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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní 

korporace. Ekonomická a finanční situace je důležitým aspektem každé podnikající firmy, 

proto si tyto subjekty zpracovávají, anebo nechávají zpracovat finanční analýzu, aby se 

zjistilo, zda v dané organizaci (podniku, firmě) vše funguje tak, jak má, v jaké situaci se 

nachází, zda hrozí nějaké nebezpečí (finanční tíseň, bankrot atp.) nebo naopak, jaké nové 

příležitosti se organizaci nabízí, jaký je možný její budoucí rozvoj apod. Díky finanční 

analýze lze rozpoznat příznaky nesprávného hospodaření, stanovit směrování dané organizace 

do budoucna či určit prostor pro zlepšení její výkonosti. 

První část této práce resp. druhá kapitola je zaměřená na teoretická východiska 

finanční analýzy. To zahrnuje význam a uživatele finanční analýzy, zdroje informací, které 

jsou potřebné pro její zpracování, dále vybrané metody a techniky. Tyto uvedené znaky jsou 

v této kapitole popsány a vysvětleny. Co se týče metod a technik, tak bude 

použita horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, vybrané predikční 

modely a další.  

Třetí kapitola pojednává o vybrané obchodní společnosti, o její podnikatelské činnosti 

a současné ekonomické situaci. Vybranou obchodní společností je společnost 

MOSAIC spol. s r. o., která se zabývá výrobou, prodejem a zajištěním pokládky 

mozaikových, klasických a dekorovaných parket z masivu. Tato společnost spadá do MSP 

a na trhu působí přes 25 let.  

Poslední kapitolu práce tvoří samotná finanční analýza, ve které jsou aplikovány 

vybrané metody a techniky, které byly objasněny v druhé kapitole, tj. teoretické části, na 

společnost MOSAIC spol. s r. o. 

V bakalářské práci budou vypracovány přehledy, tabulky a grafy o finanční 

a ekonomické situaci společnosti za období 2012 – 2016. Data a informace potřebné pro 

vypracování finanční analýzy a zjištění současné ekonomické situace byly získány z interních 

záznamů a dokumentů vybrané společnosti.  

Cílem bakalářské práce je zjistit a zhodnotit, jak vybraná společnost hospodaří a v jaké 

ekonomické a finanční situaci se nachází. Hodnocení společnosti a její situace, předpokládaný 

výhled do budoucna, návrhy a doporučení se nachází na konci praktické části této práce.   
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2 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Způsobů, jak definovat finanční analýzu, existuje celá řada. Dle Růčkové (2015) je 

však nejvýstižnější tato definice: 

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

především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích podmínek.“ (Růčková, 2015, s. 9) 

Hlavním smyslem finanční analýzy je tedy připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Dobře zpracovaná finanční analýza dokáže odhalit silné, 

ale i slabé stránky hospodaření podniku, a může tak podniku pomoci nedostat se zbytečně do 

nepříjemných finančních situací.  

Základním cílem finančního řízení je dosahování finanční stability podniku, kterou je 

možné hodnotit pomocí dvou kritérií, a to je zaprvé schopnost podniku vytvářet zisk, 

zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál, a zadruhé zajistit platební 

schopnost podniku. První kritérium je považováno za nejdůležitější, protože vystihuje 

samotnou podstatu podnikání. Druhé kritérium je možné chápat jako podpůrnou činnost, 

nicméně schopnost zaplatit své závazky vždy byla, je a bude důležitá, protože nelze 

dlouhodobě fungovat bez placení. Mnoho firem tuto situaci zažilo a nebylo to pro ně 

rozhodně nic příjemného. V některých případech dlouhodobá platební neschopnost může vést 

až k samotnému konci podnikání a zániku podniku.
[9]

 

2.1 Účel finanční analýzy 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších 

skutečností.“ (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 17) 

Finanční analýza je také nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako 

zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se jeho 

předpoklady podařilo splnit nebo zda došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou 

nečekal.
[8]
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O finanční situaci podniku se zajímají jak manažeři, pro které jsou tyto informace 

důležité pro správné rozhodování a řízení podniku, tak i investoři, vlastníci, a další subjekty, 

kteří s daným podnikem přicházejí do styku. Investory a vlastníky finanční situace zajímá, 

protože sami do podniku vložili peněžní prostředky (dále jen „PP“), které chtějí zhodnocovat 

a ne o ně přijít. Výše zmíněné a také další subjekty objasňuje následující kapitola 2.2 

Uživatelé finanční analýzy.  

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu pro mnoho 

subjektů, které nějakým způsobem přicházejí do styku s daným podnikem. Uživatelé finanční 

analýzy se dle Holečkové (2008) rozlišují na externí a interní. Mezi externí uživatele se řadí: 

- investoři, 

- banky a jiní věřitelé, 

- obchodní partneři, 

- stát a jeho orgány, 

- konkurenti.
[3]

 

Do skupiny interních uživatelů pak budou patřit: 

- manažeři, 

- zaměstnanci, 

- odbory.
[3]

 

Nicméně tento výčet uživatelů finanční analýzy není vyčerpávající. Bylo by možné 

uvést ještě další zájemce finančních analýz podniků, jako např. analytiky, daňové poradce, 

burzovní makléře, odborové svazy, univerzity, novináře, širší veřejnost a mnoho dalších. 

Avšak v další části bakalářské práce budou popsáni a vysvětleni jen vybraní uživatelé, a to jak 

externí, tak i interní. 

2.2.1 Investoři 

Primárními uživateli finančně-účetních informací o hospodaření a ekonomické situaci 

podniku jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili daný kapitál, a je tedy jasné, že se 

budou o finanční situaci daného podniku zajímat. Vlastníkem se chápe, v závislosti na typu 
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společnosti, společník či jakýkoliv jiný majitel, který podnik či část jmění vlastní. Dále se 

jedná o potenciální investory, kteří uvažují o umístění svých PP do daného podniku. Chtějí si 

tedy ověřit, zda jejich rozhodnutí o vložení FP bude správné či nikoli.
[3]

 

2.2.2 Banky a jiní věřitelé 

Pro věřitele jsou informace o finančním stavu daného podniku, který zde vystupuje na 

pozici dlužníka či potencionálního dlužníka, důležité proto, aby se mohli správně rozhodnout, 

zda podniku (klientovi) poskytnout úvěr či půjčku, v jaké výši, za jakých podmínek atp. 

Banky posuzují před poskytnutím úvěru tzv. bonitu dlužníka (klienta). Hodnocení bonity 

podniku se provádí pomocí analýzy jeho finančního hospodaření. Banky analyzují strukturu 

majetku a finanční zdroje podniku (klienta), dále je zajímají stávající a budoucí výsledky 

hospodaření (dále jen „VH“). Klíčovou roli má zde rentabilita, která dává odpověď na otázku, 

jak efektivně podnik hospodaří, jak je ziskový. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů je 

samostatně hodnocen investiční projekt, na který je úvěr požadován, a u krátkodobých úvěrů 

je důležitá především likvidita čili schopnost podniku přeměnit majetek na peníze, ze kterých 

je možné uhradit závazky.
[3]

 

2.2.3 Obchodní partneři 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zajímají o to, zda podnik bude schopný hradit své 

závazky, a to především z hlediska krátkodobé prosperity.
[3]

  

Odběratelé (zákazníci) mají zájem na finančním stavu podniku (z jejich pohledu se 

jedná o dodavatele) zejména při udržování dlouhodobých obchodních vztahů. V případě 

finančních potíží či bankrotu dodavatelského podniku by se i oni sami mohli dostat do 

nepříjemných potíží. Zákazníci potřebují mít jistotu, že dodavatelský podnik je schopen hradit 

své závazky.
[3]

 

2.2.4 Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní informace z mnoha důvodů, jako např. 

pro statistiku, kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí, při rozdělování dotací a jiných finančních výpomocí, pro získání přehledu o finančním 

stavu podniků se státní zakázkou atd.
[3]
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2.2.5 Konkurence 

Konkurenční podniky se zajímají o informace o finančních situacích podobných 

podniků a celého odvětví, a to za účelem srovnání se s výsledky a hospodařením sebe samých 

s ostatními subjekty v daném oboru.
[3] 

 

2.2.6 Manažeři 

Management podniku využívá finančně-účetní informace a data o ekonomické situaci 

pro strategické i operativní finanční řízení. Tyto informace vytvářejí zpětnou vazbu mezi 

rozhodnutím a jeho důsledky v praxi. Znalost finanční situace podniku manažerům umožnuje 

rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové 

struktury, při alokaci volných PP, při rozdělování disponibilního zisku apod.
[3]

 

2.2.7 Zaměstnanci a odbory 

Zaměstnanci podniku mají přirozeně zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě podniku, protože jim samotným jde o zachování pracovních míst, mezd a mzdových 

podmínek. Zaměstnanci sledují stav a vývoj podniku a často se podílejí i na řízení, a to 

prostřednictvím odborových organizací. Odbor je sdružení zaměstnanců podniku, jehož 

účelem je obhajovat zájmy a chránit jejich práva před zaměstnavatelem. Kolektivní 

vyjednávání je proces, na jehož konci by mělo dojít ke kompromisu, tj. k podpisu kolektivní 

smlouvy, mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, a to v oblasti mezd, pracovních vztahů 

a pracovních podmínek. V kolektivní smlouvě jsou pak upraveny práva a povinnosti obou 

stran a jejich vztahy.
[3]

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy závisí na použitých vstupních informacích a datech, jejich 

množství, kvalitě a komplexnosti. Holečková (2008) rozděluje vstupní informace do třech 

hlavních skupin: 

- zdroje finančních informací, 

- kvantifikované nefinanční informace, 

- nekvantifikované informace. 
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2.3.1 Zdroje finančních informací 

Potřebná data a informace se čerpají z účetních výkazů finančního 

a vnitropodnikového účetnictví. Jedná se zpravidla o rozvahu, výkaz zisku a ztráty (dále jen 

„VZZ“) a výkaz cash flow (dále jen „VCF“), dále to mohou být výroční zprávy, přílohy 

účetní závěrky, prospekty CP, burzovní zpravodajství apod.
[3]

 

2.3.2 Kvantifikované nefinanční informace 

Takovéto informace se nacházejí v ekonomické a podnikové statistice, v podnikové 

evidenci. Jedná se o podnikové plány, kalkulace nákladů a cen, rozbory budoucího vývoje 

techniky a technologie atd.
[3]

 

2.3.3 Nekvantifikované informace 

Zde se řadí zprávy vedoucích pracovníků a auditorů, komentáře manažerů, informace 

z odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognózy.
[3]

 

Další text bakalářské práce se bude věnovat účetním výkazům finančního účetnictví, 

a to rozvaze, VZZ a VCF, které obsahují zásadní a podstatná data a informace, která jsou 

důležitá pro zpracování finanční analýzy. 

2.3.4 Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance je základní výkaz, který zachycuje na jedné straně strukturu 

majetku podniku (tzv. aktiva) a na straně druhé zdroje krytí resp. financování daného majetku 

(tzv. pasiva) k určitému časovému okamžiku, jedná se totiž o výkaz stavový. Bilance v tomto 

smyslu znamená, že se strana aktiv musí rovnat straně pasiv, jinak řečeno každá aktivní 

položka musí být nějakými finančními prostředky vykryta. Aktiva se dělí na 4 základní části: 

- pohledávky za upsaný vlastní kapitál, 

- stálá aktiva, 

- oběžná aktiva, 

- přechodná aktiva (tzv. časové rozlišení aktiv). 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál vyjadřují, že se společníci zavázali, že do 

podniku vloží kapitál, ale dosud jej ještě nesplatili. 
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Stálá aktiva jsou takovým typem aktiv resp. majetku, která jsou v podniku využívána 

dlouhodobě, tj. déle než 1 rok, nejsou primárně určena k dalšímu prodeji, během doby 

používání se odepisují a jejich vstupní cena přesahuje určitou hranici. Stálá aktiva je možné 

rozdělit do 3 skupin: 

- dlouhodobý majetek nehmotný – je takový majetek, který se používá déle než 

1 rok, odepisuje se a jeho vstupní cena přesahuje 60 000 Kč; do této skupiny lze 

zahrnout software, ocenitelná práva (patenty, licence atd.), nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, goodwill a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 

- dlouhodobý majetek hmotný – je takový majetek, který se používá déle než 

1 rok, odepisuje se a jeho vstupní cena přesahuje 40 000 Kč; do této skupiny se 

zahrnují pozemky, stavby, umělecká díla, trvalé celky porostů, stroje a výrobní 

zařízení a jiný movitý majetek, který nelze zařadit do zmíněných podskupin, 

- dlouhodobý majetek finanční – je takový majetek, který se používá déle než 

1 rok, neodepisuje se a nemá stanovený přesah vstupní ceny, avšak je zde 

podstatné, aby takovýto majetek byl v podniku vlastněn delší dobu než 1 rok 

a nebyl určen k dalšímu prodeji; patří zde CP, majetkové účasti a podíly atp.
[1, 6, 9, 

13, 27]
 

Drobný dlouhodobý majetek může mít podobu nehmotných, anebo hmotných věcí 

a liší se tím, že jeho vstupní hranice nepřesahuje 60 000 Kč resp. 40 000 Kč. Jako příklad lze 

uvést kuchyňské spotřebiče, nábytek, vybavení kanceláří, snadno dostupné softwary apod. 

Evidovat tento majetek je na rozhodnutí každého podniku, nicméně ve většině případů se 

takový majetek zahrne okamžitě do spotřeby, a tudíž se nijak neeviduje. 

Oběžná aktiva jsou takovým typem aktiv resp. majetku, která jsou v podniku 

využívána krátkodobě, tj. do 1 roku, spotřebovávají se, anebo jsou určena k dalšímu prodeji. 

Oběžný majetek slouží k úhradě závazků a je tedy nezbytné, aby procházel všemi fázemi 

koloběhu OM (nicméně v některých případech nemusí proběhnout všechny), což vyjadřuje 

obr. 2 – 1. 
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Obr. 2 – 1 Fáze koloběhu oběžného majetku (OM) 

 

Zdroj: Čech Štěpán, Koloběh oběžného majetku, [online], Dostupné z: <http://player.slideplayer.cz/10/2806381/

data/images/img13.png> 

Oběžná aktiva je možné rozdělit do 3 skupin: 

- zásoby – jsou chápány jako materiál, suroviny, součástky, polotovary atp. co 

podnik vlastní a co bude využívat v podnikatelské činnosti k vytváření svého 

produktu; dle rozvahového členění se zásoby rozlišují na: 

o zásoby materiálu – zde patří základní materiál, pomocný materiál, 

obalový materiál, obslužný materiál, 

o zásoby polotovarů – což jsou nedokončené výrobky, které se již mohou 

prodat, anebo zpracovat na hotové výrobky,  

o zásoby rozpracované výroby – patří zde nedokončené výrobky, které 

ještě nelze prodat a které čekají na další zpracování, 

o zásoby hotových výrobků, 

o zásoby zboží, 

- pohledávky – jsou chápány jako právo podniku dostat zaplaceno za prodané 

výrobky, služby či zboží a mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé, 

- krátkodobý finanční majetek – zahrnuje PP, ceniny a CP určené k obchodování.
[1, 

9, 6, 27]
 

Přechodná aktiva jsou položky, které představují časový nesoulad mezi účetními 

operacemi. Význam těchto položek vyplývá z účetní zásady nesrovnalosti účetních období, 
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což znamená, že do daného účetního období lze zahrnout jen ty účetní operace, které s daným 

účetním obdobím věcně a časově souvisejí. A proto je potřeba některé účetní operace časově 

rozlišit. Do skupiny přechodných aktiv se řadí náklady a příjmy příštích období.
[15]

 

Také pasiva je možné rozdělit, a to na 3 části: 

- vlastní kapitál, 

- cizí zdroje, 

- přechodná pasiva (tzv. časové rozlišení pasiv). 

Vlastním kapitálem se rozumí kapitál, který vložili do podnikání samotní majitelé. Do 

této skupiny lze zahrnout: 

- základní kapitál – což je součet všech vkladů společníků (majitelů), 

- emisní ážio – což je rozdíl mezi reálnou a nominální hodnotou akcie (tuto 

položku využívají pouze akciové společnosti), 

- fondy tvořené ze zisku – jedná se o přerozdělené VH, které se mohou vyplácet na 

různé účely (většinou se z nich vyplácí PP pro zaměstnance na kulturní, sociální 

a sportovní účely povětšině formou poukázek, voucherů atp.) a patří zde 

především statutární, rezervní a ostatní fondy,    

- výsledek hospodaření běžného účetního období,  

- výsledky hospodaření minulých let – což jsou nerozdělené finanční prostředky 

z minulých VH.
[1, 7, 9,27]

 

Cizí zdroje jsou takovým kapitálem, který samotní majitelé nevložili do podniku, ale 

který si podnik půjčil a který dluží nějakým ekonomickým subjektům. Cizí zdroje mohou být 

buď krátkodobé, tzn., že podnik musí takto získané FP vrátit resp. splatit do 1 roku, anebo 

dlouhodobé, a to jsou takové FP, které jsou podniku poskytnuty na dobu delší než 1 rok 

a které musí vrátit resp. splatit do sjednané doby (např. do dvou, třech, pěti, deseti let apod.). 

Do této skupiny se řadí: 

- rezervy – jedná se o vynaložené FP v současnosti, které jsou určeny pro pokrytí 

budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je známý účel použití, dále je 

pravděpodobné, že tyto závazky nebo výdaje nastanou, ale zpravidla není známá 

částka nebo datum jejich vzniku,
[29]
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- závazky – jimiž se rozumí povinnost zaplatit jinému subjektu dlužnou částku, 

bývají krátkodobé nebo dlouhodobé a patří zde: 

o krátkodobé bankovní úvěry, 

o závazy z obchodních vztahů – tj. dosud neuhrazené dodávky materiálu, 

zboží či služeb,  

o závazky za zaměstnanci – tj. dosud nevyplacené mzdy zaměstnancům, 

o závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – tzn. dosud 

nezaplacené SP a ZP, 

o závazky vůči státu (daňové závazky a dotace) – tj. dosud nezaplacené 

daně, 

o vydané dluhopisy, 

o střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry, 

o závazky ke společníkům, 

o ostatní závazky atd.
[1, 9, 27]

 

Přechodná pasiva jsou položky, které představují časový nesoulad mezi účetními 

operacemi. Význam těchto položek vyplývá z účetní zásady nesrovnalosti účetních období, 

což znamená, že do daného účetního období lze zahrnout jen ty účetní operace, které s daným 

účetním obdobím věcně a časově souvisejí. A proto je potřeba některé účetní operace časově 

rozlišit. Do skupiny přechodných pasiv se řadí výnosy a výdaje příštích období.
[15]

 

2.3.5 Výkaz zisku a ztráty 

VZZ je druhým základním účetním výkazem, který však dává přehled o výnosech, 

nákladech a výsledku hospodaření (dále jen „VH“) podniku za určité časové období. 

Zachycuje pohyb nákladů a výnosů podniku za dané období, oproti rozvaze se ovšem jedná o 

výkaz tokový. Náklady lze definovat jako spotřebu výrobních faktorů v PP. Výnosy se 

definují jako výkony, výsledky plynoucí z provozování podniku v PP a podnik je získá 

prodejem výrobků, zboží a služeb, které produkuje a nabízí ke koupi.
[1]

 Náklady i výnosy se 

zde člení na provozní a finanční. Nejdůležitější hodnotu má ve VZZ VH běžného účetního 

období před a po zdanění. VH před zdaněním se vypočítá jako rozdíl provozních a finančních 

výnosů a nákladů, VH po zdanění je vlastně VH před zdaněním snížený o DPPO.
[27]
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2.3.6 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

VCF dává přehled o příjmech a výdajích PP za určité časové období. Zachycuje pohyb 

PP, jedná se také o výkaz tokový.  

„Peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, 

peněžní prostředky na účtu včetně případného pasivního zůstatku běžného účtu a peníze na 

cestě. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je možno s nízkými 

dodatečnými transakčními náklady přeměnit v předem známou peněžní částku a u něhož se 

nepředpokládají významné změny hodnoty v čase.“ (Růčková, 2015, s. 34)  

Rozvaha i VZZ mají standardizovanou formu, jedná se o formulář, který je dán 

Ministerstvem financí. Naproti tomu VCF nemá stanovený žádný formulář. Je tedy na 

každém podniku, jak si VCF sestaví. Nicméně podnik si může vybrat způsob a metodu 

sestavení. Způsob pro sestavení VCF je buď bilanční, anebo sloupcový a metoda je přímá 

nebo nepřímá. Bilanční způsob dává přehledné a oddělené vykazování zdrojů a užití PP. 

Sloupcový (retrográdní) způsob vyjadřuje salda toků z provozní, investiční a finanční 

činnosti, které vedou k lepší vypovídací schopnosti výkazu o finanční situaci podniku. Přímá 

metoda spočívá ve skutečném sledování a zachycování veškerých příjmů a výdajů, kdežto 

nepřímá metoda spočívá v transformaci VH do pohybu PP, který se dále upravuje o nepeněžní 

operace, změny majetku a zdrojů krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. 

V praxi se nejčastěji využívá nepřímá metoda a sloupcový způsob sestavení VCF.  Zde se 

VCF dělí na tři části a to provozní, investiční a finanční a CF se vypočítává pro každou část 

samostatně. Nakonec se dílčí CF sečtou a zjistí se tak celkové CF za podnik.
[26]

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Předtím, než podnik zvolí metody, které chce využít pro zpracování finanční analýzy, 

by měl brát ohled na faktory, které pomohou k tomu, aby byla zvolena vhodná a přiměřená 

metoda finanční analýzy. Mezi tyto faktory patří: 

- účelnost – to znamená, že metoda by měla odpovídat předem zadanému cíli, 

- nákladnost – pro vypracování kvalitní finanční analýzy je potřebné mít 

dostatečný čas a kvalifikovaného pracovníka, avšak to by mělo přinést 
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přiměřenou návratnost vynaložených nákladů; dále by rozsah a hloubka analýzy 

měla odpovídat očekávanému ohodnocení rizik spojených s rozhodováním, 

- spolehlivost – to znamená, že čím spolehlivější budou vstupní informace, tím 

spolehlivější by měly být výsledky plynoucí z analýzy. 

Každá použitá metoda by měla vykazovat zpětnou vazbu na cíl, který má splnit, 

a měla by také odpovídat vytyčenému cíli. Nicméně platí pravidlo, že čím lepší jsou metody, 

tím jsou spolehlivější závěry, nižší riziko chybného rozhodnutí a také je vyšší naděje na 

úspěch. Avšak při volbě přiměřené metody finanční analýzy je také důležité si uvědomit, pro 

koho jsou výsledky analýzy určeny, a proto je také třeba upravit i výslednou prezentaci těchto 

výsledků.
[9]

 

Nejčastěji se využívají tyto metody finanční analýzy: 

- analýza absolutních ukazatelů, 

- analýza rozdílových ukazatelů, 

- analýza poměrových ukazatelů, 

- analýza soustav ukazatelů. 

Tyto metody budou v následujících podkapitolách popsány a vysvětleny. Dále je 

možné využít ještě další metody, ať už deterministické či matematicko-statistické 

(např. analýza citlivosti, analýza rozptylu, diskriminační analýza, regresní analýza atd.), avšak 

pro tuto bakalářskou práci by neměly patřičné využití a nepodávaly by potřebné výsledky 

a efekty.  

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální a vertikální 

analýzu, které jsou objasněny v dalším textu bakalářské práce.  

2.4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (dále jen „HA“) neboli analýza trendů se zabývá časovými 

změnami absolutních ukazatelů. U HA je nutné mít vytvořené dostatečně dlouhé časové řady, 

neboť precizně vedené časové řady mohou znamenat méně nepřesností, tudíž spolehlivější 

a přesnější výsledky.
[9]

 HA porovnává položky v čase, tzn., jak se změnily oproti minulému 
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období. Sledují se změny ukazatelů buď absolutně (jedná se o rozdíl hodnot současného 

a předchozího období) v daných jednotkách, anebo procentuálně.  

Obecné vzorce pro výpočet HA jsou následující: 

                                                                   (2.1) 

                     
                                                 

                        
       (2.2) 

2.4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (dále jen „VA“) neboli procentní rozbor se zabývá vnitřní 

strukturou absolutních ukazatelů. Jinými slovy se zde posuzuje struktura aktiv a pasiv, resp. 

nákladů a výnosů. Struktura aktiv má za úkol informovat, do čeho podnik investoval volné 

PP. Struktura pasiv udává, z jakých zdrojů financování byl investiční projekt zafinancován. 

VA ukazuje podíl jednotlivých položek na celku. Sledují se změny ve struktuře jednotlivých 

položek finančních výkazů. Vyjadřuje se tak vztah dané položky k základně, která má 

hodnotu 100 %.
[4, 8]

 Obecný vzorec pro výpočet VA vypadá následovně: 

                  
               

        
       (2.3) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Dluhošová (2010) tvrdí, že rozdílové ukazatele sloužící k analýze a řízení finanční 

situace podniku (s výraznou orientací na likviditu) se označují jako finanční fondy (fondy 

finančních prostředků). Fond lze definovat jako souhrn něčeho, s čím lze disponovat, 

a v oblasti finanční analýzy je to souhrn stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo 

pasiva.
[17] 

 

2.4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Jak tvrdí Sedláček (2011), čistý pracovní kapitál je nejčastěji užívaným rozdílovým 

ukazatelem. Zde je uvedena jeho definice: 

„Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku 

přemění na pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být 

použita k uskutečnění podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji.“ (Dluhošová, 2010, s. 85) 
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Čistý pracovní kapitál (dále jen „ČPK“) může mít dvě podoby, které vycházejí z toho, 

jaký způsob financování podnik uplatňuje. Jestliže je jeho hodnota kladné číslo, tak podnik 

uplatňuje konzervativní způsob financování. Tato situace je pro podnik přívětivá, příznivá a je 

možné takovýto ČPK nazývat „finančním polštářem“. Avšak je-li jeho hodnota záporná, což 

pro podnik není dobrá situace, protože se tak může dostat do finanční tísně, nese název 

„nekrytý dluh“. V této situaci se nachází podnik, který uplatňuje agresivní způsob 

financování. Obě tyto podoby ČPK jsou znázorněny na obr. 2 – 2.
[25]

 

Obr. 2 – 2 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 

Zdroj: Richtarová Dagmar, Majetková a finanční struktura podniku, [přednáška], vlastní úprava 

Způsoby, jakými lze ČPK vypočítat, existují dva. První způsob upřednostňují 

manažeři podniku, kdy se jedná o krátkodobý pohled na ČPK  a uplatňuje se tzv. operativní 

přístup. Druhý způsob upřednostňují vlastníci, investoři podniku, kdy se jedná o dlouhodobý 

pohled na ČPK a uplatňuje se tzv. strategický přístup.
[25]

 Vzorce pro výpočet ČPK jsou tedy 

následující: 

                                            (2.4) 

                                            (2.5) 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů (poměrová analýza) 

U poměrové analýzy jsou systematicky analyzovány soustavy vybraných ukazatelů. 

Růčková (2015) do poměrové analýzy řadí tyto ukazatele: 

- ukazatele finanční stability a zadluženosti, 
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- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity (neboli platební schopnosti), 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele kapitálového trhu (též tržní hodnoty), 

- ukazatele cash flow. 

Veškeré ukazatele budou podrobněji objasněny v následujících podkapitolách, vyjma 

ukazatelů cash flow a kapitálového trhu. To proto, že pro bakalářskou práci byla vybrána 

malá obchodní společnost, pro kterou nemá smysl a význam tyto ukazatele počítat.   

2.4.3.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Dluhošová (2010) tvrdí, že finanční stabilita podniku je určována strukturou zdrojů 

financování a lze ji hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich 

krytí.  

Zadlužeností se rozumí využívání a používání cizích zdrojů k financování svých 

potřeb, tj. majetku podniku a dalších podnikových činností.  Znamená to, že podnik 

(organizace, FO) dluží druhému subjektu FP, které si od něj vypůjčil a které musí do určité 

doby splatit. 

Dle Růčkové a Roubíčkové (2012) totiž použití výhradně vlastního kapitálu přináší 

snížení výnosnosti vloženého kapitálu (a ve většině případů by nebylo ani možné 

zafinancovat vše vlastním kapitálem) a naopak financování výhradně z cizích zdrojů také není 

možné, protože by bylo obtížné získat pouze takovýto kapitál a ani není legislativně povoleno 

využívat pouze cizí kapitál.  

Podstatou analýzy zadluženosti je tedy hledání optimálního vztahu mezi vlastním 

kapitálem a cizími zdroji.
[10]

 

a) Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a vyjadřuje, do jaké míry 

je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Ukazatel by měl mít stoupající trend, což značí upevňování finanční stability, 

avšak velmi vysoká hodnota tohoto ukazatele může vést k poklesu výnosnosti vlastníky 

vložených FP.
[1]
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  (2.6) 

b) Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel představuje poměr celkových dluhů vůči celkovým aktivům a měří tak 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Ukazatel je 

významný zejména pro dlouhodobé věřitele (např. banky) a jeho dlouhodobý trend by měl být 

klesající. Zadluženost sama o sobě není negativní charakteristika podniku, neboť není nutné 

financovat své činnosti pouze vlastním kapitálem. Mezi zadlužeností a platební neschopností 

neexistuje žádná přímá souvislost, avšak vyšší zadluženost v očích lidí bývá brána jako krok 

k tomu dostat se do finančních potíží a neschopnosti splácet.
[1]

 

                                
           

      
  (2.7) 

c) Finanční páka (neboli majetkový koeficient) 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát převyšuje celkový kapitál velikost vlastního 

kapitálu. Je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku a je vyjádřen podílem cizího 

kapitálu na celkové finanční struktuře podniku. Finanční páka je založena na skutečnosti, že 

cizí kapitál je obvykle levnější než kapitál vlastní, a to do té doby, dokud podnik dokáže 

každou korunu kapitálu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu. Dlouhodobý trend 

finanční páky by měl být stabilní.
[19]

 

                
      

               
   (2.8) 

d) Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel ukazuje míru zadlužení vlastního kapitálu. Ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu je definován jako podíl cizího a vlastního kapitálu a říká, kolik korun 

resp. haléřů cizího kapitálu připadá na jednu korunu kapitálu vlastního. Dále je tento ukazatel 

významný pro banku v případě žádosti klienta o nový úvěr. Dlouhodobý trend tohoto 

ukazatele by měl být klesající a přijatelná zadluženost stabilního podniku by se měla 

pohybovat v intervalu < 80 % – 120 % >, přičemž závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků a manažerů k riziku.
[1, 8]

 

                                          
           

               
  (2.9) 
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e) Úrokové krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát jsou nákladové úroky kryty výší provozního zisku, 

tj. kolikrát je zajištěno placení úroků. Ukazatel úrokového krytí je velmi významným 

ukazatelem v případě financování potřeb podniku cizími úročenými zdroji. Zvýšená pozornost 

by měla být věnována jeho vývoji a dlouhodobý trend by měl mít rostoucí tendenci.
[1,9]

 

                
    

               
  (2.10) 

f) Úrokové zatížení 

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového zisku odčerpají nákladové úroky, a je 

převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. 

Má-li podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit využívat více cizí zdroje.
[1]

 

                   
               

    
  (2.11) 

2.4.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu a je definována jako poměr zisku 

a vloženého kapitálu (tj. jmenovatele). Rentabilita tedy říká, kolik korun resp. haléřů zisku 

připadá na jednu korunu jmenovatele. Ukazatelé rentability slouží k celkové efektivnosti dané 

činnosti a v časových řadách by měly udržovat rostoucí trend.
[9]

 

V praxi se používají různé obměny ukazatelů rentability. Do čitatele je možné dosadit 

různý typ zisku a do jmenovatele lze dosadit hodnotu aktiv, vlastního kapitálu, nákladů, 

výnosů, tržeb apod. Dle Dluhošové (2010) je možné použít pro výpočet: 

- zisk po zdanění (dále jen „EAT“), 

- zisk před zdaněním (dále jen „EBT“), 

- zisk před úroky a zdaněním (dále jen „EBIT“). 

a) Rentabilita aktiv 

Tomuto ukazateli se také říká rentabilita celkového kapitálu (dále jen „ROA“) a říká, 

kolik korun resp. haléřů připadá na jednu korunu aktiv. Odráží celkovou výnosnost kapitálu 
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bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Trend tohoto 

ukazatele by měl být rostoucí.
[1, 9, 26]

 

      
    

      
   (2.12) 

b) Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel (dále jen „ROE“) vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, tj. kolik 

korun resp. haléřů zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu podniku. Jedná se 

o kapitál, který vložili do podniku jeho vlastníci (např. společníci, akcionáři, investoři). Jde 

o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál zhodnocován 

s náležitou intenzitou, která odpovídá riziku investice. Investoři, vlastníci požadují takovou 

výnosnost, která bude vyšší než výnosnost CP garantovaných státem. Vyšší výnosnost 

požadují, protože proč by měli jinak investovat své FP do něčeho, z čehož nebudou nic mít, 

namísto toho, aby si zakoupili raději státní CP, které mají garantovanou výnosnost. Trend 

tohoto ukazatele by měl být rostoucí.
[1, 8, 9]

 

Výhodou tohoto ukazatele je, že se dá rozložit na dílčí ukazatele, díky kterým je 

možné identifikovat vazby a změny pomocí jednoduchých matematických operací. To je 

velice výhodné, protože se tak dá zjistit, z jakých důvodů má ROE takovou hodnotu, jakou 

má.
[1]

 

      
   

               
  (2.13) 

c) Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel (dále jen „ROS“) udává, kolik korun resp. haléřů zisku připadá na 

jednu korunu tržeb. Ukazatel je vhodné využít pro časové a mezipodnikové srovnání a jeho 

trend by měl mít rostoucí tendenci. Také je dobré porovnávat rentabilitu dílčích tržeb či jiných 

výnosů.
[1, 8]

 

      
    

     
   (2.14) 

d) Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Tento ukazatel (dále jen „ROCE“) vypovídá o výnosnosti dlouhodobých zdrojů, tzn., 

kolik korun resp. haléřů zisku připadá na jednu vloženou korunu dlouhodobého kapitálu 

(tj. kapitálu vlastního a cizích zdrojů dlouhodobých), a měří efektivnost vloženého kapitálu 
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bez ohledu na jeho původ. Ukazatel se využívá k mezipodnikovému srovnání a jeho trend by 

měl být rostoucí.
[1]

 

       
    

                                        
  (2.15) 

e) Rentabilita nákladů 

Tento ukazatel (dále jen „ROC“) udává, kolik korun resp. haléřů čistého zisku se získá 

z jedné vložené koruny celkových nákladů. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. 

Úroveň ukazatele je vhodné posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. Také je 

dobré porovnávat rentabilitu dílčích nákladů.
[1]

 

     
   

       
  (2.16) 

2.4.3.3 Ukazatele likvidity 

Růčková  a Roubíčková (2012) definují likviditu jako schopnost podniku uhradit včas 

své platební závazky. Ukazatelé likvidity slouží ke zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít 

potíže se splacením závazků, které budou splatné v blízké budoucnosti.
[26]

  

S pojmem likvidita souvisejí také pojmy likvidnost a solventnost. Likvidností se 

rozumí schopnost majetku přeměnit se na pohotové peněžní prostředky a solventností se 

rozumí být platebně schopný. Všechny tyto 3 pojmy jsou navzájem provázané, avšak není 

možné jejich významy zaměňovat.
[7, 18]

 

V těchto ukazatelích se bude vyskytovat pojem krátkodobé závazky. Těmi se zpravidla 

rozumí krátkodobé neúročené závazky (z obchodního styku, vůči zaměstnancům, státu atd.) 

a krátkodobé bankovní úvěry.
[1]

 

a) Celková (běžná) likvidita 

Tomuto ukazateli se také říká likvidita 3. stupně a vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika korunami resp. haléři oběžných aktiv je 

kryta jedna koruna krátkodobých závazků. Stručně řečeno ukazatel celkové likvidity vypovídá 

o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná 

aktiva na okamžitou hotovost. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je <1,5 – 2,5>. 

Nedostatkem tohoto ukazatele však je, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv a nebere 

v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. To znamená, že ne 
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všechna oběžná aktiva je podnik schopen přeměnit v krátké době na pohotové peněžní 

prostředky, protože může mít např. nepoužitelné či těžce prodejné zásoby nebo nedobytné 

pohledávky.
[10]

 

                   
             

                  
  (2.17) 

b) Pohotová likvidita 

Tomuto ukazateli se také říká likvidita 2. stupně a eliminuje nedostatky předchozího 

ukazatele. V čitateli jsou z oběžných aktiv odebrány zásoby a případné pochybné či 

nedobytné pohledávky. Pohotová likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají tzv. čisté pohledávky 

(tj. pohledávky očištěné o potenciálně problémové pohledávky, tj. dlouhodobé a nedobytné) 

a krátkodobý finanční majetek (dále jen „KFM), tj. PP v hotovosti a na bankovních účtech, 

krátkodobé CP určené k obchodování, ceniny atd., krátkodobé závazky podniku nebo také 

kolika korunami resp. haléři pohledávek a KFM je kryta jedna koruna krátkodobých závazků. 

Jednoduše řečeno ukazatel pohotové likvidity vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby mu byly zaplaceny veškeré pohledávky a kdyby prodal CP 

určené k obchodování. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je <1,0 – 1,5>.
[1, 10]

 

                     
               

                  
  (2.18) 

c) Okamžitá likvidita 

Tomuto ukazateli se také říká likvidita 1. stupně. Udává schopnost zaplatit své 

krátkodobé závazky okamžitě. Okamžitá likvidita vyjadřuje, kolika korunami resp. haléři 

pohotových peněžních prostředků (tj. PP v hotovosti, na bankovních a jiných účtech, 

krátkodobé CP určené k obchodování, ceniny atd.) je kryta jedna koruna krátkodobých 

závazků. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 0,2.
[10, 19]

 

                     
                           

                  
  (2.19) 

2.4.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých.
[1]

 Existují dva základní 

vzorce, které je možné transformovat, a to dle vybrané formy aktiv. Jedná se o rychlost a dobu 

obratu.  



26 

 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované FP, a rozbor 

těchto ukazatelů slouží k hledání odpovědi na otázku, jak podnik hospodaří (nakládá a 

využívá) s jednotlivými částmi majetku a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a 

likviditu.
[9, 14]

  

a) Rychlost a doba obratu aktiv 

Rychlost obratu aktiv neboli počet obrátek aktiv vyjadřuje, kolikrát se určitá část 

majetku přemění přes tržby na PP za určité časové období (zpravidla jeden rok). Tento 

ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku. Používá se pro mezipodnikové srovnávání 

a trend tohoto ukazatele by měl mít rostoucí tendenci.
[1, 26]

 

                        
     

              
  (2.20) 

Doba obratu aktiv je doba, která průměrně uplyne od okamžiku vložení určité části 

majetku podniku do výroby až do jejího uvolnění, tj. za jak dlouho se určitá část aktiv 

přemění na PP. Vyjadřuje, za jak dlouhou dobu dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k 

tržbám. Doba obratu aktiv by měla být co nejkratší.
[1, 26]

 

                    
              

     
       (2.21) 

b) Rychlost a doba obratu zásob 

Rychlost obratu zásob vyjadřuje, kolikrát se zásoby přemění přes tržby na PP za určité 

časové období (zpravidla jeden rok). Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. 

                        
     

      
  (2.22) 

Doba obratu zásob je doba, která průměrně uplyne od okamžiku vložení zásob do 

výroby až do jejich uvolnění, tj. za jak dlouho se zásoby přemění na peněžní prostředky. Doba 

obratu zásob by také měla být co nejkratší. 

                    
      

     
       (2.23) 

Doba obratu zásob se může také vypočítat jako součet doby obratu materiálu, doby 

obratu nedokončené výroby, doby obratu polotovarů, doby obratu výrobků a doby obratu 

zboží.
[1, 26]
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c) Rychlost a doba obratu pohledávek 

Rychlost obratu pohledávek vyjadřuje, kolikrát se pohledávky přemění přes tržby na 

PP za určité časové období (zpravidla jeden rok). Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. 

                             
     

          
  (2.24) 

Doba obratu pohledávek je doba, která průměrně uplyne od vzniku pohledávky až do 

jejího splacení, tj. za jak dlouhou dobu se pohledávky přemění na PP. Doba obratu 

pohledávek by také měla být co nejkratší. 

                         
          

     
       (2.25) 

Doba obratu pohledávek se může také vypočítat jako součet doby obratu krátkodobých 

pohledávek a doby obratu pohledávek dlouhodobých.
[1, 26]

 

d) Rychlost a doba obratu závazků 

Rychlost obratu závazků vyjadřuje, kolikrát se závazky přemění přes tržby na PP za 

určité časové období (zpravidla jeden rok). Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní. 

                          
     

       
  (2.26) 

Doba obratu závazků je doba, která průměrně uplyne od vzniku závazku až do jeho 

splacení, tj. za jak dlouho se závazky přemění na PP. Doba obratu závazků by měla být co 

nejdelší, protože PP, které v nich podnik drží, může, ještě než závazek zaplatí, využívat. 

                      
       

     
      (2.27) 

Doba obratu závazků se může také vypočítat jako součet doby obratu krátkodobých 

závazků a doby obratu závazků dlouhodobých.
[1, 26]

 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů představuje metody, které využívají různé rozborové 

postupy a vzájemně je kombinují. Podstatou toho je sestavit jednoduchý model, který 

zobrazuje vzájemné vazby mezi ukazateli a má 3 základní funkce: 

- vysvětlit vliv změny ukazatele či více ukazatelů na hospodaření celého podniku, 
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- ulehčit a zpřehlednit analýzy dosavadního vývoje podniku, 

- poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska podnikových cílů.
[9]

 

Pro pyramidovou soustavu ukazatelů je typická existence určitého základního 

ukazatele, který je postupně dekomponován (rozkládán) do dílčích ukazatelů tak, že celá 

soustava ukazatelů má tvar pyramidy. Její typickou vlastností je existence funkčních 

závislostí ve formě matematických rovnic mezi jednotlivými ukazateli této soustavy, což 

umožnuje ohodnotit vliv těchto dílčích ukazatelů na základní ukazatel.
[1]

 Mezi ukazateli se 

vyskytují vazby aditivní (součet nebo rozdíl) či multiplikativní (součin nebo podíl).  

Za nejznámější model analýzy pyramidových soustav ukazatelů je považován 

Du Pontův rozklad, který je znázorněn na obr. 2 – 3. 

Obr. 2 – 3 Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

Zdroj: Růčková (2015), vlastní úprava 

Do analýzy soustav ukazatelů spadá také paralelní soustava ukazatelů, která vybírá 

ukazatele přibližně stejného významu a seskupuje je tak, aby to postihlo všechny funkční 

oblasti podnikové ekonomiky. Vzniká tak soustava skupin ukazatelů a patří zde: 

- ukazatele výroby, 

- ukazatele odbytu, 

- ukazatele zásobování, 

- ukazatele práce, 

- ukazatele technického rozvoje (inovací), 
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- ukazatele nákladů a financí.
[12]

 

2.5 Predikční modely  

Tyto metodické nástroje patří k nejsofistikovanějším metodám finanční analýzy a jsou 

postaveny na vícefaktorové analýze vzájemných závislostí mezi vstupními a výstupními 

ukazateli.
[20]

 Další možná označení těchto modelů jsou: 

- modely včasné výstrahy, 

- modely identifikace symptomů budoucí nesolventnosti, 

- bonitní a bankrotní modely.
[4] 

 

Predikční modely se dále také snaží poskytnout co nejkomplexnější informace 

a postihují současný i budoucí vývoj pomocí jediné metody, avšak jejich vypovídací 

schopnost je omezená. Podle Kaloudy (2017) jsou tyto modely rozděleny na dvě podskupiny: 

- bonitní modely, 

- bankrotní modely. 

2.5.1 Bonitní modely 

Bonitní modely vypovídají o tom, zda a jak je podnik dobrý nebo špatný, přičemž se 

vychází z teoretických poznatků.
[4]

 

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost, spolehlivost, míru schopnosti ekonomického 

subjektu na finančním trhu uspokojovat v budoucnosti nároky věřitele, dále vyjadřuje jeho 

kredibilitu, solventnost, schopnost a ochotu dostát svým závazkům, příp. schopnost zhodnotit 

vkládaný kapitál. Bonita ekonomického subjektu je nejčastěji posuzována bankami před 

poskytnutím úvěru, anebo jinými subjekty před majetkovým vstupem do podniku, 

investováním nebo navázáním obchodního partnerství. Je-li daný ekonomický subjekt (klient) 

shledán úvěruschopným, vyjadřuje tak banka či jiný subjekt svou důvěru v jeho schopnost 

plnit své závazky. Čím lepší je úroveň bonity podniku, tím méně rizikové se může jevit 

poskytnutí úvěru nebo jiných PP pro případné věřitele a tím levnější zdroje financování je tak 

podnik schopen získat.
[16]
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2.5.1.1 Index bonity 

Index bonity (dále jen „IB“) využívá 6 poměrových ukazatelů. Vypočítá se jako součet 

součinů vah a poměrových ukazatelů. U každého poměrového ukazatele je stanovena váha dle 

důležitosti a významnosti. Tento bonitní model pro hodnocení finanční situace a platební 

schopnosti je využíván ve středoevropských zemích, především v Německu, Rakousku a 

Švýcarsku. Vzorec pro výpočet IB je následující: 

        
         

           
      

      

           
    

    

      
   

    

      
     

      

      
     

      

      
  (2.28) 

IB rozděluje podniky na bankrotní a bonitní. Interpretace výsledku spočívá ve výběru 

rozmezí podle toho, kde se vypočtená hodnota nachází. Pokud je vypočtená hodnota IB < 0, 

tak je podnik ohrožený bankrotem, nachází se ve špatné ekonomické situaci. Pokud je 

vypočtená hodnota IB > 0, tak je podnik bonitní, nachází se v dobré ekonomické situaci. IB 

umožňuje i podrobnější hodnocení ekonomické situace, avšak pro tuto bakalářskou práci by 

podrobnější hodnocení ekonomické situace nemělo smysl a nepodávalo by potřebné 

výsledky.
[14]

 

2.5.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely jsou schopny predikovat budoucí vývoj podniků, příp. s jakou 

pravděpodobností. Vypovídají o tom, zda podnik zbankrotuje či nikoli, a vychází se zde ze 

skutečných údajů.
[4]

 

2.5.2.1 Tafflerův bankrotní model 

Tento model pracuje se 4 poměrovými ukazateli, které odrážející klíčové 

charakteristiky platební neschopnosti podniku. Vypočítá se jako součet součinů vah 

a poměrových ukazatelů. V modelu jsou stanoveny váhy ke každému poměrovému ukazateli. 

Vzorec pro výpočet Tafflerova indexu je následující: 

                                (2.29) 

-  Kde:  

o  A je podíl zisku před zdaněním a krátkodobých závazků, 

o  B je podíl oběžných aktiv a cizího kapitálu,  

o  C je podíl krátkodobých závazků a celkových aktiv,  
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o  D je podíl celkových tržeb a celkových aktiv. 

Interpretace výsledku spočívá ve výběru rozmezí podle toho, kde se vypočtená 

hodnota nachází, a to buď v malé pravděpodobnosti bankrotu (tzn. T > 0,3), anebo 

v předpokládaném bankrotu (tzn. T < 0,2).
[23]

 

2.5.3 Bankrotně bonitní modely 

Někteří autoři navíc rozlišují tzv. bankrotně bonitní modely. Ty kombinují bonitní 

a bankrotní přístupy.   

„Pomocí bankrotně bonitních modelů se podniky rozdělují do dvou skupin na 

bankrotní podniky (ohrožené bankrotem) a bonitní podniky (schopné splácet závazky). Často 

jsou tyto velké skupiny rozčleněny na podskupiny ohodnocující konktrétněji finanční zdraví 

podniku.“ (Vochozka, 2011, s. 108) 

Do této skupiny se dle Vochozky (2011) řadí: 

- Tamariho model, 

- Grünwaldův index, 

- Rychlý Kralickův test. 

2.6 Srovnání s odvětvím (Spider analýza) 

Mezipodnikové srovnání spočívá v porovnání různých podniků v daném odvětví, také 

se provádí porovnání daného podniku s celým odvětvím. V mezipodnikovém srovnání je 

možné porovnávat podniky komplexně nebo jen částečně (dílčí části). Porovnává se na 

základě ekonomických ukazatelů, a to s normativní veličinou, v čase a v prostoru 

(tzv. benchmarking).  

Spider analýza je paralelní ukazatelová soustava využívající pro srovnání 4 skupiny 

ukazatelů, a to:  

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele struktury finančních zdrojů, 

- ukazatele struktury majetku. 
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Jedná se o grafické zpracování dat, které slouží k lepší prezentaci zjištěných výsledků 

a k podpoře při rozhodování o budoucích krocích podniku.  

Výstupem spider analýzy je vytvoření pavučinového (paprskového) grafu, což je 

forma grafu, v kterém se volí různé počty paprsků podle počtu ukazatelů. Na každý paprsek se 

vynáší zjištěná (konkrétní) hodnota příslušného ukazatele, vynesené hodnoty se spojí křivkou 

a vznikne tak obrazec (tzv. spider graf), který je zobrazen na obr. 2 – 4. Spider graf je možné 

porovnávat s jiným spider grafem, anebo se do jednoho grafu vynesou hodnoty odvětví či 

jiného podniku (organizace) a podniku zkoumaného. Pokud se vynáší do paprskového grafu 

hodnoty daného podniku a hodnoty odvětví, vyjadřuje to pozici zkoumaného subjektu 

(podniku, organizace) v rámci odvětví, tzn., jak na tom daný podnik je vůči celému odvětví, 

ve kterém působí (provozuje činnost). Pro srovnatelnost by mělo být použito shodné měřítko 

a jako nejvhodnější se jeví procentní vyjádření. 

Obr. 2 – 4 Spider graf 

 

Zdroj: Burešová Natálie, Rok 2011, [online], Dostupné z: <http://docplayer.cz/docs-

images/25/5331485/images/173-0.png> 

Pro účely finanční analýzy se ustálila konstrukce grafu, v němž je použito celkem 

16 paprsků. Vždy čtyři paprsky tvoří jednu skupinu poměrových ukazatelů. Spider graf je tak 

rozdělen do čtyř kvadrantů (A, B, C, D). V každém z kvadrantů jsou zařazeny vždy čtyři 

poměrové ukazatele, které měří příslušnou stránku finanční situace (ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity). Nicméně volba ukazatelů závisí na cíli prováděné analýzy 
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a může se tak v konkrétních případech od ustálené podoby odlišovat. Ukazatele ustálené 

konstrukce jsou následující: 

- kvadrant A – rentabilita:  

o A1 – rentabilita vlastního kapitálu (ROE),  

o A2 – rentabilita tržeb (ROS),  

o A3 – rentabilita dlouhodobých (ROCE),  

o A4 – rentabilita aktiv (ROA), 

- kvadrant B – likvidita: 

o B1 – ukazatel krytí cizích zdrojů,  

o B2 – okamžitá likvidita,  

o B3 – pohotová likvidita,  

o B4 – běžná likvidita, 

- kvadrant C – zadluženost: 

o C1 – ukazatel zadluženosti,  

o C2 – ukazatel běžné zadluženosti,  

o C3 – ukazatel krytí stálých aktiv,  

o C4 – ukazatele úrokového krytí, 

- kvadrant D – aktivita:  

o D1 – obrat celkových aktiv,  

o D2 – doba obratu krátkodobých závazků,  

o D3 – doba obratu pohledávek, 

o D4 – doba obratu zásob.
[21, 23]
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3 Charakteristika vybrané obchodní korporace a analýza 

současného stavu 

3.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: MOSAIC spol. s r. o. 

IČ: 47678470 

DIČ: CZ47678470 

Sídlo:  Kunčice 20, 753 64 Bělotín 

Společníci:  Ing. Jan Šíbal 

Vlasta Tomášková 

Pavel Rek 

Předmět podnikání:  Truhlářství, podlahářství 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 102 000 Kč 

Podíl každého společníka: 1/3 

Web: www.parketymosaic.cz 

Telefon: +420 581 698 741 

Mobil: +420 723 091 705 

E-mail: tomaskova@mosaic.cz     

Logo společnosti:  

 

 

 

 

 

http://www.parketymosaic.cz/
mailto:tomaskova@mosaic.cz
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Vybraná společnost splňuje kritéria MSP a spadá dle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře 

malého a středního podnikání, do kategorie „malý podnik“.  

Společnost se zabývá výrobou, prodejem a zajištěním pokládky mozaikových, 

klasických a dekorovaných parket z masivu. Společnost dále vyrábí a prodává trámy, 

průmyslové pražce, desky, prkna, lišty, brikety a odpad z kulatiny (zbylé ořezy z kulatiny).   

Společnost MOSAIC spol. s r. o. vznikla v roce 1992 a na trhu působí již 26 let. Od té 

doby prošla mnoha změnami a z malinké firmy se stal významný, důležitý a prosperující 

obchodní partner.  

3.2 Organizační struktura a personální zabezpečení společnosti 

Obr. 3 – 1 Organizační struktura společnosti 

 
Zdroj: interní zdroje společnosti, vlastní úprava 

Společnost je vlastněna 3 společníky, kteří jsou zároveň i jejími jednateli.  Jednatelé 

jednají jménem společnosti v plném rozsahu samostatně. Každý ze společníků je taktéž 

ředitelem některého z útvarů, což je patrné z obr. 3 – 1. Výrobnímu řediteli jsou 

podřízeni   mistři, kteří mají „pod sebou“ už jen samotné dělníky, za které mají zodpovědnost. 

Jedná se o mistra pily a přířezovny, dále parketárny a stolárny. Obchodní ředitelka má na 

starosti skladování a odbyt. Je jí podřízen referent nákupu, referent odbytu, skladnice 

a skladová účetní. Obchodní ředitelka vykonává pozici vedoucí odbytu a společně se skladnicí 

a skladovou účetní zajišťuje logistiku a expedici. Ředitel společnosti nemá žádné výsadní 
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postavení, jeho pozice je v organizační struktuře rovna ostatním dvěma ředitelům. Řediteli 

společnosti je podřízena pouze hlavní účetní, která vykonává i veškeré personální práce, např. 

evidence zaměstnanců, mzdová evidence apod. Hlavní účetní není zodpovědná za další 

zaměstnance, protože ve svém útvaru pracuje sama.  

Společnost v současnosti zaměstnává 54 zaměstnanců, kterým nabízí následující 

zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci mohou využít závodní stravování a zvýhodněné 

telefonní tarify. Dále společnost poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na penzijní 

připojištění a dovolenou nad zákonný rámec až 5 dní, a to dle odpracovaných let.  

Zaměstnanci mohou také využít nákupu výrobků, briket a odpadu z kulatiny za zvýhodněné 

(snížené) ceny. 

3.3 Analýza podnikatelského prostředí 

Tato kapitola zahrnuje informace ohledně dodavatelů, odběratelů a konkurenčních 

organizací, které byly získány z interních zdrojů společnosti MOSAIC spol. s r. o. 

3.3.1 Dodavatelé 

Hlavními dodavateli jsou dodavatelé materiálu (kulatiny). Dále se do společnosti 

dodává obalový materiál a palety. Co se týče energií, tak elektřina a voda je dodávána, ale 

teplo si vyrábějí sami, a to spalováním odpadu pomocí plně automatizovaného kotle. 

Doprava materiálu je ve většině případů zajišťována dodavatelem, nicméně 

v některých případech si dodávky zajišťuje společnost sama, anebo využije možnost externích 

firem a dopravců, a to spediční firmy pro logistiku a přepravní společnosti. Jedná-li se o velké 

dodávky, využívá se společnost DB Schenker, a jedná-li se o malé dodávky, tak Geis Global 

Logistic či DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.).  

3.3.2 Zákazníci 

Zákazníky společnosti jsou velké i menší společnosti z České republiky i ze zahraničí 

(např. Litva, Norsko, Řecko). Velcí odběratelé, kteří pravidelně odebírají produkty a převyšují 

stanovený roční obrat 1 000 000 Kč, mají zvýhodněné podmínky. Dalšími zákazníky jsou 

malí živnostníci, především podlaháři.  
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3.3.3 Konkurence 

Konkurence v oboru, ve kterém společnost podniká, není sice nikterak velká, avšak 

i přesto je třeba na konkurenční firmy brát zřetel. V blízkém okolí společnosti se žádný 

konkurenční podnik nenachází. Ale v rámci Moravy se již konkurenční podniky nacházejí. 

Jedná se o společnost Dřevopar s. r. o., která je z Loštic a v současné době je 

v likvidaci,  a Princ parket s. r. o., která sídlí v Telnicích u Brna. Společnost Princ parket má 

také pobočku v Praze – Kunraticích. V oblasti celé České republiky se pak nacházejí ještě dva 

konkurenční podniky, a to BOMA PARKET s. r. o., která sídlí v Praze a má zde ještě vícero 

poboček, dále je to společnost EMPIRI Wood Design s. r. o. z Prahy 4. Supellex - svět 

podlah, s. r. o. nabízí kromě parketových podlah také substituční produkty, má 4 pobočky po 

České republice a v Praze a v Ostravě má vzorkovnu.  

Jako další konkurenty je možné označit tzv. hobby markety, které nabízí také 

konkurenční a substituční produkty. Mezi ně je možné zařadit obchodní řetězce Hornbach, 

OBI, Mountfield, Baumax, Bauhaus či UNI HOBBY.  

3.4 Marketingový mix – „4P“ 

Marketingový mix každého podniku se skládá z produktu, ceny, distribuce 

a propagace. Produktem se rozumí výrobek či služba, kterou si zákazník koupí kvůli užitku, 

pro který byl vyroben resp. poskytnut. Nicméně v dnešní době mají výroby a služby velký 

výběr doplňkových služeb či nové funkce, a tak mnohdy zákazník zapomene na podstatu, 

tj. užitek produktu, kvůli kterému ho kupuje, a nechá se unést doprovodnými funkcemi 

a službami. 

Stanovit cenu není jednoduchým úkolem. Měla by totiž v sobě zahrnovat veškeré 

vynaložené náklady, přinášet požadovaný zisk, měla by být respektována zákazníky a brát 

v potaz i ceny konkurence. Cena by neměla být příliš nízká (např. aby zákazníci pochybovali 

o kvalitě) a ani příliš vysoká (např. aby zákazníky neodradila od koupě).  

Distribuce řeší dopravu produktů k zákazníkům, tj. cesty, jakými prodávat. Podnik 

řeší, jakou formu distribuce zvolí, zda přímou či nepřímou, zda využít zprostředkovatele či 

přepravce, zda prodávat do velkoobchodu či maloobchodu, také řeší otázky typu, který 

způsob je výhodnější, jaké jsou výhody a nevýhody různých distribučních cest apod.  
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Velice důležité je také zvolit vhodnou formu resp. formy propagace a vytvořit jejich 

vhodné kombinace, portfolio. Komunikace se zákazníkem je totiž velmi důležitá a propagace 

tak umožní její lepší průběh.
[6, 13]

 

Potřebné informace o této problematice byly získány z interních zdrojů společnosti 

MOSAIC spol. s r. o. 

3.4.1 Produkt 

Produktem společnosti jsou podlahové parkety a lišty, které jsou přehledně rozděleny 

do následujících kategorií: 

- klasické parkety, 

- mozaikové parkety, 

- průmyslová mozaika neboli kantovka, 

- zámecké parkety, 

- parketové lišty, 

- podlahová prkna.
[22]

 

3.4.1.1 Klasické parkety 

Klasické dřevěné parkety se používají pro masivní podlahy, mají velmi dlouhou 

životnost, nedrží se na nich nečistoty a prach, jsou pevné a odolné. Jejich největší předností je 

originalita a přírodní vzhled. Tento typ parket je osvědčeným materiálem pro podlahy 

v bytech, rodinných domech, sportovních halách a jiných bytových i nebytových prostorech. 

Zákazník si může z nabídky vybrat různé typy klasických parket, a to parkety s živou přírodní 

strukturou obsahující zdravé černé suky, parkety bez suků s malými barevnými odchylkami 

apod. Po dohodě se zákazníkem společnost provádí také pokládku parket a dle přání 

zákazníka je možné parkety poskládat do různých tvarů případně obrazců.
[22]

 

3.4.1.2 Mozaikové parkety 

Obecně jsou dřevěné parkety výborným přírodním materiálem pro podlahy v bytech, 

domech i nebytových prostorech. Dřevěné parkety společnost nabízí v několika vzorech 

(anglický vzor, tabulový vzor, rybinový vzor), jsou vyrobeny z kvalitního dřeva, převážně 

používané dřeviny jsou dub a jasan. Mozaikové parkety mají dlouhou životnost, estetický 
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a přírodní vzhled, jsou velmi pevné a odolné a je možné je použít i v případě podlahového 

vytápění. Po dohodě se zákazníkem je možné využít odbornou pokládku. Levnější variantou 

je tzv. průmyslová mozaika, a to znamená, že se na výrobu parket používá zbytkové dřevo 

a parkety jsou tak levnější, ale na kvalitu to nemá žádný vliv.
 [22]

 

3.4.1.3 Průmyslová mozaika 

Vyrábí se z úzkých lamelek dřeva stažených papírovou páskou, které jsou sestaveny 

do obdélníků nebo rošády bez konstrukčních spojů a bez lepení. Kantovka je vždy originální, 

při její výrobě se používají různé typy dřevin, buď dub, jasan, javor či zajímavé tropické 

dřeviny. Kantovka je ideální pro kanceláře, administrativní budovy, průmyslové objekty 

i domácnost. Kantovku je možno mnohokrát vybrousit, protože má větší tloušťku než klasické 

parkety, a má i extrémně dlouhou životnost. Dále je velmi stálá a při správné volbě tloušťky 

10 mm je vhodná i pro podlahové vytápění. V posledních letech se těší stále větší oblibě.
[22]

 

3.4.1.4 Zámecké parkety 

Zámecké mozaikové parkety jsou čtvercové dřevěné parkety, k jejichž výrobě se 

používá velmi kvalitní dřevo, nejčastěji je to dub nebo jasan. U tohoto typu parket je velice 

důležitá odborná pokládka. Společnost nabízí spoustu různých vzorů a dvě velikosti 

zámeckých parket. Mozaikové parkety zámecké se vyznačují extrémně dlouhou životností. Je 

to dáno nejen kvalitním dřevem, ale také jednoduchou možností renovace parket. Zámecké 

mozaikové parkety jsou pevné a odolné, nedrží nečistoty a prach, dodávají místnosti elegantní 

a příjemný vzhled.
[22]

 

3.4.1.5 Parketové lišty 

Společnost nabízí jednotlivě parketové lišty. Jedná se o různé velikosti z různých 

druhů dřeva, ale nejčastěji je v nabídce dub a buk. Lišty jsou buď ploché, anebo tzv. profilové 

(mají tvar písmene L) a nabízené jsou v I., II., III. jakosti a jakosti přírodní, rustikální 

a standardní. U tohoto typu produktu společnost může zajistit také dopravu.
[22]

 

3.4.1.6 Podlahová prkna 

Společnost nabízí jednotlivě dubová prkna různých rozměrů. Dubová prkna mají 

velmi dlouhou životnost, jsou extrémně pevná a odolná, navíc každé prkno je originální se 
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zdravými malými suky, bez běle. Podlahy z dubových prken jsou vhodné do bytových 

i nebytových prostor, lze je také položit jako plovoucí podlahu. V případě poškození lze 

jednotlivá prkna vyměnit, aniž by se poškodil zbytek podlahy, což je veliká výhoda. Dále mají 

podlahová prkna přírodní vzhled, jsou esteticky příjemná, nedrží nečistoty a prach. Podlahová 

prkna společnost dodává buď surová, anebo s povrchovou úpravou dle výběru zákazníka, 

a jedná se o olej (přírodní či barevný) nebo matný lak. Nejčastěji žádaná jsou prkna hladká, 

ale vyrábí se i jemně drásaná.
[22]

 

3.4.2 Cena 

Prodejní cena společnosti je stanovena klasickou cenovou kalkulací, tj. součet 

materiálu, mezd, fixních a variabilních nákladů a ziskové marže. Cena je stanovena v Kč za 

jednotku: 

- parkety – cena za 1 m
2
, 

- trámy a pražce z pilařské výroby – cena za 1 m
3
, 

- přířezy – cena za 1 m
3
, 

- brikety – cena za 1 t. 

Parkety se prodávají po balících, které se různí dle velikosti a typu parket. Produkty 

z pily a přířezovny se prodávají na palety a brikety po tunách.  

3.4.3 Distribuce 

Produkty jsou zákazníkům poskytovány formou přímého prodeje, tzn., že si zákazník 

vyzvedne objednanou dodávku sám, nebo si zajistí její odvoz, přepravu některou 

z přepravních společností. V některých případech přepravu k zákazníkovi zajišťuje 

společnost.  

S dopravou a distribucí souvisí také skladování. Společnost má 2 sklady, které jsou 

suché a v zimě vytápěné. Ty jsou určené pro skladování výrobků – parket. Přířezy, tj. latě, 

desky, prkna, trámky atp. jsou uskladněné pod zastřešenou a odvětranou halou. Pražce a velké 

trámy jsou uskladněné venku na otevřeném prostranství na zpevněné ploše.  
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3.4.4 Propagace 

  Společnost propaguje sebe a své produkty mnoha různými způsoby. Využívá 

reklamu v novinách a rádiu, v internetovém časopise a odborném tisku (např. Bydlení, Dům 

a zahrada, DOMO). Společnost má samozřejmě své webové stránky a profil na sociální síti 

(Facebook), které mj. slouží jako prostředek propagace a komunikace.   

3.5 Technické vybavení pracovišť 

Veškerý majetek společnosti je v jejím vlastnictví (pozemky, budovy, automobily, 

stroje a zařízení). Co se týče výrobních strojů a zařízení, tak k výrobnímu procesu potřebuje 

a využívá pily, štípačky, pilařské a hoblovací frézy, stolní frézky a hoblovky, vrtačky 

a dlabačky, těžebně dopravní stroje, lisovací zařízení, spalovací kotel a další. 

3.5.1 Zjednodušený výrobní proces 

Prvním krokem výrobního procesu výroby parket je nákup kulatiny (materiálu). Poté 

je kulatina na pile opracována na trámy, prkna či desky. Ty se poté posílají do přířezovny, kde 

se zakracují na požadované rozměry. Tyto „přířezy“ pak putují do sušárny, ve které se musí 

vysušit, aby postupem času u zákazníků nedocházelo k nepříjemným změnám produktu 

(např. napínání, praskání desek či parket). Ze sušárny přířezy putují buď na expedici, jedná-li 

se o desky, latě, prkna či trámky, které se před vydáním zákazníkovi ještě impregnují (tzn., že 

tyto požadované produkty se napouští vhodnými látkami za účelem jejich ochrany před 

různými vnějšími vlivy), anebo do stolárny, kde se pak tyto přířezy opracovávají na parkety 

a zámecké lišty. Ze stolárny pak hotové parkety a lišty putují na expedici.  

Požaduje-li zákazník od společnosti opracované trámy či průmyslové pražce, tak se 

jejich výrobní postup liší v tom, že se kulatina na pile opracuje na požadované rozměry (jedná 

se totiž o opracování kulatiny na velké rozměry) a tyto produkty putují rovnou na expedici, 

kde také před předáním zákazníkovi proběhne impregnace.  

Jelikož při opracování kulatiny vznikají všelijaké třísky a piliny, společnost také tento 

odpad zpracovává. Piliny lisuje na brikety, které následně prodává jako topivo. Třísky a ořezy 

z kulatiny nabízí jako palivové dříví, především svým zaměstnancům, a v případě nezájmu 

zaměstnanců dalším zákazníkům. 
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Ve společnosti se pracuje na směny, a to podle typu činnosti. Na pracovišti pásová pila 

se pracuje na 3 směny, dvousměnný provoz je na přířezovně, parketárna a stolárna mají pouze 

1 směnu, a to směnu ranní. 

3.5.1.1 Uspořádání pracovišť 

Pracoviště jsou ve společnosti uspořádány předmětně, tzn., že na sebe navazují podle 

kroků výrobního (technologického) postupu. Pracoviště jsou na sebe navázána tak, aby proces 

postupoval plynule od jedné operace k operaci další (následující).    

Company layout v překladu znamená grafické znázornění či rozvržení podniku. 

Jednoduše řečeno se jedná o nákres podniku z ptačí perspektivy (leteckého záběru). Nákres 

vychází z uspořádání pracovišť ve výrobním procesu a je znázorněn v Příloze č. 1. 

3.6 Analýza současného stavu 

Tato kapitola zahrnuje zpracování dat a analýzu současného stavu, a to ohledně 

majetku podniku, zdrojů jeho krytí, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Informace 

a data potřebná pro zpracování byla získána z interních zdrojů společnosti 

MOSAIC spol. s r. o. a jsou upravena dle potřeb bakalářské práce.  

Tab. 3 – 1 dává přehled o majetku společnosti. Stálá aktiva (resp. dlouhodobý 

majetek) v sobě zahrnují dlouhodobý nehmotný majetek, tj. software, a dlouhodobý hmotný 

majetek, tj. stavby a pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí a tento 

majetek se snižuje se o hodnotu oprávek. Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami materiálu, 

výrobků, nedokončené výroby a zboží, dále pohledávkami a pohotovými peněžními 

prostředky. Součástí aktiv podniku jsou i přechodná aktiva, tj. časové rozlišení, a přesněji to 

jsou náklady příštích období. 
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Tab. 3 – 1 Přehled majetku společnosti v letech 2012 – 2016 v Kč 

Aktiva 
rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Stálá aktiva 19 010 000 21 380 583 18 836 875 16 950 591 14 790 525 

SOFTWARE 607 660 607 660 607 660 607 660 607 660 

STAVBY 18 529 119 22 854 900 22 962 721 24 944 375 25 067 035 

SAM. MOV. VĚCI A 
SOUBORY MOV. VĚCÍ 

11 749 857 14 120 753 14 086 153 14 229 993 14 229 993 

POZEMKY 241 329 261 009 261 009 261 009 261 009 

POŘÍZENÍ DLOUHODOB. 
HM. MAJ. 

4 638 477 1 461 832 1 513 543 0 3 500 

OPRÁVKY K SOFTWARE -607 660 -607 660 -607 660 -607 660 -607 660 

OPRÁVKY KE STAVBÁM -8 145 834 -9 031 666 -9 905 043 -10 831 270 -11 735 534 

OPR. K SAM. MOV. VĚCEM 
A SOUB. MOV. VĚCÍ 

-8 002 948 -8 286 245 -10 081 508 -11 653 516 -13 035 478 

Oběžná aktiva 20 536 159 20 901 850 21 254 479 23 783 263 27 415 902 

Zásoby 13 499 959 13 885 567 14 176 723 10 792 031 12 713 958 

MATERIÁL NA SKLADĚ 1 278 412 785 292 887 146 842 812 1 915 850 

NEDOKONČENÁ VÝROBA 411 253 229 922 661 350 381 621 0 

VÝROBKY 11 608 898 12 726 757 12 540 939 9 477 607 10 475 355 

ZBOŽÍ NA SKLADĚ A V 
PRODEJNÁCH 

201 396 143 596 87 288 89 991 322 753 

Pohledávky 3 516 888 3 797 965 2 525 573 2 133 176 1 472 325 

POHLEDÁVKY 
Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 

4 040 593 4 435 295 3 588 613 2 105 421 1 344 565 

POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ 
ZÁLOHY 

8 322 0 15 310 27 755 129 600 

OSTATNÍ POHLEDÁVKY 0 28 000 8 000 0 0 

POHLEDÁVKY ZA 
ZAMĚSTNANCI 

0 45 515 288 0 -1 840 

JINÉ POHLEDÁVKY 0 8 200 0 0 0 

OPRAVNÁ POLOŽKA K 
POHLEDÁVKÁM 

-532 027 -719 045 -1 086 638 0 0 

Krátkodobý finanční 
majetek 

3 519 312 3 218 318 4 552 183 10 858 056 13 229 619 

POKLADNA 8 207 11 388 48 448 109 798 112 787 

BANKOVNÍ ÚČTY 3 511 105 3 206 930 4 503 735 10 748 258 13 116 832 

Přechodná aktiva 390 087 432 841 309 956 183 252 109 613 

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 390 087 432 841 309 956 183 252 109 613 

Celková aktiva 39 936 246 42 715 274 40 401 310 40 917 106 42 316 040 
Zdroj: interní zdroje společnosti, vlastní úprava 

Tab. 3 – 2 podává informace o zdrojích krytí majetku společnosti. Vlastní kapitál je 

tvořen základním kapitálem, který zůstal po celé sledované období neměnný, fondy 

a výsledkem hospodaření běžného účetního období (EAT). Cizí zdroje tvoří dlouhodobé 

závazky (až v posledních dvou letech), krátkodobé bankovní úvěry (splacené na konci roku 

2015) a krátkodobé závazky.  



44 

 

Tab. 3 – 2 Přehled pasiv společnosti v letech 2012 – 2016 v Kč 

Pasiva 
rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 31 864 256 34 317 769 35 037 050 36 131 447 37 350 111 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 

ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

OSTATNÍ FONDY 30 626 281 31 724 257 34 177 770 34 897 050 35 991 446 

VH VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ 1 097 975 2 453 512 719 280 1 094 397 1 218 665 

Cizí zdroje 8 071 990 8 397 505 5 364 260 4 785 659 4 965 929 

Dlouhodobé cizí zdroje 0 0 0 1 370 000 1 370 000 

OSTATNÍ DLOUHODOBÉ 
ZÁVAZKY 

0 0 0 1 370 000 1 370 000 

Krátkodobé cizí zdroje 8 071 990 8 397 505 5 364 260 3 415 659 3 595 929 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY 2 995 342 2 924 959 1 178 614 147 596 0 

ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH 
VZTAHŮ 

995 202 960 423 947 922 1 035 705 1 400 926 

PŘIJATÉ ZÁLOHY 24 750 290 479 55 674 92 635 133 982 

ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM 13 864 11 531 0 1 000 0 

OSTATNÍ ZÁVAZKY VŮČI 
ZAMĚSTNANCŮM 

541 769 629 290 667 397 586 526 586 972 

ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SZ A 
ZP 

313 216 380 850 400 746 359 839 345 095 

DAŇ Z PŘÍJMŮ 90 500 293 920 -413 640 -1 460 79 660 

OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ 43 698 67 316 74 214 73 746 64 522 

DPH 194 655 -2 147 -187 331 -162 636 -366 685 

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY -970 -610 -594 -362 -23 786 

OSTATNÍ ZÁVAZKY KE 
SPOLEČNÍKŮM 

1 764 870 1 838 886 1 750 000 1 250 000 1 250 000 

JINÉ ZÁVAZKY 1 076 390 991 644 879 346 6 431 7 890 

DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ 18 704 10 964 11 912 26 639 117 353 

Přechodná pasiva 0 0 0 0 0 

Celková pasiva 39 936 246 42 715 274 40 401 310 40 917 106 42 316 040 
Zdroj: interní zdroje společnosti, vlastní úprava 

Tab. 3 – 3 ukazuje náklady společnosti a tvoří je spotřeba, služby, osobní náklady, 

ostatní provozní náklady, odpisy, finanční náklady a změny stavů (ty ale až od roku 2016 a to 

kvůli změně v legislativě). Do roku 2015 se zvlášť evidovaly i mimořádné náklady, kam 

spadaly škody v důsledku přírodních katastrof či mimořádných událostí. Od roku 2016 

změnou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, již mimořádné náklady neexistují a účtují se do 

ostatních provozních nákladů.  
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Tab. 3 – 3 Přehled nákladů společnosti v letech 2012 – 2016 v Kč 

Náklad 
rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

SPOTŘEBA MATERIÁLU 18 764 398 18 396 165 22 175 123 22 617 413 22 778 191 

SPOTŘEBA ENERGIE 1 970 126 1 988 994 1 833 756 1 600 070 1 435 908 

PRODANÉ ZBOŽÍ 198 083 177 026 197 713 237 582 667 164 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 824 946 644 322 1 029 194 842 996 1 080 445 

CESTOVNÉ 0 1 085 536 37 675 2 396 

NÁKLADY NA REPREZENTACI 750 12 000 60 18 328 24 694 

OSTATNÍ SLUŽBY 2 357 210 2 082 143 2 341 762 2 458 154 1 861 252 

MZDOVÉ NÁKLADY 8 971 664 9 047 021 9 959 483 9 504 594 9 211 221 

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ 3 127 557 3 109 478 3 416 518 3 279 789 3 158 097 

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY 0 0 0 0 199 500 

DAŇ SILNIČNÍ 31 274 31 634 29 616 29 907 6 408 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 72 472 80 190 80 310 80 311 80 311 

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY 70 700 60 560 0 300 0 

PRODANÝ MATERIÁL 65 935 56 505 67 377 38 421 98 316 

DARY 10 000 5 000 45 000 15 000 5 000 

OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE 0 1 252 0 2 000 0 

ODPIS POHLEDÁVKY 280 884 450 115 0 1 153 197 0 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 13 176 -620 -1 175 -973 -782 

MANKA A ŠKODY 0 0 230 686 0 0 

ODPISY DLOUHODOB. NEHM. A 
HM. MAJ. 

1 337 537 2 299 363 2 703 240 2 498 235 2 286 226 

TVORBA ZÁK. OPRAVNÝCH 
POLOŽEK 

426 569 187 018 367 593 -1 086 640 0 

ÚROKY 269 679 330 573 282 665 210 628 181 090 

KURZOVÉ ZTRÁTY 195 963 95 205 121 607 510 859 177 410 

OSTANÍ FINANČNÍ NÁKLADY 367 033 384 185 403 681 319 372 250 352 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ 
VÝROBY 

0 0 0 0 381 621 

ŠKODY 0 0 110 850 0 0 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ 0 0 0 0 -997 747 

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ 
ČINNOSTI 

335 200 590 320 112 960 238 290 257 860 

Celkové náklady 39 691 156 40 029 534 45 508 555 44 605 508 43 144 933 
Zdroj: interní zdroje společnosti, vlastní úprava 

Tab. 3 – 4 ukazuje výnosy společnosti, kam spadají tržby, změny stavů (pouze do roku 

2015, poté změnou legislativy přesunuty do nákladů), ostatní provozní výnosy a finanční 

výnosy. Stejně jako mimořádné náklady existovaly do roku 2015 i mimořádné výnosy 

(např. náhrady mimořádných škod způsobených přírodními katastrofami či mimořádnými 

událostmi), avšak změnou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou zrušeny a účtují se do 

ostatních provozních výnosů.   
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Tab. 3 – 4 Přehled výnosů společnosti v letech 2012 – 2016 v Kč 

Výnos 
rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY 39 528 011 40 021 908 44 809 008 47 629 697 41 770 265 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 398 496 325 090 542 823 595 209 1 206 213 

TRŽBY ZA ZBOŽÍ 217 530 200 916 219 547 267 113 698 677 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ 
VÝROBY 

-436 194 -181 331 431 428 -279 735 0 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ 382 715 1 180 703 -185 819 -3 059 194 0 

TRŽBY Z PROD. DLOUHODOB. 
NEHM A HM. MAJ. 

291 667 473 989 0 0 0 

TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU 96 576 70 571 110 315 80 896 131 942 

VÝNOSY Z ODEPSANÝCH 
POHLEDÁVEK 

0 36 000 0 0 0 

JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 151 377 151 963 161 351 132 186 426 686 

ÚROKY 453 275 99 0 0 

KURZOVÉ ZISKY 127 967 202 953 107 911 325 910 129 815 

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 9 9 0 818 0 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 30 524 0 31 172 7 005 0 

Celkové výnosy 40 789 131 42 483 046 46 227 835 45 699 905 44 363 598 
Zdroj: interní zdroje společnosti, vlastní úprava 

Co se týče výsledků hospodaření za sledované období, ukazuje je graf 3 – 1. Na to, že 

se jedná o malou společnost, tak je vcelku profitující, její zisky nabývají hodnot v 

řádech mil. Kč. Avšak za sledované období bylo v roce 2014 dosaženo zisku nižšího, a to 

kvůli mimořádným škodám, které společnost postihly.  

Graf 3 – 1 Výsledky hospodaření v Kč v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Aplikace vybraných metod finanční analýzy a zhodnocení 

výsledků 

Následující část bakalářské práce se bude věnovat vybraným metodám finanční 

analýzy, které byly popsány ve druhé kapitole této práce a poté byly aplikovány na vybranou 

společnost. Potřebná data pro použití vybraných metod byla získána z interních zdrojů 

společnosti MOSAIC spol. s r. o. z let 2012 – 2016.  

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato kapitola zahrnuje analýzu rozvahy a analýzu nákladů a výnosů, a budou zde také 

rozebrány a okomentovány výsledky analyzovaných položek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.  

4.1.1Analýza rozvahy 

Analýza rozvahy v sobě zahrnuje HA aktiv, HA pasiv, VA aktiv a VA pasiv. V dalším 

textu bakalářské práce budou graficky zobrazeny pouze součtové hodnoty, avšak podrobná 

analýza veškerých položek je uvedena v Příloze č. 2 a 3. 

4.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

HA rozvahy je založena na analýze trendů a sleduje vývoj položek v čase. 

V následujícím grafu 4 – 1 jsou znázorněny hodnoty stálých, oběžných a přechodných aktiv.  

Graf 4 – 1 Horizontální analýza aktiv v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Trend stálých aktiv je klesající, vyjma roku 2013, kdy došlo k jejich nárůstu. 

Meziročně se zvýšily, oproti roku 2012, o 12,47 %, což v absolutním vyjádření činí 

2 370 583 Kč. V dalších letech docházelo k jejich poklesu, což bylo způsobeno zvyšováním 

hodnoty oprávek. Oproti tomu aktiva mají opačný trend, a to rostoucí. Za sledované období se 

průměrně meziročně zvýšily o 7,66 %. Zásoby se v roce 2013 meziročně zvýšily o 2,86 % 

a v roce 2014 o 2,10 %. V roce 2015 zásoby klesly oproti roku 2014 o 23,87 %, což 

v absolutní hodnotě činí 3 384 692 Kč. V roce 2016 pak meziročně vzrostly o 17,81 %, 

tj. o 1 921 927 Kč. Co se týče pohledávek, tak ty kromě roku 2013, kdy vzrostly o 7,99 %, se 

průměrně meziročně snižovaly, a to o 26,67 %. KFM má opačný trend než pohledávky. 

V roce 2013 oproti roku 2012 KFM klesl o 8,55 %, což vyjadřuje úbytek o 300 994 Kč. 

V následujících letech KFM už jen rostl. V roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšil o 41,45 %, 

v roce 2015 meziročně vzrostl o 138,52 % a v roce 2016 o 21,84 %. Takto vysoký růst byl 

způsoben růstem PP na bankovních účtech. Přechodná aktiva zahrnují jen náklady příštích 

období a tato položka během sledovaného období, vyjma roku 2013, kdy se meziročně zvýšila 

o 42 754 Kč, klesala, a to průměrně o 24,62 %. 

4.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

HA pasiv sleduje změny jednotlivých položek zdrojů krytí. V následujícím grafu 4 – 2 

jsou znázorněny hodnoty vlastního kapitálu, cizích zdrojů a přechodných pasiv.  

Graf 4 – 2 Horizontální analýza pasiv v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vlastní kapitál podniku má růstový trend. V průměru se meziročně zvyšoval o 4,07 %. 

Nejnižší hodnotu měl v prvním roce, tj. 2012, a nejvyšší v roce posledním, tj. 2016. Cizí 

zdroje mají dlouhodobý trend klesající, avšak meziroční změny kolísaly. V roce 2013 se cizí 

zdroje oproti roku 2012 zvýšily o 4,03 %, v roce 2014 se oproti roku 2013 snížily o 36,12 %, 

v roce 2015 klesly ještě o dalších 11 % a v roce 2016 se meziročně zvýšily o 3,77 %. Cizí 

zdroje obsahují dlouhodobé závazky, které vznikly až v roce 2015 a od té doby zůstaly 

neměnné. Dále jsou zde zahrnuty krátkodobé bankovní úvěry, které v průměru meziročně 

klesaly o 62 %. Do cizích zdrojů patří také krátkodobé závazky. Závazky z obchodních 

vztahů z počátku sledovaného období klesaly, průměrně o 4,2 %. Poté od roku 2015 začaly 

opět růst. V roce 2015 se oproti roku 2014 meziročně zvýšily o 9,36 %, což v absolutním 

vyjádření činí 87 783 Kč, a v roce 2016 o 35,26 %, tj. o 365 221 Kč. Závazky vůči 

zaměstnancům a společníkům v roce 2013 oproti roku 2012 vzrostly o 7 %, v roce 2014 

oproti roku 2013 klesly o 2 %, v roce 2015 meziročně klesly o dalších 24 % a v roce 2016 

opět vzrostly, a to o 0,02 %. Závazky vůči státu se skládají z DPPO, DPH, daně silniční, daní 

a odvodů z mezd zaměstnanců. Daně a odvody z mezd zaměstnanců se v průměru meziročně 

zvyšovaly o 4,33 %, což v absolutním vyjádření činí 13 176 Kč. Přechodná pasiva po celé 

sledované období byla nulová, je tedy jasné, že nemohlo být dosaženo nějakých meziročních 

změn. 

4.1.1.3 Vertikální analýza aktiv 

VA rozvahy vyjadřuje procentní podíl položek na zvoleném základě. Základní 

veličinou byla zvolena celková aktiva. V následujícím grafu 4 – 3 je znázorněna struktura 

aktiv ve sledovaném období.  
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Graf 4 – 3 Vertikální analýza aktiv v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Oběžná aktiva tvoří největší položku struktury aktiv, vyjma roku 2013, kdy podíl 

stálých aktiv převyšoval podíl aktiv oběžných, a to o 1,12 procentního bodu. Od roku 2014 se 

podíl oběžných aktiv zvyšoval a v posledním roce, tj. 2016, měl hodnotu 64,79 %.  Důvodem 

zvýšení byl rostoucí podíl KFM. Podíl stálých aktiv na celkových aktivech z počátku období 

rostl, od roku 2014 začal klesat. Nicméně za sledované období společnost investovala 

8,915 mil. Kč do pořízení dlouhodobého majetku, a to přesněji v letech 2012 – 2015. Během 

těchto let se pořídily stavby v hodnotě 6,415 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí v hodnotě 2,480 mil. Kč a pozemek za necelých 20 tisíc Kč. Důvodem 

investice bylo rozšíření výroby ve střediscích pily a přířezovny. I přesto, že společnost 

investovala nemalé FP do dlouhodobého majetku, tak toto z grafu 4 – 3 nelze vyčíst 

a důvodem klesajícího trendu podílu stálých aktiv jsou oprávky, které jejich hodnotu snižují. 

Přechodná aktiva se na celkových aktivech podílí z 1 %, a to na počátku sledovaného období, 

a v posledním roce, tj. 2016, měla hodnotu jen 0,26 %. 

4.1.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Za základní veličinu VA pasiv byla zvolena celková pasiva. V grafu 4 – 4 je 

znázorněna struktura pasiv ve sledovaném období. 
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Graf 4 – 4 Vertikální analýza pasiv v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vlastní kapitál tvoří největší položku struktury pasiv. Základní kapitál tvoří pouze 

malou část a ve sledovaném období se pohyboval okolo 0,25 % všech pasiv. Největší část 

vlastního kapitálu tvoří ostatní fondy, jejichž hodnota se pohybovala okolo 80 % všech pasiv. 

Cizí zdroje se na pasivech podílely z 20 %, a to z počátku sledovaného období. Jejich podíl 

v průběhu let klesal a v posledním roce, tj. 2016, dosáhl pouze hodnoty necelých 12 %. 

Přechodná pasiva ve sledovaném období nebyla žádná, tudíž jejich podíl je nulový.  

4.1.2 Analýza nákladů 

V této části budou rozebrány a okomentovány změny jednotlivých položek nákladů 

a struktura jejich součtových hodnot. Výsledky VA nákladů jsou pak uvedeny v Příloze č. 4. 

4.1.2.1 Horizontální analýza nákladů 

HA nákladů vyjadřuje, k jakým změnám v čase došlo v jejich jednotlivých položkách.  

Následující tab. 4 – 1 uvádí absolutní změny jednotlivých položek nákladů a tab. 4 – 2 udává 

také změny v nákladových položkách, avšak z pohledu procentuálního.  
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Tab. 4 – 1 Horizontální analýza nákladů (absolutní změna) 

Absolutní změna nákladů (v Kč) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

SPOTŘEBA MATERIÁLU -368 233 3 778 958 442 290 160 778 

SPOTŘEBA ENERGIE 18 868 -155 238 -233 686 -164 162 

PRODANÉ ZBOŽÍ -21 057 20 687 39 869 429 582 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ -180 624 384 872 -186 198 237 449 

CESTOVNÉ 1 085 -549 37 139 -35 279 

NÁKLADY NA REPREZENTACI 11 250 -11 940 18 268 6 366 

OSTATNÍ SLUŽBY -275 067 259 619 116 392 -596 902 

MZDOVÉ NÁKLADY 75 357 912 462 -454 889 -293 373 

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ -18 079 307 040 -136 729 -121 692 

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY 0 0 0 199 500 

DAŇ SILNIČNÍ 360 -2 018 291 -23 499 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 7 718 120 1 0 

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY -10 140 -60 560 300 -300 

PRODANÝ MATERIÁL -9 430 10 872 -28 956 59 895 

DARY -5 000 40 000 -30 000 -10 000 

OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE 1 252 -1 252 2 000 -2 000 

ODPIS POHLEDÁVKY 169 231 -450 115 1 153 197 -1 153 197 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY -13 796 -555 202 191 

MANKA A ŠKODY 0 230 686 -230 686 0 

ODPISY DLOUHODOB. NEHM. A HM. 
MAJ. 

961 826 403 877 -205 005 -212 009 

TVORBA ZÁK. OPRAVNÝCH POLOŽEK -239 551 180 575 -1 454 233 1 086 640 

ÚROKY 60 894 -47 908 -72 037 -29 538 

KURZOVÉ ZTRÁTY -100 758 26 402 389 252 -333 449 

OSTANÍ FINANČNÍ NÁKLADY 17 152 19 496 -84 309 -69 020 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ VÝROBY 0 0 0 381 621 

ŠKODY 0 110 850 -110 850 0 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ 0 0 0 -997 747 

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 255 120 -477 360 125 330 19 570 

Celkové náklady 338 378 5 479 021 -903 047 -1 460 575 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4 – 2 Horizontální analýza nákladů (procentuální změna) 

Procentuální změna nákladů 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

SPOTŘEBA MATERIÁLU -1,96% 20,54% 1,99% 0,71% 

SPOTŘEBA ENERGIE 0,96% -7,80% -12,74% -10,26% 

PRODANÉ ZBOŽÍ -10,63% 11,69% 20,17% 180,81% 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ -21,90% 59,73% -18,09% 28,17% 

CESTOVNÉ x -50,60% 6928,92% -93,64% 

NÁKLADY NA REPREZENTACI 1500,00% -99,50% 30446,67% 34,73% 

OSTATNÍ SLUŽBY -11,67% 12,47% 4,97% -24,28% 

MZDOVÉ NÁKLADY 0,84% 10,09% -4,57% -3,09% 

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ -0,58% 9,87% -4,00% -3,71% 

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY x x x x 

DAŇ SILNIČNÍ 1,15% -6,38% 0,98% -78,57% 
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DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 10,65% 0,15% 0,00% 0,00% 

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY -14,34% -100,00% x -100,00% 

PRODANÝ MATERIÁL -14,30% 19,24% -42,98% 155,89% 

DARY -50,00% 800,00% -66,67% -66,67% 

OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE x -100,00% x -100,00% 

ODPIS POHLEDÁVKY 60,25% -100,00% x -100,00% 

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY -104,71% 89,52% -17,19% -19,63% 

MANKA A ŠKODY x x -100,00% x 

ODPISY DLOUHODOB. NEHM. A HM. 
MAJ. 

71,91% 17,56% -7,58% -8,49% 

TVORBA ZÁK. OPRAVNÝCH POLOŽEK -56,16% 96,55% -395,61% -100,00% 

ÚROKY 22,58% -14,49% -25,48% -14,02% 

KURZOVÉ ZTRÁTY -51,42% 27,73% 320,09% -65,27% 

OSTANÍ FINANČNÍ NÁKLADY 4,67% 5,07% -20,89% -21,61% 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ VÝROBY x x x x 

ŠKODY x x -100,00% x 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ x x x x 

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 76,11% -80,86% 110,95% 8,21% 

Celkové náklady 0,85% 13,69% -1,98% -3,27% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní náklady zahrnují spotřebu materiálu a energií, služby, osobní náklady, daně, 

odpisy a ostatní provozní náklady. Trend spotřeby materiálu byl za sledované období rostoucí, 

vyjma roku 2013, kdy spotřeba materiálu oproti roku 2012 poklesla, avšak jen o necelé 2 %, 

což v korunovém vyjádření činí něco málo přes 368 tisíc Kč. Spotřeba energií měla trend 

opačný. Z počátku měla tendenci růst, od roku 2014 však nepřetržitě klesá. Největší pokles 

byl zaznamenán mezi roky 2014 a 2015, kdy spotřeba meziročně poklesla o 12,74 %. Osobní 

náklady zahrnují mzdy zaměstnanců, společníků a jejich odvody z mezd. Osobní náklady se 

za sledované období nijak významně neměnily. Nákladové položky daní zahrnují daň silniční, 

daň z nemovitostí a daň z příjmu, která se počítala z VH z běžné činnosti. Nákladová položka 

daně silniční během sledovaného období kolísala, největší změny bylo dosaženo v roce 2016, 

kdy oproti roku 2015 klesla o 23 499 Kč, což vyjadřuje pokles o 78,57 %. Daň z nemovitostí 

měla růstový trend, avšak od roku 2016 je neměnná, protože nemovitý majetek zůstal na 

stejné hodnotě a daň se tedy již nemění. Daň z příjmu je závislá na VH společnosti a její trend 

je tedy stejný jako trend VH. Nejvyššího VH a tudíž i nejvyšší DPPO bylo dosaženo v roce 

2013, nejnižší DPPO pak o rok později, tj. 2014. Tato meziroční změna tak zaznamenává 

největší rozdíl, a to pokles o 477 360 Kč (necelých 81 %). Odpisy, jak už bylo řešeno, spadají 

do nákladů provozních. V případě rovnoměrného odepisování mají odpisy stabilní trend, 

v případě zrychleného je jejich trend klesající. Nicméně odpisy za veškerý majetek za daný 

rok mohou mít tendenci růst, a to pokud organizace nakupují nový dlouhodobý majetek. 
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V tom případě může nastat i situace, že celkové odpisy vzrostou. Toto se stalo také ve 

vybrané společnosti, kdy v letech 2012 – 2015 investovala do pořízení nového dlouhodobého 

majetku, a proto také celkové odpisy vzrostly. Od roku 2015 pak začaly klesat. Finanční 

náklady jsou tvořeny nákladovými úroky, kurzovými ztrátami a ostatními finančními náklady. 

Úroky za sledované období klesaly, protože docházelo k postupnému splacení bankovního 

úvěru. Ten byl splacen, jak už bylo řečeno, na konci roku 2015.   

V následujícím grafu 4 – 5 jsou uvedeny vybrané položky nákladů, a to spotřeba 

materiálu a energií a osobní náklady. Tyto položky byly vybrány proto, že ve výrobních 

podnicích hrají nejdůležitější roli. 

Graf 4 – 5 Vývoj spotřebních a osobních nákladů v Kč za sledované období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Spotřeba materiálu a energií měla rostoucí trend. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo 

v roce 2013, nejvyšší o rok později, tj. 2014. Meziroční změna (2013/2014) materiálové 

spotřeby byla způsobena vyšší spotřebou základního materiálu a nákupem drobného 

dlouhodobého majetku a její hodnota je 20,54 %, což v absolutním vyjádření činí 

3 778 958 Kč. Oproti tomu se osobní náklady za sledované období skoro vůbec neměnily, 

nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2014, stejně jako spotřeba materiálu a energií, a jinak se ve 

sledovaném období pohybovaly v rozmezí od 12 do 14 mil. Kč. 
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4.1 2.2 Vertikální analýza nákladů 

VA nákladů vyjadřuje, jakým podílem se jednotlivé náklady podílí na celkových 

nákladech společnosti. V grafu 4 – 6 je zobrazena jejich struktura.  

Graf 4 – 6 Vertikální analýza nákladů v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většinu nákladů společnosti tvoří náklady provozní. Jejich hodnota se pohybovala za 

sledované období kolem 98 % z celkových nákladů. Finanční náklady činily zbylá 2 %. Pouze 

v roce 2014 tvořily mimořádné náklady čtvrtinu procenta, v ostatních letech byly nulové. Do 

roku 2015 existovaly mimořádné náklady, avšak od roku 2016 jsou dle změny zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zrušeny a zahrnují se do provozních nákladů.   

4.1.3 Analýza výnosů 

V této části budou rozebrány a okomentovány změny jednotlivých položek výnosů 

a struktura jejich součtových hodnot. Výsledky VA výnosů jsou pak uvedeny v Příloze č. 4 

4.1.3.1 Horizontální analýza výnosů 

HA výnosů vyjadřuje, k jakým změnám v čase došlo v jejich jednotlivých položkách.  

Následující tab. 4 – 3 uvádí absolutní i procentuální změny jednotlivých položek výnosů.   
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Tab. 4 – 3 Horizontální analýza výnosů 

Výnosy 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

                                                                                  Absolutní změny (v Kč) 

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY 493 897 4 787 100 2 820 689 -5 859 432 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB -73 406 217 733 52 386 611 004 

TRŽBY ZA ZBOŽÍ -16 614 18 631 47 566 431 564 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ VÝROBY 254 863 612 759 -711 163 279 735 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ 797 988 -1 366 522 -2 873 375 3 059 194 

TRŽBY Z PROD. DLOUHODOB. NEHM A 
HM. MAJ. 

182 322 -473 989 0 0 

TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU -26 005 39 744 -29 419 51 046 

VÝNOSY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK 36 000 -36 000 0 0 

JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 586 9 388 -29 165 294 500 

ÚROKY -178 -176 -99 0 

KURZOVÉ ZISKY 74 986 -95 042 217 999 -196 095 

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 0 -9 818 -818 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY -30 524 31 172 -24 167 -7 005 

Celkové výnosy 1 693 915 3 744 789 -527 930 -1 336 307 

                                                                                   Procentuální změny 

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY 1,25% 11,96% 6,29% -12,30% 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB -18,42% 66,98% 9,65% 102,65% 

TRŽBY ZA ZBOŽÍ -7,64% 9,27% 21,67% 161,57% 

ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ VÝROBY -58,43% -337,92% -164,84% -100,00% 

ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ 208,51% -115,74% 1546,33% -100,00% 

TRŽBY Z PROD. DLOUHODOB. NEHM A 
HM. MAJ. 

62,51% -100,00% x x 

TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU -26,93% 56,32% -26,67% 63,10% 

VÝNOSY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK x -100,00% x x 

JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 0,39% 6,18% -18,08% 222,79% 

ÚROKY -39,29% -64,00% -100,00% x 

KURZOVÉ ZISKY 58,60% -46,83% 202,02% -60,17% 

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 0,00% -100,00% x -100,00% 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY -100,00% x -77,53% -100,00% 

Celkové výnosy 4,15% 8,81% -1,14% -2,92% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tržby za vlastní výrobky za sledované období v průměru meziročně rostly, a to 

o 6,5 %, avšak v posledním roce (2016) oproti roku předchozímu (2015) dosti poklesly, 

přesněji o 5 859 432 Kč, což vyjadřuje 12,3 %. Oproti tomu tržby z prodeje služeb a zboží 

v posledních letech vzrostly. Tržby z prodeje služeb se v roce 2016 oproti roku 2015 zvýšily 

o 611 004 Kč a tržby z prodeje zboží o 431 564 Kč. Ve finančních výnosech jsou zahrnuty 

úroky, kurzové zisky a ostatní finanční náklady. Ve sledovaném období úroky klesaly 

a v posledních dvou letech byly nulové. Kurzové zisky měly kolísavý trend, nejvyšší změny 

bylo dosaženo v 2015, kdy se oproti roku 2014 zvýšily o 202 %.   
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Následující graf 4 – 7 zobrazuje vývoj celkových tržeb za sledované období.  

Graf 4 – 7 Vývoj tržeb v Kč za sledované období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tržby za sledované období měly rostoucí trend, vyjma posledního roku (2016), kdy 

došlo k velkému poklesu tržeb, a to o 13,2 %, což v absolutním vyjádření činí 5 859 432 Kč. 

Nejvyšší hodnoty tržeb bylo dosaženo v předchozím roce, tj. 2015, kdy jejich hodnota činila 

více než 48,5 mil. Kč.  

4.1.3.2 Vertikální analýza výnosů 

VA výnosů vyjadřuje podíl jednotlivých výnosů na výnosech celkových. 

V následujícím grafu 4 – 8 je tedy zobrazena jejich struktura za sledované období. 
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Graf 4 – 8 Vertikální analýza výnosů v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Skoro všechny výnosy společnosti jsou provozní, za sledované období jejich podíl 

činil více než 99 %. Podíl finančních nákladů se za sledované období pohyboval od čtvrtiny 

do tří čtvrtin procenta. Mimořádné výnosy činily necelou jednu desetinu procenta, a to 

v letech 2012, 2014 a 2015. Ve zbylých dvou letech byl jejich podíl na celkových výnosech 

nulový. Stejně jako mimořádné náklady jsou i mimořádné výnosy zrušeny a od roku 2016 se 

zahrnují do výnosů provozních.  

4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se počítají jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. Mezi neznámější a nejvíce používaný rozdílový 

ukazatel patří ČPK. Výpočty a výsledky ČPK jsou uvedeny v Příloze č. 5. 

ČPK je definován jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Za 

sledované období dosahoval kladných hodnot, a to v rozmezí od 12 do 24 mil. Kč. Největší 

meziroční změna byla zaznamenána v roce 2015, kdy se ČPK meziročně zvýšil o 28,18 %, 

což v absolutním vyjádření činí 4 477 385 Kč. Trend ČPK za sledované období je rostoucí, 

což vyplývá i z grafu 4 – 9.   

 

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Mimořádné výnosy

Finanční výnosy

Provozní výnosy



59 

 

Graf 4 – 9 Vývoj ČPK v Kč za sledované období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele byly teoreticky popsány ve druhé kapitole a poté aplikovány na 
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Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech a celkové zadluženosti je zobrazen 
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a vysoké ostatní závazky. Nejvyšší hodnoty podílu vlastního kapitálu na aktivech bylo 

dosaženo v roce 2015, kdy tato hodnota činila 88,3 %. Vysoký podíl vlastního kapitálu na 

aktivech je dán velkou výší FP ve fondech.  
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Graf 4 – 10 Podíl vlastního kapitálu na aktivech a zadluženost společnosti v letech 2012 – 2016 v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje míru zadlužení vlastního kapitálu. Na 

počátku sledovaného období se hodnota tohoto ukazatele pohybovala kolem 25 %, poté v roce 

2014 klesla na 15, 31 %. V dalších letech tento ukazatel klesal jen mírně, což je patrné 

z následujícího grafu 4 – 11 Trend tohoto ukazatele je klesající, což je pro podnik žádoucí, 

a vyplývá z grafu 4 – 11.  

Graf 4 – 11 Zadluženost vlastního kapitálu v letech 2012 – 2016 v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového krytí značí schopnost splácet úroky a vyjadřuje, kolikrát je 

zajištěno placení úroků. Hodnota tohoto ukazatele by měla být větší než 1, protože to by jinak 
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znamenalo, že veškerým vygenerovaným ziskem by byly pokryty nákladové úroky přesně 

jednou. Z grafu 4 – 12 je patrný kolísavý trend tohoto ukazatele, nicméně ve všech letech se 

pohyboval nad hodnotou 1. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, poté v roce 2014 

došlo k rapidnímu poklesu, meziročně o 61,4 %. Od té doby hodnota ukazatele roste.  

Graf 4 – 12 Úrokové krytí a zatížení v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část zisku odčerpají úroky, a je 

převrácenou hodnotou úrokového krytí. Z grafu 4 – 12 je patrný relativně stabilní trend. 

Nicméně v roce 2014 hodnota tohoto ukazatele vzrostla o 0,15 procentních bodů a poté opět 

klesala, a to k úrovni 0,10. 

4.3.2 Ukazatele rentability 

Cílem každého podniku je dosahovat maximálního zisku, a proto je nutné zkoumat, 

zda není podnik příliš zadlužen, přeúvěrován, podkapitalizován či naopak překapitalizován, 

jinak řečeno, zda využívá kapitálové zdroje správně. Mezi nejdůležitější ukazatele finanční 

analýzy patří ukazatele rentability, které vyjadřují výnosnost vloženého kapitálu. Tyto 

ukazatele byly teoreticky popsány ve druhé kapitole této práce. V následujícím grafu 4 – 13 

jsou zobrazeny výsledky ukazatelů rentability za sledované období.  
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Graf 4 – 13 Ukazatele rentability v letech 2012 – 2016 v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U všech ukazatelů rentability je žádoucí rostoucí trend. Tohoto rostoucího trendu 

nebylo splněno pouze v roce 2014. Za pokles hodnot všech ukazatelů rentabilit může pokles 

VH. Jako klíčový ukazatel rentabilit bývá považována ROA, protože poměřuje zisk a celková 

aktiva, která jsou investována do podnikání bez ohledu na to, jakými zdroji jsou 

zafinancována. Nejvyšší hodnotu za sledované období měla ROA v roce 2013, jelikož v tom 

roce dosáhla společnost největšího VH a také aktiva byla za sledované období nejvyšší právě 

v tomto roce, což je důvodem vysoké hodnoty tohoto ukazatele. ROE, ROS, ROCE i ROC 

dosáhly také nejvyšších hodnot v roce 2013, jakožto důsledek nejvyššího VH, kterého, jak už 

bylo řečeno, bylo dosaženo právě v roce 2013. 

K ukazatelům rentability je nutné ještě podotknout, že hodnota ukazatele ROE by 

měla být větší než hodnota ROA. Tato podmínka byla v každém roce sledovaného období 

splněna. Z výsledků rentabilit lze tvrdit, že společnost je zisková, výnosná, avšak i nadále by 

měla udržovat svou činnost na dobré úrovni a usilovat o stále lepší výsledky. 

4.3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity dávají odpověď na otázku, zda je organizace (podnik, firma) 

schopna zaplatit včas své závazky. Pro hodnocení likvidity obecně platí rozmezí, ve kterém 

by se měly zjištěné a naměřené hodnoty likvidit pohybovat. Hodnoty těchto ukazatelů 

vybrané společnosti jsou zobrazeny v grafu 4 – 14.  
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Graf 4 – 14 Ukazatele likvidity v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková likvida vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Za 

doporučenou hodnotu se pro tento ukazatel považuje rozmezí <1,5 – 2,5>. V tomto rozmezí 

se celková likvidita společnosti pohybovala jen v roce 2012 a 2013, v ostatních letech toto 

rozmezí převyšovala. Nejedná se ale o něco špatného, protože společnost je schopna své 

závazky zaplatit. V opačném případě, kdy by byly hodnoty nižší než je spodní hranice 

rozmezí, tak to by znamenalo, že by společnost nebyla schopna ze svých oběžných aktiv krýt 

své závazky, nicméně toto není případ vybrané společnosti. Na výpočet celkové likvidity však 

působí několik faktorů, které omezují její pravdivost, a proto jsou pro přesnější vyjádření 

platební schopnosti využívány ještě další dva ukazatele, a to pohotová a okamžitá likvidita. 

Pohotová likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají čisté pohledávky a KFM krátkodobé 

závazky. Za doporučenou hodnotu se pro tento ukazatel považuje rozmezí <1,0 – 1,5>. 

V tomto rozmezí se pohotová likvidita společnosti pohybovala jen v roce 2014. 

V předchozích letech, tj. 2012 a 2013, byla hodnota pohotové likvidity pod spodní hranicí 

(tj. 1,0), avšak jednalo se jen o necelé dvě desetiny pod spodní hranicí. No a naopak v letech 

2015 a 2016 se její hodnota pohybovala nad hranicí 1,5 a dosahovala až hodnoty 4,0. A co se 

týče likvidity okamžité, tak zpočátku sledovaného období se hodnota této likvidity 
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pohybovala jen lehce nad hranicí 0,2 a v posledních dvou letech (2015 a 2016) sahala také až 

k hodnotě 4,0.  

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity slouží k zjišťování vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. 

Pomocí těchto ukazatelů podnik hledá odpovědi na otázku, jak hospodaří se svými aktivy.  

Graf 4 – 15 ukazuje vývoj rychlosti obratu aktiv. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se 

aktiva přemění přes tržby na PP za určité časové období (zpravidla jeden rok). Ve sledovaném 

období se výsledky ukazatele pohybovaly kolem hodnoty 1 a trend byl kolísavý. Nejnižší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, nejvyšší pak v roce 2015. Důvodem zvyšování je růst 

tržeb. Čím vyšší je hodnota obratu, tím víckrát se aktiva přemění přes tržby na peníze, a tím 

lepší situaci to pro podnik znamená. 

Graf 4 – 15 Rychlost obratu aktiv v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu říká, za jak dlouho, tj. za kolik dní, proběhne jeden obrat. Graf 4 – 16 

zobrazuje vývoj doby obratu zásob. Čím kratší je doba obratu zásob, tím je to pro podnik 

lepší. Nejkratší doby obratu bylo dosaženo v roce 2015 a bylo to 80 dní.   
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Graf 4 – 16 Doba obratu zásob v letech 2012 – 2016 ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu 4 – 17 je zobrazena doba obratu pohledávek a závazků. Dle 

pravidla solventnosti musí být doba obratu pohledávek kratší než doba obratu závazků, a to 

proto, aby se podnik nedostal do platební neschopnosti. Protože kdyby doba obratu 

pohledávek byla delší než doba obratu závazků, tak by podnik nemohl zaplatit svým 

dodavatelům, protože jeho odběratelé mu ještě nezaplatili a zaplatí až později. Z toho tedy 

vyplývá, že doba obratu pohledávek musí být kratší než doba obratu závazků.  

Graf 4 – 17 Doba obratu pohledávek a závazků v letech 2012 – 2016 ve dnech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pravidlo solventnosti na společnost platí. Doba obratu závazků dosahovala nejvyšší 

hodnoty v roce 2013 a bylo to 74 dní. Od toho roku je trend klesající, nicméně doporučený 

trend je rostoucí. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2015 a doba obratu závazků trvala 

jen 25 dní. Co se týče doby obratu pohledávek, tak její trend je klesající, což je pro podnik 

příznivá situace. Největší hodnota doby obratu pohledávek ve sledovaném období byla v roce 

2013 a činila 33 dní. Od té doby hodnota tohoto ukazatele klesá a nejnižší hodnota připadá na 

poslední sledovaný rok, tj. 2016, a činí 16 dní.  

4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Tato část bakalářské práce zahrnuje pyramidový rozklad ukazatele rentability, přesněji 

ROE. Výpočty a výsledky tohoto postupného rozkladu jsou uvedeny v Příloze č. 7 a samotný 

rozklad je zobrazen na obr. 4 – 1. 

Obr. 4 – 1 Du Pontův rozkad ROE 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z obr. 4 – 1 vyplývá klesající trend ROE. Pokles ROE byl způsoben jednak poklesem 

finanční páky, a jednak poklesem ROA. Za poklesem ROA pak stojí pokles ROS. ROE ve 

výpočtech Du Pontova rozkladu oproti samotným výpočtům rentability, které jsou uvedeny 

v Příloze č. 6, vychází o něco málo jinak. Rozdíl je způsoben zaokrouhlováním v Du Pontově 
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rozkladu a použitím zisku před úroky a zdaněním v ukazateli ROS, což mělo důsledek pro 

postupný výpočet. Kdežto v grafu 4 – 13 byl pro výpočet ROA použit zisk po zdanění, a proto 

se konečné výsledky v obr. 4 – 1 a grafu 4 – 13 liší o 1 – 2 %. 

4.5 Predikční modely 

Mezi predikční modely se řadí modely bonitní a bankrotní. Bonitní modely vyjadřují, 

zda je podnik důvěryhodný, zda je schopen hradit včas své závazky, zda je platebně schopný 

atd. Oproti tomu bankrotní modely zjišťují, zda se podnik nachází v bankrotní situaci, anebo 

zda je bankrotem v dohledné době ohrožen. Pro aplikaci, tj. výpočty a výsledky, byl vybrán 

jeden model bonitní a jeden bankrotní, a to index bonity a Tafflerův bankrotní model. 

Výpočty a výsledky těchto predikčních modelů jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

4.5.1 Index bonity 

IB je stanoven jako součet hodnot 6 poměrových ukazatelů s různými váhami. 

Interpretace výsledku je následující: 

- pokud je hodnota IB < 0 => podnik je ohrožený bankrotem, 

- pokud je hodnota IB > 0 => podnik je v dobré ekonomické situaci. 

Z grafu 4 – 18 je patrné, že po celé sledované období se hodnota indexu pohybovala 

nad hodnotou 0, která je brána jako hranice ohrožení bankrotem. Na počátku sledovaného 

období byla hodnota indexu v podstatě stabilní, na konci sice došlo k prudkému kolísání, 

avšak pořád se hodnoty vyskytovaly nad hranicí ohrožení bankrotem. 

Graf 4 – 18 Index bonity v letech 2012 – 2016 
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4.5.2 Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův index je stanoven jako součet hodnot 4 poměrových ukazatelů s různými 

váhami. Interpretace výsledku je následující: 

- pokud je hodnota T > 0,3 => malá pravděpodobnost bankrotu, 

- pokud je hodnota T < 0,2 => předpokládaný bankrot. 

Z grafu 4 – 19 je patrné, že po celé sledované období se hodnota indexu pohybovala 

nad hodnotou 0,3. Tato hodnota je brána jako malá pravděpodobnost zbankrotování. Křivka 

vývoje Tafflerova indexu má rostoucí trend, což je pro společnost pozitivní zjištění, 

a společnost se tudíž nemusí bankrotu obávat.  

Graf 4 – 19 Tafflerův bankrotní model v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.6 Srovnání s odvětvím 

Jak už bylo řečeno, mezipodnikové srovnání spočívá v porovnání různých podniků 

v daném odvětví či porovnání daného podniku s celým odvětvím.  Srovnání bylo provedeno 

pouze za poslední sledované období, tj. rok 2016, protože je nejpodstatnější, a jako vhodné 

měřítko bylo zvoleno procentní vyjádření. Pro srovnání vybrané společnosti s jejím odvětvím 

byly z ustálených ukazatelů vybrány a použity jen některé a srovnání formou přehledné 

tabulky a grafického zobrazení je uvedeno v Příloze č. 9. 
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Z pohledu zaměření se na ukazatele rentability, tak hodnoty těchto ukazatelů dosahují 

nižších hodnot než jaké má odvětví. I přesto, že pro společnost tyto vypočtené rentability 

dosahují relativně dobrých hodnot, v návaznosti na odvětví jsou ale poměrně nízké. Kdežto 

naopak hodnoty likvidit jsou daleko vyšší než hodnoty odvětví a dosahují rozdílu až stovek 

procentních bodů. Společnost tak bude patřit k likvidním a solventním podnikům, které platí 

své závazky včas a ve sjednané výši.  

Co se týče hodnocení zadluženosti, tak z tohoto pohledu je na tom společnost lépe než 

celé odvětví, dosahuje nižší zadluženosti, a to proto, že si pokud možno nepůjčuje FP a snaží 

se krýt svůj majetek spíše vlastním kapitálem. A z ukazatelů aktivity stojí za zmínku obrat 

resp. rychlost obratu závazků, jehož hodnota je také vyšší než odvětvová. To, že doba obratu 

závazků je vyšší než u odvětví, je pro společnost určitě dobré. Ale co by bylo ještě lepší, je to, 

kdyby též v návaznosti na to byla zároveň hodnota doby obratu pohledávek nižší než 

odvětvová. Na připomenutí je třeba říci, že aby nebylo porušeno pravidlo solventnosti, je 

nutné mít dobu obratu pohledávek kratší než dobu obratu závazků. 

4.7 Zhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 

Jako první byla provedena horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv, nákladů 

a výnosů. Na základě provedení těchto analýz byl zjištěn vývoj a struktura jejich jednotlivých 

položek. Celková aktiva měla za sledované období proměnlivý vývoj. Zpočátku byl jejich 

trend rostoucí, poté v roce 2014 celková aktiva poklesla oproti roku 2013 o 2 779 028 Kč. 

V následujících letech pak opět začala růst. Oběžná aktiva měla za sledované období trend 

rostoucí a stála aktiva naopak klesající. Růst oběžných aktiv byl zapříčiněn růstem PP na 

bankovních účtech. Co se týče struktury aktiv, tak z počátku sledovaného období byla stálá 

a oběžná aktiva víceméně vyrovnaná, jejich podíl se lišil v rozmezí 1 – 2 %. Od roku 2015 

však převyšuje podíl oběžných aktiv podíl aktiv stálých. Samotný růst oběžných aktiv i jejich 

podíl na celkových aktivech je dán zvyšováním PP na bankovních účtech. Stálá aktiva klesají 

z důvodu snižování jejich hodnoty odepisováním. Struktura pasiv je dána rostoucím podílem 

vlastního kapitálu a klesajícím podílem cizích zdrojů. Vlastní kapitál je tvořen základním 

kapitálem, který zůstal za sledované období neměnný, fondy a VH za běžné účetní období. 

Růst vlastního kapitálu je dán růstem položek fondů. Cizí zdroje jsou tvořeny dlouhodobými 

závazky, které ale vznikly až v roce 2015 a od té doby zůstaly neměnné, krátkodobými 

bankovními úvěry, které byly splaceny na konci roku 2015, a krátkodobými závazky, které 

tvořily největší část cizích zdrojů, a to po celé sledované období. Tyto závazky zahrnují 
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závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, společníkům a státu.  Podíl vlastního kapitálu se 

za sledované období pohyboval v rozmezí < 80 – 90 % > a celková zadluženost čili podíl cizí 

zdrojů tedy činil 10 – 20 %. Krátkodobé závazky během sledovaného období činily zhruba 

dvě třetiny všech cizích zdrojů. Z analýzy rozvahy tedy vyplývá, že společnost financovala 

svůj majetek převážně vlastními zdroji.  

Celkové náklady a výnosy společnosti jsou tvořeny převážně z provozních nákladů a 

provozních výnosů. Podíl provozních nákladů na nákladech celkových se za sledované období 

pohyboval kolem 98 % a podíl provozních výnosů na výnosech kolem 99 %. Provozní 

náklady jsou tvořeny náklady spotřeby, dále službami, odpisy a osobními náklady, provozní 

výnosy zase tržbami. VH se za sledované období pohyboval v kladných hodnotách, což je pro 

podnikání žádoucí, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, nejnižší pak o rok později, tj. 

2014, což znamenalo velký meziroční pokles.  

Jako další byly vypočteny poměrové a rozdílové ukazatele. Z ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti vyplývá, že vybraná společnost je stabilní a není skoro vůbec 

zadlužená. Z ukazatelů rentability bylo zjištěno, že společnost je schopna generovat nové 

zdroje a dosahovat zisku. Ukazatele likvidity poukázaly na to, že společnost je schopna včas 

uhradit své závazky ve stanovené výši ze svých oběžných aktiv. Z ukazatelů aktivity vyplývá, 

že společnost dodržuje pravidlo solventnosti, kdy doba obratu závazků musí být větší než 

doba obratu pohledávek, aby nedošlo k finančním potížím a platební neschopnosti. Ukazatel 

ČPK dosahoval za sledované období kladných hodnot a lze tedy usoudit, že společnost 

uplatňuje konzervativní způsob financování. Du Pontův pyramidový rozklad zase ukázal, jak 

je ROE závislá na změnách dílčích ukazatelů. 

Dále byly propočteny vybrané predikční modely, které potvrdily finanční stabilitu 

a ziskovost společnosti a předpověděly, že v dohledné době společnosti pravděpodobně žádné 

finanční potíže či bankrot nehrozí. Jako poslední byla provedena spider analýza neboli 

srovnání s odvětvím. Zde bylo zjištěno, že společnost se ve srovnání s odvětvím, ve kterém 

podniká, nachází na daleko lepší pozici, i přesto, že hodnoty kvadrantu rentabilit byly nižší 

než hodnoty rentabilit odvětví. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že společnost je na tom finančně i ekonomicky vcelku 

dobře a její situace není nikterak závažná. Avšak pořád je na čem pracovat a zlepšovat se, a to 

i v případě této společnosti. Jako negativum se jeví vcelku vysoké PP na běžných účtech. Tyto 
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PP na běžných účtech sice slouží k okamžité úhradě toho, co je potřeba zaplatit, avšak jejich 

hodnota je zde zbytečně vysoká. Úroky na běžných účtech jsou skoro nulové a v případě 

náhlého a nečekaného krachu banky by společnost dostala maximální náhradu ve výši 

100 000 EUR a o zbytek PP by pak přišla. Nebylo by lepší volné PP investovat lépe a tak aby 

generovaly další zisky? Dle autorova názoru se jako vhodné možnosti investování jeví: 

- rozšíření výrobních prostor v případě, že společnost není schopna vykrýt 

poptávku a musí nějaké zakázky odmítat, 

- uložení volných PP na termínované vklady – výnosnost takto vložených PP bývá 

nízká, ale zato je to jedna z bezpečných forem investování; ovšem zde je potřeba 

brát zřetel na to, že nebude možné tyto PP v případě potřeby využít (uložení na 

termínované vklady bývá zpravidla od půl roku až do pěti let, ale závisí to 

samozřejmě na výběru, a v případě předčasného ukončení se platí sankce 

z předčasného ukončení), 

- nákup majetkových CP jako jsou akcie či podílové listy – výnosnost těchto CP 

bývá zpravidla vysoká, ovšem přináší to ale také nutnost podstoupit vysoké 

riziko; je tedy možné, že CP ztratí svou hodnotu, a o takto vložené PP může 

společnost během chvilky kdykoliv přijít, 

- nákup dluhopisů – výnosnost těchto CP je nižší než výnosnost majetkových CP, 

ale zároveň vyšší než u termínovaných vkladů, nicméně zde je nutno počítat 

s dlouhodobým propůjčením kapitálu, což znamená, že nebude možno využívat 

tento vložený kapitál po dlouhou dobu (v závislosti na době splatnosti dluhopisu 

to může tedy být 5, 10, 15, 20 i 25 let, ale záleží na výběru), 

- nákup státních dluhopisů – tyto CP jsou výnosnější než termínované vklady, 

jelikož je zde státní záruka, a tak je možné je označit za bezrizikové; avšak je 

nutné počítat s dlouhodoběji vloženým kapitálem, na který není možné kdykoliv 

nebo v případě potřeby sáhnout,       

- nákup nemovitostí a následný pronájem – v dnešní době se tato možnost jeví jako 

nejlepší, protože PP uložené do nemovitostí neztrácejí vlivem inflace a dalších 

faktorů natolik svou hodnotu jako peníze; a když se navíc najdou také osoby, 

které by potřebovaly prostory k pronájmu, tak je to perfektní, protože takto 

vložené PP generují společnosti v podobě nájmu další příjmy a zisky. 
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5 Závěr 

Finanční řízení je jedna z nejdůležitějších podnikových činností, jejímž cílem je 

zajistit platební schopnost a maximalizaci zisku a tržní hodnoty podniku. Aby těchto cílů bylo 

dosaženo, je nepostradatelnou nutností mít vypracovanou finanční analýzu. Finanční analýza 

tedy slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Jejím smyslem je připravit 

podklady pro vlastníky i manažery, kteří budou rozhodovat o dalším fungování a činnostech 

podniku. Dobře zpracovaná finanční analýza dokáže odhalit silné, ale i slabé stránky 

hospodaření podniku a působí jako zpětná vazba o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech 

jednotlivých let došel, v čem se jeho předpoklady podařilo splnit nebo zda došlo k situaci, 

které chtěl předejít nebo kterou nečekal.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a zhodnotit finanční situaci společnosti 

MOSAIC spol. s r. o. za sledované období 2012 – 2016 na základě vybraných metod finanční 

analýzy, mezi které patří horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových a rozdílových 

ukazatelů, pyramidový rozklad ROE, bonitní a bankrotní modely a srovnání s odvětvím. Co 

se týče ukazatelů, tak byly propočteny ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele 

rentability, likvidity a aktivity a ukazatel ČPK. Z predikčních modelů byl vybrán jeden model 

bonitní, a to index bonity, a jeden bankrotní, a to Tafflerův bankrotní model. Data potřebná 

pro sestavení a sestrojení patřičných tabulek a grafů a pro vypočtení vybraných ukazatelů byla 

získána z interních zdrojů společnosti.  

  První část bakalářské práce, resp. druhá kapitola, byla zaměřená na popis metodiky 

finanční analýzy, zdroje informací pro její zpracování a také její uživatele. Následující 

kapitola byla věnována charakteristice vybrané obchodní společnosti a zanalyzování jejího 

současného stavu. Poslední kapitola práce je tvořena samotnou finanční analýzou, ve které 

byly aplikovány vybrané metody a techniky na vybranou společnost. Na konci této kapitoly je 

uvedeno celkové zhodnocení a také návrhy a doporučení na zlepšení.  

Z provedené finanční analýzy vyplývá, že vybraná společnost se nachází v dobré 

finanční i ekonomické situaci, je rentabilní, zisková a schopna platit své závazky včas. 

Z predikčních modelů je pak zjevné, že společnosti žádný bankrot v dohledné době nehrozí. 

V celkovém zhodnocení se společnost jeví jako významný, stabilní a spolehlivý obchodní 

partner. Avšak nikdo není dokonalý a vždy se najde něco, v čem je třeba se zlepšovat 

a zdokonalovat. V případě vybrané společnosti se jedná o volné PP, které zbytečně leží na 
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běžných účtech, kde úrok v současnosti není skoro žádný. Společnosti byly tedy navrhnuty 

možnosti, kam investovat volné PP, protože je přece lepší mít volné PP vložené tam, kde se 

budou zhodnocovat a generovat další výnosy, než nechané ležet „na hromadě“ nebo schované 

„pod polštářem“, kde na ně stejně nikdo neuvidí, kde budou zbytečně ležet a kde nebudou 

nijak efektivně využívány.    
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