárůstem výsledku hospodaření 

(EBIT i EAT) o více než 20 %, zatímco položky dlouhodobých zdrojů 

a vlastního kapitálu vzrostly jen nepatrně (do 5 %), stav aktiv dokonce poklesnul o 6,18%. 

V roce 2012 nastal nežádoucí pokles rentability, který byl způsoben především 

poklesem výsledku hospodaření o přibližně 25 %. Aktiva poklesla jen o 1.83 %. Výsledek 

hospodaření poklesnul několikanásobně výrazněji než aktiva, z toho důvodu tak 
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poklesla rentabilita aktiv. Téměř stejná změna nastala u dlouhodobých zdrojů financování 

(pokles o 1,80 %). U rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb položky vlastní kapitál 

a tržby dokonce vzrostly v řádu jednotek procent, z toho důvodu rentabilita klesala. 

V letech 2013 a 2014 rentabilita výrazně rostla. Nejstrmější nárůst nastal v roce 2013 

(viz graf 4.7), což bylo způsobeno především výrazným nárůstem výsledku hospodaření (EBIT 

o 135 %, EAT o 162 %). V roce 2014 vzrostl EBIT o 48,5 %, EAT o 60,5 %. Položky ve 

jmenovateli vzorců (viz vzorce 2.4 až 2,8) ve srovnání s výsledkem hospodaření rostly výrazně 

pomaleji (aktiva v roce 2013 opět nepatrně klesla).  Díky tomu podnik v těchto letech 

dosahoval vysoké rentability. 

U rentability tržeb nám mohou připadat výsledné hodnoty nízké, ve srovnání 

s konkurencí ji má však podnik vysokou (viz kapitola 3.4.2), což je znamení dobré práce 

managementu a dobrého jména firmy na trhu. 

 

Graf 4.7 Vývoj rentability  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

4.3.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Zadluženost až na běžnou zadluženost, která v roce 2012 vzrostla, ve všech letech 

klesala, což je žádoucí (viz tabulka 4.12). Můžeme říct, že i ostatní ukazatele finanční stability 

a zadluženosti splňovaly až na malé odchylky požadovaný trend. 

Zadluženost mezi lety 2010 a 2011 klesala díky značnému poklesu cizích zdrojů. V 

roce 2012 můžeme vidět mírný nárůst celkové zadluženosti, jelikož se stav cizích zdrojů snížil 

jen nepatrně, o 0,70 %, zatímco stav aktiv se snížil o 1,83 %. V letech 2013 a 2014 celková 
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zadluženost značně klesala, jelikož stav cizích zdrojů klesal výrazně, konkrétně v roce 2013 

o 27,83 % a v roce 2014 o 18,11 %. Naopak celková aktiva klesala jen nepatrně o cca 3 % 

ročně. 

Zadluženost vlastního kapitálu ve všech sledovaných letech klesala, což 

bylo zapříčiněno nárůstem vlastního kapitálu a poklesem cizího kapitálu. Nejvýraznější skok 

nastal v roce 2013, kdy se stav vlastního kapitálu zvýšil o 20,87 % a stav cizích zdrojů naopak 

snížil o 27,83 %. 

Tabulka 4.12 Stabilita a zadluženost 

ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

Celk. zadluženost 2.12 0,5484 0,4842 0,4898 0,3612 0,2880 

Dl. zadluženost 2.13 0,1657 0,1684 0,1413 0,1065 0,0720 

Běžná zadluženost 2.14 0,3828 0,3159 0,3485 0,2547 0,2160 

Zadluženost VK 2.15 1,2771 1,0112 0,9677 0,5778 0,4117 

Úrokové krytí 2.16 6,6474 7,3973 7,2807 21,0980 46,4232 

Úrokové zatížení 2.17 0,1504 0,1352 0,1373 0,0474 0,0215 

Úvěr. zadluženost 2.18 1,0508 0,5988 0,6761 0,3768 0,2500 

Eqiuty Ratio 2.11 0,4294 0,4789 0,5062 0,6252 0,6996 

Finanční páka 2.19 2,3286 2,0882 1,9757 1,5994 1,4295 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

 

Graf 4.8 Vývoj zadluženosti  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Z grafu 4.8 můžeme vidět, že z dlouhodobého hlediska zadluženost klesala. 

Nejvýraznější pokles nastal u zadluženosti vlastního kapitálu konkrétně z hodnoty 1,3 v roce 

2010 až na 0,4 v roce 2014, což je pod doporučeným rozmezím (viz kapitola 2.3.2). 

4.3.3 Ukazatele likvidity 

Celkově můžeme říct, že likvidita podniku byla v období 2010-2012 pod žádoucí 

hranicí. V letech 2013 a 2014 již byl podnik více likvidní a více splňoval požadované rozhraní. 

Čistý pracovní kapitál byl ve všech letech kladný, což je žádoucí. Jednotlivé dílčí ukazatele 

jsou podrobněji dále rozebrány.  

Tabulka 4.13 Likvidita 

ukazatel vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková likvidita 2.20 1,17 1,24 1,13 1,69 2,14 

Pohotová likvidita 2.21 0,55 0,50 0,48 0,67 1,06 

Okamžitá likvidita 2.22 0,26 0,15 0,20 0,22 0,43 

ČPK kr. pohled 2.25 3 116 3 611 3 792 10 865 14 780 

ČPK dl. pohled 2.26 3 116 3 611 3 792 10 865 14 780 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Celková likvidita 

Žádaná výše celkové likvidity by se měla pohybovat mezi hodnotami 1,5 až 2,5. 

V letech 2010-2012 se se celková likvidita pohybovala mírně nad hodnotou 1 

z důvodu vysokých bankovních úvěrů a závazků. V následujících letech se podniku značně 

snížil stav bankovních úvěrů a závazků a naopak vzrostl stav oběžných aktiv a díky tomu se 

podnik dostal do požadovaného rozmezí. 

 

Graf 4.9 Vývoj celkové likvidity  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita byla v doporučeném rozmezí jen v roce 2014 (viz graf 4.10). Ve 

společnosti Zetaspol se pohybovala spíše kolem hodnoty 0,5. Trend pohotové likvidity je 

rostoucí, což společnost splňuje až od roku 2012. V období 2010-2013 je ukazatel 

mimo požadované pásmo z důvodu velké výše krátkodobých závazků. V roce 2014 je 

pohotová likvidita podniku v doporučeném rozmezí díky zvýšení stavu krátkodobých 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

 

Graf 4.10 Vývoj pohotové likvidity  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity by se měl pohybovat nad hodnotou 0,2. Podnik měl 

okamžitou hodnotu přibližně kolem této hodnoty (viz graf 4.11). V roce 2011 okamžitá 

likvidita klesla na takovou hodnotu, že byla ohrožena schopnost splácet závazky. V roce 2014 

se výrazněji zvýšila z důvodu zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 

o přibližně 2,2 milionu Kč. Trend tohoto ukazatele je rostoucí, což podnik splňuje až od 

roku 2011. 

 

Graf 4.11 Vývoj okamžité likvidity  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál by neměl být záporný. Toto pravidlo společnost splňuje ve všech 

měřených letech. Dále by jeho hodnota neměla být příliš vysoká. Tuto zásadu už společnost tak 

jednoznačně nesplňuje. V letech 210-2012 byla jeho výše mezi třemi až čtyřmi miliony Kč, což 

bylo přibližně 5 – 7 % z celkové sumy aktiv. V následujících letech 2013 a 2014 už byla 

jeho velikost cca 20 – 25 % na celkové sumě aktiv, tzn., byla nadbytečně velká. Tyto vysoké 

hodnoty znamenají, že společnost financuje svůj provoz více z vlastního kapitálu, který je 

zbytečně drahý. Držení takové výše kapitálu je neekonomické, jelikož může být 

namísto toho investován a může vydělávat. 

 

Graf 4.12 Vývoj ČPK (tis. Kč.) Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Hodnocení aktivity podniku není tak jednoznačné. Doba obratu aktiv a zásob je 

v pořádku. Avšak u doby obratu pohledávek a doby obratu závazků jsou určité nežádoucí 

výsledky (viz tabulka 4.14). Jednotlivé ukazatele jsou dále podrobněji analyzovány.  

Tabulka 4.14 Aktivita 

Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu aktiv 2.27 259 216 200 182 172 

Doba obratu zásob 2.28 62 51 45 48 40 

Doba obratu pohledávek 2.29 29 24 20 21 24 

Doba obratu závazků 2.30 26 43 30 23 20 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Doba obratu aktiv (dny) 

Trend klesající. Doba obratu aktiv každý rok klesala z 259 dnů v roce 2010 až na 176 

dnů v roce 2014. Tento žádoucí pokles byl zapříčiněn tím, že zatímco tržby rostly, stav aktiv se 

výrazně neměnil.  

Doba obratu zásob (dny) 

Trend klesající.  Vývoj doby obratu zásob dodržuje pravidlo až na rok 2013, kdy 

pravidlo není splněno z důvodu značného nárůstu stavu výrobků. V ostatních měřených letech 

stav zásob klesal a tržby rostly a díky tomu měl ukazatel klesající vývoj. 

Doba obratu pohledávek (dny) 

Trend klesající. Mezi lety 2010-2012 byl trend dodržen. V letech 2013 a 2014 byl trend 

rostoucí z důvodu zvýšení stavu pohledávek z obchodních vztahů. Společnost by se měla snažit 

vyjednat si s odběrateli lepší podmínky, aby se jí doba obratu pohledávek snížila. 

Doba obratu závazků (dny) 

Trend stabilita. Společnost tento trend moc nedodržuje. Vývoj tohoto ukazatele byl 

velmi kolísavý z důvodu různé výše závazků v jednotlivých letech. Největší změna ukazatele 

byla mezi lety 2010-2011, konkrétně nárůst o 17 dnů. Další velký skok byl v roce 2012, kdy 

doba poklesla o 13 dnů. V následujících letech již byly změny nepatrnější. Konkrétně v roce 

2013 přibližně 7 dní a v roce 2014 přibližně 3 dny. Stabilní trend sice není dodržen, ale 

společnosti se alespoň dařilo snižovat velikost změny.  

 

Graf 4.13 Pravidlo solventnosti  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Pravidlo solventnosti 

Podnik by se měl snažit, aby doba obratu pohledávek byla kratší než 

doba obratu závazků. V roce 2010 toto pravidlo podnik nesplňoval. Doba obratu pohledávek 

byla delší o 3 dny. V roce 2011 bylo pravidlo dodrženo, rozdíl činil 19 dnů. V roce 2012 bylo 

splněno, rozdíl činil 10 dnů. V roce 2013 bylo doba obratu pohledávek o 2 dny kratší než 

doba obratu závazků a pravidlo bylo tedy splněno. V roce 2014 bylo doba obratu závazků o 4 

dny kratší než doba obratu pohledávek – pravidlo solventnosti nebylo splněno. 

4.3.5 Další vybrané ukazatele  

Tabulka 4.15 Daňová a úroková redukce 

položka vzorec 2010  2011  2012  2013  2014  

Daňová redukce EAT/EBT 0,7954 0,7541 0,8042 0,8099 0,8448 

Úroková redukce EBT/EBIT 0,8496 0,8648 0,8627 0,9526 0,9785 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

Nákladové úroky a daň z příjmů ovlivňuje čistý zisk (EAT) a pomocí ukazatelů daňové 

a úrokové redukce můžeme vidět, v jaké míře (viz tabulka 4.15). Daňová redukce vyjadřuje, 

jak daň z příjmů snižuje výsledek hospodaření. Úroková redukce nám vyjadřuje, jak nákladové 

úroky snižují výsledek hospodaření. 

4.4 Pyramidový rozklad ROE 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) lze pomocí 

pyramidového rozkladu rozložit na dílčí ukazatele. Podíl čistého zisku (EAT) a zisku před 

zdaněním (EBT) vyjadřuje daňovou redukci. Podíl zisku před zdaněním (EBT) a zisku před 

zdaněním a úroky (EBIT) znázorňuje úrokovou redukci. Poměr zisku před zdaněním a úroky 

(EBIT) a tržeb vyjadřuje provozní rentabilitu tržeb (viz vzorec 2.9). Podíl tržeb a aktiv 

znázorňuje obrátku aktiv. Tento dílčí ukazatel vyjadřuje schopnost manažerů využít celkový 

majetek podniku, tedy jak rychle dokáže otáčet vložený kapitál. Poměr aktiv 

a vlastního kapitálu vyjadřuje finanční páku (viz vzorec 2.19). 

4.4.1 Pyramidový rozklad ROE pomocí metody postupných změn 

U metody postupných změn součet vlivů vysvětlujících ukazatelů musí být roven změně 

vrcholného ukazatele a to nám slouží ke kontrole výpočtu. Rozklad ROE pomocí metody 

postupných změn můžeme vidět v tabulce 4.16. 

Podniku ve všech sledovaných letech klesala zadluženost vlivem zvyšování 

vlastního kapitálu (viz finanční páka (A/VK)), což jak můžeme vidět v tabulce 4.16, 
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mělo negativní vliv na vrcholný ukazatel, tedy rentabilitu vlastního kapitálu. Rentabilita tržeb 

(EBIT/T) až na rok 2012 rostla, především v letech 2013 a 2014 nastaly výrazné změny, což 

mělo zásadní vliv na vrcholný ukazatel ROA. S výjimkou roku 2011 měla rentabilita tržeb 

nejdůležitější vliv na vrcholný ukazatel ROA. Obrátka aktiv (T/A), tedy ukazatel vyjadřující 

intenzitu využití majetku, měl ve všech sledovaných letech kladný vliv na vrcholný ukazatel 

ROA. Avšak až na rok 2011 se jednalo vždy až o třetí nejzásadnější vliv. Ukazatelé daňové 

a úrokové redukce měly ve všech sledovaných letech nepatrnější vlivy na vrcholný ukazatel 

ROA. Jen v roce 2012 byl vliv daňové redukce druhý nejvýraznější, což 

bylo způsobeno poklesem daně z příjmů o 40 %. 

Mezi lety 2010 a 2011 se ukazatel ROE ve srovnání s ostatními lety výrazně neměnil, 

konkrétně o 1,89 p. b. Na vrcholný ukazatel měla největší kladný vliv obrátka aktiv (T/A). 

Mezi lety 2011-2012 ukazatel ROE poklesl o 3,16 p. b., což bylo způsobeno především 

poklesem rentability tržeb (EBIT/T). Mezi lety 2012-2013 měly až na finanční páku (A/VK) 

všechny analytické ukazatele kladný vliv na vrcholný ukazatel ROE. Jedná se o největší 

změnu ve sledovaných letech (12,60 p. b.). Největší vliv na to měla rentabilita tržeb. Dále 

vrcholový ukazatel výrazně ovlivnila finanční páka (pokles o 5,50 p. b.). Mezi lety 2013 a 2014 

souhrnný ukazatel vzrostl (o 9,06 p. b.) především díky kladnému vlivu rentability tržeb.  

Tabulka 4.16 Rozklad ROE (v procentních bodech) 

Rozklad ROE pomocí metody postupných změn 

2010/2011 2011/2012 

Vzorec Δ ROE pořadí Vzorec Δ ROE pořadí 

EAT/EBT -0,63 4. EAT/EBT 0,93 2. 

EBT/EBIT 0,21 5. EBT/EBIT -0,04 5. 

EBIT/T 1,36 3. EBIT/T -4,30 1. 

T/A 2,55 1. T/A 0,87 3. 

A/VK -1,60 2. A/VK -0,61 4. 

Celkem     1,89 - Celkem    -3,16 - 

2012/2013 2013/2014 

Vzorec Δ ROE pořadí Vzorec Δ ROE pořadí 

EAT/EBT 0,08 5. EAT/EBT 1,01 4. 

EBT/EBIT 1,13 4. EBT/EBIT 0,66 5. 

EBIT/T 14,28 1. EBIT/T 9,16 1. 

T/A 2,61 3. T/A 2,08 3. 

A/VK -5,50 2. A/VK -3,86 2. 

Celkem    12,60 - Celkem     9,06 - 
Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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4.4.2 Pyramidový rozklad ROE pomocí logaritmické metody 

U logaritmické metody není velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů ovlivněna pořadím, 

avšak nesmí být nulové či záporné. Výsledky rozkladu ROE pomocí logaritmické metody 

nalezneme v tabulce 4.17. 

Tabulka 4.17 Rozklad ROE (v procentních bodech) 

Rozklad ROE pomocí logaritmické metody  

2010/2011 2011/2012 

Vzorec Δ ROE pořadí Vzorec Δ ROE pořadí 

EAT/EBT -0,69 4. EAT/EBT 0,79 3. 

EBT/EBIT 0,23 5. EBT/EBIT -0,03 5. 

EBIT/T 1,44 2. EBIT/T -4,21 1. 

T/A 2,33 1. T/A 0,97 2. 

A/VK -1,41 3. A/VK -0,68 4. 

Celkem     1,89 - Celkem     -3,16 - 

2012/2013 2013/2014 

Vzorec Δ ROE pořadí Vzorec Δ ROE pořadí 

EAT/EBT 0,11 5. EAT/EBT 1,17 4. 

EBT/EBIT 1,61 3. EBT/EBIT 0,74 5. 

EBIT/T 12,76 1. EBIT/T 8,62 1. 

T/A 1,54 4. T/A 1,64 3. 

A/VK -3,44 2. A/VK -3,11 2. 

Celkem     12,60 - Celkem     9,06 - 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

U logaritmické metody měl v roce 2011 největší podíl na vrcholném ukazateli ROE 

dílčí ukazatel obrátky aktiv (T/A). V roce 2011 podniku klesla zadluženost (viz finanční 

páka (A/VK)), rentabilita tržeb (EBIT/T) naopak vzrostla. Ukazatele úrokové a daňové redukce 

neměly tak zásadní vliv na vrcholný ukazatel. Mezi lety 2011 a 2012 záporné vlivy převyšovaly 

kladné vlivy a z toho důvodu vrcholný ukazatel klesnul o 3,16 p. b. Opět 

podniku klesla zadluženost, avšak tentokrát poklesla i rentabilita tržeb, která měla na vrcholný 

ukazatel hlavní negativní vliv. Ostatní vlivy už nebyly tak zásadní, jelikož se jednalo o změny 

do 1 p. b. 

Mezi lety 2012 a 2013 vrcholný ukazatel ROE vzrostl nejvýrazněji ze sledovaných let 

především díky rentabilitě tržeb. Naopak výrazný negativní vliv měla finanční páka. V roce 

2013 výrazněji vrostl ukazatel úrokové redukce, jelikož zisk před zdaněním (EBT) rostl 

výrazněji než zisk před zdaněním a úroky (EBIT). U roku 2013 se vlivy logaritmické metody 

značně liší od vlivů metody postupných změn. Zde můžeme vidět, jak se výpočty jednotlivých 

metod mohou lišit. Rentabilita tržeb se u jednotlivých metod liší o více jak 1,5 p. b. I ostatní 
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vlivy analytických ukazatelů se v roce 2013 výrazněji liší podle použité metody. Celkově 

můžeme říct, že zatímco v roce 2012 převažovaly záporné vlivy, v roce 2013 převažovaly vlivy 

kladné. V roce 2014, tak jako v minulých letech, měla hlavní vliv provozní rentabilita tržeb. 

Konkrétně značný kladný nárůst o 8,62 p. b. Negativní vliv 

na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) měla finanční páka. Ostatní vlivy byly kladné a díky 

tomu nastala značná kladná změna vrcholného ukazatele ROE. V roce 2014 vzrostl 

výrazněji ve srovnání s ostatními roky ukazatel daňové redukce vlivem nárůstu daně z příjmů 

o 25 %. 

4.4.3 Srovnání metody postupných změn a logaritmické metody 

Výsledek vrcholného ukazatele nám samozřejmě vyjde stejný, ale jak můžeme vidět, 

u každé metody se mírně liší výsledky dílčích ukazatelů. Logaritmická metoda je 

považována za nejpřesnější, avšak pokud nabývá analytický ukazatel záporných hodnot 

nebo nuly, je tato metoda nepoužitelná.  

U metody postupných změn je velikost vlivu ovlivněna pořadím vysvětlujících 

ukazatelů, a proto výsledek není tak přesný, jako u logaritmické metody. Výhodou u metody 

postupných změn je, že použití této metody není 

omezeno kladnými ani zápornými hodnotami dílčích ukazatelů. Při srovnání metod konkrétně 

u podniku Zetaspol jsme zjistili, že vlivy jednotlivých ukazatelů se ve většině případů liší jen 

v řádu desetin procent, ovšem i to někdy ovlivnilo pořadí jednotlivých vlivů na vrcholový 

ukazatel. 

4.5 Predikční modely hodnocení finanční analýzy 
Predikční modely nám pomáhají odhalit bankrot či pravděpodobnost úpadku. 

V následující kapitole aplikujeme Altmanův model, Taflerův model, Kralickuv Quick-test 

a index IN. 

4.5.1 Altmanův model 

Pravděpodobný bankrot nastane u podniků, u nichž se Z-skóre dostane pod hodnotu 1,2 

(viz kapitola 2.5). Podnik Zetaspol se pod tuto zmíněnou hodnotu nedostane v žádném 

z měřených období (viz graf 4.14). V letech 2010 až 2012 se podnik pohybuje v šedé zóně. 

V letech 2013 a 2014 je již bezpečně v hodnotách finančně zdravého podniku. Tento skok byl 

způsoben především položkou X4 (viz Příloha č. 5), která se zvýšila díky 

nárůstu vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů. 
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Graf 4.14 Altmanův model  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 

4.5.2 Taflerův model 

Podle Taflerova modelu predikujeme pravděpodobnost bankrotu (viz kapitola 2.5). 

Z grafu 4.15 můžeme vidět, že podnik Zetaspol se pod nežádoucí hranici ani v jednom roce 

nedostal. Nejhůře na tom byl v letech 2010 a 2012, kdy byl v šedé zóně, což 

bylo způsobeno méně úspěšnými výsledky hospodaření. V roce 2011 už byl mírně v bezpečné 

zóně. Dá se říct, že v období 2010-2012 se hodnoty Taflerova ukazatele pohybovaly na hraně 

mezi finančně zdravým podnikem a šedou zónou. V letech 2013 a 2014 jeho vysoké dosažené 

hodnoty znamenaly velmi nepravděpodobný bankrot. 

 

Graf 4.15 Taflerův model  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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4.5.3 Kralickuv Quick-test 

U kralickova Quick-testu hodnotíme finanční situaci podniku pomocí ukazatelů R1 až 

R4, jejichž význam nalezneme v kapitole (2.5.2) 

Tabulka 4.21 Kralickuv Quick-test 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

R1 0,43 0,48 0,51 0,63 0,70 

R2 4,67 4,27 4,05 2,86 1,88 

R3 0,08 0,10 0,08 0,19 0,27 

R4 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 

Body  2010 2011 2012 2013 2014 

R1 4 4 4 4 4 

R2 3 3 3 4 4 

R3 2 2 2 4 4 

R4 4 4 4 3 3 

Body průměr 3,25 3,25 3,25 3,75 3,75 

Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů  

 

Graf 4.16 Kralickuv Quick-test  Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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Z toho vyplývá, že podnik byl ve všech letech finančně stabilní. Výnosová situace je 

v podniku také v pořádku, neboť v období 2010-2012 byl průměr hodnot týkajících se 

ukazatelů 3 a v letech 2013-2014 byl průměr 3,5. 

4.5.5 Index IN 

U indexu IN můžeme vidět, že podnik byl během měřených let finančně zdravý. 

U indexu IN je hranice finančně zdravého podniku hodnota 2 (viz kapitola 2.5). Jak 

z grafu 4.17 můžeme vidět, společnost se ve všech letech nachází výrazně nad touto hodnotou. 

Dále můžeme vidět, že křivka indexu IN, až na rok 2012, kdy nastal mírný pokles, meziročně 

rostla. V roce 2012 byl tento pokles způsoben především snížením poměru dílčího ukazatele 

V3, která poměřuje výsledek hospodaření (EBIT) a aktiva. Tento pokles nastal 

z důvodu snížení výsledku hospodaření (EBIT). V letech 2013 a 2014 křivka indexu IN 

rostla strměji díky výrazným nárůstům tržeb a s tím souvisejícím výsledkem hospodaření 

(EBIT). 

 

Graf 4.17 Index IN Zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Zetaspol, s.r.o. pomocí 

finanční analýzy. Po aplikování finanční analýzy na podnik Zetaspol, s.r.o. je 

zhodnoceno složení majetku a složení zdrojů financování, dále také zadluženost, likvidita, 

rentabilita a aktivita podniku. 

Při hodnocení finanční analýzy začneme rentabilitou, která zobrazuje efektivnost 

podnikání. Tu má podnik ať už z pohledu vývoje v čase nebo ve srovnání s konkurencí 

na dobré úrovni. Likvidita podniku, tedy schopnost splácet závazky je mírně pod 

doporučenými hodnotami, v posledních letech se však dostala do doporučeného rozmezí a také 

související čistý pracovní kapitál je kladný, takže je v pořádku. Zadluženost v žádném ze 

sledovaných let nevzrostla do nežádoucích hodnot a zároveň během sledovaných let klesala, 

což je žádoucí. Hodnocení aktivity, tedy schopnosti hospodařit s majetkem není jednoznačné. 

U aktivity aktiv a zásob odpovídají výsledné hodnoty odborným doporučením, u doby 

obratu pohledávek je nežádoucí nárůst v letech 2013 a 2014, doba obratu závazků je 

velmi nestabilní, což je nežádoucí. 

Pomocí predikčních modelů jsme hodnotili finanční zdraví podniku. U predikčních 

modelů můžeme vidět, že v letech 2010-2012 se podnik pohyboval mírně nad hranicí finančně 

zdravého podniku, u některých predikčních modelů dokonce v zóně ani finančně zdravých ani 

finančně slabých podniků. V letech 2013 a 2014 se však dostal bezpečně do hodnot finančně 

zdravého podniku. 

Z hlediska sledovaných let byl pro podnik nejhorší rok 2012, což můžeme vidět jak 

v položkách výkazu zisku a ztrát, tak také u poměrových ukazatelů. Ostatní sledované roky se 

podniku dařilo, především v letech 2013 a 2014, kdy podnik dosahoval výších zisků, 

jeho rentabilita výrazněji vzrostla a také u predikčních modelů se dostal bezpečně do zóny 

finančně zdravých podniků.  
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Seznam zkratek 

A   aktiva 

a.s.   akciová společnost 

BČ   běžná činnost 

CELK.   celková 

CZ   cizí zdroje 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

DFM   dlouhodobý finanční majetek 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DL.   dlouhodobý 

E   vlastní kapitál 

EAT   čistý zisk 

EBT   zisk před zdaněním 

EBIT   zisk před úroky a zdaněním 

EVA   ekonomická přidaná hodnota 

EU   Evropská unie 

HM   hrubá mzda 

KBU   krátkodobé bankovní úvěry 

Kč   korun českých 

KFM   krátkodobý finanční majetek 

KM   kilometr 

KR.   krátkodobý 

KZ   krátkodobé závazky 

mil.   milion 

mm   milimetr 

NED. VYROBA nedokončená výroba 

OA   oběžná aktiva 

p. b.    procentní bod 

ROA  rentabilita aktiv  
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ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROS  rentabilita tržeb 

SP  sociální pojištění 

statut.  statutární 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

t  daň 

T  tržby 

tis.  tisíc. 

U  úroky 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

zam.  zaměstnanci 

ZP  zdravotní pojištění  

ZPL  závazky po splatnosti 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozvaha 2010-2014 

Ozn. aktiva 
číslo řá

dku 
2010 2011 2012 2013 2014 

  aktiva celkem 001 63 024 59 126 58 046 56 798 58 341 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 002      0      0      0      0      0 

B Dlouhodobý majetek 003 34 390 34 657 33 787 30 694 30 236 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 004      0      0      0      0      0 

B.I.1

. Zřizovací výdaje 
005 

     0      0      0      0      0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006      0      0      0      0      0 

3. Software 007      0      0      0      0      0 

4. Ocenitelná práva 008      0      0      0      0      0 

5. Goodwill 009      0      0      0      0      0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010      0      0      0      0      0 

7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
011 

     0      0      0      0      0 

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
012 

     0      0      0      0      0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 013 32 303 32 570 31 700 30 194 29 736 

B.II.

1. Pozemky 
014 

 4 892  4 907  4 907  5 258  6 673 

2. Stavby 015 23 074 22 473 22 007 21 591 20 495 

3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
016 

 4 314  5 167  4 763  3 322  2 545 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017      0      0      0      0      0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018      0      0      0      0      0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     23     23     23     23     23 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020      0      0      0      0      0 

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
021 

     0      0      0      0      0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022      0      0      0      0      0 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 023  2 087  2 087  2 087    500    500 

B.III

.1. Podíly - ovládaná osoba 
024 

   500    500    500    500    500 

2. 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
025 

     0      0      0      0      0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  026  1 587  1 587  1 587      0      0 

4. 

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládací 

osoba, podstatný vliv 
027 

     0      0      0      0      0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028      0      0      0      0      0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029      0      0      0      0      0 

7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
030 

     0      0      0      0      0 

C. Oběžná aktiva 031 28 251 23 189 22 826 24 438 26 966 
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C.I. Zásoby 032 15 018 13 906 13 070 14 760 13 622 

C.I.1

. Materiál 
033 

 1 724  1 544    862  1 466    787 

2. Nedokončená výroba a polotovary  034  2 224  2 293  2 392  2 512  2 658 

3. Výrobky 035  4 488  3 145  2 573  5 182  3 329 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  036      4      4      4      4      4 

5. Zboží 037  6 578  6 920  7 239  5 596  6 844 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038      0      0      0      0      0 

C.II Dlouhodobé pohledávky  039      0      0      0      0      0 

C.II.

1. Pohledávky z obchodních vztahů 
040 

     0      0      0      0      0 

2. 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
041 

     0      0      0      0      0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042      0      0      0      0      0 

4. 

Pohledávky  za společníky, členy 

družstva a účastníky sdružení 
043 

     0      0      0      0      0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  044      0      0      0      0      0 

6. Dohadné účty aktivní 045      0      0      0      0      0 

7. Jiné pohledávky  046      0      0      0      0      0 

8. Odložená daňová pohledávka  047      0      0      0      0      0 

C.III

. Krátkodobé pohledávky  
048 

 6 847  6 452  5 785  6 440  7 889 

C.III

.1 Pohledávky z obchodních vztahů 
049 

 4 566  6 033  5 244  6 140  7 442 

2. 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
050 

     0      0      0      0      0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051      0      0      0      0      0 

4. 

Pohledávky za společníky, členy 

družstva a účastníky sdružení 
052 

     0      0      0      0      0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053      0      0      0      0      0 

6. Stát - daňové pohledávky  054  1 843    156    386     78    276 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy  055    189    132     46     99     55 

8. Dohadné účty aktivní 056    103      0     57     88     85 

9. Jiné pohledávky  057    146    131     52     35     31 

C.IV

. Krátkodobý finanční majetek 
058 

 6 386  2 831  3 971  3 238  5 455 

C.IV

.1. Peníze 
059 

   184    126    131    119    101 

2. Účty v bankách 060  6 202  2 705  3 840  3 119  5 354 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061      0      0      0      0      0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062      0      0      0      0      0 

D.I. Časové rozlišení 063    383  1 280  1 433  1 666  1 139 

D.I.1

. Náklady příštích období 
064 

   356  1 280    443    462    479 

2. Komplexní náklady příštích období 065      0      0      0      0      0 

3. Příjmy příštích období 066     27      0    990  1 204    660 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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ozn. PASIVA CELKEM 

číslo řádk

u 
2010 2011 2012 2013 2014 

  PASIVA CELKEM 067 63 024 59 126 58 046 56 798 58 341 

A. Vlastní kapitál 068 27 065 28 314 29 380 35 511 40 813 

A.I. Základní kapitál 069    200    200    200    200    200 

A.I.1

. Základní kapitál 
070 

   200    200    200    200    200 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071      0      0      0      0      0 

3. Změny základního kapitálu 072      0      0      0      0      0 

A.II. Kapitálové fondy 073 -    55 -    55 -    55 -    55      0 

A.II.

1. Emisní ážio 
074 

     0      0      0      0      0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075      0      0      0      0      0 

3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
076 

-    55 -    55 -    55 -    55      0 

4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách 
077 

     0      0      0      0      0 

5. Rozdíly z přeměn společnosti 078      0      0      0      0      0 

6. 

Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společnosti 
079 

     0      0      0      0      0 

A.III

. 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
080 

 1 077    880    779    609 13 418 

A.III

.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 
081 

    20     20     20     20      0 

2. Statutární a ostatní fondy 082  1 057    860    759    589 13 418 

A.IV

. Výsledek hospodaření minulých let 
083 

22 582 23 343 25 289 26 456 13 956 

A.IV

.1. Nerozdělený zisk minulých let  
084 

22 582 23 343 25 289 26 456 13 956 

2. Neuhrazená ztráta minulých let  085      0      0      0      0      0 

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086      0      0      0      0      0 

A.V. 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
087 

 3 261  3 946  3 167  8 301 13 239 

B. Cizí zdroje 088 34 565 28 631 28 430 20 517      0 

B.I. Rezervy 089      0      0      0      0 16 802 

B.I.1

. 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
090 

     0      0      0      0      0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 091      0      0      0      0      0 

3. Rezerva na daň z příjmů 092      0      0      0      0      0 

4. Ostatní rezervy 093      0      0      0      0      0 

B.II. Dlouhodobé závazky 094      0  2 000  1 334    668      0 

B.II.

1. Závazky z obchodních vztahů 
095 

     0  2 000  1 334    668      0 

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096      0      0      0      0      0 

3. Závazky - podstatný vliv 097      0      0      0      0      0 

4. 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
098 

     0      0      0      0      0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 099      0      0      0      0      0 

6. Vydané dluhopisy 100      0      0      0      0      0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101      0      0      0      0      0 

8. Dohadné účty pasivní 102      0      0      0      0      0 

9. Jiné závazky 103      0      0      0      0      0 
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10. Odložený daňový závazek 104      0      0      0      0      0 

B.III

. Krátkodobé závazky 
105 

 6 124  9 677  7 231  6 469  6 599 

B.III

.1. Závazky z obchodních vztahů 
106 

 4 444  7 820  4 427  4 831  4 229 

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107      0      0      0      0      0 

3. Závazky - podstatný vliv 108      0      0      0      0      0 

4. 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
109 

     0      9      0     10    124 

5. Závazky k zaměstnancům 110    413    510    568    553    624 

6. 

Závazky ze 

sociálního a zdravotního pojištění 
111 

   221    251    281    280    313 

7. Stát - daňové závazky a dotace 112      0      0      0      0  1 153 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 113      0      0    213    735     87 

9. Vydané dluhopisy  114      0      0      0      0      0 

10. Dohadné účty pasivní 115      0      0      2     42     45 

11. Jiné závazky 116  1 046  1 087  1 730     18     24 

B.IV

. Bankovní úvěry a výpomoci 
117 

28 441 16 954 19 865 13 380 10 203 

B.IV

.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 
118 

10 441  7 954  6 865  5 380  4 203 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 18 000  9 000 13 000  8 000  6 000 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 120      0      0      0      0      0 

C.I. Časové rozlišení 121  1 394  2 181    236    770    726 

C.I.1

. Výdaje příštích období 
122 

 1 373  2 160    236    770    726 

2. Výnosy příštích období 123     21     21      0      0      0 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty 2010-2014 

ozn. Text 

číslo 

řádku

  

2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 01 64 103 67 084 74 042 76 972 86 015 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 49 214 50 772 56 005 56 476 62 789 

 + Obchodní marže 03 14 889 16 312 18 037 20 496 23 226 

II. Výkony 04 20 958 25 337 22 863 26 963 27 946 

II.

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
05 

19 213 25 347 21 657 21 862 26 987 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -4 484 -5 287 -2 823 -302 -4 876 

3. Aktivace 07 6 229 5 277 4 029 5 403 5 835 

B. Výkonová spotřeba 08 20 139 22 051 23 692 24 616 26 253 

B.

1. Spotřeba materiálu a energie 
09 

11 834 11 958 12 437 13 647 13 577 

2. Služby 10 8 305 10 093 11 255 10 969 12 676 

 + Přidaná hodnota 11 15 708 19 598 17 208 22 843 24 919 

C. Osobní náklady 12 10 488 11 069 12 017 12 423 12 954 

C.

1. Mzdové náklady  
13 

7 961 8 403 8 685 9 096 9 583 

2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0 60 292 180 90 

3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 

2 312 2 396 2 791 2 874 3 024 

4. Sociální náklady  16 215 210 249 273 257 

D. Daně a poplatky 17 195 206 161 163 177 

E. 

Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
18 

2 775 3 122 3 364 3 068 2 383 

III. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu 
19 

2 713 3 679 5 048 5 830 5 817 

III.

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
20 

10 0 235 130 267 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 2 703 3 679 4 813 5 700 5 550 

F. 

Zůstatková cena prodaného dl. 

majetku a materiálu 
22 

1 989 3 083 4 032 4 567 4 162 

F.1

. 

Zůstatková 

cena prodaného dlouhodobého majetku 
23 

0 0 4 0 72 

2. Prodaný materiál 24 1 989 3 083 4 028 4 567 4 090 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

25 

0 0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 2 451 2 753 2 883 2 982 

H. Ostatní provozní náklady  27 36 2 192 854 755 969 

V. Převod provozních výnosů  28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 2 972 6 056 4 581 10 580 13 073 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

VI

I. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
33 

0 0 0 0 3 000 

VI

I.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
34 

0 0 0 0 3 000 

2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
35 

0 0 0 0 0 
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3. 

Výnosy 

z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
36 

0 0 0 0 0 

V.I

II. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
37 

0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přeceňování cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. 

Náklady z přeceňování cenných papírů 

a derivátů 
40 

0 0 0 0 0 

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41 

0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 0 0 0 

N. Nákladové úroky 43 726 818 627 510 345 

XI. Ostatní finanční výnosy  44 2 539 41 35 1 760 50 

O. Ostatní finanční náklady 45 685 46 51 1 580 107 

XI

I. Převod finančních výnosů 
46 

0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 1 128 -823 -643 -330 2 598 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 839 1 287 771 1 949 2 432 

Q.

1  splatná 
50 

839 1 287 771 1 949 2 432 

2.  odložená 51 0 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 3 261 3 946 3 167 8 301 13 239 

XI

II. Mimořádné výnosy 
53 

0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

S.1

.  splatná 
56 

0 0 0 0 0 

2.  odložená  57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 

T. 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59 

0 0 0 0 0 

**

* Výsledek hospodaření za účetní období 
60 

3 261 3 946 3 167 8 301 13 239 

**

* Výsledek hospodaření před zdaněním 
61 

4 100 5 233 3 938 10 250 15 671 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 



1 

 

Příloha č. 3: Horizontální analýza 

Aktiva  2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Aktiva celkem 63 024 -6,18 % -1,83 % -2,15 % 2,72 % 

Dlouhodobý majetek 34 390 0,78 % -2,51 % -9,15 % -1,49 % 

DNM 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

DHM 32 303 0,83 % -2,67 % -4,75 % -1,52 % 

DFM 2 087 0,00 % 0,00 % -76,04 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 28 251 -17,92 % -1,57 % 7,06 % 10,34 % 

Dl. pohledávky 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Kr. pohledávky 6 847 -5,77 % -10,34 % 11,32 % 22,50 % 

Kr. fin. majetek 6 386 -55,67 % 40,27 % -18,46 % 68,47 % 

Zásoby 15 018 -7,40 % -6,01 % 12,93 % -7,71 % 

Materiál 1 724 -10,44 % -44,17 % 70,07 % -46,32 % 

Ned. výroba a polotov. 2 224 3,10 % 4,32 % 5,02 % 5,81 % 

Výrobky 4 488 -29,92 % -18,19 % 101,40 % -35,76 % 

Zboží 6 578 5,20 % 4,61 % -22,70 % 22,30 % 

Časové rozlišení 383 234,20 % 11,95 % 16,26 % -31,63 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Pasiva 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Pasiva celkem 63 024 -6,18 % -1,83 % -2,15 % 2,72 % 

Vlastní kapitál 27 065 4,61 % 3,76 % 20,87 % 14,93 % 

Základní kapitál 200 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Cizí zdroje 34 565 -17,17 % -0,70 % -27,83 % -18,11 % 

Dl. závazky 0 - -33,30 % -49,93 % -100,00 % 

Kr. závazky 6 124 57,85 % -25,20 % -10,54 % 2,01 % 

Bankovní úvěry 28 441 -40,39 % 17,17 % -32,65 % -23,74 % 

Kr. bankovní úvěry 18 000 -50,00 % 44,44 % -38,46 % -25,00 % 

Dl. bankovní úvěry 10 441 -23,82 % -13,69 % -21,63 % -21,88 % 

Časové rozlišení 1 394 54,95 % -89,07 % 226,27 % -5,71 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

VH 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

EBIT 4 826,00 25,38 % -24,56 % 135,71 % 48,85 % 

EBT 4 100,00 27,63 % -24,75 % 160,28 % 52,89 % 

EAT 3 261,00 21,01 % -19,74 % 162,11 % 59,49 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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VHaZ 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Tržby celkem 87 808 12,23 % 6,25 % 7,59 % 8,98 % 

Tržby za prodej zboží 64 103 4,65 % 10,37 % 3,96 % 11,75 % 

Výkony 20 958 20,89 % -9,76 % 17,93 % 3,65 % 

Tržby za prodej vl. výr. a sl. 19 213 31,93 % -14,56 % 0,95 % 23,44 % 

Tržby - prodej DM 10 -100,00 % - -44,68 % 105,38 % 

Tržby - prodej materiálu 2 703 36,11 % 30,82 % 18,43 % -2,63 % 

Ostatní provozní výnosy 34 7108,82 % 12,32 % 4,72 % 3,43 % 

Náklady - prodané zboží 49 214 3,17 % 10,31 % 0,84 % 11,18 % 

Výkonová spotřeba 20 139 9,49 % 7,44 % 3,90 % 6,65 % 

Osobní náklady 10 488 5,54 % 8,56 % 3,38 % 4,27 % 

Mzdové náklady 7 961 5,55 % 3,36 % 4,73 % 5,35 % 

Daně a poplatky 195 5,64 % -21,84 % 1,24 % 8,59 % 

Odpisy DM 2 775 12,50 % 7,75 % -8,80 % -22,33 % 

Zůstatková cena DM 1 989 55,00 % 30,78 % 13,27 % -8,87 % 

Ostatní provozní náklady 36 5988,89 % -61,04 % -11,59 % 28,34 % 

Daň z příjmů 839 53,40 % -40,09 % 152,79 % 24,78 % 

Nákladové úroky 726 12,67 % -23,35 % -18,66 % -32,35 % 

Ostatní finanční výnosy 2 539 -98,39 % -14,63 % 4928,57 % -97,16 % 

Ostatní finanční náklady 685 -93,28 % 10,87 % 2998,04 % -93,23 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Příloha č. 4: Srovnání metod pyramidového rozkladu ROE (změna ROE je v p. b.) 

Srovnání metod 2010-2011 

Metoda postupných změn  Metoda logaritmická  

Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí 

EAT/EBT -0,63  - 4. EAT/EBT -0,69  - 4. 

EBT/EBIT 0,21  + 5. EBT/EBIT 0,23  + 5. 

EBIT/T 1,36  + 3. EBIT/T 1,44  + 2. 

T/A 2,55  + 1. T/A 2,33  + 1. 

A/VK -1,60  - 2. A/VK -1,41  - 3. 

Srovnání metod 2011-2012 

Metoda postupných změn  Metoda logaritmická  

Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí 

EAT/EBT 0,93  + 2. EAT/EBT 0,79  + 3. 

EBT/EBIT -0,04  - 5. EBT/EBIT -0,03  - 5. 

EBIT/T -4,30  - 1. EBIT/T -4,21  - 1. 

T/A 0,87  + 3. T/A 0,97  + 2. 

A/VK -0,61  - 4. A/VK -0,68  - 4. 

Srovnání metod 2012-2013 

Metoda postupných změn  Metoda logaritmická  

Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí 

EAT/EBT 0,08  + 5. EAT/EBT 0,11  + 5. 

EBT/EBIT 1,13  + 4. EBT/EBIT 1,61  + 3. 

EBIT/T 14,28  + 1. EBIT/T 12,76  + 1. 

T/A 2,61   + 3. T/A 1,54  + 4. 

A/VK -5,50  - 2. A/VK -3,44  - 2. 

Srovnání metod 2013-2014 

Metoda postupných změn  Metoda logaritmická  

Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí Ukazatel Změna ROE Vliv Pořadí 

EAT/EBT 1,01  + 4. EAT/EBT 1,17  + 4. 

EBT/EBIT 0,66  + 5. EBT/EBIT 0,74  + 5. 

EBIT/T 9,16  + 1. EBIT/T 8,62  + 1. 

T/A 2,08  + 3. T/A 1,64  + 3. 

A/VK -3,86  - 2. A/VK -3,11  - 2. 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Příloha č. 5: Predikční modely  

Altmanův model 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,0494 0,0611 0,0653 0,1913 0,2533 

X2 0,3583 0,3948 0,4357 0,4658 0,2392 

X3 0,0766 0,1023 0,0786 0,1894 0,2745 

X4 0,7830 0,9889 1,0334 1,7308 2,4291 

X5 1,3932 1,6668 1,8038 1,9833 2,1042 

Z-skóre 2,2962 2,7750 2,8945 3,8266 4,3574 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Taflerův model 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,1700 0,2802 0,1947 0,7084 1,2438 

X2 0,8173 0,8099 0,8029 1,1911 1,6049 

X3 0,3828 0,3159 0,3485 0,2547 0,2160 

x4 0,1069 0,0570 0,0649 0,0390 0,0568 

TZ 0,2823 0,3198 0,2807 0,5824 0,9158 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

Index IN 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

V1 0,4376 0,4956 0,4900 0,6644 0,8333 

V2 0,7312 0,8137 0,8009 2,3208 5,1066 

V3 1,6349 2,1850 1,6791 4,0446 5,8611 

V4 1,0895 1,2673 1,3714 1,5309 1,6389 

V5 0,1171 0,1242 0,1128 0,1689 0,2140 

V6 0,0069 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

IN 4,0034 4,8858 4,4542 8,7296 13,6539 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
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Příloha č. 6: Index IN – váhy přiřazení pro IN model dle odvětví  

OKEČ Název V1 V2 V3 V4 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 

B Rybolov 0,05 10,76 0,09 84,11 

C dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 

CA dobývání energ. Surovin 0,14 21,83 0,74 16,31 

CB dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 

D zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 

DA potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,38 

DB textilní a oděvní 0,23 6,08 0,43 12,37 

DC kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 

DD dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 

DE papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 16,99 

DF koksování a rafinérie 0,19 4,09 0,32 2026,93 

DG výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 17,06 

DH gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 43,01 

DI stavební hmoty 0,2 5,28 0,55 28,05 

DJ výroba kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 

DK výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,36 

DL elektrotechnika a elektronika 0,27 9,5 0,51 8,27 
Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

 

 

 

 

 


