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1  Úvod 

Finanční analýza představuje nedílnou součást finančního řízení každého podniku. 

Poskytuje souhrnné informace o finančním zdraví podniku, o jeho slabých a silných stránkách 

a dosažených výsledcích hospodaření. Hlavním smyslem finanční analýzy je zhodnotit finanční 

situaci podniku a navrhnout doporučení a případná opatření pro jeho další vývoj. Výsledky 

plynoucí z finanční analýzy mohou sloužit nejen vlastníkům při rozhodování a řízení podniku, 

ale i věřitelům a jiným subjektům.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vývoje zadluženosti a aktivity společnosti 

Mountfield a.s. za období 2011–2015. 

Práce bude rozdělena do pěti kapitol, kdy první kapitolou je úvod, který slouží 

k seznámení s obsahem bakalářské práce. Poslední kapitolou je závěr, kde budou shrnuty 

zjištěné výsledky. 

Druhá kapitola bude věnována popisu metodiky finanční analýzy, konkrétně její podstatě 

a významu, uživatelům a zdrojům informací, což je pro provedení analýzy nezbytné. Následně 

budou představeny metody finanční analýzy se zaměřením na horizontální a vertikální analýzu. 

Dále bude kladen důraz zejména na ukazatele zadluženosti a aktivity. Na závěr druhé kapitoly 

budou popsány pyramidové rozklady poměrových ukazatelů včetně analýzy odchylek. 

 Ve třetí kapitole bude představena analyzovaná společnost Mountfield a.s. včetně její 

historie. Součástí této kapitoly bude i zhodnocení společnosti pomocí horizontální a vertikální 

analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztráty.    

Ve čtvrté kapitole bude provedena analýza ukazatelů zadluženosti a aktivity, což je 

stěžejní částí této bakalářské práce. Následně budou provedeny pyramidové rozklady 

vybraných ukazatelů včetně analýzy dílčích vlivů. Na závěr kapitoly bude provedeno souhrnné 

zhodnocení zjištěných poznatků. 
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2  Popis metodiky finanční analýzy 

Obsahem této kapitoly je popis metodiky finanční analýzy, jenž bude použita v rámci 

analýzy vybrané společnosti. Bude charakterizována samotná finanční analýza, uživatelé a 

zdroje informací potřebné pro sestavení finanční analýzy. Dále bude detailněji popsána 

poměrová analýza se zaměřením na ukazatele zadluženosti a aktivity, které jsou použity 

v praktické části bakalářské práce. V závěru kapitoly budou zmíněny pyramidové rozklady 

s následující analýzou odchylek. Při zpracování této kapitoly byly čerpány informace zejména 

z těchto publikací: Dluhošová (2010), Kislingerová a kol. (2008), Grünwald a Holečková 

(2007), Zmeškal, Dluhošová a Tichý (2013). 

2.1 Charakteristika finanční analýzy 

Dříve, než podnik uskuteční jakákoliv investiční či finanční rozhodnutí, musí být známa 

finanční situace (finanční zdraví) firmy. K tomu abychom tuto finanční situaci podniku zjistili, 

slouží finanční analýza. Finanční analýza tedy představuje soubor činností, jejichž cíl spočívá 

ve zhodnocení finanční situace. Získané informace umožňují formulovat doporučení pro jeho 

další vývoj. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je provést diagnózu finančního zdraví dané firmy 

v současnosti a také posoudit vyhlídky na finanční situaci v budoucnu a na základě těchto 

vyhlídek připravit vhodná opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku. Finanční analýza 

slouží také k odhalení silných a slabých stránek, kdy slabé stránky mohou ohrozit vývoj 

finanční situace podniku v budoucnu, a naopak silné stránky mohou přispět k zajištění 

fungování a prosperity podniku. 

Dluhošová (2010) rozděluje finanční analýzu na tři na sebe navazující postupné fáze, kdy 

první fází je diagnóza základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, následuje hlubší 

rozpor příčin zjištěného stavu a v poslední řadě identifikace hlavních faktorů nežádoucího 

vývoje a návrh vhodných opatření. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou velmi důležité nejen pro manažery, 

ale taktéž pro mnoho dalších subjektů, jenž přicházejí s daným podnikem do kontaktu. Jak tvrdí 

Kovanicová (1995, s. 219) „Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli 

řídit. Tyto subjekty můžeme rozdělit na dvě skupiny a to na externí a interní.“  



 

7 

 

Do skupiny externích uživatelů patří investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři 

(zákaznící a dodavatelé), stát a jeho orgány, konkurence. Těmito uživateli se tedy rozumí 

subjekty, které nejsou přímo spjaty s podnikem a vystupují zvenčí. Druhou skupinou jsou 

uživatelé interní. K těmto uživatelům jsou řazeni manažeři a zaměstnanci. Jedná se o subjekty, 

které jsou s podnikem spjaty přímo a vystupují zevnitř podniku. V následujících podkapitolách 

budou detailněji popsáni jednotliví uživatelé.  

2.2.1 Externí uživatelé 

Investory se rozumí zejména akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Tito 

investoři sledují informace o finanční situaci a výkonnosti podniku ze dvou důvodů. Prvním 

z důvodů je získání dostatečného množství informací o podniku, které povede k lepšímu 

rozhodování o případných investicích. Hlavní pozornost je směřována především k míře rizika 

a výnosnosti, která je spojená s vloženým kapitálem. Chtějí se ujistit, že jsou jejich peníze 

vhodně uloženy a že podnik je dobře řízen v zájmu akcionářů. Druhým důvodem je získání 

informací o tom, jak podnik nakládá s již vloženým kapitálem od investorů. Zajímají se o 

stabilitu a likviditu daného podniku, o disponibilní zisk a od něj se odvíjející výši dividend.  

Vzhledem k tomu, že v podniku dochází k rozporům mezi zájmy akcionářů a manažerů, je tento 

aspekt pro akcionáře zvláště důležitý. Z toho důvodu akcionáři vyžadují průběžné zprávy o 

hospodářství manažerů formou výročních, nebo i častějších zpráv o finanční situaci podniku.  

Věřitelé využívají informace o finančním stavu potencionálního, nebo již existující 

dlužníka především pro to, aby se mohli správně rozhodnout, zda-li poskytnout úvěr, případně 

v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banky před poskytnutím úvěru musí posoudit bonitu dlužníka, tedy schopnost dlužníka 

splácet úvěr. Posouzení bonity dlužníka je prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. 

Analyzována je struktura majetku a finančních zdrojů daného podniku, kterými je majetek 

financován a stávající i budoucí výsledky hospodaření. Stěžejní postavení má rentabilita, která 

vypovídá o tom, jak efektivně podnik hospodaří. U krátkodobých úvěrů je důležitá analýza 

likvidity, jenž vypovídá o schopnosti podniku splácet své závazky a případný úvěr.  

Do skupiny obchodních partnerů patří dodavatelé a odběratelé (zákazníci). 

Dodavatelé směřují svou pozornost ke schopnosti podniku splácet své závazky, tedy 

k solventnosti, likviditě a zadluženosti. Dlouhodobí dodavatelé kladou důraz na dlouhodobou 

stabilitu podniku. Cílem odběratelů je zajištění bezproblémového chodu vlastní výroby a tedy 
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jistoty, že dodavatelský podnik dostane svým závazkům. Svou pozornost tedy směřují na 

finanční situaci podniku. 

Stát a jeho orgány využívají informace o podnicích pro tvorbu statistických údajů a pro 

kontrolu plnění daňových povinností, čímž je myšleno správné vyměření a odvedení daní do 

státního rozpočtu. Dále rozdělování finančních dotací, subvencí apod. Informace využívají 

taktéž k získání přehledu o finanční situaci podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky. 

Konkurenti sledují finanční informace zejména u podniků ve stejném odvětví, za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření.  

2.2.2 Interní uživatelé 

Manažeři disponují informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům. 

Z toho důvodu mají nejlepší předpoklady pro zpracování finanční analýzy. Informace 

z finanční analýzy využívají pro strategické a operativní řízení podniku, ke správným 

rozhodnutím týkajících se zajišťování optimální majetkové struktury, získávání finančních 

zdrojů a jejich alokace.  

Zaměstnancům jde zejména o zachování pracovních míst, případně o výhody 

poskytované zaměstnavatelem ve mzdové a sociální oblasti. Z toho důvodu mají zájem na 

prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. 

Nutno poznamenat, že výše uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není zdaleka úplný. 

Mezi výše jmenované patří např. odbory, daňoví poradci, analytici, makléři i nejširší veřejnost. 

2.3  Zdroje informací pro finanční analýzu 

V rámci finanční analýzy je nezbytně nutné čerpat informace z kvalitních a spolehlivých 

zdrojů, aby nedošlo k nežádoucím výsledkům, které by mohly jakkoliv negativně ovlivnit 

finanční situaci podniku. Těmito zdroji informací jsou především účetní výkazy, které jsou 

členěny na výkazy finančního účetnictví a výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Výkazy finančního účetnictví podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích 

jeho krytí, o tvorbě a užití výsledku hospodaření a o pohybu peněžních toků. Řadí se mezi ně 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a výkaz cash flow. Tyto výkazy lze označit i jako výkazy externí, 

protože jsou dostupné i externím uživatelům a široké veřejnosti. 
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Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepodléhají žádné jednotné legislativní ani 

metodické úpravě a podnik si je vytváří dle svých potřeb. Jsou zde řazeny především výkazy 

vypovídající o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích. Dále pak 

výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění. Tyto výkazy na 

rozdíl od výkazů finančního účetnictví mají pouze interní charakter a tím pádem nejsou 

dostupné veřejnosti. 

Mimo těchto zdrojů se využívá i řada dalších informací pro finanční analýzu, které lze 

shrnout do následujících oblastí jak uvádí (Dluhošová 2010). 

Finanční informace – patří zde účetní výkazy a výroční zprávy, burzovní informace, 

předpovědi finančních analytiků a vedení firmy, zprávy o vývoji měn a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace – zahrnují firemní statistiky ohledně objemu 

produkce a prodeje. Dále pak normy spotřeby, prospekty a interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace – těmito informacemi jsou prognózy, zprávy a 

hodnocení vedoucích pracovníků, komentáře manažerů a odborného tisku. 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje stav majetku (aktiv) a zdrojů 

jeho krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku. Jedná se tedy o stavový výkaz. Základem 

rozvahy je tzv. bilanční pravidlo, kdy musí být dodržena podmínka rovnosti hodnoty aktiv a 

pasiv. 

Struktura aktiv se člení na stálá aktiva (dlouhodobá), zde patří majetek, který je vázán v 

podniku déle než jeden rok a postupně se opotřebovává, a oběžná aktiva (krátkodobá), zde patří 

ty části majetku, které jsou v podniku vázány dobu kratší jednoho roku. Obvykle se 

spotřebovávají najednou.  Mezi stála aktiva patří dlouhodobý majetek, který se dále člení na 

dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. Mezi oběžná aktiva jsou řazeny zásoby, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Poslední složkou struktury aktiv jsou ostatní aktiva, 

které zahrnují časové rozlišení týkající se nákladů a příjmů příštích období. 

Struktura pasiv představující zdroje krytí aktiv se člení podle vlastnictví zdrojů. Pasiva 

jsou tedy dělena na vlastní kapitál, který společnost vyprodukovala svou vlastní hospodářskou 

činností, nebo vloženými zdroji do podniku, a na cizí zdroje (kapitál), jenž představuje 

prostředky vypůjčené na dobu určitou. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, 
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fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního 

období. Cizí zdroje jsou tvořeny rezervami, dlouhodobými závazky, krátkodobými závazky, 

bankovními úvěry a výpomocemi. Poslední složkou struktury pasiv jsou ostatní pasiva a s nimi 

spojené časové rozlišení, týkající se výdajů a výnosů příštích období. 

Obr. 2.1 Struktura rozvahy k 31.12.2015

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Účelem výkazu zisku a ztráty je informovat o výsledku hospodaření podniku. Zobrazuje 

výnosy podniku za určité období a náklady spojené s jejich vytvořením. Jedná se tedy o výkaz 

tokový. Podstata výkazu zisku a ztráty vychází ze vztahu: 

Výsledek hospodaření = výnosy – náklady. 

Náklady jsou definovány jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů, projevující 

se v opotřebení majetku, spotřebě, přírůstku závazků. 

Výnosy jsou definovány jako nároky podniku na finanční částky z titulu prodeje zboží a 

služeb. 

Náklady a výnosy ve výkazu zisku a ztráty jsou členěny do určitých oblastí dle 

podnikatelských aktivit. Jedná se o provozní a finanční činnost, kdy z každé oblasti je zjišťován 

výsledek hospodaření porovnáním nákladů a výnosů. Sečtením jednotlivých výsledků 

hospodaření a následným snížením o daň ze zisku vznikne celkový výsledek hospodaření 

Označ. Položka Označ. Položka

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

A.

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál A. Vlastní kapitál

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let

C. Oběžná aktiva A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy

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

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva

C. I. Časové rozlišení
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Výsledek hospodaření z provozní činnosti je u převážné většiny podniků tvořen ze 

základních a opakujících se činností. U výrobních podniků je tvořen zejména tržbami za prodej 

vlastních výrobků a služeb, od kterých jsou následně odečteny náklady podniku (spotřeba 

materiálu, energie, služby) a osobní náklady (mzdy, odměny, zdravotní a sociální pojištění). 

Výsledek hospodaření z finanční činnosti souvisí se způsobem financování podniku a 

jeho finančními operacemi. 

Pro potřeby finanční analýzy lze zisk rozlišovat dle následujících kategorií. 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je zisk 

před zdaněním, úroky a odpisy. Vyjadřuje celkový finanční efekt, který je vytvořen aktivy 

daného podniku. 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) představuje zisk před zdaněním a úroky. 

Jedná se o klíčový ukazatel pří výpočtu rentability podniků, jelikož měří dosažený efekt 

z podnikatelské činnosti bez ohledu na strukturu financování a způsob zdanění. 

EBT (Earnings before Taxes) je zkratka pro zisk před zdaněním, nazývaným také jako 

hrubý zisk. V podstatě se jedná o EBIT snížený o nákladové úroky. 

EAT (Earnings after Taxes) neboli čistý zisk, představuje zisk po zdanění. Pokud je tato 

kategorie zisku snížena o výplatu dividend akcionářům, bude se jednat o nerozdělený zisk. 

2.3.3 Výkaz cash flow (CF) 

Výkaz cash flow zachycuje příjmy a výdaje peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů za určité časové období. Jedná se o tokovou veličinu. Hlavním přínosem výkazu 

cash flow je, že vyjadřuje reálný stav hotovosti. Ačkoliv může podnik vykazovat velmi vysoké 

zisky, tak jeho peněžní stav může být nízký. To je zapříčiněno časovým a obsahovým 

nesouladem mezi náklady a výdaji, a výnosy a příjmy. 

Přehled o peněžních tocích je zjišťován z provozní, investiční a finanční činnosti. 

Konečný stav peněžních prostředků lze vyjádřit jako součet počátečního stavu peněžních 

prostředků a cash flow ze všech výše jmenovaných činností. 
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2.4  Metody finanční analýzy 

Metody používané ve finanční analýze mohou být členěny různě. Dluhošová (2010) 

uvádí, že základní členění metod finanční analýzy je na deterministické a matematicko-

statistické metody. 

Deterministické metody vycházejí především z údajů krátkodobého období a metody 

matematicko-statistické z údajů pro delší časové období. 

Obr. 2.2 Členění metod finanční analýzy 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.4.1 Horizontální analýza 

Nazývána také jako analýza vývojových trendů. Slouží ke sledování vývoje hodnot v čase 

a porovnání změn ukazatelů vzhledem k vybranému období. Tyto změny mohou být vyčísleny 

absolutně i relativně (procentně). 

  
METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
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metody 
   Matematicko-

statistické metody    
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Poměrová analýza 
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kde tU  představuje hodnotu ukazatele za běžný rok a 1tU  je hodnota ukazatele za přechozí 

rok. 

2.4.2 Vertikální analýza 

Označována také jako analýza struktury. Je užívána ke zjištění, jak se jednotlivé dílčí 

složky vybraného souhrnného ukazatele podílí na celkové hodnotě tohoto ukazatele. Ve výkazu 

zisku a ztráty je souhrnným základem pro procentní vyjádření většinou velikost tržeb a u 

rozvahy jsou to celková aktiva, respektive celková pasiva. Vzorec pro výpočet vertikální 

analýzy vypadá následovně. 

 ,



i

i

U

U
celkunaPodíl  (2.3) 

kde iU  je hodnota dílčího ukazatele,  iU  je velikost absolutního ukazatele. 

2.5  Poměrová analýza 

Poměrová analýza je v dnešní době asi nejrozšířenější a nejpoužívanější technikou 

týkající se rozboru účetních výkazů. Tato analýza je konstruována z údajů účetních výkazů, 

kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a nebo kombinací údajů obou jmenovaných výkazů. 

Tyto informace jsou veřejně dostupné i pro externí uživatele a to je důvodem, proč je tato 

analýza tak používaná. 

Grünwald a Holečková (2007) uvádí, že ukazatele se obvykle rozdělují do dvou hlavních 

kategorií: 

Provozní ukazatele – vyjadřují výkonnost podniku, celkovou úroveň hospodaření 

s majetkem. 

Finanční ukazatele – zaměřují se na posouzení finanční pozice firmy. Finanční pozicí je 

myšlena finanční struktura, finanční stabilita a zadluženost, likvidita. 

,1 ttt UUUzmenaAbsolutní  
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V rámci poměrové analýzy jsou tyto ukazatele obvykle členěny do následujících skupin 

z hlediska jejich zaměření, a to na ukazatele finanční stability a zadluženosti, rentability, 

likvidity, aktivity. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vývoje ukazatelů aktivity a 

zadluženosti podniku, z toho důvodu budou tyto skupiny ukazatelů popsány detailněji. 

2.5.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizím kapitálem a kapitálem vlastním, tedy 

vztah mezi zdroji financování podniku. Hlavním cílem ukazatelů zadluženosti je najít optimální 

vztah mezi těmito zdroji financování. Financování podnikových aktiv pouze vlastním kapitálem 

je neefektivní a vyústilo by ve snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Z toho důvodu 

jsou podniková aktiva financována jak z vlastních zdrojů, tak ze zdrojů cizích, přičemž cizí 

kapitál je podstatně levnějším zdrojem financování díky daňovému štítu, kdy úroky z cizího 

kapitálu jako součást nákladů snižují zisk a tím i daňové zatížení podniku. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity ratio) je nazýván také jako koeficient 

samofinancování. Tento ukazatel vyjadřuje, z jaké části jsou celková aktiva (majetek) podniku 

kryty vlastním kapitálem a tím pádem jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Zvyšování 

tohoto ukazatele přispívá k upevňování finanční stability. Ačkoliv je trendem zvyšování tohoto 

ukazatele, tak platí, že příliš vysoká hodnota ukazatele může znamenat pokles výnosnosti 

vložených prostředků. Pro výpočet lze použít tento vzorec: 

 .
celkemaktiva

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl   (2.4) 

Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv informuje o tom, do jaké míry jsou stálá aktiva 

podniku kryta dlouhodobým kapitálem. Obecně platí, že veškerý dlouhodobý majetek by měl 

být financován pomocí dlouhodobých zdrojů. Z toho plyne, že výsledná hodnota ukazatele by 

měla dosahovat alespoň hodnoty 100%. Platí, že zvyšování tohoto ukazatele vypovídá o lepší 

finanční stabilitě podniku. Ukazatel lze vypočítat následovně: 

 .
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň   (2.5) 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier), neboli finanční páka, vyjadřuje, jaká část 

majetku podniku je kryta vlastním kapitálem a jaká část kapitálem cizím. Platí, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je podíl financování cizím kapitálem. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být v čase stabilní. Pro výpočet je využíván tento vzorec: 
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 .
kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový   (2.6) 

Kombinací součinu finanční páky a úrokové redukce vznikne tzv. ziskový účinek 

finanční páky. Pomocí tohoto ukazatele lze vyčíslit vliv zadluženosti na rentabilitu vlastního 

kapitálu. Pokud hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 1, pak zvyšování zadluženosti podniku 

má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Na druhou stranu pokud je hodnota ukazatele 

nižší než 1, poté má zadluženost negativní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. K výsledku lze 

dojít prostřednictvím vzorce: 

 Ziskový účinek finanční páky ,
kapitálvlastní

aktivcelková

EBIT

EBT
  (2.7) 

kdy EBT  představuje zisk před zdaněním a EBIT  zisk před zdaněním a úroky. 

Ukazatel celkové zadluženosti označovaný také jako ukazatel věřitelského rizika, 

udává poměr cizího kapitálu, tedy kapitálu věřitelů, a celkových aktiv podniku. Jedná se tedy o 

ukazatel, který poměřuje podíl věřitelů (cizích subjektů) na celkovém financování majetku 

firmy. Zejména pro dlouhodobé věřitele je žádoucí, aby hodnota ukazatele byla v čase klesající. 

Vyšší hodnota tohoto ukazatele totiž znamená vyšší riziko pro věřitele. Pro výpočet je využíván 

tento vzorec: 

 Ukazatel celkové zadluženosti .
aktivacelková

kapitálcizí
  (2.8) 

Ukazatel celkové zadluženosti lze analyticky rozložit na ukazatel dlouhodobé zadluženosti a 

zadluženosti běžné. 

 Dlouhodobá zadluženost ,
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
  (2.9) 

 Běžná zadluženost .
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
  (2.10) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) vypovídá o výši dluhu 

(cizího kapitálu), připadající na korunu vlastního kapitálu. Má podobnou vypovídací schopnost 

jako ukazatel celkové zadluženosti. Optimální výše tohoto ukazatele závisí na fázi vývoje firmy 

a postoji majitelů k riziku. Podle Dluhošové (2010), by se měla zadluženost vlastního kapitálu 

u stabilní společnosti pohybovat přibližně v rozmezí od 80 % do 120 %. Ukazatel lze vypočítat 

následovně: 
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 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu .
kapitálvlastní

kapitálcizí
  (2.11) 

Hodnota ukazatele úrokové krytí představuje, kolikrát vytvořený zisk před úroky a 

daněmi převyšuje úroky. Pokud je výsledná hodnota tohoto ukazatele rovna 100 %, pak podnik 

svým ziskem pokryje pouze úroky. Je-li hodnota ukazatele nižší než 100 %, znamená to, že 

podnik nevydělá ani na úroky a tím pádem se stává nedostatečně výdělečným, což vyústí 

v nepříznivou finanční situaci. Z toho důvodu je žádoucí rostoucí trend ukazatele. Vzorec je 

dán vztahem: 

 ,
úroky

EBIT
krytíÚrokové   (2.12) 

kdy EBIT  představuje zisk před zdaněním a úroky. 

Ukazatel úrokové zatížení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. 

Informuje o tom, jaký obnos vytvořeného zisku je využit na zaplacení nákladových úroků. Je-

li hodnota tohoto ukazatele dlouhodobě nízká, může si podnik dovolit vyšší podíl cizího 

kapitálu. Úrokové zatížení je vždy vhodné používat společně s ukazatelem rentability a 

výnosnosti. Z hlediska trendu je žádoucí, aby byl ukazatel klesajícího charakteru. Nicméně 

záleží na výnosnosti vloženého kapitálu a úrokové míře. Ukazatel je vyjádřen tímto vztahem: 

 .
EBIT

úroky
zatíženíÚrokové   (2.13) 

Dalším ukazatelem zadluženosti je úvěrová zadluženost. Jedná se o ukazatel, který lze 

uplatnit zejména u podniků, jenž využívají cizí kapitál především v podobě bankovních úvěrů. 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele by měla být v čase stabilní. Vzorec lze vyjádřit následujícím 

vztahem: 

 Úvěrová zadluženost .
kapitálvlastní

úvery
  (2.14) 

Posledním ukazatelem v pořadí je ukazatel doby návratnosti úvěru. Tento ukazatel 

využijí zejména bankovní subjekty, jelikož slouží k vypočtení počtu let nutných ke splacení 

poskytnutých úvěrů prostřednictvím provozního cash flow. Dle výsledné hodnoty ukazatele se 

bankovní subjekty rozhodnou, zda-li úvěr poskytnou či nikoliv. Vzorec pro výpočet je: 

 Doba návratnosti úvěru .
odpisyEAT

úvery


  (2.15) 
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2.5.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity, nazývány také jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv, jsou užívány především pro řízení aktiv. Tyto ukazatele informují o tom, zda-li 

podnik využívá vázaný kapitál v jednotlivých formách majetku (aktivech) efektivně, či nikoliv. 

Jinými slovy, jak efektivně hospodaří podnik s aktivy. Pokud má podnik velký objem aktiv, 

mohou mu vznikat zbytečné náklady, které negativně působí na výši zisku. V případě 

nedostatku aktivních položek podnik přichází o možné výnosy. Podle Kislingerová (2007) jsou 

při hodnocení aktivity využívány dva typy ukazatelů, vyjádřeny počtem obratů (rychlost 

obratu), nebo dobou obratu. Rychlost obratu udává, kolikrát za určité období (zpravidla 360 

dní) se daná položka přemění v peněžní prostředky. Doba obratu pak představuje počet dní 

nutný k uskutečnění jedné obrátky.  

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití celkových aktiv, tedy majetku podniku. 

Tento ukazatel udává počet obrátek celkových aktiv za rok. Vyšší hodnota ukazatele vyjadřuje 

efektivnější využití majetku. Vzorec pro výpočet vypadá následovně: 

 .
aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka   (2.16) 

Doba obratu aktiv představuje obrácenou hodnotu obrátky celkových aktiv. Ukazatel 

udává počet dní nutný k přeměně celkových aktiv v peněžní prostředky (tržby). Z toho plyne, 

že žádoucí je co nejnižší hodnota tohoto ukazatele. Dluhošová (2010) tvrdí, že čím vyšší je 

podíl fixních aktiv v podniku, tím vyšší je i hodnota ukazatele. K výpočtu lze dojít pomocí 

následujícího vzorce: 

 .
360

tržby

aktivacelková
aktivobratuDoba


  (2.17) 

Obrátka zásob vyjadřuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a 

opětovně naskladněna (Kislingerová 2007). Pokud je v rámci odvětví výsledná hodnota 

ukazatele vyšší, znamená to, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vázaly kapitál. 

 .
zásoby

tržby
zásobObrátka   (2.18) 

Ukazatel doby obratu zásob představuje průměrnou dobu, po kterou jsou zásoby vázány 

v podniku, než dojde k jejich spotřebě nebo prodeji. Tím pádem je žádoucí co nejnižší hodnota 

ukazatele. Vzorec vypadá následovně: 
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 .
360

tržby

zásoby
zásobobratuDoba


  (2.19) 

Obrátka pohledávek udává počet obrátek za rok a vyjadřuje, jak rychle jsou pohledávky 

přeměněny v peněžní prostředky. Vyšší hodnota ukazatele značí rychlejší hrazení pohledávek. 

 .
pohledávky

tržby
pohledávekObrátka   (2.20) 

Dalším ukazatelem je doba obratu pohledávek. Tento ukazatel poukazuje na průměrný 

počet dní, během kterých jsou tržby podniku zadrženy v pohledávkách. Výsledná hodnota 

vypovídá o strategii řízení pohledávek a také o platební morálce našich odběratelů a zákazníků. 

Pro podnik je žádoucí klesající hodnota ukazatele. Vzorec lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 .
360

tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba


  (2.21) 

Obrátka závazků poměřuje tržby ku závazkům. Ukazatel poskytuje informaci ohledně 

schopnosti podniku hradit své závazky v závislosti na tržbách, jinak řečeno, kolikrát je schopen 

podnik uhradit své závazky prostřednictvím tržeb.  

 .
závazky

tržby
závazkůObrátka   (2.22) 

Posledním z ukazatelů aktivity je doba obratu závazků. Vyjadřuje počet dní, po které 

zůstávají závazky vůči obchodním partnerům neuhrazeny. Respektive průměrný počet dní 

potřebný k úhradě závazků vůči dodavatelům. Tudíž tento ukazatel vypovídá o platební morálce 

podniku vůči obchodním partnerům. Na rozdíl od doby obratu pohledávek, kdy je žádoucím 

trendem klesající hodnota ukazatele, by hodnota doby obratu závazků měla být v čase stabilní, 

aby podnik dodržel tzv. pravidlo solventnosti. 

 .
360

tržby

závazky
závazkůobratuDoba


  (2.23) 

Podstatou výše zmíněného pravidla solventnosti je, že doba obratu pohledávek by měla 

být kratší než doba obratu závazků. Jinak řečeno, podnik má hradit své závazky později, než 

mu jsou hrazeny pohledávky. V případě, že je pravidlo solventnosti dodrženo, může podnik 

využít peněžní prostředky inkasované z pohledávek k zaplacení svých závazků. Pokud by 

pravidlo solventnosti nebylo dodrženo, tak se může podnik dostat do platebních nesnází. 
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2.5.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují míru zhodnocení vložených zdrojů, neboť poměřují zisk 

ku vloženému kapitálu. Žádoucím trendem všech ukazatelů je co nejvyšší hodnota. Mezi 

ukazatele rentability patří rentabilita aktiv (ROA), rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita nákladů. U těchto 

ukazatelů se ve jmenovateli vždy vyskytuje položka odpovídající vloženým zdrojům a v čitateli 

nějaký druh zisku. Do čitatele tedy dosadíme buď zisk před úhradou úroků a daní (EBIT), zisk 

před zdaněním (EBT), nebo zisk po zdanění (EAT). 

2.5.4 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita je chápán jako schopnost podniku dostát svým závazkům, z čehož plyne, 

že ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky včas a v plné výši. 

Podmínkou likvidity podniku je, že má vázány určité prostředky v oběžných aktivech, 

zásobách, pohledávkách a na účtu. Nedostatek likvidity může znamenat potencionální platební 

neschopnost. Na druhou stranu přebytek likvidity může představovat neefektivní zhodnocování 

finančních prostředků. Je tedy vhodné, aby podnik udržoval vyváženou míru likvidity. Pro 

hodnocení likvidity podniku se zjišťuje celková, pohotová a okamžitá likvidita. 

2.6 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Smysl pyramidového rozkladu finančních ukazatelů spočívá v postupném rozkladu 

vrcholového ukazatele na jeho dílčí části, které umožňují odhalit vzájemné vazby a vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli a zároveň umožňují identifikovat a vyčíslit vlivy těchto dílčích ukazatelů 

na daný vrcholový ukazatel. Tyto dílčí ukazatele jsou mezi sebou propojeny aditivní a 

multiplikativní vazbou. Nutností je správná konstrukce soustavy ukazatelů, které umožňují 

hodnotit minulou, současnou a budoucí výkonnost podniku. 

2.6.1 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Pyramidový rozklad ukazatele ROE patří k nejvýznamnějším vrcholovým ukazatelům, 

protože rentabilita hodnotí efektivnost hospodaření daného podniku. Hodnota tohoto ukazatele 

je ovlivňována mnoha faktory, kterými jsou zejména zadluženost, likvidita a aktivita podniku. 

K pyramidovému rozkladu rentability vlastního kapitálu lze použít tzv. Du Pontův rozklad. 

První úroveň Du Pontova rozkladu tvoří 5 dílčích ukazatelů, které představují daňovou 

redukci zisku, úrokovou redukci zisku, rentabilitu tržeb, obrátku aktiv a finanční páku. Na první 
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úrovni rozkladu tedy můžeme zjistit, jak velkou část zisku odčerpají daně, splácení úroků 

spojené se zadlužením, jaká je rentabilita tržeb, jak efektivně využívá podnik svůj majetek a 

jaká část majetku je financována z cizích zdrojů. Rentabilita tržeb, obrátka aktiv a finanční páka 

jsou dále rozloženy na další úrovně, které jsou podrobněji znázorněny na Obr. 2.3. 

Obr. 2.3 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.6.2 Pyramidový rozklad celkové zadluženosti 

Celková zadluženost poměřuje cizí zdroje a celková aktiva, přičemž hodnotí, jak velká 

část majetku je financována cizími zdroji. První úroveň rozkladu znázorňuje, jak velká část 

majetku je financována z úročeného a neúročeného cizího kapitálu. Další úrovně rozkladu jsou 

vyobrazeny na Obr. 2.4. 

Obr. 2.4 Pyramidový rozklad celkové zadluženosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.6.3 Pyramidový rozklad obrátky aktiv 

Obrátka aktiv je dána poměrem tržeb a celkových aktiv. Tento ukazatel vypovídá o 

intenzitě využití celkových aktiv. První úroveň pyramidového rozkladu obrátky aktiv obsahuje 

podíl údaje 360 a doby obratu aktiv. Druhá úroveň je tvořena z rozkladu doby obratu aktiv, 

která je rozložena na dobu obratu stálých, oběžných a ostatních aktiv. Ve třetí úrovní je 

rozložena doba obratu stálých aktiv na dílčí ukazatele doby obratu dlouhodobého hmotného, 

nehmotného a finančního majetku. V této úrovni je stejným způsobem rozložena i doba obratu 

oběžných aktiv, a to na dobu obratu zásob, krátkodobého finančního majetku a pohledávek. 

Tyto dílčí úrovně rozkladu společně s poslední čtvrtou úrovní jsou zobrazeny na Obr. 2.5. 

Obr. 2.5 Pyramidový rozklad obrátky aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ukazatele, lze zachytit příčinnou souvislost mezi vrcholovým ukazatelem x  a dílčími ukazateli

ia . 

Odchylku vrcholového ukazatele lze tedy vyjádřit jako součet odchylek dílčích ukazatelů 

následovně: 

  
i

ax i
xy ,  (2.24) 

kde x  je analyzovaný vrcholový ukazatel, xy znázorňuje přírůstek vlivu analyzovaného 

vrcholového ukazatele, ia  představuje vysvětlující dílčí ukazatel, 
ia
x značí vliv dílčího 

ukazatele ia  na analyzovaný vrcholový ukazatel x . Analyzovat lze jak absolutní, tak i relativní 

odchylku. 

Absolutní odchylku lze vyjádřit následovně: 01 xxx  . (2.25) 

Vztah pro relativní odchylku vypadá následovně: 
0

01

x

xx
x


 . (2.26) 

V pyramidovém rozkladu lze vztahy mezi dílčími ukazateli vyjádřit pomocí aditivní, 

multiplikativní, nebo málo používané exponenciální vazby. 

Aditivní vazba 

Aditivní vazba je používána u dílčích ukazatelů, mezi kterými je součet nebo rozdíl. 

Vzorec pro aditivní vazbu lze vyjádřit takto:  

 ,x

i

i

i

a y
a

a
x

i








 (2.27) 

kde 
0,1, iii aaa  , 

0,ia  je výchozí hodnota ukazatele i  a 
1,ia  je následná hodnota ukazatele. 

Multiplikativní vazba 

Tato vazba je užívána u dílčích ukazatelů, mezi kterými je součin nebo podíl. 

V návaznosti na to, jak je multiplikativní vazba řešena, se rozlišují následující metody: 

- metoda postupných změn, 

- metoda rozkladu se zbytkem, 
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- logaritmická metoda, 

- funkcionální metoda, 

- integrální metoda. 

V této práci byla multiplikativní vazba u pyramidových rozkladů řešena pomocí metody 

integrální.  

Metoda postupných změn 

Jedná se o jednoduchou, ale zároveň málo přesnou metodu. V praxi je tato metoda díky 

své jednoduchosti široce používaná. Nevýhodou této metody je, že při výpočtu může být 

velikost vlivů ovlivněna pořadím ukazatelů. Při aplikaci této metody je tedy nezbytné 

zachovávat pořadí ukazatelů. 

Metoda rozkladu se zbytkem 

Tato metoda odstraňuje nedostatek metody předchozí, jelikož výsledky již nejsou 

ovlivněny pořadím ukazatelů. Na druhou stranu vzniká problém v podobě zbytku, který nelze 

jednoznačně přiřadit jednotlivým vlivům. Z toho důvodu je vhodné tuto metodu používat pouze 

při existenci nízké hodnoty zbytku. 

Logaritmická metoda 

U této metody odpadají nedostatky obou předcházejících metod, jelikož nezáleží na 

pořadí ukazatelů a nevzniká žádný zbytek. Nevýhoda této metody spočívá v tom, že pokud jsou 

indexy při výpočtu záporné, tak tuto metodu nelze využít. 

Funkcionální metoda 

Funkcionální metoda odstraňuje problém logaritmické metody v podobě nutnosti 

kladných indexů při výpočtu, i nedostatky metody postupných změn a metody rozkladu se 

zbytkem. Nedostatek této metody spočívá v obtížnosti přiřazení vah při rozdělování společných 

faktorů a zároveň složitost výpočtu. 

Integrální metoda 

Integrální metoda má podobné výhody a postup jako metoda funkcionální s tím rozdílem, 

že u této metody je aplikována pouze lineární složka Taylorova rozvoje 1. stupně (Zmeškal 

2013). Navíc je možné řešit i některé komplikované nelineární vazby. V případě použití této 
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metody pro vyčíslení vlivů tří dílčích ukazatelů, 321 aaax  , lze jednotlivé vlivy vyjádřit 

následovně: 

 ,
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3  Charakteristika společnosti Mountfield a.s. 

V této kapitole bude představena společnost Mountfield a.s. Nejprve budou stručně 

popsány základní údaje společnosti, historie, ocenění a její cíle. Následně bude provedena 

horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty za období 2011 – 2015. 

Informace potřebné ke zpracování této kapitoly byly čerpány z internetových stránek dané 

společnosti a výročních zpráv.  

3.1 Základní informace o společnosti 

Mountfield a.s. je český prodejce zahradní techniky, zahradního nábytku, bazénů a 

bazénového příslušenství a dalších výrobků určených pro dům a zahradu. V roce 1991 byla tato 

společnost, působící na českém trhu, založena panem Ing. Ivanem Drbohlavem v Mnichovicích 

u Prahy, který zahájil první prodej sekaček pod značkou Mountfield. Hlavním předmětem její 

činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, reklamní činnost, vedení 

účetnictví, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, výroba a montáž bazénů. 

Společnost také nabízí služby ve formě dopravy a montáže, oprav dopravních a pracovních 

vozidel. V současné době firma působí na území České i Slovenské republiky, provozuje síť 74 

vlastních prodejních center, z toho 56 prodejen na českém trhu a 18 prodejen na slovenském 

trhu. Základní kapitál společnosti činí 604 218 000 Kč. Jménem společnosti jedná předseda 

představenstva nebo místopředseda představenstva.  

Od založení společnosti se rychle zvyšoval počet prodejen a v roce 1994 jich bylo 14. 

V roce 1996 vznikl významný marketingový tah tzv. Kolo štěstí, které v průběhu 15 let 

existence přineslo výrazné posílení prodejů. Od konce roku 1997 firma funguje jako akciová 

společnost. Akciová společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 4. listopadu 1997 

v Mnichovicích u Prahy. Základní kapitál tehdy činil částku 1 000 000 Kč. V roce 2001 začala 

firma Mountfield obchodovat na internetu. O tři roky později společnost rozšiřuje svoji 

působnost i na slovenský trh, kde otevírá první prodejny. V roce 2015 bylo ve společnosti 

zaměstnáno v průměru 1260 zaměstnanců. V roce 2016 obrat společnosti činil více jak 6 

miliard korun. Na konci roku 2016 odstupuje zakladatel společnosti Ing. Ivan Drbohlav 

z funkce člena představenstva společnosti a místo něj je zvolena předsedkyní paní Jana 

Moravcová. V tomtéž roce společnost Mountfield a.s. koupila hongkongská skupina 

Development Group Limited, právě když zakladatel Ing. Ivan Drbohlav prodal svůj 71,5 % 

podíl na základním kapitálu, ve formě akcií.  
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Za dobu 26 let existence společnost získala řadu ocenění. Pravidelně je firma zařazována 

do „Českých 100 nejlepších“, kdy v roce 2016 se umístila na historicky nejlepším 4. místě 

celého žebříčku. Mnohokrát obdržela globální cenu CZECH SUPERBRANDS a je jejím 

držitelem i za rok 2016. V témže roce získali ocenění „Nejdůvěryhodnější značka roku 2016“ 

v kategorii zahradní technika. Čtenáři časopisu Receptář již 9x v průběhu let doporučili 

Mountfield jako nejlepší značku v oblasti zahradní techniky. 

Hlavním cílem společnosti v roce 2016 byl další rozvoj společnosti, a to především rozvoj 

reklamních aktivit, rozšíření nabídky sortimentu, rozvoj prodeje zahradní techniky a bazénů, 

včetně příslušenství, koncovým zákazníkům. V dalších letech má společnost za cíl nadále 

pokračovat ve stávající podnikatelské činnosti a dosažení uspokojivých hospodářských 

výsledků. 

3.2  Horizontální analýza 

V následující podkapitole bude provedena horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty za období 2011-2015. Výpočty horizontální analýzy jsou součástí příloh č. 3 a 4. U 

horizontální analýzy jsou změny vyčísleny v absolutní i relativní hodnotě. 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Nejprve bude provedena horizontální analýza aktiv za období 2011-2015. Vývoj 

celkových aktiv je zobrazen na grafu 3.1. 

Graf 3.1: Vývoj celkových aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnota celkových aktiv společnosti Mountfield a.s. za sledované období byla rostoucího 

charakteru, kromě období 2013-2014, kdy došlo k poklesu. V roce 2011 činila hodnota 

celkových aktiv 1 719 064 tis. Kč a v roce 2012 došlo k vysokému nárůstu celkových aktiv o 

49 %, v absolutním vyjádření o 839 946 tis. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn zejména nárůstem 

hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku, která se zvýšila o 1710 %, absolutně o 737 339 

tis. Kč, konkrétně v položkách ocenitelných práv a nedokončeného dlouhodobého nehmotného 

majetku. Na zvýšení celkových aktiv za období 2011-2012 se podílí i oběžná aktiva, která 

vzrostla o 11%, absolutně o 97 757 tis. Kč. Růst hodnoty oběžného majetku je zapříčiněn 

především zvýšením zásob o téměř 48 %, absolutně o 233 605 tis. Kč, z důvodu naskladnění 

zboží, přičemž hodnota zboží se meziročně zvýšila o 247 240 tis. Kč, v relativním vyjádření 

činí navýšení hodnoty zboží 48 %. S hodnotou zásob rostou i tržby, což je způsobeno úspěšnou 

akcí zvanou kolo štěstí, která přilákala mnoho zákazníků a zvýšila tak prodej. 

V letech 2012-2013 došlo opět ke zvýšení hodnoty celkových aktiv. Meziročně se celková 

aktiva zvýšila o necelých 10 %, v absolutním vyjádření 253 181 tis. Kč. Oproti předešlému 

roku se na zvýšení nepodílel dlouhodobý nehmotný majetek, jelikož ten zaznamenal meziroční 

pokles o 89 909 tis. Kč. Zvýšení celkových aktiv bylo zapříčiněno zejména navýšením hodnoty 

oběžných aktiv a krátkodobých pohledávek. Oběžná aktiva narostla o 35 %, tedy o částku 

345 954 tis. Kč. Konkrétním důvodem zvýšení oběžných aktiv byla opět položka zásob, kdy 

došlo ke zvýšení hodnoty o necelých 22 %, absolutně 157 716 tis. Kč. Společně se zásobami 

opět vzrostly i tržby, což je důsledkem zvýšení prodeje. Nejvýznamnější vliv na růstu 

krátkodobých pohledávek měla položka pohledávky z obchodních vztahů, která meziročně 

vzrostla o necelých 75 %, v absolutním vyjádření pak o 119 537 tis. Kč. Tento růst byl 

zapříčiněn jak nákupem zákazníků na splátky, tak i zhoršenou platební morálkou odběratelů, 

což se následně projevilo ve zvýšení krátkodobých pohledávek. 

Ve sledovaném období 2013-2014 zaznamenala společnost pokles celkových aktiv, 

zapříčiněný zejména oběžnými aktivy. Meziroční pokles celkových aktiv činil 7 762 tis. Kč, 

v relativním vyjádření však méně než 1 %. Hodnota oběžných aktiv se snížila z důvodu úbytku 

zboží (-23 741 tis. Kč). Zboží klesalo z důvodu nedostatku prodeje, což se promítlo i 

v následných tržbách společnosti. Nedostatek prodeje byl způsoben zrušením akce kolo štěstí, 

která byla důvodem nákupu zákazníků právě u společnosti Mountfield a.s. Dalšími položkami 

jenž se výrazně snížily, jsou dlouhodobé a krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které 

absolutně klesly o. 51 673 tis. Kč a 17 600 tis. Kč, relativně vyjádřeno -84 % a -6 %. Toto 

snížení se projevilo ve zvýšení peněžních prostředků na účtech v bankách 
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V období 2014-2015 hodnota celkových aktiv opět vzrostla a dosahovala tak nejvyšší 

hodnoty ve sledovaném období 2011-2015, konkrétně tedy 3 106 980 tis. Kč. Hlavním 

důvodem zvýšení celkových aktiv jsou beze sporu oběžná aktiva, která zaznamenala meziroční 

nárůst o 27 %, tedy o částku 332 331 tis. Kč. Největší vliv na nárůstu oběžných aktiv mají opět 

položky zboží, dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů. Po útlumu prodeje společnost zahájila potřebné kroky pro navýšení 

poptávky po zboží a na začátku roku opět spustila akci kolo štěstí, což se promítlo jak 

v naskladnění zásob, tak i rostoucích pohledávkách. Současně klesla hodnota dlouhodobého 

majetku vlivem položky ocenitelná práva, která vykazuje meziroční pokles o 7 %, v absolutním 

vyjádření o 49 619 tis. Kč. 

3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

V následující části bude zpracována horizontální analýza celkových pasiv v letech 2011-

2015, vývoj celkových pasiv je zobrazen na grafu 3.2. 

Graf 3.2: Vývoj celkových pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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oproti předchozímu období, absolutně o 607 139 tis. Kč. Příčinou růstu jsou společností vydané 

dluhopisy v hodnotě 300 000 tis. Kč, dále nezaplacené dlouhodobé závazky z obchodních 

vztahů a zároveň společnosti vznikají závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení. Růst závazků z obchodních vztahů je způsoben dodržováním pravidla solventnosti 

společností Mountfield a.s. Současně se zvýšila i hodnota bankovních úvěrů a výpomocí, 
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konkrétním důvodem jsou krátkodobé bankovní úvěry, které se meziročně zvýšily o částku 

155 454 tis. Kč, relativně o necelých 27 %. V roce 2011 rozšiřovala společnost svou prodejní 

síť a byla tak nucena opatřit si potřebnou výši kapitálu. 

V letech 2012-2013 vzrostla pasiva o necelých 10 %. Opět se na růstu podílely zejména 

cizí zdroje, které meziročně vzrostly o 14 %, absolutně o 296 764 tis. Kč. Příčinou růstu je 

zvýšení hodnoty krátkodobých závazků, respektive krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů, které se na zvýšení cizích zdrojů podílejí hodnotou 404 746 tis. Kč, jinými slovy tedy 

vzrostly krátkodobé závazky z obchodních vztahů oproti minulému roku o 81 %. Na druhou 

stranu ve srovnání s předchozím rokem klesly dlouhodobé závazky o 27 %, což je zapříčiněno 

úhradou závazků z obchodních vztahů a zaplacením závazků ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení.  

V období 2013-2014 zaznamenala pasiva, stejně tak jako aktiva, pokles hodnoty o méně 

než 1 %. Prvním z důvodů meziročního snížení pasiv jsou dlouhodobé závazky, kdy došlo 

k poklesu o 28 %, absolutně o 132 508 tis. Kč. Druhým důvodem jsou krátkodobé závazky. Ty 

jsou oproti minulému období klesajícího charakteru, což je zapříčiněno zejména položkou 

závazky z obchodních vztahů, kdy došlo k meziročnímu snížení o 15 %, absolutně o 138 296 

tis. Kč. V tomto období získala společnost dostatek kapitálu díky uhrazeným pohledávkám od 

odběratelů, a mohla tak uhradit část svých závazků. Nutno zmínit, že v tomto období byla 

splacena část krátkodobých bankovních úvěrů, což se také významně podílelo na poklesu 

celkových pasiv. Na druhou stranu firma čerpala úvěr v podobě dlouhodobého bankovního 

úvěru, který převyšuje hodnotu splaceného krátkodobého úvěru a tím pádem se celkově tato 

složka pasiv bankovních úvěrů a výpomocí nepodílí na poklesu celkových pasiv. 

Hodnota celkových pasiv za období 2014-2015 byla rostoucího charakteru. Pasiva 

vzrostla téměř o 11%. Hlavní příčinou zvýšení byly cizí zdroje, kdy došlo k relativnímu nárůstu 

o 12 %. Opět roste hodnota krátkodobých závazků o 19,73 %. Další složkou ovlivňující zvýšení 

celkových pasiv jsou bankovní úvěry a výpomoci. Ty se vyvíjí podobně jako v předcházejícím 

roce, a tak dochází k relativnímu zvýšení složky bankovní úvěry a výpomoci o necelých 7 %, 

v absolutním vyjádření o 62 965 tis. Kč. Současně došlo i k výraznému poklesu položky 

výsledek hospodaření minulých let, a sice neuhrazená ztráta minulých let, která byla oproti 

všem sledovaným obdobím snížena o 100 % a došlo tak k jejímu úplnému uhrazení. 
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3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující části bude zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, a sice 

vývoj nákladů a výnosů za sledované období 2011-2015. 

Graf 3.3: Vývoj celkových výnosů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předmětem činnosti společnosti Mountfield a.s. je zejména koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje, čemuž odpovídá výše tržeb za prodej zboží i náklady vynaložené na prodej 

zboží. Právě tržby za prodej zboží nejvíce ovlivňují celkové výnosy ve sledovaném období 

2011-2015. Stejně tak náklady vynaložené na prodej zboží mají největší podíl v oblasti 

celkových nákladů. Za celé sledované období docházelo k výraznému meziročnímu zvyšování 

nákladů i výnosů, kromě mezidobí 2013-2014, kdy došlo k poklesu. 

V letech 2011-2012 došlo ke zvýšení tržeb za prodej zboží o 22 %, v absolutním 

vyjádření o 511 663 tis. Kč. V tomtéž období významnou část růstu výnosů tvořily i položky 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které vzrostly o 88 842 tis. Kč, tedy o 17,47 %, a 

zároveň ostatní provozní výnosy, které se na růstu výnosů podílely zvýšením o 90 377 tis. Kč, 

v relativním vyjádření o téměř 926 %. V období 2012-2013 se na rostoucím charakteru výnosů 

opět podílely zejména tržby za prodej zboží, které meziročně vzrostly o 764 567 tis. Kč, což 

značí největší meziroční nárůst za celé sledované období. Následující období ovšem znamenalo 

meziroční pokles celkových výnosů. Klesaly jak tržby za prodej zboží, které poklesly o 171 117 

tis. Kč, tak i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které klesly o 24 %, což v absolutním 

vyjádření znamená meziroční pokles o 149 779 tis. Kč. Snižování tržeb z prodeje zboží a služeb 

vedlo k prodeji dlouhodobého majetku, což se odráží na zvýšení tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku, které zaznamenaly navýšení o 3174 %, v absolutním vyjádření o 142 513 tis. Kč. 
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V posledním sledovaném období výnosy opět rostou vlivem tržeb za prodej zboží, které 

zaznamenaly růst hodnoty o 19 %, absolutně o 654 456 tis. Kč. 

Graf 3.4: Vývoj celkových nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podobný charakter jako výnosy vykazují i náklady, které v letech 2011-2012 narůstaly. 

Hlavní příčinou nárůstu je položka náklady vynaložené na prodané zboží, podílející se na 

zvýšení celkových nákladů částkou 515 988 tis. Kč, relativně 22 %. Na nárůstu se značnou částí 

podílela i položka ostatních provozních nákladů, která vykazuje zvýšení o 84 783 tis. Kč, 

v relativním vyjádření o 374 %. V mezidobí 2012-2013 dochází k nejvýraznějšímu nárůstu 

celkových nákladů. Hlavní složkou podílející se na tomto nárůstu jsou opět náklady vynaložené 

na prodané zboží, dosahující meziročního zvýšení o 770 596 tis. Kč, tedy v relativním vyjádření 

o 42 %. Období 2013-2014 znamenalo pro společnost pokles celkových nákladů z důvodu 

utlumení prodeje, což se stejným způsobem odrazilo i na celkových výnosech. V posledním 

období náklady společnosti opět rostou. Náklady vynaložené na prodané zboží meziročně 

vzrostly o 393 398 tis. Kč (téměř 17 %), zatímco služby vzrostly o 227 498 tis. Kč (60 %).  

3.3  Vertikální analýza 

V této podkapitole bude provedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Sledovaným obdobím pro zhodnocení vertikální analýzy jsou roky 2011-2015. Výpočty 

vertikální analýzy jsou součástí příloh č. 5 a 6. 

3.3.1 Vertikální analýza aktiv 

Následující graf 3.5 znázorňuje strukturu celkových aktiv v mezidobí 2011-2015. 
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Graf 3.5: Struktura aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2011 byla aktiva podniku tvořena z 45,64 % dlouhodobým majetkem, 51,33 % 

aktiv tvořil oběžný majetek a zbývající část, tedy 3,03 % tvoří ostatní aktiva. Největší 

zastoupení v oblasti dlouhodobého majetku má položka dlouhodobého finančního majetku, 

konkrétně pak podíly v ovládaných a řízených osobách, která činí 23,96 %. Následuje 

dlouhodobý hmotný majetek, který tvořil 19,17 % celkových aktiv, kdy značnou část zaujímala 

položka staveb. Oběžný majetek je tvořen zejména položkou zásob, konkrétně zboží, která tvoří 

25,08 % oběžného majetku, což odpovídá předmětu činnosti firmy. Další významnou položkou 

jsou krátkodobé pohledávky, které se podílejí z 21,18 % na tvorbě aktiv. V roce 2012 hodnota 

aktiv vzrostla vlivem hodnoty dlouhodobého majetku, která tvořila 60,82 % celkových aktiv. 

To je způsobeno vysokým navýšením dlouhodobého nehmotného majetku o 27,99 %, 

konkrétně položkami ocenitelných práv a nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku. 

Oběžná aktiva zaznamenala pokles v oblasti struktury majetku a tvoří tak pouze 38,30 % 

celkových aktiv, což je nejnižší hodnota vykazovaná za sledované období. V dalším roce 

dochází k vyvážení struktury majetku, kdy dlouhodobý majetek tvoří 52,15 % celkových aktiv, 

zatímco oběžná aktiva tvoří 47,16 % celkového majetku firmy. Rok 2014 vykazoval podobnou 

strukturu majetku jako rok předcházející a nedošlo tak k žádné významné změně na tvorbě 

majetku. V roce 2015 opět převažovala spíše oběžná aktiva, která tvořila 50,75 % celkových 

aktiv, zatímco dlouhodobý majetek tvořil 48,51 %. 

3.3.2 Vertikální analýza pasiv 

Následující graf 3.7 zobrazuje strukturu celkových pasiv v letech 2011-2015. 
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Graf 3.6: Struktura pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve sledovaném období 2011-2015 docházelo z hlediska financování majetku 

k jednoznačné převaze cizích zdrojů nad vlastním kapitálem, což značí agresivní způsob 

financování. V roce 2011 tvořila celková pasiva převážně cizí zdroje, které se na tvorbě pasiv 

podílely ze 73,94 %, přičemž hlavním zdrojem financování jsou krátkodobé bankovní úvěry, 

které tvoří 34,08 % celkových pasiv. Dalším významným zdrojem financování jsou krátkodobé 

závazky, především položka závazky z obchodních vztahů, která se podílí na celkových 

pasivech z 26,91 %. Vlastní kapitál tvoří 26 % zdrojů financování. Největší vliv v oblasti 

vlastního kapitálu má základní kapitál (35,15 %). Z důvodu oceňovacích rozdílů z přecenění 

majetku, a neuhrazené ztráty minulých let, klesá hodnota vlastního kapitálu. V následujícím 

roce zaujímá převážnou část tvorby pasiv opět cizí kapitál, kdy dochází k jeho zvýšení a podílí 

se tak na celkových pasivech z 81,70 %. Tento rok zároveň zaznamenal nejvyšší nárůst hodnoty 

cizích zdrojů. Příčinou je zvýšení hodnoty dlouhodobých závazků, které ve sledovaném roce 

vykazovaly 25,06 %. Struktura vlastního kapitálu vzhledem k předcházejícímu roku je téměř 

stejná. V roce 2013 opět dochází k převaze cizích zdrojů na struktuře pasiv. V tomto roce cizí 

zdroje tvoří 84,90 % celkových pasiv, což je převážnou měrou zapříčiněno zvýšením podílu 

krátkodobých závazků na celkových pasivech, které tak tvoří 40,17 %. V oblasti vlastního 

kapitálu nedochází k výrazným změnám. V následujícím roce se zvyšuje podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech a to na 17,32 %, vlivem snížení podílu cizích zdrojů na bilanční 

sumě. V roce 2015 dochází opět k poklesu podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech, 

nicméně v tomto roce byla uhrazena ztráta minulých let, čímž byla hodnota vlastního kapitálu 

posílena. Příčinou převahy podílu cizích zdrojů byl růst hodnoty krátkodobých závazků, 

konkrétně položky krátkodobé přijaté zálohy a položky stát – daňové závazky a dotace. Dalším 
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důvodem byl nárůst hodnoty dlouhodobých bankovních úvěrů, které v roce 2015 tvořily 15,09 

% celkových pasiv. 

3.3.3 Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty 

V této části bude zpracována vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, respektive 

zastoupení nákladů a výnosů na celkovém hospodaření firmy za sledované období 2011-2015. 

K výpočtu výnosů a nákladů slouží jako základna tržby za prodej zboží a tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Následující grafy zobrazují strukturu výnosů a nákladů. 

Graf 3.7: Struktura výnosů 

 

Graf 3.8: Struktura nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší zastoupení celkových výnosů ve sledovaném období 2011-2015 zaujímají tržby 

za prodej zboží. Na nákladech se za dané sledované období nejvíce podílejí náklady vynaložené 

na prodané zboží, což je v souladu s předmětem činnosti firmy Mountfield a.s. V roce 2011 
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tvořily tržby za prodej zboží 81,86 % celkových výnosů. V následujících letech docházelo 

k mírnému růstu, zhruba o 2 % ročně. V roce 2015 zaujímaly tržby za prodej zboží zhruba 90 

% celkových výnosů. Další položkou tvořící výnosy podniku jsou tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, které v roce 2011 činily 18,14 %. Podíl vlastních výrobků a služeb na 

celkových výnosech společnosti byl klesajícího charakteru. Růst podílu tržeb za prodej zboží 

vyústil v meziroční pokles podílu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na výnosech 

společnosti přibližně o 2 %. Nárůst hodnoty výnosů a tím i hodnoty tržeb byl zaznamenán 

v roce 2014, kdy podíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu na celkových tržbách 

činil 4,03 % a došlo tak k 3,5% zvýšení. V oblasti nákladů tvořily převážnou část v poměru 

k celkovým tržbám náklady vynaložené na prodané zboží, které v roce 2011 zaujímaly 46,57% 

podíl. V roce 2012 a 2013 docházelo k výraznému navýšení nákladů na prodané zboží. 

Meziročně hodnota vzrostla o 6,94 % a následně o 8,39 %. V posledním roce dochází 

k nepatrnému růstu o 0,09 % a tím pádem náklady vynaložené na prodané zboží zaujímají 61,08 

% nákladů na celkových tržbách společnosti. Dalším významným činitelem v oblasti nákladů 

je výkonová spotřeba, skládající se ze spotřeby materiálu, energie a služeb. V roce 2011 činil 

podíl výkonové spotřeby 32,59 % na celkových nákladech v poměru k tržbám, kdy služby 

tvořily převážnou část (18,62 %). V období 2011-2013 docházelo k meziročním poklesům 

osobních nákladů zhruba o 2 %, což bylo zapříčiněno rychlejším růstem celkových tržeb 

společnosti, zejména tržbami za prodej zboží. V roce 2014 došlo ke zvýšení podílu osobních 

nákladů na celkových nákladech v poměru k tržbám, což bylo následkem právě poklesu tržeb. 

Významný pokles zaznamenaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Ostatní provozní 

náklady vykazovaly v roce 2012 nárůst hodnoty, čímž se podílely na celkových nákladech 

společnosti z 3,16 %. V následujících letech nedochází k výrazným změnám v oblasti ostatních 

provozních nákladů a zastoupení těchto nákladů se tak pohybuje v rozmezí od 2,52 % do 2,96 

%. 
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4  Zhodnocení vývoje zadluženosti a aktivity 

Tato kapitola bude zaměřena na zhodnocení vývoje ukazatelů zadluženosti a aktivity 

společnosti Mountfield a.s. Nejprve budou provedeny výpočty a zhodnocení vybraných 

poměrových ukazatelů. Následně budou zhodnoceny pyramidové rozklady celkové 

zadluženosti, obrátky aktiv a rentability vlastního kapitálu (ROE), včetně vyčíslení vlivů dílčích 

ukazatelů pomocí integrální metody. V závěru kapitoly bude provedeno zhodnocení výsledků. 

4.1  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poskytují přehled ohledně kapitálové struktury firmy. 

Prostřednictvím těchto ukazatelů je možné zjistit, jak firma využívá k financování svých potřeb 

cizí kapitál. Následující tabulka 4.1 shrnuje výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti za 

sledované období 2011-2015. 

Tabulka 4.1 Hodnoty ukazatelů zadluženosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost podniku se pohybuje na relativně vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, 

že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je i riziko pro věřitele, je žádoucí, aby 

hodnota tohoto ukazatele vykazovala spíše klesající trend. Z výsledných hodnot vyplývá, že 

podnik používá k financování svých potřeb zejména cizí kapitál. Tomu odpovídá výše celkové 

zadluženosti, která v roce 2011 dosahuje hodnoty 73,94 %. Na této hodnotě se podílí především 

výše krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomocí. Takto vysoká hodnota ukazatele 

je způsobena především tím, že firma investovala kapitál do nových prodejen a rozšiřovala tak 

svou prodejní síť v rámci České republiky. V následujícím roce dosahuje zadluženost 81,70 %. 

Ukazatel Vzorec 2011 2012 2013 2014 2015

Ukazatel celkové zadluženosti (2.8) 73,94% 81,70% 84,90% 82,59% 83,75%

Dlouhodobá zadluženost (2.9) 1,99% 26,34% 17,55% 22,90% 26,62%

Běžná zadluženost (2.10) 71,95% 55,36% 67,35% 59,70% 57,13%

Zadluženost vlastního kapitálu (2.11) 284,39% 452,06% 564,68% 476,95% 519,02%

Úrokové krytí (2.12) 2,8458 2,9354 1,5768 3,1769 1,7185

Úrokové zatížení (2.13) 0,3514 0,3407 0,6342 0,3148 0,5819

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (2.4) 26,00% 18,07% 15,03% 17,32% 16,14%

Stupeň krytí stálých aktiv (2.5) 1,291 1,0173 0,8762 1,0041 1,2352

Majetkový koeficient (2.6) 3,8463 5,5333 6,6515 5,7747 6,1976

Ziskový účinek finanční páky (2.7) 2,4947 3,6482 2,4331 3,9570 2,5912 

Úvěrová zadluženost (2.14) 133,32% 167,37% 186,84% 194,53% 201,01%

Doba návratnosti úvěru (2.15) 12,83928 13,28346 6,608039 3,783898 10,04041
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To je způsobeno zejména zvýšením hodnoty dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů. 

Současně roste i hodnota aktiv, což odpovídá skutečnosti, že se firma zvýšením své produkce 

více zadlužovala. Nejvyšší hodnoty celkové zadluženosti bylo dosaženo v roce 2013 z toho 

důvodu, že hodnota krátkodobých závazků se zvýšila téměř dvojnásobně vlivem většího 

množství nakoupených zásob. V následujícím roce se celková zadluženost snížila o více jak 2 

% vlivem úspěšného splacení části závazků z obchodních vztahů. V roce 2015 roste jak podíl 

cizích zdrojů, tak i hodnota celkových aktiv. Hodnota ukazatele činí 83,75 %, což znamená, že 

společnost stále více využívá cizí kapitál na financování svých aktivit. 

Dlouhodobá zadluženost 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jaká část majetku je financována dlouhodobými cizími 

zdroji. V roce 2011 vykazovala hodnota ukazatele nejnižší hodnotu (1,99 %), jelikož firma 

nečerpala téměř žádné dlouhodobé úvěry. V následujícím roce dochází k výraznému zvýšení, 

čímž dlouhodobá zadluženost dosahuje 26,34 %. Společnost zvýšila kapitál zejména 

prostřednictvím emise dluhopisů. Zároveň společnosti vznikaly také závazky ke společníkům 

a členům družstva, a zvýšily se závazky z obchodních vztahů. To je spojeno s naskladněním 

zboží a investicí v rámci ocenitelných práv a nedokončeného dlouhodobého nehmotného 

majetku Rok 2013 vykazuje sníženou hodnotu dlouhodobé zadluženosti, a sice 17,55 %, což je 

způsobeno částečným splacením dlouhodobých závazků vůči společníkům a členům družstva, 

a současně i splacením závazků z obchodních vztahů. V následujících letech dlouhodobá 

zadluženost opět roste a v roce 2015 dosahuje nejvyšší hodnoty (26,62 %). Hlavní příčinou 

zvýšení dlouhodobé zadluženosti v letech 2014-2015 je čerpání dlouhodobého bankovního 

úvěru, potřebného k financování své podnikatelské činnosti. 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost vypovídá o tom, jaká část majetku je financována krátkodobými 

cizími zdroji. Společně s dlouhodobou zadlužeností udávají hodnotu celkové zadluženosti. 

V rámci sledovaného období lze pozorovat kolísavý vývoj. V roce 2011 vykazovala běžná 

zadluženost společnosti Mountfield nejvyšší hodnotu (71,95 %). Důvodem jsou vysoké 

závazky z obchodních vztahů a krátkodobé bankovní úvěry. V následujícím roce zaznamenala 

běžná zadluženost nejnižší hodnotu (55,36 %). To bylo zapříčiněno vysokým nárůstem majetku 

společnosti, k jehož financování firma použila značnou část dlouhodobých cizích zdrojů. 

V roce 2013 dochází opět k navýšení hodnoty, kdy ukazatel běžné zadluženosti činí 67,35 %. 

Tento nárůst je spojen s krátkodobými závazky z obchodních vztahů, kdy jejich hodnota roste 
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téměř dvojnásobně. V letech 2014-2015 běžná zadluženost klesá z důvodů splácení 

krátkodobých bankovních úvěrů a růstu aktiv. Z dosažených výsledků lze usoudit, že 

společnost využívá k financování svých potřeb z velké části právě krátkodobý cizí kapitál a 

preferuje agresivní způsob financování. 

Graf 4.1 Vývoj celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel dává do podílu cizí kapitál a vlastní kapitál, což vypovídá o zadluženosti 

vlastního kapitálu a tím i o postoji vlastníků k riziku. Žádoucí je spíše klesající trend tohoto 

ukazatele. Dluhošová (2010) uvádí, že u stabilních společností by se hodnota tohoto ukazatele 

měla pohybovat v rozmezí 80 - 120 %. Jak již bylo uvedeno u předcházejících ukazatelů, firma 

ke své činnosti využívá zejména cizí kapitál. To je příčinou mnohonásobného překročení 

doporučeného rozmezí a výrazně vysokých hodnot, uvedených v následujícím grafu. 

Graf 4.2 Vývoj ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát jsou z EBITu pokryty nákladové úroky. Z toho 

plyne, že žádoucí je co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele. Pokud ukazatel úrokového krytí 

vykazuje hodnotu 100 % (resp. 1), znamená to, že výsledek hospodaření postačí pouze k úhradě 

nákladových úroků a tím pádem je zisk společnosti nulový. Společnost Mountfield a.s. dosahuje 

ve sledovaném období vždy hodnot vyšších než 100 %. Rok 2013 zaznamenal výrazný pokles 

ukazatele na 157,68 %. Příčinou bylo značné zvýšení nákladových úroků. V roce 2014 ukazatel 

dosahuje nejpříznivějších hodnot za sledované období, a sice 317,69 %. Tuto vysokou hodnotu 

ukazatele způsobilo výrazné navýšení EBITu, který vzrostl více než dvojnásobně vlivem tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost v tomto roce zaznamenala značný pokles prodeje 

zboží a služeb, což se promítlo na tržbách, a vzhledem k vysokému zadlužení byla nucena 

prodat část svého dlouhodobého majetku, aby získala potřebné peněžní prostředky a mohla tak 

uhradit část závazků a krátkodobého bankovního úvěru. V následujícím roce ukazatel opět 

výrazně klesá (171,85 %), z důvodu snížení výsledného efektu podnikání a zvýšení 

nákladových úroků. 

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení představuje převrácenou hodnotu předchozího ukazatele. Udává 

přehled o odčerpané části EBITu v podobě úroků. Žádoucím trendem je klesající hodnota. 

V roce 2013 dosahoval tento ukazatel nejvyšší hodnoty, což bylo způsobeno výrazným 

nárůstem hodnoty nákladových úroků vůči výsledku hospodaření před zdaněním a úroky. 

V následujícím roce poklesla hodnota na 31,48 %, což značilo nejnižší hodnotu odčerpaného 

EBITu ve formě úroků. Důvodem bylo dvojnásobné zvýšení výsledku hospodaření před 

zdaněním a úroky. Následující graf 4.3 zobrazuje vývoj úrokového krytí a úrokového zatížení. 

Graf 4.3 Vývoj úrokového krytí a úrokového zatížení 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel lze nazvat také jako koeficient samofinancování. Výsledná hodnota 

ukazatele vypovídá o dlouhodobé finanční stabilitě společnosti, respektive o tom, jak moc je 

podnik schopen financovat svůj majetek z vlastních zdrojů. Je žádoucí, aby výsledná hodnota 

ukazatele vykazovala rostoucí charakter. Vlastní kapitál společnosti je tvořen zejména 

položkou základní kapitál, jehož výše se v průběhu sledovaného období nemění. Značnou část 

vlastního kapitálu tvoří i nerozdělený zisk minulých let, který se v průběhu sledovaného období 

až na poslední rok zvyšoval. Nejvyšší hodnotu podílu vlastního kapitálu na aktivech 

zaznamenal rok 2011 (26 %), a to z důvodu nízké hodnoty celkových aktiv, konkrétně položky 

dlouhodobého majetku. Nejnižší hodnotu ukazatele vykazuje rok 2013, což znamená, že 

v tomto roce společnost využívala k financování svého majetku převážně cizí kapitál. 

Graf 4.4 Vývoj podílu vlastního kapitálu na aktivech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stupeň krytí stálých aktiv 

Hodnota ukazatele stupeň krytí stálých aktiv by měla dosahovat alespoň 100 %, jelikož 

veškerá stálá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel tedy 

poměřuje podíl mezi dlouhodobým kapitálem a stálými aktivy. 

Graf 4.5 Vývoj ukazatele stupeň krytí stálých aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.5 je viditelné, že v letech 2011 a 2015 dochází k překapitalizaci podniku, což 

znamená, že podnik používá dlouhodobé zdroje k financování jak dlouhodobého, tak i 

oběžného majetku. V letech 2012 a 2014 se hodnota ukazatele pohybuje právě okolo 100 %, 

což je ideální vzhledem k tomu, že dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými 

zdroji a oběžný majetek zdroji krátkodobými. V roce 2013 hodnota ukazatele činí 87,62 %, což 

značí podkapitalizaci podniku, což znamená, že podnik používá krátkodobé zdroje 

k financování jak oběžného, tak i dlouhodobého majetku. Hlavním důvodem tohoto vývoje je 

splacení dlouhodobých závazků z obchodních vztahů a závazků vůči společníkům a členům 

družstva. 

Majetkový koeficient 
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vlastnímu kapitálu nejnižšího charakteru. V letech 2012 a 2013 ukazatel roste, a právě v roce 

2013 dosahuje nejvyšší hodnoty (665,15 %). To je zapříčiněné především tím, že zatímco 

hodnota celkových aktiv rostla vlivem pohledávek a nákupu zboží, tak hodnota vlastního 

kapitálu mírně klesala, což bylo způsobeno oceňovacími rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Ziskový účinek finanční páky 

Pomocí tohoto ukazatele lze vyčíslit vliv zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Pokud hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 1, pak zvyšování zadluženosti podniku má 

pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Ve všech letech sledovaného období má ukazatel 

výslednou hodnotu vyšší než 1, což znamená, že zadluženost zvyšuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. V průběhu analyzovaného období byl patrný kolísavý vývoj ukazatele. K lepší 

vypovídací schopnosti slouží následující graf 4.6, jenž zobrazuje vývoj finanční páky a jejího 

ziskového účinku. 

Graf 4.6 Vývoj finanční páky a jejího ziskového účinku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2  Ukazatele aktivity 
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aktivity. 
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Tabulka 4.2 Hodnoty ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu a obrátka aktiv 

Majetek společnosti Mountfield a.s., je tvořen téměř stejnou měrou jak z oběžných aktiv, 

tak i z dlouhodobého majetku. Hlavními položkami tvořící oběžná aktiva jsou jednak zásoby, 

které jsou potřebné k činnosti podnikání a jednak krátkodobé pohledávky. Dlouhodobý majetek 

je tvořen zejména složkou dlouhodobého hmotného majetku, tedy ze staveb, pozemků a 

samostatných movitých věcí. Druhou složkou tvořící z převážné míry dlouhodobý majetek je 

dlouhodobý finanční majetek, konkrétně položka podíly v ovládaných a řízených osobách. 

Výsledná hodnota obrátky aktiv by měla podle Kislingerové (2010) dosahovat minimálně 

hodnoty 1. Této podmínky společnost Mountfield a.s. dosahuje ve všech letech sledovaného 

období, což značí efektivní využití svých aktiv. V roce 2011 společnost vykazovala 

nejpříznivější hodnotu spojenou s vývojem tohoto ukazatele, kdy se aktiva ve vztahu k tržbám 

obrátila 1,63krát s tím, že jeden obrat trval 220,77 dní. Této nadprůměrné hodnoty bylo 

dosaženo kvůli nízké hodnotě dlouhodobého majetku vůči tržbám, který byl v následujících 

letech navýšen díky rozšíření prodejní sítě společnosti. Tato investice způsobila, že v roce 2012 

se hodnota obrátky aktiv snížila o 0,30 obrátek, což způsobuje delší dobu obratu aktiv, a sice 

270,65 dní. V tomto roce je výsledná hodnota ukazatele zároveň nejnižšího charakteru. 

V následujících letech dochází ke kolísavému vývoji hodnoty ukazatele. V roce 2013 činí 

obrátka celkových aktiv 1,49, na čemž se největší měrou podílí právě tržby, které meziročně 

vzrostly o 783 510 tis. Kč, zatímco aktiva ve srovnání s tržbami vzrostla o pouhých 253 181 

tis. Kč. Z toho důvodu klesá i doba obratu aktiv zhruba o 29 dní. V roce 2014 dochází opět 

k poklesu výsledných hodnot ukazatelů. Aktiva se v průběhu roku obrátila 1,38krát a k jedné 

obrátce došlo za 261,12 dní. V tomto roce poklesly jak aktiva (-7 762 tis. Kč), tak i tržby s tím, 

Ukazatel Vzorec 2011 2012 2013 2014 2015

Doba obratu celkových aktiv (2.17) 220,77 270,65 241,78 261,12 248,29

Obrátka celkových aktiv (2.16) 1,63 1,33 1,49 1,38 1,45

Doba obratu celkových zásob (2.19) 62,98 76,58 75,81 81,37 77,78

Obrátka celkových zásob (2.18) 5,72 4,7 4,75 4,42 4,63

Doba obratu celkových pohledávek (2.21) 47,41 26,47 37,38 32,74 45,49

Obrátka celkových pohledávek (2.20) 7,59 13,6 9,63 10,99 7,91

Doba obratu celkových závazků (2.23) 86,71 139,25 137,32 127,32 126,92

Obrátka celkových závazků (2.22) 4,15 2,59 2,62 2,83 2,84
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že tržby poklesly daleko vyšší měrou (-320 896 tis. Kč). Důvodem je nedostatek odbytu vlivem 

zrušení akce kolo štěstí, jenž přilákala mnoho klientů. 

Graf 4.7 Doba obratu a obrátka aktiv za období 2011-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu a obrátka zásob 

Zásoby analyzované společnosti jsou tvořeny zejména položkou zboží, jenž tvoří zhruba 

90 % celkových zásob, což odpovídá předmětu činnosti firmy. Dále pak položkami materiál, 

který v průměru za sledované období činí 20 000 tis. Kč, nedokončená výroba a polotovary (v 

průměru 12 000 tis. Kč) a poskytnuté zálohy na zásoby (průměrně 16 500 tis. Kč). Obrátka 

zásob by měla dosahovat co možná nejvyšší hodnoty, tak, aby navyšující se odbyt neohrozil 

plynulost prodeje. Doba obratu zásob by tedy měla dosahovat hodnot opačných. V roce 2011 

činila obrátka zásob 5,72 a ukazatel doby obratu zásob 62,98 dní což znamená, že zásoby se 

v průběhu roku přeměnily v tržby 5,72krát s tím, že jedna obrátka zásob v poměru k tržbám 

trvala právě 62,98 dní. V tomto roce zároveň ukazatele dosahují nejpříznivějších hodnot 

v rámci doby obratu a obrátky zásob. To je zapříčiněno především nejnižšími zásobami 

v průběhu sledovaného období (490 436 tis. Kč) vůči tržbám, což značí optimální množství 

zásob na skladě. V dalším roce poměr zásob v oběžných aktivech výrazně roste (o 233 605 tis. 

Kč). Důvodem je rostoucí poptávka po zboží a s ní spojené naskladnění zásob (zvýšení o 

247 240 tis. Kč). Z toho důvodu se zásoby podniku ve vztahu k tržbám v průběhu jednoho roku 

obrátily 4,70krát, a jedna obrátka zásob trvala 76,58 dní. V roce 2014 byla hodnota obou 

ukazatelů v porovnání s předchozími roky nejhorší. Příčinou byl výrazný pokles tržeb (-

320 896 tis. Kč), kdy tržby klesaly daleko rychleji než zásoby, které klesly o 7 824 tis. Kč. 

Tento vývoj vypovídá o nedostatečné poptávce po zboží vlivem ukončení akce kolo štěstí, a 
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tedy přebytku zásob na skladě. V roce 2015 se společnost vrací k příznivějším hodnotám obou 

ukazatelů, způsobeným značným zvýšením tržeb (o 638 417 tis. Kč). Takový vývoj hodnot je 

následkem opětovného zavedení akce kolo štěstí. To vypovídá o zvýšené poptávce po zboží 

firmy, a tedy i zvýšeném odbytu.  

Graf 4.8 Doba obratu a obrátka zásob za období 2011-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu a obrátka pohledávek 

Pro výpočet následujících ukazatelů jsou použity jak dlouhodobé pohledávky, tak i 

pohledávky krátkodobé. Krátkodobé pohledávky tvoří převážnou část celkových pohledávek 

analyzované společnosti (průměrně 337 702 tis. Kč). Kromě let 2013-2015, tvoří dlouhodobé 

pohledávky zanedbatelnou část celkových pohledávek. V roce 2015 mají oproti předcházejícím 

obdobím dlouhodobé pohledávky nejvyšší podíl na celkových pohledávkách, a to vlivem 

výrazného růstu dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů, které se meziročně významně 

zvýšily (o 183 193 tis. Kč), čímž se dostávají na poloviční hodnotu krátkodobých pohledávek 

v daném roce. Preferována je co nejnižší hodnota ukazatele doby obratu pohledávek, respektive 

co nejvyšší hodnota obrátky pohledávek. Je žádoucí, aby doba obratu pohledávek byla nižší než 

doba obratu závazků, jinak by se firma mohla dostat do platebních nesnází. 

Hodnota dlouhodobých i krátkodobých pohledávek vykazuje za sledované období velice 

proměnlivý až nestabilní charakter. V průběhu roku 2011 se hodnota pohledávek přeměnila 

v peněžní prostředky 7,59krát s tím, že jedna obrátka trvala 47,41 dní. Tyto výsledné hodnoty 

se dají považovat jako nejhorší dosahované hodnoty v průběhu sledovaného období 2011-2015. 

Příčinou těchto hodnot je zejména nízká úroveň tržeb, která je ve srovnání s průměrně 

dosahovanou výší tržeb (3 753 097 tis. Kč) v rámci sledovaného období o 949 835 tis. Kč nižší, 
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což na výsledné ukazatele působí negativně. Těchto hodnot bylo dosahováno z důvodu 

prodloužení doby splatnosti zákazníkům. V následujícím roce došlo k velice pozitivním 

změnám, čímž ukazatele doby obratu a obrátky pohledávek dosahují nejpříznivějších hodnot 

v rámci sledovaného období, a sice 26,47 dní a 13,60. Hodnoty doby obratu a obrátky 

pohledávek tedy dosahují téměř dvojnásobné hodnoty oproti předchozímu roku. Příčinami 

příznivých výsledků jsou zvyšující se tržby (o 600 505 tis. Kč) a současně se snižující celkové 

pohledávky, kdy krátkodobé pohledávky klesají o 118 123 tis. Kč, zatímco dlouhodobé 

pohledávky poklesly o pouhých 792 tis. Kč. To vypovídá o zlepšené platební morálce 

odběratelů. V roce 2013 se hodnota obrátky pohledávek snižuje na 9,63 obrátek, respektive 

hodnota doby obratu pohledávek se zvyšuje na 37,38 dní, a to i přesto, že tržby meziročně 

vzrostly o 783 510 tis. Kč, což značí největší růst tržeb v průběhu sledovaného období. Příčinou 

negativního vývoje ukazatelů i přes zvyšující se hodnotu tržeb je růst celkových pohledávek, 

jelikož krátkodobé pohledávky konkrétně s položkou pohledávek z obchodních vztahů vzrostly 

o 123 063 tis. Kč. Svůj podíl na negativním vývoji výsledných ukazatelů měly i dlouhodobé 

pohledávky, které meziročně vzrostly o 61 465 tis. Kč. V roce 2015 se společnost vlivem růstu 

dlouhodobých pohledávek (růst o 183 442 tis. Kč) a současně růstem krátkodobých pohledávek 

(růst o 34 071 tis. Kč), dostává na podobné hodnoty jako v roce 2011. V tomto roce se hodnota 

pohledávek obrátila 7,91krát, kdy doba nutná k jedné obrátce pohledávek činila 45,49 dní. 

Graf 4.9 Doba obratu a obrátka pohledávek za období 2011-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu a obrátka závazků 

Tyto ukazatele vypovídají o platební morálce podniku. Pro výpočet následujících 

ukazatelů jsou použity jak dlouhodobé závazky, tak i závazky krátkodobé. Krátkodobé závazky 
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tvoří převážnou část celkových závazků analyzované společnosti. U doby obratu a obrátky 

závazků je žádoucí stálý trend vývoje ukazatelů. Výsledné hodnoty doby obratu závazků by 

měly být nižší než hodnoty doby obratu pohledávek, tak aby firma splňovala pravidlo 

solventnosti.  

V roce 2011 došlo k obrátce závazků vůči tržbám 4,15krát, zatímco jedna obrátka trvala 

86,71 dní. Tímto dosahuje doba obratu a obrátky závazků nejpříznivějších hodnot ve 

sledovaném období 2011-2015. Zároveň v daném roce dochází k jedinému vychýlení 

z poměrně stálých hodnot ukazatelů v průběhu sledovaného období. Příčinou těchto 

dosahovaných hodnot jsou zejména dlouhodobé závazky, které oproti průměru dlouhodobých 

závazků (365 980 tis. Kč) ve sledovaném období činí 34 127 tis. Kč. V roce 2012 roste hodnota 

doby obratu a obrátky závazků na 139,25 dní a 2,59. To je způsobeno růstem hodnoty 

dlouhodobých závazků (o 607 139 tis. Kč), které se v roce 2012 dostávají na vůbec nejvyšší 

hodnotu sledovaného období, a sice 641 266 tis. Kč. Tuto vysokou hodnotu způsobil růst 

dlouhodobých závazků z obchodních vztahů, závazků ke společníkům a členům družstva, ale 

zejména emise dluhopisů, jenž se v průběhu následujících období promítají do struktury 

dlouhodobých závazků. Společnost oddaluje splacení svých závazků z toho důvodu, že nejprve 

potřebuje získat kapitál z pohledávek od odběratelů, aby dodržela pravidlo solventnosti a 

nedostala se do platebních nesnází. Výsledky doby obratu zásob v průběhu období meziročně 

klesají, respektive obrátka zásob meziročně roste. K významné změně dochází v roce 2014, kdy 

se doba obratu závazků snižuje o 10 dní, z čehož vyplývá, že obrátka závazků se zvyšuje (o 

0,21). To je způsobeno jak vlivem poklesu celkových závazků, tak i vlivem poklesu tržeb, které 

meziročně klesly o 320 896 tis. Kč. Důvodem jsou splacené pohledávky od odběratelů, díky 

čemuž společnost získala dostatek kapitálu pro splacení části celkových závazků.  

Graf 4.10 Doba obratu a obrátka závazků za období 2011-2015 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Pravidlo solventnost 

Pravidlo solventnosti vyjadřuje vztah mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu 

závazků, kdy se doporučuje, aby pohledávky byly splaceny dříve než závazky. Pro lepší 

vypovídací schopnost jsou pohledávky i závazky členěny na krátkodobé, dlouhodobé a 

z obchodních vztahů, které tvoří převážnou míru pohledávek i závazků. Z grafu 4.11 je zřejmé, 

že firma dané pravidlo dodržuje ze všech hledisek v celém sledovaném období, čímž předchází 

možným finančním potížím a pomocí kapitálu získaného ze splacených pohledávek může 

financovat své závazky. 

Graf 4.11 Pravidlo solventnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Pyramidové rozklady 

Pyramidové rozklady nám umožňují zjistit příčiny ovlivňující změny vrcholového 

ukazatele. V této podkapitole budou provedeny pyramidové rozklady ukazatelů celkové 

zadluženosti, obrátky aktiv a ROE. Mezi multiplikativní vazbou byla použita integrální metoda 

z důvodu její nezávislosti na pořadí ukazatelů a přesnosti.  

4.3.1 Pyramidový rozklad celkové zadluženosti 

Výpočty pyramidového rozkladu celkové zadluženosti jsou součástí přílohy č. 7. 

Následující tabulky slouží jako výchozí informace k posouzení a objasnění výsledků 

pyramidového rozkladu celkové zadluženosti. 
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Tabulka 4.3 Vývoj ukazatele celkové zadluženosti za sledované období 2011-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.4 Přehled dílčích vlivů na změnu ukazatele celkové zadluženosti (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 4.4 je zřejmé, že největší vliv na celkovou zadluženost firmy má neúročený cizí 

kapitál, který téměř ve všech letech sledovaného období firmu zadlužuje. Jedinou výjimkou je 

období 2013-2014, kdy pomocí neúročeného cizího kapitálu dochází ke snižování celkové 

zadluženosti, což je způsobeno zejména vlivem ziskové marže. 

Ve sledovaném období 2011-2012 se úroveň celkové zadluženosti zvýšila nejvíce a to o 

7,76 %, což je způsobeno neúročenými cizími zdroji, z nichž je financována více jak jedna 

třetina aktiv. Na tomto zvýšení měl nejvýraznější podíl ukazatel ziskové marže, jelikož tržby 

rostly rychlejším tempem než zisk po zdanění. Stejně tak jako zisková marže měl vliv na 

zvýšení ukazatele celkové zadluženosti podíl neúročených cizích zdrojů a čistého zisku, 

z důvodu značného růstu dlouhodobých závazků. Společnost se zadlužila zejména emisí 

dluhopisů (300 000 tis. Kč) a zvýšením závazků ke společníkům a členům družstva, stejně tak 

jako zvýšením závazků z obchodních vztahů. Ostatní ukazatele působí protichůdně a tím pádem 

celkovou zadluženost firmy snižují. Největší vliv na snížení měla obrátka aktiv, jelikož tržby 

společnosti meziročně vzrostly o téměř 600 000 tis. Kč. Stejným směrem působí i ukazatel 

podílu zisku před zdaněním a úročených cizích zdrojů, jehož vliv na vrcholový ukazatel činí -

2,69 %. 

2011 2012 2013 2014 2015

Celková zadluženost 73,94% 81,70% 84,90% 82,59% 83,75%

∆ celkové zadluženosti - 7,76% 3,20% -2,30% 1,15%

1. úroveň 2011-2012 pořadí 2012-2013 pořadí 2013-2014 pořadí 2014-2015 pořadí

CZ úroč./A -4,41% 2. -2,16% 2. 5,60% 2. -1,25% 2.

CZ neúroč./A 12,17% 1. 5,36% 1. -7,90% 1. 2,41% 1.

Další úrovně 2011-2012 pořadí 2012-2013 pořadí 2013-2014 pořadí 2014-2015 pořadí

EBT/CZ úroč -2,69% 4. -63,52% 3. -4,09% 3. -3,11% 1.

I/CZ úroč. -0,89% 5. 215,29% 1. 0,46% 5. 0,08% 5.

EBIT/A -0,83% 6. -153,93% 2. 9,23% 2. 1,78% 3.

CZ neúroč./EAT 3,47% 3. 8,70% 4. 1,64% 4. 2,83% 2.

EAT/T 13,82% 1. -4,08% 5. -9,64% 1. -0,44% 4.

T/A -5,12% 2. 0,73% 6. 0,10% 6. 0,02% 6.

Celkem 7,76% 3,20% -2,30% 1,15%



 

50 

 

Celková zadluženost se zvyšovala i v období 2012-2013 (3,20 %), ačkoliv méně než 

v období předešlém. Největší vliv na růst celkové zadluženosti měl beze sporu podíl úroků a 

úročených cizích zdrojů, zatímco rentabilitou aktiv a ukazatelem podílu zisku před zdaněním a 

cizích úročených zdrojů působily protichůdně a celkovou zadluženost společnosti snižovaly. 

Celkově tedy cizí neúročené zdroje společně se jmenovanými ukazateli působí na celkovou 

zadluženost kladně, respektive celkovou zadluženost snižují. Takto vysoký vliv podílu úroků a 

úročených cizích zdrojů (215,29 %) na zvýšení celkové zadluženosti, byl zapříčiněn zejména 

výrazným nárůstem nákladových úroků, které meziročně vzrostly o více jak dva a půl násobnou 

hodnotu, a sice 46 690 tis. Kč. Zatímco hodnota bankovních úvěrů a výpomocí zůstává na 

zhruba stejné úrovni jako v roce 2012. Dalším ukazatelem, jenž působí na zvýšení zadluženosti 

je podíl neúročených cizích zdrojů a čistého zisku, zapříčiněný růstem krátkodobých závazků 

a poklesem čistého zisku na poloviční hodnotu oproti roku 2012. 

V jediném mezidobí 2013-2014 se celková zadluženost firmy snižuje (-2,30 %), vlivem 

poklesu neúročených cizích zdrojů, tedy dlouhodobých a krátkodobých závazků. Aktiva 

zůstávají v poměru k předešlému roku téměř nezměněná. Nejvyšší podíl na snížení celkové 

zadluženosti měla zisková marže, která byla ovlivněna mnohonásobným růstem čistého zisku, 

který vzrostl právě o 70 205 tis. Kč, ačkoliv tržby společnosti klesaly. Příčinou 

mnohonásobného růstu čistého zisku byl prodej dlouhodobého majetku společnosti, jenž vzrostl 

o 142 513 tis. Kč. Ukazatel podílu zisku před zdaněním a cizích úročených zdrojů taktéž 

významně působil ve prospěch snížení celkové zadluženosti, a to i přesto, že bankovní úvěry a 

výpomoci společnosti meziročně vzrostly vlivem dlouhodobých bankovních úvěrů o 154 783 

tis. Kč. Nicméně významný růst zisku před zdaněním vyústil ve snížení vrcholového ukazatele. 

Z pohledu změny vrcholového ukazatele měla druhý největší vliv rentabilita aktiv, která 

působila ve prospěch růstu zadluženosti. Výše tohoto vlivu dosahovala podobné hodnoty jako 

zisková marže. 

V posledním sledovaném období 2014-2015 se zadluženost společnosti opět zvyšuje 

vlivem snížení výsledku hospodaření a současného zvýšení všech cizích zdrojů financování. 

Z dílčích úrovní rozkladu měl nejvyšší vliv na celkovou zadluženost ukazatel podílu zisku před 

zdaněním a cizích úročených zdrojů, který však působil ve prospěch snížení hodnoty 

zadluženosti. Vliv poměru neúročených cizích zdrojů a zisku po zdanění působil opačným 

směrem, tudíž celková zadluženost jeho vlivem rostla. Stejným směrem působí i rentabilita 

aktiv, jenž stejně jako předchozí ukazatel míru zadluženosti zvyšuje. Podstatný vliv má i 
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zisková marže, která ovlivňuje míru zadluženosti pozitivním směrem, jinými slovy ji snižuje o 

0,44 %. Ostatní hodnoty ukazatelů mají zanedbatelný vliv. 

4.3.2 Pyramidový rozklad obrátky aktiv 

Výpočty pyramidového rozkladu obrátky aktiv jsou součástí přílohy č. 8. Následující 

tabulky slouží jako výchozí informace k posouzení a zhodnocení výsledků pyramidového 

rozkladu obrátky aktiv. Hodnota obrátky aktiv je tvořena podílem tržeb a celkových aktiv. Do 

tržeb byly zahrnuty veškeré tržby a výnosy společnosti. Z toho důvodu neodpovídají hodnoty 

pyramidového rozkladu obrátky aktiv výsledným hodnotám v podkapitole ukazatelů aktivity. 

Tabulka 4.5 Vývoj ukazatele obrátky aktiv za sledované období 2011-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.6 Přehled dílčích vlivů na změnu ukazatele obrátky aktiv (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z provedené analýzy vyplývá, že vývoj ukazatele obrátky aktiv v čase značně kolísal. 

Analýzou odchylek bylo zjištěno, že hlavní vliv na změnu obrátky aktiv má doba obratu stálých 

aktiv. 

Z tabulky 4.6 je zjevné, že v mezidobí 2011-2012 měla na snížení intenzity využívání 

majetku o 29,23% největší vliv v první úrovni rozkladu doba obratu stálých aktiv (-39,80 %). 

2011 2012 2013 2014 2015

Obrátka aktiv 1,7425 1,4502 1,6023 1,5183 1,5756

∆ obrátky aktiv - -29,23% 15,22% -8,41% 5,73%

položka úroveň 2011-2012 pořadí 2012-2013 pořadí 2013-2014 pořadí 2014-2015 pořadí

SA/T·360 -39,80% 1. 21,83% 1. -9,32% 1. 13,37% 1.

OA/T·360 7,70% 2. -7,01% 2. 0,50% 2. -7,14% 2.

ost A./T·360 2,87% 3. 0,39% 3. 0,41% 3. -0,51% 3.

CELKEM -29,23% 15,22% -8,41% 5,73%

ost A./T·360 2,87% 8. 0,39% 9. 0,41% 10. -0,51% 9.

DNM/T·360 -49,51% 1. 11,91% 1. -6,48% 4. 7,98% 2.

DHM/T·360 4,87% 5. 4,11% 4. -1,23% 7. 2,57% 5.

DFM/T·360 4,84% 6. 5,80% 3. -1,61% 5. 2,83% 4.

mat./T·360 -0,33% 11. 0,65% 7. -0,17% 11. 0,07% 12.

NV+P/T·360 0,25% 12. -0,02% 11. 0,04% 12. 0,11% 11.

výr./T·360 0,00% 13. 0,00% 13. 0,00% 13. 0,00% 13.

zboží/T·360 -9,82% 3. -1,19% 6. -1,31% 6. 1,19% 7.

zál./T·360 1,97% 9. 0,43% 8. -0,88% 8. 0,17% 10.

KFM/T·360 1,52% 10. -0,13% 10. -0,56% 9. -0,62% 8.

pohl./prov.VH 16,74% 2. -9,14% 2. 61,34% 2. -13,07% 1.

prov.VH/zás. 4,04% 7. 2,40% 5. -82,23% 1. 3,52% 3.

zás./T -6,68% 4. -0,01% 12. 24,28% 3. 1,49% 6.

CELKEM -29,23% 15,22% -8,41% 5,73%
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Z dalších úrovní rozkladu, respektive rozkladu prvočinitelů plyne, že doba obratu stálých aktiv 

je ovlivněna zejména dobou obratu dlouhodobého nehmotného majetku, který jako jediný 

z větve rozkladu doby obratu stálých aktiv vykazuje zápornou hodnotu, a sice -49,51 % a 

zároveň se tak stává nejvlivnějším dílčím ukazatelem v rámci obrátky aktiv. Tento značný vliv 

na poklesu obrátky aktiv je vyvolán neúměrně nízkou hodnotou dlouhodobého nehmotného 

majetku (43 097 tis. Kč) v poměru s průměrně dosahovanou hodnotou sledovaného období 

2011-2015 (615 250 tis. Kč). Další významný vliv působící na snížení obrátky aktiv má doba 

obratu zboží (-9,82 %), čímž zaujímá místo třetího nejvlivnějšího ukazatele z pohledu změny 

obrátky aktiv. Druhý největší vliv patří podílu pohledávek a provozního výsledku hospodaření, 

jenž působí ve prospěch obrátky aktiv, tudíž její hodnotu zvyšuje vlivem 16,74 %. Dalšími 

významnými ukazateli, jenž pozitivně ovlivňují výslednou hodnotu obrátky aktiv, jsou 

ukazatele doby obratu dlouhodobého hmotného majetku (4,87 %) a doby obratu dlouhodobého 

finančního majetku (4,84 %). 

V následujícím období 2012-2013 dochází k významné pozitivní změně obrátky aktiv 

neboli k růstu obrátky aktiv o 15,22 %. Největší vliv v první úrovní rozkladu má opět doba 

obratu stálých aktiv, ovšem tentokrát je vliv na vrcholový ukazatel pozitivního charakteru 

(21,83 %). Stejně tak jako v předchozím období má i v tomto období největší vliv na úrovni 

prvočinitelů doba obratu dlouhodobého nehmotného majetku (11,91 %). Příčinou je značný 

meziroční nárůst tržeb (o 795 042 tis. Kč). Další významný vliv na obrátku aktiv má 

protichůdně působící podíl pohledávek a provozního výsledku hospodaření, jenž oproti 

minulému období působí na snížení obrátky aktiv vlivem -9,14 %. 

Ve sledovaném období 2013-2014 dochází opět ke snížení hodnoty obrátky aktiv (-8,41 

%), zejména vlivem doby obratu stálých aktiv v první úrovní rozkladu (-9,32 %) a to i přes to, 

že vlivy rozkladu doby obratu stálých aktiv na úrovni prvočinitelů nejsou tak výrazné 

v porovnání s ostatními vlivy. Největší vliv na úrovni prvočinitelů má jednoznačně ukazatel 

podílu provozního výsledku hospodaření a zásob (-82,23 %), který obrátku aktiv snižuje. To 

bylo způsobeno růstem provozního výsledku hospodaření vlivem prodeje dlouhodobého 

majetku firmy. Dalšími ukazateli, jenž svým vlivem převyšují vliv předchozího ukazatele, jsou 

ukazatele podílu pohledávek a provozního výsledku hospodaření, a podílu zásob ku tržbám, 

jejichž hodnoty činí 61,34 % a 24,28 %. 

V období 2014-2015 hodnota ukazatele opět rostla, respektive došlo k pozitivní změně 

(změna 5,73 %). Opět má největší vliv na obrátku aktiv ukazatel doby obratu stálých aktiv 

(13,37 %), který je součástí první úrovně rozkladu. Na úrovni prvočinitelů má největší vliv na 
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pokles obrátky aktiv podíl pohledávek a provozního výsledku hospodaření, jehož vliv činí -

13,07 %. Následující významné vlivy ukazatelů působí ve prospěch zvýšení hodnoty obrátky 

aktiv. Těmito ukazateli jsou doba obratu nehmotného majetku (7,98 %), ukazatel podílu 

provozního výsledku hospodaření a zásob (3,52 %), doba obratu dlouhodobého finančního 

majetku (2,83 %) a doba obratu dlouhodobého hmotného majetku (2,57 %). 

4.3.3 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů, respektive jaká část čistého zisku připadá na korunu vlastního kapitálu. Z toho 

vyplývá, že žádoucím vývojem je zvyšování ukazatele. Pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu byl proveden z toho důvodu, že první úroveň rozkladu ROE obsahuje 

ukazatele finanční páky a obrátky aktiv. Podstatou tohoto rozkladu je tedy zjištění, jak 

významný vliv má finanční páka a obrátka aktiv v analyzovaném období na vývoji rentability 

vlastního kapitálu. Z důvodu správného rozložení byly jako tržby použity veškeré tržby a 

výnosy společnosti. Následující tabulky shrnují dosažené výsledky v rámci pyramidového 

rozkladu rentability vlastního kapitálu. 

Tabulka 4.7 Vývoj ukazatele ROE za sledované období 2011-2015

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.8 Přehled dílčích vlivů na změnu ukazatele ROE

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2011 2012 2013 2014 2015

ROE 3,50% 6,09% 3,35% 17,38% 2,92%

∆ ROE - 2,59% -2,73% 14,02% -14,45%

položka úroveň 2011-2012 pořadí 2012-2013 pořadí 2013-2014 pořadí 2014-2015 pořadí

EAT/EBT 0,84% 2. -2,87% 2. 3,14% 3. -5,90% 1.

EBT/EBIT 0,06% 5. -3,62% 1. 5,08% 2. -4,39% 3.

EBIT/T 0,66% 3. 1,26% 4. 6,88% 1. -5,41% 2.

T/A -0,64% 4. 0,85% 5. -0,31% 5. 0,43% 5.

A/E 1,67% 1. 1,65% 3. -0,77% 4. 0,83% 4.

CELKEM 2,59% -2,73% 14,02% -14,45%

Nmat/T 15,47% 2. 29,42% 2. 8,01% 1. -10,71% 1.

Nmzdy/T 7,81% 3. 10,23% 3. -6,99% 2. 1,21% 4.

Nost/T -22,62% 1. -38,39% 1. 5,86% 3. 4,08% 2.

DA/T·360 -0,87% 7. 1,23% 6. -0,34% 7. 0,99% 5.

OA/T·360 0,23% 8. -0,37% 8. 0,03% 9. -0,57% 7.

1-KZAV/A -2,26% 5. 7,37% 4. -1,12% 6. 2,09% 3.

1-BÚ/A -0,93% 6. -1,17% 7. 1,88% 4. -0,88% 6.

1-DZAV/A 4,87% 4. -4,57% 5. -1,57% 5. -0,43% 8.

1-R/A 0,00% 9. 0,01% 9. 0,05% 8. 0,04% 9.

CELKEM 2,59% -2,73% 14,02% -14,45%
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Ve sledovaném období 2011-2012 došlo ke zvýšení ukazatele rentability vlastního 

kapitálu o 2,59 %. Z tabulky 4.8 vyplývá, že největší vliv na vývoj tohoto ukazatele měl 

majetkový koeficient, jinak nazýván jako finanční páka. Finanční páka je součástí první úrovně 

rozkladu a svým 1,67 % absolutním vlivem pozitivně ovlivňuje i výsledný vrcholový ukazatel 

ROE. U detailnějšího rozkladu na prvočinitele je zjevné, že hlavní podíl na pozitivním vývoji 

finanční páky mají velmi nízké dlouhodobé závazky, které oproti průměrně dosahovaným 

hodnotám za sledované období (365 980 tis. Kč) činí 34 127 tis. Kč. V rámci rozkladu na 

prvočinitele mají největší vliv na vývoj ROE ukazatele provozní rentability, kterými jsou 

ukazatel podílu ostatních nákladů a tržeb (-22,62 %), podílu nákladů na materiál a tržeb (15,47 

%), podílu nákladu na mzdy a tržeb (7,81 %). 

V letech 2012-2013 došlo ke snížení rentability vlastního kapitálu o 2,73 %, zejména 

vlivem úrokové redukce zisku, jenž činila -3,62 % a poklesla tak o 3,69 %. Společně s úrokovou 

redukcí zisku přispěla na negativním vývoji i daňová redukce zisku (-2,87 %). Ostatní ukazatele 

první úrovně rozkladu působily pozitivním směrem, zejména 1,65% vliv finanční páky. 

Z rozkladu na prvočinitele je patrné, že největších vlivů je dosahováno opět u dílčích rozkladů 

provozní rentability, jenomže z důvodu protichůdných vlivů není výsledný vliv provozní 

rentability tak významný. Pozitivní vývoj rentability vlastního kapitálu je způsoben zejména 

ukazatelem podílu krátkodobých závazků a aktiv (7,37 %), kdy aktiva meziročně vzrostla o 

poloviční hodnotu, zatímco změna krátkodobých závazků je téměř nepatrná (vzrůst o 34 286 

tis. Kč). Kromě ukazatele podílu rezerv a aktiv, jenž má v průběhu sledovaného období 

zanedbatelný vliv, působí ostatní ukazatele v rámci finanční páky negativním směrem, což je 

způsobeno meziročním zvýšením bankovních úvěrů a výpomocí o 178 209 tis. Kč a zvýšením 

dlouhodobých závazků o značných 607 139 tis. Kč, na jejichž růstu se podílely hlavně vydané 

dluhopisy (300 000 tis. Kč) společně se závazky z obchodních vztahů, a závazky ke 

společníkům a členům družstva. 

V mezidobí 2013-2014 došlo k významnému růstu rentability vlastního kapitálu o 14,02 

%. Z první úrovně rozkladu působí pozitivně na tento vývoj ukazatele provozní rentability (6,88 

%), úrokové redukce zisku (5,08 %) a daňové redukce zisku (3,14 %), které zároveň zaujímají 

první tři místa z pohledu celkového vlivu na změnu ROE. Příčinou pozitivního vývoje jsou 

zvyšující se tržby a s nimi zvyšující se výsledek hospodaření za běžnou činnost, jenž oproti 

minulému roku vzrostl o 70 208 tis. Kč. Z detailnějšího rozkladu provozní rentability na 

prvočinitele je zjevné, že vlivy ukazatelů podílu nákladů na materiál a ostatních nákladů vůči 

tržbám (8,01 % a 5,86 %), působí ve prospěch provozní rentability a tím i ve prospěch 
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rentability vlastního kapitálu. Příčinou jsou rychleji klesající výše jmenované náklady v poměru 

k tržbám, které oproti zmiňovaným nákladům klesají meziročně pomaleji. Na druhou stranu 

náklady na mzdy v období 2013-2014 vzrostly o 51 442 tis. Kč, což vyústilo v negativní vliv 

ukazatele podílu nákladů na mzdy vůči tržbám (-6,99 %), jenž zaujímá druhý největší vliv 

z hlediska rozkladu na prvočinitele a velkou měrou tak ovlivňuje výslednou hodnotu provozní 

rentability. 

V letech 2014-2015 došlo k největší změně rentability vlastního kapitálu, a sice k poklesu 

o 14,45 %. Stejně tak jako se v minulém období výše jmenované ukazatele prvního rozkladu 

podílely na pozitivním vývoji ROE, tak v tomto období se podílí na vývoji negativním. Pouze 

zaujímají jiné výše vlivů se změnou pořadí. Negativním směrem ovlivňuje vrcholový ukazatel 

ROE nejvíce daňová redukce zisku (5,90 %), a to z důvodu odložené daně z příjmu za běžnou 

činnost, kterou firma hradí právě v tomto období (21 996 tis. Kč). Vzhledem k nízkému 

výsledku hospodaření tvoří daň z příjmů za běžnou činnost splatná pouze 1 271 tis. Kč, což je 

oproti dosahovanému průměru sledovaného období (9 750 tis. Kč) vysoký rozdíl vyjádřený 

částkou 8 479 tis. Kč. Výrazný pokles výsledku hospodaření (-69 728 tis. Kč) má vliv jak na 

ukazatel daňové redukce zisku, tak i na ukazatele provozní rentability (-5,41 %) a úrokové 

redukce zisku (-4,39 %). Ostatní ukazatele na první úrovni rozkladu působí sice ve prospěch 

ROE, nicméně jejich jednotlivé vlivy nedosahují ani 1 % a tím pádem záporné vlivy 

jmenovaných ukazatelů nemohou překonat. Z pohledu rozkladu na prvočinitele lze říci, že 

výslednou hodnotu ROE nejvíce a zároveň záporně ovlivňuje ukazatel podílu nákladů na 

materiál a tržeb (-10,71 %), který je součástí provozní rentability. To je způsobeno vysokým 

růstem nákladů na materiál (vzrůst o 282 120 tis. Kč) a současně pomalejším růstem tržeb 

(637 446 tis. Kč). Zbývající ukazatele působí na provozní rentabilitu pozitivně (4,08 % a 1,21 

%) vlivem rychlejšího růstu tržeb v porovnání s náklady na mzdy a ostatními náklady, které 

oproti minulému roku vzrostly o 340 029 tis. Kč. 

4.4 Shrnutí výsledků 

Tato podkapitola bude obsahovat souhrnné zhodnocení výsledků finanční analýzy 

společnosti Mountfield a.s. za období 2011-2015. 

Na základě výpočtů z horizontální a vertikální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že hodnota 

aktiv a pasiv v průběhu sledovaného období rostla, kromě období 2013-2014, kdy došlo 

k mírnému poklesu. Aktiva společnosti poklesla vlivem úbytku zboží a snížením hodnoty 

pohledávek, čímž se zvýšila peněžní zásoba společnosti, která byla použita ke splacení části 
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závazků a bankovních úvěrů. Pasiva společnosti tedy poklesla z důvodu snížení hodnoty 

závazků a bankovních úvěrů. V roce 2011 tvořila oběžná aktiva výraznější část celkových aktiv. 

Vzhledem k rozšíření prodejní sítě od roku 2012 se struktura aktiv změnila, a následně 

dlouhodobý majetek zaujímal větší podíl na celkových aktivech. V roce 2015 hodnota 

oběžných aktiv opět převyšuje dlouhodobý majetek vlivem nárůstu položky zásob, což je 

reakce na zvyšující se poptávku po zboží společnosti. Z hlediska struktury pasiv mají největší 

zastoupení jednoznačně cizí zdroje, které v průběhu let rostou, kromě období 2013-2014, kdy 

dochází ke snížení vlivem splacení části závazků a bankovních úvěrů. Hodnota podílu cizích 

zdrojů na pasivech se pohybuje okolo 80 %, což značí velkou zadluženost společnosti. Zvýšení 

vlastního kapitálu ve zdrojích financování by mohlo z důvodu vysokého zadlužení připadat 

v úvahu. 

Z hlediska horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty plyne, že meziročně 

rostoucí tržby vypovídají o stále se rozšiřující poptávce po zboží firmy díky úspěšné akci zvané 

kolo štěstí, která byla v průběhu roku 2013 zastavena, což se promítlo do tržeb a poptávky roku 

následujícího. Z toho důvodu výrazně poklesly jak tržby společnosti, tak i aktiva vlivem 

nedostatku odbytu a následným snížením hodnoty zásob. Vzhledem k vysokému zadlužení a 

nepříznivému vývoji v roce 2014 byla firma nucena prodat část dlouhodobého majetku, což se 

promítlo na vysokém výsledku hospodaření. Stejným způsobem se vyvíjejí i náklady, kdy 

v roce 2014 výrazně poklesla výkonová spotřeba, zatímco osobní náklady vlivem odpisů 

dlouhodobého majetku rostou. Celkový výsledek hospodaření se vyvíjí pozitivně, jelikož každý 

rok dochází k zisku. Pro firmu je tedy žádoucí, aby ve tvorbě zisku pokračovala i nadále, a 

uplatnila potřebné marketingové kroky, jenž způsobují zvýšení poptávky po zboží firmy a tedy 

i odbytu. 

Analýzou poměrových ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že firma financuje svou 

činnost zejména cizím kapitálem. Vysoká zadluženost firmy se může odrazit na důvěře věřitelů, 

s čímž souvisí riziko a výše požadovaného úroku. V průběhu sledovaného období dochází ke 

zvyšování cizího kapitálu v oblastech závazků a bankovních úvěrů. Převážnou část závazků 

tvoří zejména závazky z obchodních vztahů. Celková zadluženost se pohybuje okolo 80 % 

s tím, že značná část je tvořena krátkodobým cizím kapitálem. Nicméně firma nemá problém 

pokrýt rostoucí hodnotu nákladových úroků svým ziskem, ačkoliv úroky odčerpávají více jak 

třetinu vytvořeného efektu. Z výsledků ziskového účinku finanční páky plyne, že zvyšování 

zadluženosti ve všech letech sledovaného období vede k pozitivnímu vývoji rentability 

vlastního kapitálu. Na základě výsledků ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech lze říci, 
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že z dlouhodobého hlediska je společnost nestabilní, respektive není finančně samostatná. 

Nejenže ukazatel vykazuje nízké hodnoty, navíc v průběhu sledovaného období klesá. To může 

v případě finančních potíží vyústit k prodeji části dlouhodobého majetku, aby si společnost 

zaopatřila potřebný kapitál a mohla tak nadále financovat svou činnost a splácet své závazky. 

Z výsledků ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu lze usoudit, že firma má otevřený přístup 

k riziku, vzhledem k tomu, že mnohonásobně překračuje doporučené hodnoty. V letech 2012 a 

2014 dochází k ideálnímu financování aktiv společnosti. Stálá aktiva společnosti byla 

financována dlouhodobými zdroji a oběžná aktiva zdroji krátkodobými. V letech 2011 a 2015 

byla firma překapitalizovaná a docházelo k tomu, že firma financovala část oběžných aktiv 

dlouhodobými zdroji. V roce 2013 byla firma podkapitalizovaná, což znamená, že firma 

financovala část dlouhodobých aktiv krátkodobými zdroji. Hlavním důvodem tohoto vývoje je 

splacení dlouhodobých závazků z obchodních vztahů, a závazků vůči společníkům a členům 

družstva.  

Analýzou poměrových ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že společnost využívá svá aktiva 

efektivně, jelikož v každém roce přesahuje obrátka aktiv hodnotu 1. Vlivem rozšiřování 

prodejní sítě v roce 2012 a nedostatkem odbytu v roce 2014, se obrátka a doba obratu aktiv 

vyvíjí kolísavě. Druhým analyzovaným ukazatelem aktivity byla doba obratu a obrátka zásob. 

Zásoby společnosti jsou tvořeny zejména položkou zboží. Vzhledem k tomu, že firma prodává 

především sekačky a bazény, dochází z hlediska obrátky a doby obratu zásob k velmi příznivým 

hodnotám. Hodnota zboží se v průběhu sledovaného období značně navyšovala, kromě roku 

2014 kdy došlo k již zmiňovanému poklesu prodeje. V roce 2015 dosahuje výše zboží 

dvojnásobné hodnoty oproti roku 2011. Podobným způsobem se vyvíjejí i tržby. Doba obratu 

zásob v rámci sledovaného období mírně kolísala a nevyvíjela se dle doporučeného trendu. Rok 

2015 vykazuje oproti roku 2011 zhruba o 14 dní delší dobu obratu zásob, což značí negativní 

vývoj. Doby obratu pohledávek a závazků dosahují výrazně rozdílných hodnot. V rámci doby 

obratu pohledávek je žádoucí co nejnižší hodnota doby obratu pohledávek, aby společnost 

mohla rychleji hospodařit s peněžními prostředky. Podnik hradí své závazky dvojnásobně 

pomaleji, než mu jsou hrazeny pohledávky. Z toho důvodu společnost splňuje ve všech letech 

podmínku pravidla solventnosti, což značí, že má velmi dobře nastavené smlouvy z obchodních 

vztahů a dostatečnou dobu na správné umístění získaných finančních prostředků z pohledávek. 

Jako první byl proveden pyramidový rozklad celkové zadluženosti.  Bylo zjištěno, že 

hlavní vliv na zadluženost společnosti v rámci sledovaného období 2011-2015 mají neúročené 

cizí zdroje, díky čemuž je podnik v každém roce analyzovaného období profitabilní a nedochází 
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tak k odčerpání veškerého vytvořeného zisku vlivem nákladových úroků. V prvním 

sledovaném období dochází k nejvyššímu nárůstu zadlužení, což bylo způsobeno investicemi 

v rámci rozšiřování prodejní sítě. Největší vliv na tento vývoj měl ukazatel ziskové marže V n 

období 2012-2013 dochází opět k navýšení zadluženosti firmy. Důvodem je značné zvýšení 

hodnoty nákladových úroků o dva a půl násobnou hodnotu. Následující období zaznamenalo 

pozitivní vývoj vzhledem k snižující se zadluženosti. Tento pozitivní vývoj byl zapříčiněn 

ziskovou marží, kdy čistý zisk rostl i přes klesající tržby vlivem prodeje dlouhodobé majetku. 

V tomto období poklesla poptávka po zboží firmy, což se odrazilo na tržbách společnosti. 

Vzhledem k vysokému zadlužení byla společnost nucena kvůli nedostatku odbytu prodat část 

svého dlouhodobé majetku, čímž si zaopatřila potřebný kapitál na splacení části závazků a 

úvěrů. V posledním období měl nejvyšší vliv na celkovou zadluženost ukazatel podílu zisku 

před zdaněním a cizích úročených zdrojů, který na celkovou zadluženost působil pozitivně. 

Nejvyšší negativní vliv měl ukazatel podílu cizích neúročených zdrojů a čistého zisku.  

Tab. 4.9: Ukazatele s největšími vlivy prvočinitelů na celkovou zadluženost 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále byl proveden pyramidový rozklad obrátky aktiv. Pomocí tohoto rozkladu bylo 

zjištěno, že hlavní vliv na změnu doby obratu a obrátky aktiv mají stála aktiva, a to ve všech 

letech sledovaného období. V rámci rozkladu na prvočinitele vyplynulo, že hlavní vliv na 

změnu obrátky aktiv v prvních dvou období má doba obratu dlouhodobého nehmotného 

majetku, kdy v prvním roce působí negativně a v roce následujícím naopak pozitivně. Tento 

vývoj byl způsoben vlivem nárůstu ocenitelných práv a nedokončeného dlouhodobého 

nehmotného majetku, kdy tyto položky vzrostly výrazně rychleji než tržby. V následujícím 

období se dlouhodobý nehmotný majetek snížil, zatímco tržby rostly, což se projevilo na 

pozitivním vývoji. 

Tab. 4.10: Ukazatele s největšími vlivy prvočinitelů na obrátku aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Období 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Největší záporný vliv T/A EBIT/A EAT/T EBT/CZ úroč

Největší kladný vliv EAT/T I/CZ úroč. EBIT/A CZ neúroč./EAT

Období 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Největší záporný vliv DNM/T·360 pohl./prov.VH prov.VH/zás. pohl./prov.VH

Největší kladný vliv pohl./prov.VH DNM/T·360 pohl./prov.VH DNM/T·360
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Poslední byl proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, jelikož finanční 

páka a obrátka aktiv ovlivňují její vývoj. Na základě výsledných hodnot bylo zjištěno, že 

obrátka aktiv má na rentabilitu vlastního kapitálu nejmenší vliv, zatímco finanční páka v prvním 

roce vliv největší. Z hlediska rozkladu na prvočinitele zaujímají největší záporné i kladné vlivy 

ukazatele provozní rentability. 

Tab. 4.11: Ukazatele s největšími vlivy prvočinitelů na rentabilitu vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro společnost Mountfield a.s. by mělo být žádoucí snižovat svou zadluženost, konkrétně 

snížením úročených cizích zdrojů, aby nedocházelo k vysokému odčerpání EBITu 

nákladovými úroky. Z hlediska aktivity dosahuje společnost pozitivních hodnot, zejména 

v oblasti doby obratu závazků. Je žádoucí aby firma nadále pracovala na svém marketingu kvůli 

zvýšení poptávky po zboží. 

  

Období 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Největší záporný vliv Nost/T Nost/T Nmzdy/T Nmat/T

Největší kladný vliv Nmat/T Nmat/T Nmat/T Nost/T
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5  Závěr 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení každého podniku. Poskytuje 

informace o finančním zdraví podniku, jeho finanční situaci a zároveň umožňuje identifikovat 

silné a slabé stránky hospodaření podniku, na což lze následně navrhnout případná opatření pro 

zabezpečení budoucího vývoje.   

Cílem bakalářské práce bylo provést zhodnocení vývoje ukazatelů zadluženosti a aktivity 

společnosti Mountfield, a.s. za období 2011-2015 s tím, že práce byla rozdělena do pěti kapitol.  

První kapitola obsahovala úvod. Ve druhé kapitole byla charakterizována podstata a účel 

finanční analýzy, její uživatelé a zdroje informací, kterými zpravidla jsou tři základní účetní 

výkazy, a sice rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash-flow. Následně byly popsány metody 

finanční analýzy a analýzy poměrových ukazatelů se zaměřením na ukazatele zadluženosti a 

aktivity. Na závěr byly přiblíženy pyramidové rozklady vybraných ukazatelů, včetně analýzy 

odchylek.  

Třetí kapitola byla zaměřena na představení společnosti Mountfield a. s. V rámci tohoto 

přestavení byly zmíněny základní informace společnosti, její historie a produkty, včetně 

dosažených ocenění. Následně byla provedena vertikální a horizontální analýzy rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty.   

Ve čtvrté kapitole bakalářské práce byl analyzován vývoj ukazatelů zadluženosti a 

aktivity. Současně byl proveden i pyramidový rozklad ukazatelů celkové zadluženosti, obrátky 

aktiv a rentability vlastního kapitálu. Na závěr kapitoly bylo provedeno shrnutí dosažených 

výsledků.  

Na základě výsledků finanční analýzy lze napsat, že ve všech letech sledovaného období, 

kromě roku 2014, dosahovala společnost příznivých výsledků a v rámci sledovaného období 

značně posílila své postavení na trhu. Marketing společnosti se značně odráží na tržbách a 

situaci firmy. Ačkoliv je kapitál společnosti z 80 % tvořen cizím kapitálem, tak společnost nemá 

potíže se splácením svých závazků, chodem a rozšiřováním firmy, což vypovídá o kvalitním 

managementu společnosti. Lze tedy předpokládat, že firma bude pracovat na úspěšném vývoji 

i nadále. 
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Seznam zkratek 

A  aktiva  

a.s.     akciová společnost 

Aost   aktiva ostatní  

BÚ   bankovní úvěry  

CN   celkové náklady  

CZ   cizí zdroje  

CZkrát.  cizí zdroje krátkodobé  

CZdl.   cizí zdroje dlouhodobé   

CZneúroč.  cizí zdroje neúročené  

CZost   cizí zdroje ostatní  

CZúroč.  cizí zdroje úročené  

č.   číslo  

ČPK   čistý pracovní kapitál  

DM   dlouhodobý majetek  

DFM   dlouhodobý finanční majetek  

DHM   dlouhodobý hmotný majetek  

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek  

DA  dlouhodobá aktiva (stála aktiva) 

DO   doba obratu  

DZAV  dlouhodobé závazky 

EAT   čistý zisk po zdanění  

EBIT   zisk před zdaněním a úroky  

EBITDA  zisk před zdaněním, úroky a odpisy 
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EBT   zisk před zdaněním  

I  úroky 

Kč   koruna česká  

KFM  krátkodobý finanční majetek  

KZAV  krátkodobé závazky 

Mat  materiál 

N   náklady  

Nmat   náklady na materiál  

Nmzdy  mzdové náklady  

Nost   ostatní provozní náklady  

Nprov   provozní náklady  

Nsluž   náklady na služby  

NV+P   nedokončená výroba + polotovary  

OA   oběžná aktiva  

Pohl.   pohledávky  

prov.   provozní  

R  rezervy 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu  

SA   stálá aktiva 

T  tržby 

tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

VH   výsledek hospodaření  

VK   vlastní kapitál  
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VZZ   výkaz zisku a ztráty  

zál.   zálohy  

zás.  zásoby 

záv.  závazky 
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