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Anotace 

Bakalá ská práce se zabývá finanční analýzou společnosti LogTech s. r. o.  

Teoretická část práce je zamě ena na objasnění pojm  finanční analýzy, její metody 

a využití. Dále v teoretické části je objasněna metodika, která je využita v praktické části. 

Jedná se o zdroje informací pro finanční analýzu, analýzu poměrových ukazatel , včetně 

pyramidové soustavy ukazatel . Praktická část bakalá ské práce obsahuje výše zmíněnou 

finanční analýzu společnosti LogTech s. r. o.   

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatelé, rozvaha, ukazatelé aktivity, 

ukazatelé likvidity, rentabilita, aktiva, pasiva. 

Summary 

The bachelor’s thesis follows up the financial analysis of the Company 

LogTech, s. r. o. The theoretical part of thesis is focused on clarifying the terms of financial 

analysis, its methods and applications. Further, the theoretical part explains the methodology 

used in the practical part. There are information sources for financial analysis, analysis of 

ratios, indicators of activity, including the pyramid system of indicators. The practical part 

of the bachelor thesis contains the above-mentioned financial analysis of LogTech s. r. o.  

Keywords: financial analysis, financial ratios, balance sheet, activity indicators, 

liquidity ratios, profitabability, assets, liabilities. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalá ské práce je finanční analýza pr myslového podniku LogTech s. 

r. o. Tento podnik se zabývá integrací dopravníkových systém  automatizace, poskytuje 

návrhy ešení, realizaci projektu až po následný servis. ůktuálně se firma rozr stá, avšak za 

ekonomické ukazatele a výsledky platí externí společnosti, proto jsem se rozhodl zamě it 

právě na finanční analýzu podniku, abych společnosti p inesl snížený náklad a poskytl 

informace o jejich aktuálním finančním stavu. Díky finanční analýze lze určit, v jaké 

finanční situaci se podnik nachází. 

Primární zdroje finanční analýzy jsou účetní výkazy společnosti, výsledovky, 

p ílohy k účetním uzávěrkám.  

Cílem bakalá ské práce je získat informace a výsledky o aktuálním finančním stavu 

podniku, zjistit nedostatky za analyzované období a navrhnout efektivní hospoda ení 

s financemi podniku. 

Bakalá ská práce je rozdělena do pěti částí. První část tvo í úvod, ve kterém je 

popsán smysl a cíl bakalá ské práce, včetně d vodu výběru daného tématu. 

Hlavními celky bakalá ské práce jsou části teoretická a praktická. Teoretická část 

je zamě ena na definice a objasnění jednotlivých ukazatel , jejich výpočet, jenž je následně 

využívám v praktické části bakalá ské práce. Dalším milníkem práce je stručná 

charakteristika společnosti, její struktura a seznámení s podnikem globálně. 

Praktická část bakalá ské práce se zabývá finanční analýzou podniku za období 

2012-2016. V této části pracuji se základními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), 

vertikální a horizontální analýzou, poměrovými ukazateli a dalšími ukazateli, jež jsou 

součástí této analýzy jako nap . Du-Pont v, současně je provedeno porovnání jednotlivých 

položek a jejich změny. 

Čtvrtá kapitola je zamě ena na doporučení a návrhy vyplývající z praktické části 

bakalá ské práce.  
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V závěru jsou shrnuty výsledky práce s následnými doporučeními a možnostmi 

využití v budoucnu ke zlepšení finanční situace společnosti. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINůNČNÍ ůNůLÝZY 

Druhá část bakalá ské práce se zabývá vyjasněním základních pojm  týkajících se 

finanční analýzy podniku, následně se zamě uje na objasnění technických postup  a výpočt  

provedených v praktické části. 

2.1 Základní vymezení zdroj  a pojm  pro finanční analýzu 

Podkapitola výše zmíněná se věnuje vymezení základních pojm  z oboru finanční 

analýzy, poukazuje na strukturu rozvahy, možnosti výsledk  hospoda ení či metodiky 

použitelné v oblasti finančních analýz. 

2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza (dále jen Fů) je souborem agregovaných, t íděných dat, které se 

mezi sebou pomě ují a tvo í možnost analyzovat finanční hospoda ení podniku. FA 

napomáhá k stanovení cíl  společnosti a určení budoucího hospoda ení podniku. [4] 

2.3 Metody finanční analýzy 

Ve finančním hodnocení podniku se využívají metody finanční analýzy jako interní 

nástroj finančního managementu, nebo jako nástroj externích analytik . Podle toho 

rozlišujeme dvě metody finanční analýzy: [4] 

a) Kvantitativní (technická analýza) 

b) Kvalitativní (fundamentální analýza) 

 

2.3.1 Technická analýza  

V technické analýze se používají metody založené na matematice, statistice 

a algoritmech ke kvantitativnímu zpracování dat. Následně se kvalitativně a ekonomicky 

analyzují výsledky analýzy. Postup této analýzy je charakteristický analýzou určení prost edí 

a zdroje dat. [4] 
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Postup charakteristiky prost edí a zdroj  dat lze rozdělit do těchto t í fází: 

 

1) Volba srovnatelných společností – jedná se o analogii oboru podnikání, 

vstup  výrobního procesu, výrobní metodiky, konečných produkt , klient  

či prost edí, v němž podnik funguje (politické, historické, ekologické, 

kulturní, právní, sociální). [4] 

2) P íprava vstupních dat – data, která vstupují do analýzy a jsou těžko 

popsatelnou množinou kv li širokému rozsahu. Základní zdroje této fáze 

jsou účetní výkazy, informace z finančních trh . Cíl analýzy vede 

k sestavení ukazatel  definujících ekonomickou aktivitu společnosti. [4] 

3) Získání informací a kontrola použitelnosti ukazatel  – srovnatelnost 

ukazatel  podle času je účetní podmínkou o stálosti metod, kdy podniky 

nesmí změnit postupy účtování, princip oceňování či zp sob odpisování. [4] 

Podle významu, ke kterému analýza slouží, se rozděluje: 

a) ůnalýza absolutních dat – horizontální, vertikální analýza. 

b) ůnalýza rozdílových dat – prost edkové finanční fondy. 

c) ůnalýza pom rových ukazatel  – rentability, aktivity, zadluženosti a finanční 

struktury, kapitálového trhu, provozní činnosti, tok peněz. 

d) ůnalýza soustav ukazatel  – pyramidové ukazatelé, porovnatelné analytické 

metody, matematicko-statistické metody, kombinací. [4] 

2.3.2 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza je založena na recipročních spojeních mezi hospodá skými 

a mimo hospodá skými jevy, zkušenostech odborník  a jejich jednotlivých odhadech 

či citem pro určení aktuálních trend . V této analýze je zpracovávána ada kvalitativních 

informací, v p ípadě využití kvantitativních dat se odvozují závěry bez použití jakýchkoliv 

algoritmizovaných postup . Základem fundamentální analýzy je určení podnikového 

prost edí, ve kterém se společnost nachází. [4]
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P edevším jde o analýzy, které ovlivňují: 

 vnit ní a vnější prost edí ekonomiky podniku; 

 aktuální etapy života podniku; 

 profil podnikového záměru. 

P íkladem fundamentální analýzy je porovnávací analýza verbálního hodnocení. 

Pat í zde nap . SWOT analýza, metoda kritických faktor  úspěšnosti, metoda analýzy 

portfolia dvou dimenzí, ůrgentino model, BCG matice. [4] 

Obsah analýzy je posouzením a hodnocením dopadu následujících okolností: 

a) makroekonomické prost edí – je založeno na fiskální a monetární politice 

vlády; 

b) mikroekonomického prost edí – je ovlivněno postavením na trhu, 

hospodá skou nabídkou politiky.  

c) fáze života podniku – r st či pokles podniku. [4] 

2.4 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který eviduje veškerý majetek společnosti a rozděluje 

ho na aktiva, pasiva. Rozvaha se většinou sestavuje koncem účetního období společnosti 

a poskytuje obraz o majetkové situaci podniku (opot ebení, obrátky a optimálnost složení 

majetku), o zdrojích financování podniku (zda byl majetek financován z cizích či vlastních 

zdroj  a jejich složení), o finanční situaci podniku (zda je podnik schopen splácet své 

závazky, jak dosáhl svého zisku či jak zisk využil. [3]
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V tabulce č. 1 je zpracována zjednodušená tabulka rozvahy. 

Tabulka 1 Zjednodušená tabulka rozvahy 

2.5 Aktiva a pasiva  

ůktiva jsou peněžním vyjád ením majetku společnosti. Majetek je vyjad ován jako 

to, co podnik vlastní, finanční zdroje (kapitál). ůktiva jsou nedílnou součástí bilančního 

principu, kdy je zachycen pohyb kapitálových zdroj  na straně pravé (pasiva) společně se 

složením majetku společnosti na straně levé (aktiva). [5] 

2.5.1 Dlouhodobý majetek  

Dlouhodobý majetek je rozdělen do t í základních skupin. 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

c) Dlouhodobý finanční majetek 

 

a) Za dlouhodobý majetek nehmotný (dále jen DMN) je považován majetek 

s hodnotou vyšší než 60 000,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. 

Majetek je nabýván ve formě r zných oprávnění jako nap . licence, patenty, 

autorská práva, software či goodwill. [5] 

Aktiva Pasiva 

A Pohledávky za upsaný ZK A Vlastní kapitál 
B Dlouhodobý majetek A.l Základní kapitál 
B.l Dlouhodobý majetek nehmotný A.ll Kapitálové fondy 

B.ll Dlouhodobý majetek hmotný A.Ill Rezervní fondy 

B.lll Dlouhodobý majetek finanční A.lV VH minulých let 
    A.V VH běžného účetního období 
C Ob žná aktiva B Cizí zdroje 

C.l Zásoby B.l Rezervy 

C.ll Dlouhodobé pohledávky B.ll Dlouhodobé závazky 

C.ll Krátkodobé pohledávky B.lll Krátkodobé závazky 

C.lll Krátkodobý finanční majetek B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 
D Časové rozlišeni C Časové rozlišení 

Zdroj: [2] a vlastní zpracování 
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b) Dlouhodobý majetek hmotný (dále jen DHM) je po izován s hodnotou 

vyšší než 40 000,- Kč a je fyzicky zhmotněn s dobou použitelnosti delší než 

1 rok. DHM je opot ebováván a znehodnocován. Dlouhodobý majetek 

hmotný je nabýván ve formě hmotných statk  jako nap . budov, stroj , 

výrobních za ízení atp. Opot ebení dlouhodobého majetku je vyjad ováno 

odpisy, které p enáší tuto hodnotu ve formě fixních náklad  podniku. [5] 

c) Dlouhodobý finanční majetek (dále jen DFM) je tvo en majetkovými 

podíly společnosti v podobě cenných papír , akcií či dluhopis , které 

společnost nakoupila jako dlouhodobou investici. Výjimkou jsou cenné 

papíry určené k obchodování, které nejsou dlouhodobým finančním 

majetkem. Součástí dlouhodobého finančního majetku je také drobný 

dlouhodobý majetek (je limitován cenou). Dlouhodobý finanční majetek 

m že společnost nabýt koupí, vlastní činností, darováním, p evodem. [5] 

2.5.2 Ob žný majetek  

Oběžný majetek, jinak oběžná aktiva, je tvo en věcnou (zásoby, materiál, náhradní 

díly, nedokončená výroba aj.) nebo peněžní podobou (hotovosti, šeky, ceniny) na účtech 

v bance, pohledávkami (faktury). [5] 

Oběžný majetek je tzv. majetek, jenž „obíhá“. Oproti dlouhodobému majetku 

hmotného se oběžný majetek obrací velice krátce ve dnech či měsících a mnohem častěji. 

Větší rychlost obratu oběžného majetku je pro společnost dobrá, poněvadž vede k většímu 

zisku. [5] 

 Krátkodobý; 

 Provozovací; 

 Provozní. 

2.5.3 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál (dále jen VK) je majetkem pat ící majiteli společnosti. Tvo í jej 

kapitál, jenž společnost nabyla od svých majitel  (základní kapitál, kapitálové fondy) nebo 

ze své podnikatelské činnosti (fondy ze zisku, nerozdělený hospodá ský výsledek). Vlastní 
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kapitál tvo í výhradní podnikatelské riziko, jelikož obchodní společnosti jim ručí. Podíl 

vlastního kapitálu na celkový kapitál je ukazatel finanční jistoty podniku. [5] 

Vlastní kapitál v podniku jednotlivce je tvo en peněžitými či nepeněžitými vklady, 

VK u obchodních společností je rozdělen do více částí: [5] 

 Základní kapitál; 

 Kapitálové fondy; 

 Fondy ze zisku; 

 Nerozd lený zisk hospoda ení z minulých let; 

 VH hospoda ení b žného účetní období. 

2.5.4 Základní kapitál 

Základní kapitál je složen z peněžitých a nepeněžitých vklad , je povinnou součástí 

společností s ručením omezeným a akciových společností p i jejich založení. V s. r. o. se 

jeho výše zapisuje do obchodního rejst íku. V a. s. vzniká základní kapitál vydáním akcií o 

jisté jmenovité hodnotě1. [6], [5] 

2.5.5 Cizí kapitál 

Cizí kapitál je finančním zdrojem pro mnoho společností a je tvo en závazky 

(dluhy) společnosti, které musí ve stanovené době splatit. Cizí kapitál rozdělujeme na 

krátkodobý cizí kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. [5] 

Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé dluhy) je spojen se závazky podniku se 

splatností jednoho roku. Do krátkodobého cizího kapitálu jsou za azeny krátkodobé 

bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy p ijaté od odběratel , p jčky, zaměstnanecké 

závazky, nezaplacené daně, výdaje p íštích období, dlužné dividendy aj. [5] 

Dlouhodobý cizí kapitál je tvo en dlouhodobými úvěry, vydanými dluhopisy, 

leasingovými úvěry a jinými dlouhodobými závazky. [5] 

 

                                                 
1 Jmenovitá hodnota=nominální hodnota, hodnota napsaná na cenném papíru aj.  
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2.5.6 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ) je p ehledem o výnosech, nákladech 

a výsledcích hospoda ení za určité účetní období. Poskytuje informace o pohybu výnos  

a náklad , avšak není zamě en na p íjmy a výdaje. Tento výkaz slouží ke sledování 

dynamiky jednotlivých položek podniku. [3] 

2.5.7 Výsledek hospoda ení 

Výsledek hospoda ení (dále jen VH) je hlavní položkou výkazu zisku a ztráty, jenž 

vykazuje schopnost společnosti tvo it kladný výsledek hospoda ení. [3] 

2.6 Horizontální analýza a vertikální analýza 

Horizontální analýza p ejímá data z účetních výkaz  (rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty, výroční zprávy) v určitém časovém intervalu nap . 3-10 let a sleduje absolutní či 

relativní změny vykazovaných dat. [4] 

� ě   % = ěž é í− ř í íř í í ×   (1) 

í � ě = běžné období − předchozí období (2) 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivou strukturu aktiv a pasiv (majetek a kapitál) 

a p edstavuje procentní rozbor základních účetních výkaz . Vertikální analýzou je zjištěna 

relativní změna jednotlivých částí na celkové bilanční sumě. [4], [3] 

2.7 Pom rové ukazatelé 

Tento oddíl teoretické části bakalá ské práce je zamě en na vysvětlení jednotlivých 

poměrových ukazatel  likvidity, rentability a zadluženosti. 

2.7.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability jsou směrnicí pro vytvá ení nových zdroj  s cílem dosahovat 

zisku díky výnosnosti investovaného kapitálu. Ukazatelé vychází ze základních účetních 

výkaz  rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rentabilita slouží i jako hodnocení celkové 
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efektivnosti vloženého kapitálu. Tento ukazatel je směrodatným bodem pro akcioná e 

a potenciální investory a měl by mít tendenci k r stu. [3] 

V rámci finanční analýzy jsou nejpodstatnějšími t i kategorie zisku. 

1) EBIT – zisk p ed odečtením úrok  a daní. 

2) EAT – zisk po zdanění. 

3) EBT – zisk p ed zdaněním. 

V praxi je využito těchto ukazatel : 

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu; 

 Rentabilita vlastního kapitálu; 

 Rentabilita tržeb; 

 Rentabilita náklad . 

Komparací celkového vloženého kapitálu (ROA) je vyjád ena celková efektivnost 

společnosti, její schopnost vydělávat či její produkční síla. [3] 

�OA = ý ž ý á  (3) 

Rentabilitou vlastního kapitálu je vyjád ena výnosnost investovaného 

kapitálu akcioná i, pop ípadě vlastníky společnosti. [3] 

�OE = í á  (4) 

Rentabilita tržeb je poměrem pracujícím s r znými výsledky hospoda ení 

v čitateli a tržbami r zného druhu ve jmenovateli. [3] 

�O� = ž  (5) 

Rentabilita náklad  je doplňkovým ukazatelem k ukazateli rentability tržeb. [3] 

Nákladovost = − ž  (6) 
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2.7.2 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou poměrové ukazatelé profilující zp sobilost společnosti 

splácet své závazky, čímž se vyjad uje solventnost daného podniku. Solventnost podniku je 

formulována jako splácení dluh  v jejich splatném období. [4] 

Ukazatelé vytvá í poměr mezi prost edky platby závazk  (čitatel) a závazky 

(jmenovatel). [4] 

B žná likvidita 

Běžná likvidita je ukazatelem zobrazujícím kolikrát jsou krátkodobé závazky 

pokryty oběžnými aktivy. Tato likvidita je ovlivněna strukturou zásob a jejím oceňováním 

k prodejnosti a strukturou pohledávek vzhledem k neplacení ve lh tě či nedobytnosti. Doba 

p eměny zásob m že být delší, jelikož p eměna na peníze je provázána p eměnou na 

výrobek, který musí být prodán. [4] 

Tento ukazatel je mě ítkem budoucí solventnosti společnosti a je dostačující pro 

hodnotu vyšší než 1,5. 

Běžná likvidita = ěž á é á  (7) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita využívá pouze prost edky v hotovosti či na účtech jako čitatel, 

oproti běžné likviditě jsou zde vyloučeny zásoby. Krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky jsou očištěny od těžko vymahatelných či pochybných položek. Vysoká hodnota 

pohotové likvidity poukazuje na nadměrné množství zásob v rozvaze. [4] 

Hodnota daného ukazatele by neměla klesnout pod 1. 

Pohotová likvidita = ěž á − áá é á  (8) 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita zjišťuje, zda je podnik schopen splácet své splatné dluhy. 

V čitateli se nachází peníze v hotovosti či na běžných účtech, pop ípadě volně 

obchodovatelné cenné papíry, splatné dluhy, šeky a směnky. Hodnota okamžité likvidity by 

měla být vyšší než 0,2. [4] 

Okamžitá likvidita = ěž í ř +ž ě é á  (9) 

2.7.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity mě í, jestli podnik hospoda í správně se svými aktivy pomocí 

mě ení celkové rychlosti obratu a rychlosti obratu jednotlivých prvk . Díky tomu klasifikují 

vázanost kapitálu v jistých formách aktiv. [1] 

Počet obrátek: 

Poskytuje informaci, kolikrát se určitý druh majetku obrátí za časový interval. [1] 

Doba obratu: 

Doba vázanosti majetku v určitých formách majetku. [1] 

2.7.4 Nejčast jší pom rové ukazatelé: 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob mě í, kolik dní je kapitál vázán ve formě zásob. Do čitatele jsou 

vloženy r zné druhy zásob (zboží, výrobky, nedokončená výroba, r zné druhy surovin, 

materiál) a do jmenovatele je dosazena denní spot eba (denní náklady) sledovaného druhu 

zásob. [1] 

Doba obratu zásob = ě á á
í á

  (10) 



Radim Mikulík: Finanční analýza společnosti LogTech s. r. o. 

2018 13 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je výpočtem podílu pr měrného stavu pohledávek 

z obchodního styku (čitatel) a pr měrných tržeb s fakturační splatností (jmenovatel). Díky 

ukazateli doby obratu pohledávky je určena doba, jež uplyne mezi prodejem na obchodní 

úvěry a p ijetím peněz ve dnech. [1] 

Doba obratu pohledávek = á   í  í ž   í ú ě  (11) 

Doba obratu závazk  

Doba obratu závazk  určuje počet dní, jež pr měrně uplyne mezi nákupem zásob 

a jejich zaplacením. [1] 

Doba obratu závazků = á   í  ůí á   í ú ě   (12) 

Vázanost celkových aktiv 

Vázanost celkových aktiv je ukazatelem mě ícím výkonnost využití aktiv s cílem 

dosažení tržeb, celkovou produkční efektivnost podniku. Nižší hodnoty jsou lepší, jelikož 

podnik expanduje, aniž by zvyšoval své finanční zdroje. [4] 

Vázanost celkových aktiv = č í ž  (13) 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel uvádějící počet obrátek (kolikrát se aktiva obrátí) za určitou dobu (rok). 

V p ípadě, že využití aktiv je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěných jako pr měr 

obratu, tak by podnik měl zvýšit své tržby nebo prodat některé z aktiv. [4] 

Obrat celkových aktiv = č í ž
 (14) 
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2.8 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti definují vztah mezi vlastními a cizími zdroji společnosti, 

mě í, v jakém rozsahu podnik používá k financování cizí zdroje (zadluženost podniku). [4] 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy. Větší 

hodnota vlastního kapitálu tvo í větší bezpečnostní krytí proti ztrátám vě itel  v p ípadě 

likvidace. [4] 

Celková zadluženost = í áá  (15) 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost vyjad uje část aktiv, jež je placena dlouhodobými dluhy. 

Tímto ukazatelem lze získat optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých zdroj . 

Dlouhodobé zdroje jsou tvo eny závazky, úvěry a rezervami. [4] 

Dlouhodobá zadluženost = ý í áá   (15) 

B žná zadluženost 

Běžná zadluženost udává poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy. 

V čitateli se nachází bankovní úvěry, krátkodobé závazky, p echodné položky, dohadné 

položky. [4] 

Běžná zadluženost = á ý í áá   (16) 
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Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti je založen na podobném principu jako celková zadluženost. 

Tento ukazatel roste exponenciálně s vyšší proporcí dluh  ve finanční struktu e podniku na 

rozdíl od celkové zadluženosti, jež roste lineárně. Je také označována jako finanční míra 

samostatnosti podniku. [4] 

Koeficient zadluženosti = í áí á  (18) 

Kvóta vlastního kapitálu 

Kvóta VK je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. Ukazatelem je 

vyjád ena nezávislost společnosti, dále informuje o finančním složení společnosti. 

P evrácením hodnoty kvóty VK je definován princip finanční páky. [4] 

Kvóta zadluženosti vlastního kapitálu = í áá  (19) 

2.9 Du Pont v pyramidový rozklad Ě5ě 

Du Pont v pyramidový rozklad (diagram) je p íkladem struktury podílových 

ukazatel  vyvinutý společností Du Pont de Nemours. Princip spočívá v návaznosti součtu 

nákladovostí primárních položek náklad  na ukazatele ziskové marže. Díky tomuto ukazateli 

je možnost získat strategické závěry týkající se vývoje celé společnosti. [1] 

Pyramidální rozklad je odvozen z cíle vrcholového managementu maximalizovat 

výnos na vlastní jmění. Ukazatel je podmínkou pro výhodnost investovaného kapitálu do 

společnosti, jelikož společnost využívá vlastní i cizí kapitál k nabytí aktiv. V rozkladu 

dochází k hodnocení p eměny výnos  na aktiva, hodnocení multiplikačního vlivu cizích 

zdroj  na objem zisku podniku. V p ípadě, že podniku cizí kapitál p inesl více než je jeho 

samotná hodnota, dojde k zvýšení rentability vlastního kapitálu. Cizí kapitál je využit pro 

zvýšení vlastního jmění. [1] 

Z první úrovně pyramidového rozkladu je odvozen ukazatel (multiplikátor) pomocí 

zvýšení vlastního kapitálu cizím jměním. V druhé části je analyzována ziskovost 
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podnikatelské činnosti se spot ebou vstupní nákladovosti daných nákladových položek, jež 

vedou k dosažení ziskovosti. [1] 

V pravé části pyramidového rozkladu je analyzován obrat celkových aktiv 

a vázanost jednotlivých forem s cílem dosažení tržeb a zisku analyzovaných v levé části 

rozkladu. [1] 

Celá struktura vykazuje syntetický pohled finanční situace podniku a p edstavuje 

základní vazby mezi každou oblastí finančního ízení. Výpočtem celé struktury podílových 

ukazatel  dochází ke zhodnocení významu ukazatel  na nižších úrovních pyramidy. Díky 

kvantifikaci vlivu faktor  lze najít možnosti ke zlepšení finančního stavu podniku. [1]
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Obrázek 1 Du Pontův diagram 

Zdroj: [4], [3] a vlastní zpracování 
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ůnalýza Du-Pontova pyramidálního rozkladu m že být provedena těmito t emi 

metodami:  

1) Logaritmická metoda   

Logaritmická metoda je tvo ena z index  změn jednotlivých ukazatel . Metoda je 

využita v p ípadě existence multiplikačních vazeb mezi dílčími ukazateli a pouze pro 

nezáporné hodnoty, tj. čitatel i jmenovatel mají r zná znaménka či ukazatel nabývá nulovou 

hodnotu. [4] 

2) Funkcionální metoda   

Funkcionální metoda pomocí dělení p i azuje změnu syntetického ukazatele 

k jednotlivým analytickým ukazatel m. Metoda není citlivá na volbu po adí dílčích 

ukazatel  a m že pracovat i se zápornými hodnotami analytických ukazatel , jelikož 

neovlivňují výsledek, proto je vhodná pro multiplikativní vazby. [4] 

3) Postupná metoda 

Postupná metoda je založena na predikci změny pouze jednoho činitele, ostatní 

činitelé z stávají nezměněni. Tento zp sob jde využít jenom právě tehdy, když mezi 

syntetickým ukazatelem a dílčími analytickými ukazateli je součin. Výhodou této metody je 

jednoduchost, avšak po adí činitel  ovlivňuje výsledek. [4] 

Du-Pont v pyramidální rozklad lze provést t emi výše uvedenými metodami, avšak 

v bakalá ské práci bude využita metoda logaritmická, která vychází z index  změn 

jednotlivých analytických ukazatel , mezi kterými jsou multiplikační vazby. Hlavní 

podmínkou pro využití této metody je nezápornost vrcholového ukazatele, jelikož pro 

logaritmus není definována záporná hodnota. [4] 

Vliv změny ukazatel  na nižších stupních rozkladu na změnu celkového 

syntetického ukazatele, jinak výnosu na vlastní jmění, vypočteme následujícím postupem, 

jenž využívá tyto ukazatele: [1]
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Z = čistý zisk 

E = vlastní jmění 

A = aktiva celkem 

T = tržby (výnosy) 

1) celková změna syntetického ukazatele podle vzorce č. 20 [1] ∆ ZE = ZE − ZE   (20) 

2) vliv změny multiplikátor  výnosu jmění na změnu syntetického ukazatele lze 

provést pomocí vzorce č. 21 [1]  

∆ Z E AE =   AEAE ZAZA + AEAE
× ∆ ZE  (21) 

3) vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele, výpočet podle 

vzorce č. 22 

∆ Z E ZA =   ZAZA ZAZA + AEAE
× ∆ ZE  (22) 

4) vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele, výpočet podle 

vzorce č. 23 [2] 

∆ Z E ZT =   ZTZT ZTZT + TATA
× ∆ Z E ZT   (23)
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5) vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele lze vypočítat podle 

vzorce č. 24 

∆ Z E TA =   TATA ZTZT + TATA
× ∆ Z E ZA   (24) 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Kapitola se zabývá základními informacemi o společnosti LogTech s. r. o., historií 

společnosti, organizační strukturou a produkty či službami společnosti.  

3.1 Historie společnosti 

 LogTech s. r. o. se datuje do roku 2003, kdy se společnost stala zprost edkovatelem 

zakázky letištní úpravy terminál  v Praze pro společnost Vanderlande Industries Holding B. 

V. Postupem času docházelo k vývoji podniku a k její činnosti se p idávaly práce spojené 

s realizací projekt  a následné post realizační fáze jako nap . servisní podpora, financování, 

návrh systém , elektroinženýrink aj. [2] 

3.2 Základní údaje o společnosti LogTech, s. r. o. 

Společnost LogTech s. r. o. byla založena v roce 2004 Ing. Liborem Mihalkou, 

Pavlem Krausem a hlavním p edmětem činnosti je dodávka automatizovaných systém  

a všechny procesy spojené s touto aktivitou jako návrh systém  ešení, financování, servisní 

podpora, elektroinženýrink, PLC ízení, a to za spolupráce klíčových partner . LogTech 

zastupuje na českém trhu několik p edních světových integrátor  a dodavatel  subsystém  

automatizovaných skladovacích, transportních, vychystávacích ešení se zamě ením na 

ešení pro letiště, e-shopy a distribuční centra.  

  Společnost využívá zázemí a kompetence vedoucích světových firem 

(Vanderlande Industries Holding B. V.), které LogTech reprezentuje na českém 

a slovenském trhu. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:20091 a spolupracuje 

s tuzemskými společnostmi nap . PPL, Letiště Praha, Česká pošta a jiné. [2] 

3.3 Produkty a služby společnosti 

Společnost využívá kompetence světových firem v oblasti letištní techniky, 

distribučních center, skladových center a balíkových center.  
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4 FINůNČNÍ ůNůLÝZů SPOLEČNOSTI 

Primárními zdroji bakalá ské práce byla odborná literatura, interní materiály 

vlastního zpracování, dodané materiály nad ízeným pracovníkem (výkaz zisku a ztráty 

v letech od 2012-2016, rozvaha v letech 2012-2016). 

T etí část bakalá ské práce se zabývá finanční analýzou společnosti LogTech s. r. o. 

prakticky s návazností na výše objasněnou teoretickou část práce. První podkapitola je 

zamě ena na horizontální a vertikální analýzu, další podkapitola poukazuje na poměrové 

ukazatele, poslední část se věnuje Du-Pontovu pyramidovému rozkladu.  

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza je tvo ena pro hospodá ské výkazy (rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty) získané od společnosti LogTech s. r. o za období 2012-2016. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza v této části je zamě ena na vývoj celkových aktiv a pasiv 

v období let 2012-2016. Níže uvedená tabulka č. 2 poskytuje p ehled hodnot z horizontální 

analýzy vybraných aktivních položek rozvahy v relativní změně.  

 

Tabulka 2 Horizontální analýza aktivních složek rozvahy 

Horizontální analýza aktiv Období 
Položka [%] 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AKTIVA CELKEM 79,74 -0,98 44,75 15,09 

Dlouhodobý majetek -13,68 2,88 176,50 -3,52 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 -44,19 

Dlouhodobý hmotný majetek -13,68 2,88 176,50 -3,52 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ob žná aktiva 126,76 -2,00 17,95 24,90 

Zásoby 743,06 -62,59 -7,02 26,35 

Dlouhodobé pohledávky -37,86 -13,06 0,28 -17,65 

Krátkodobé pohledávky 181,77 -26,60 251,36 -39,59 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 110,53 43,33 63,66 -62,88 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 2 je patrné, že v roce 2013 došlo k rapidnímu navýšení celkových aktiv 

o témě  (80 %), v p epočtu na koruny o 20 269 tis. Kč. K tomuto nár stu došlo zvýšením 

nákupu oběžných aktiv ve formě zásob a nedokončené výroby či polotovaru a dalších dílčích 

části rozvahy tvo ících oběžná aktiva v absolutní hodnotě 21 305 tis. Kč. Dlouhodobý 

majetek mírně poklesl snížením hmotných movitých věcí a staveb. 

V roce 2014 se stav celkových aktiv mírně zmenšil, avšak trendem tohoto roku bylo 

využití zásob a snížení stavu skoro o (63 %). Pozitivní na tomto období je také mírné snížení 

hodnot krátkodobých a dlouhodobých pohledávek oproti minulému roku. 

Rok 2015 zaznamenal největší nár st u položek dlouhodobého majetku 

a krátkodobých pohledávek. Navýšení dlouhodobého majetku bylo zap íčiněno nákupem 

stavby. U krátkodobých pohledávek se jednalo o pohledávky z obchodních vztah . Dále 

došlo k navýšení aktiv o (44 %) z d vodu navýšení výše zmíněných aktivních položek. 

V roce 2016 nedošlo k extrému jako v minulých letech, avšak podíl celkových aktiv 

byl navýšen zhruba o (16%) zvýšením zásob. Dlouhodobý majetek se mírně snížil o témě  

4 % snížením dlouhodobého nehmotného majetku ve formě softwaru.  

V tabulce č. 3 je uvedena relativní změna vybraných rozvahových pasivních 

položek z horizontální analýzy. 

Tabulka 3 Horizontální analýza pasivních složek rozvahy 

Horizontální analýzy pasiv Období 
Položka [%] 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PASIVA CELKEM 79,74 -0,98 44,75 15,09 

Vlastní kapitál 12,39 78,60 38,93 3,01 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH minulých let 19,04 20,66 89,47 41,77 

VH běžného účetního období -3,94 422,46 -11,54 -89,27 

Cizí zdroje 232,90 -62,26 66,15 52,25 

Rezervy 0,00 0,00   0,00 

Dlouhodobé závazky -11,63 -8,74 -1,39 -13,78 

Krátkodobé závazky 527,34 -71,34 102,63 69,60 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 -100,00 0,00 0,00 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 
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V tabulce č. 3 je z ejmé, že v období 2012/2013 došlo k extrémnímu nár stu 

krátkodobých závazk  vzniklých v drtivé většině z obchodních vztah . Celková pasiva  

se navýšila témě  o (80 %) vzniknutými výše uvedenými závazky. Vlastní kapitál měl 

rostoucí tendenci a jeho hodnota nabyla částky 2 196 tis. Kč. 

V následujícím období 2013/2014 dosahuje největší změny výsledek hospoda ení 

běžného účetního období zap íčiněním snížení cizích zdroj  o 12 657 tis. Kč, vlivem snížení 

hodnot krátkodobých a dlouhodobých závazk . 

Období 2014/2015 má rostoucí tendenci celkových pasiv d vodem navýšení 

vlastního kapitálu spolu s cizími zdroji, kde došlo k nár stu o (66 %). Významné je také 

navýšení krátkodobých závazk  z obchodních vztah . Výsledek hospoda ení měl klesající 

tendenci z d vodu navýšení cizích zdroj .  

V letech 2015/2016 došlo k opětovnému navýšení pasiv, jež bylo zap íčiněno 

navýšením vlastního kapitálu, cizích zdroj  (závazk ). Navýšením pasivních složek došlo 

k rapidnímu poklesu výsledku hospoda ení za běžné účetní období. 

4.1.2 Vertikální analýza 

V tabulce je vyjád en procentuální podíl jednotlivých položek rozvahy k hodnotě 

celkových aktiv. Níže uvedená data a tabulky vytvá í obraz o struktu e aktiv podniku 

v období 2012-2016.
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Tabulka 4 Vertikální analýza aktivních složek 

Vertikální analýza aktiv Období 
Položka [%] 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Dlouhodobý majetek 33,43  16,05  16,68  31,86  26,71  
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0,00  0,00  0,00  0,20  0,10  

Dlouhodobý hmotný majetek 33,43  16,05  16,68  31,67  26,62  

Dlouhodobý finanční majetek 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ob žná aktiva 66,12  83,42  82,56  67,28  73,01  

Zásoby 4,76  22,33  8,44  5,42  5,95  

Dlouhodobé pohledávky 20,99  7,26  6,37  4,41  3,16  

Krátkodobé pohledávky 14,87  23,31  17,28  41,95  22,02  

Krátkodobý finanční majetek 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Časové rozlišení 0,45  0,53  0,76  0,86  0,28  
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky lze indikovat, že nejpodstatnější část aktiv ve všech letech 

tvo ila oběžná aktiva, jejichž hodnota neklesla pod 60 % z celkových aktiv. Dále lze 

konstatovat, že stav dlouhodobých pohledávek má klesající charakter.   

V roce 2012 tvo ila největší podíl na celkových aktivech oběžná aktiva, témě  

(67 %). Další d ležitou položkou podílející se na celkových aktivech byly dlouhodobé 

pohledávky, které byly největší za celé pětileté období v procentuální hodnotě (20,99 %). 

Podíl krátkodobých pohledávek byl nejmenší za sledované období. Dlouhodobý majetek byl 

zastoupen z větší části stavbami a soubory movitých věcí.  

Rok 2013 byl charakteristický pro jeho nejvyšší hodnotu oběžných aktiv za celé 

analyzované období, která byla tvo ena zejména krátkodobými 

pohledávkami, nedokončenou výrobou a polotovary. Podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech poklesl, jelikož došlo ke snížení hodnot staveb a souboru movitých věcí. 

Stav dlouhodobých pohledávek začíná mít klesající tendenci z d vodu poklesu hodnot 

ostatních pohledávek. 
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V roce 2014 nebyly zaznamenány žádné extrémní výkyvy, avšak za zmínku stojí 

snížení hodnot zásob podílejících se na celkových aktivech, dochází ke snížení pohledávek. 

Podíl dlouhodobého majetku tvo il (16,68 %). 

Následující rok 2015 byla zaznamenána razantní změna v podílu  

na aktivech u položek dlouhodobého majetku a krátkodobých pohledávek. Dlouhodobý 

majetek byl navýšen zvláště podílem staveb, témě  na (27 %). Hodnota krátkodobých 

pohledávek byla tvo ena z drtivé většiny pohledávkami z obchodních vztah . Dalším 

milníkem byla také hodnota dlouhodobých pohledávek, která má pokračující tendenci 

poklesu. 

Poslední analyzovaný rok 2016 byl význačný poklesem hodnot krátkodobých 

pohledávek, které změnily svou strukturu, jež byla tvo ena (15,83 %) pohledávkami 

z obchodních vztah . Extrémní nár st byl spat en u daňových pohledávek v či státu, kdy 

hodnota byla nejvyšší za sledované období (5,98 %). Dále za zmínku stojí navýšení 

oběžných aktiv, kdy hodnota peněž na účtu byla (38 %). 
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Následující tabulka je zobrazením pasivních složek vertikální analýzy v období let 

2012-2016. 

Tabulka 5 Vertikální analýza pasivních složek 

Vertikální analýzy pasiv Období 
Položka [%] 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Vlastní kapitál 69,71  43,59  78,62  75,46  67,54  

Základní kapitál 8,66  4,82  4,86  3,36  2,92  

Kapitálové fondy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Rezervní fondy 0,87  0,48  0,49  0,34  0,29  

Výsledek hospoda ení z minulých let 47,92  31,74  38,67  50,62  62,35  

Cizí zdroje 30,29  56,10  21,38  24,54  32,46  

Dlouhodobé závazky 16,55  8,14  7,50  5,11  3,83  

Krátkodobé závazky 13,74  47,96  13,88  19,43  28,64  

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00  0,00  0,00  1,14  0,00  

Časové rozlišení 0,00  0,31  0,00  0,00  0,00  
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 

Vertikální analýza pasiv na první dojem vypovídá o vysokém podílu vlastního 

kapitálu na celkových pasivech v témě  celém analyzovaném období. Hodnota VH 

z minulých let (2015,2016) spolu s cizími zdroji (2012, 2016) byli nedílnou součástí 

enormního podílu na celkových pasivech. 

V roce 2012, tvo il témě  ze (70 %) na celkových pasivech vlastní kapitál. Cizí 

zdroje se podílely (30,29 %), jež byly tvo eny obzvláště krátkodobými a dlouhodobými 

závazky z obchodních vztah . Výsledek hospoda ení tvo il témě  4Ř% podíl na celkových 

pasivech díky nerozdělenému zisku z minulých let. Tento trend pokračuje v celém dalším 

analyzovaném období. 

Rok 2013 byl typický pro jeho extrémní nár st cizích zdroj  zap íčiněný zvýšením 

krátkodobých závazk  z obchodních vztah , témě  (48 %), spolu s mírným poklesem podílu 

dlouhodobých závazk , (8,14 %). Podíl výsledku hospoda ení minulých let se v tomto roce 

snížil díky nár stu celkových pasiv, avšak v celém analyzovaném období má VH minulých 

let stoupající tendenci. Enormním nár stem cizích zdroj  došlo ke snížení podílu vlastního 

kapitálu, který má také rostoucí charakter. Skutečností nár stu cizích zdroj  se zvýšila 

celková pasiva mající rostoucí charakter. 
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V roce 2014 dochází k z etelnému navýšení podílu vlastního kapitálu, témě  

(79 %), který byl tvo en vysokým navýšením výsledku hospoda ení běžného účetního 

období, skoro (35 %), VH minulých let (38,67 %). Hodnota krátkodobých závazk  byla 

snížena na 13,ŘŘ% podíl na celkových pasivech, jenž byl primárně tvo en ostatními závazky 

(7,89 %), hodnota závazk  z obchodních vztah  se snížila na (5,99 %) z celkových pasiv 

a nově se navýšila hodnota podílu krátkodobých závazk  ke státu na (6,28 %) z celkových 

pasiv. 

Rok 2015 nebyl zcela rozdílným, ovšem za zmínku stojí navýšení VH minulých let 

na (50,62 %), který pokračoval rostoucím trendem nerozděleného zisku společnosti. 

V tomto období nedošlo k žádnému enormnímu nár stu či poklesu hodnot oproti roku 

minulému. 

V roce 2016 došlo k navýšení cizích zdroj , což bylo zap íčiněno nár stem 

krátkodobých závazk , které byly tvo eny primárně závazky z obchodních vztah   

(19,72 %), rovněž vyšší podíl měly i krátkodobé p ijaté zálohy (7,39 %). Podíl vlastního 

kapitálu byl mírně snížen vlivem nár stu celkových pasiv a nabyl hodnoty (67,54 %), 

nicméně trend zvyšování VK pokračoval. 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza komparuje změny položek výkazu zisku a ztráty v letech 

2012-2016. Tabulka č. 6 p edstavuje vstupní data položek z výkazu zisku a ztráty, jež jsou 

využity následně v horizontální analýze. 

Tabulka 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza VZZ Období 
Položka [tis. Kč] 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Výkony 41 244,00 1 636,00 -1 447,00 -54 301,00 

Výkonová spot eba 41 137,00 -14 325,00 -396,00 37 297,00 

Osobní náklady -325,00 859,00 620,00 -46 206,00 

Provozní VH -271,00 16 164,00 -2 168,00 -15 325,00 

Finanční VH 103,00 -512,00 -59,00 82,00 

VH za b žnou činnost -123,00 12 657,00 -1 807,00 -12 360,00 

VH za účetní jednotku -123,00 12 657,00 -1 807,00 -12 360,00 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování] 
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V následující tabulce č. 7 jsou zaznamenány procentuální změny výsledk  

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty.  

Tabulka 7 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování] 

Výše uvedená tabulka vypovídá o extrémním nár stu záporného finančního 

výsledku hospoda ení o (2133 %). Tato změna byla zap íčiněna nár stem splatné daně 

o témě  2 995 tis. Kč, tento jev je úzce spjat s enormním navýšením výsledku hospoda ení 

na (422,46 %). 

V období let 2012/2013 došlo k nár stu výkon  o (184,31 %), jenž z větší části byl 

zap íčiněn zvýšením vnitropodnikových zásob vlastní výroby o (646,67 %) a nár stem tržeb 

z prodeje vlastních výrobk  o (130,58 %). Výkonová spot eba byla navýšena o (294,97 %). 

Tato spot eba byla tvo ena zvýšením hodnot spot eby materiálu o (331,69 %), služby 

o témě  (298 %).  

Roky 2013/2014 byly význačné svým vysokým poklesem finančního výsledku 

hospoda ení, tento stav nastal díky rostoucímu výsledku hospoda ení, s tím souvisejícím 

navýšením splatné daně o (398,80 %). Došlo také ke změně osobních náklad  o (18,34 %) 

navýšením mzdových náklad  a sociálních náklad . 

 V letech 2014/2015 došlo k mírným pokles m témě  ve všech výše uvedených 

položkách. K této skutečnosti došlo díky navýšení osobních náklad  o (11,18 %), snížením 

finančního a provozního výsledku hospoda ení. 

Období let 2015/2016 bylo významné zvýšením výkonové spot eby vlivem 

navýšení hodnoty služeb o (59,75 %) a spot eby materiálu o (35,59 %). Finanční výsledek 

  Období 
Položka [%] 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Výkony 184,31 2,57 -2,22 21,86 

Výkonová spot eba 294,97 -26,01 -0,97 54,13 

Osobní náklady -6,49 18,34 11,18 13,40 

Provozní výsledek hospoda ení -6,70 428,64 -10,88 -86,26 

Finanční výsledek hospoda ení 81,10 -2 133,33 -11,01 13,78 

VH za běžnou činnost -3,94 422,46 -11,54 -89,27 

VH za účetní jednotku -3,94 422,46 -11,54 -89,27 
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hospoda ení je kladný, jelikož hodnota splatné daně se snížila o (86,68 %). Snížená hodnota 

splatné daně vznikla snížením hodnoty výsledku hospoda ení v daném období o (89,27 %). 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vztažnou položkou ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty byly výkony. 

V tabulce č. Ř jsou uvedeny vybrané položky výkazu zisku a ztráty a jejich procentuální 

podíl na výkonech. 

Tabulka 8 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Z tabulky výše uvedené lze vydedukovat, že největší podíl na výkonech měla 

výkonová spot eba v celém sledovaném období. V roce 2013 se výkonová spot eba 

s hodnotou (86,58 %) podílela nejvyšší měrou na výkonech, což bylo zap íčiněno navýšením 

podílu služeb na celkových výkonech, kdy hodnota činila (71,44 %). 

V roce 2012 se významnou měrou na celkových výkonech podílela výkonová 

spot eba (62,32 %), jež byla tvo ena z větší části službami (52,35 %) a p idanou hodnotou 

(45,38 %). Dále stojí za zmínku navýšení podílu osobních náklad  tvo ených nár stem 

podílu mzdových náklad  na (17 %).  

Rok 2013 byl tvo en většinovým podílem výkonové spot eby (86,58 %), složené 

z velké části nár stem podílu služeb na (71,44 %). Za zmínku stojí snížení p idané hodnoty 

na (16,30%) podíl na výkonech vzniklý snížením podílu osobních náklad  na (7,36 %).  

Nejvyššího procentuálního provozního výsledku hospoda ení bylo dosaženo v roce 

2014, jehož hodnota činila (30,55 %) vlivem zvýšení p idané hodnoty. 

Vertikální analýzy VZZ Období 
Položka [%] 2012 2013 2014 2015 2016 

Výkony 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Výkonová spot eba 62,32  86,58  62,46  63,25  80,01  

P idaná hodnota 45,38  16,30  42,14  40,17  -7,52  

Osobní náklady 22,39  7,36  8,50  9,66  8,99  

Provozní výsledek hospoda ení 18,06  5,93  30,55  27,84  3,14  

Finanční výsledek hospoda ení -0,57  -0,04  -0,82  -0,93  -0,66  

VH za běžnou činnost 13,94  4,71  23,99  21,70  1,91  

Výsledek hospoda ení za účetní jednotku 13,94  4,71  23,99  21,70  1,91  
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování  
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V roce 2015 tvo ila výkonová spot eba (63,25 %) největší podíl na výkonech. 

Oproti minulému roku nedošlo k výrazným změnám či výchylkám. 

V období roku 2016 došlo k nár stu výkonové spot eby na (80,01 %), také díky 

navýšení hodnot služeb (63,62 %). Tento rok zaznamenal poprvé zápornou hodnotu pro 

p idanou hodnotu (-7,52 %), která byla ovlivněna změnou výpočtu výkonové spot eby, ve 

které jsou nově součástí výpočtu náklady vynaložené na prodané zboží. 

4.2 ůnalýza pom rovými ukazateli 

V rámci finanční analýzy poměrovými ukazateli byly v této bakalá ské práci 

využity ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Definice jednotlivých 

poměrových ukazatel  byla uvedena v kapitole 2.7. 

4.2.1 Ukazatelé rentability 

V níže uvedené tabulce č. ř jsou vypočteny ukazatelé rentability celkového 

kapitálu, vlastního kapitálu, tržeb, ziskové marže a nákladovosti. 

Tabulka 9 Ukazatelé rentability 

 Období 

Ukazatelé rentability v % vyjád ení 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 16,55  8,62  43,25  26,50  2,84  

ROE 17,60  15,04  44,01  28,02  3,79  

ROS 17,58  7,14  26,57  27,48  2,72  

PMOS 13,04  5,43  21,26  21,93  1,89  

1 - ROS 82,42  92,86  73,43  72,52  97,28  
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování  

Rentabilita celkových aktiv nabývá v celém sledovaném období kladných hodnot 

s kolísavou tendencí. V prvním sledovaném roce byla hodnota ROů (16,55 %). V dalším 

roce 2013 došlo k polovičnímu snížení na (8,62 %) zap íčiněním zvýšení hodnoty aktiv 

z 25 418 tis. Kč na 45 6Ř7 tis. Kč a snížení hodnoty EBIT z 4207 tis. Kč na 3 ř36 tis. Kč. 

V následujícím roce 2013 je hodnota rentability celkových aktiv nejnižší z celého 

sledovaného období z d vodu enormního navýšení hodnoty EBIT z 3 ř36 tis. Kč na 

19 565 tis. Kč, mírným snížením hodnoty aktiv o 447 tis. Kč.  V roce 2014 byla rentabilita 

celkových aktiv nejvyšší v celém sledovaném období s hodnotou (43,25 %) díky enormnímu 

nár stu EBIT z 3 ř36 tis. Kč na 1ř 565 tis. Kč, a mírným snížením aktiv o 447 tis. Kč. 
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Následující rok došlo ke snížení hodnoty rentability celkových aktiv na hodnotu (26,50 %) 

z d vodu enormního nár stu aktiv ze 45 240 tis. Kč na 65 4Ř4 tis. Kč a snížením hodnoty 

EBIT o 2 034 tis. Kč. V posledním analyzovaném roce došlo k extrémnímu snížení hodnoty 

rentability aktiv na (2,84 %), jež bylo zap íčiněno extrémním snížením hodnoty EBIT 

ze 17 351 tis. Kč na 2 13ř tis. Kč. 

Rentabilita vlastního kapitálu měla v celém sledovaném období kolísavý charakter 

a v celém období se vyskytovaly kladné hodnoty díky kladnému hospodá skému výsledku. 

V roce 2014 byla hodnota rentability vlastního kapitálu nejvyšší s (44,01 %), z toho vyplývá, 

že společnost zhodnotila jednu korunu vlastního kapitálu na 0,44 Kč, naopak nejnižší 

zaznamenána hodnota se vyskytla v roce 2016 s hodnotou (3,79 %), z čehož plyne, že jedna 

koruna vlastního kapitálu vynesla témě  3Ř halí .  V roce 2012 každá koruna vlastního 

kapitálu vynesla skoro 18 halí . Následující rok 2013 došlo ke snížení hodnoty a bylo 

získáno 15 halé  z jedné koruny vložené do vlastního kapitálu. Posledním nezmíněným 

rokem je rok 2015, kdy se snížila hodnota oproti minulému roku a každá koruna vlastního 

kapitálu vynesla 2Ř halí .  

Rentabilita tržeb má v celém sledovaném období kladné hodnoty. ůvšak změny 

hodnot EBIT mají u tohoto ukazatele významnou roli stejně jako u rentability vlastního 

kapitálu, tudíž i podobný trend. Na začátku sledovaného období činila hodnota (17,58 %), 

poté došlo ke snížení na (7,14 %). Následující dva roky se pohybovaly v rozmezí 

(26,57-27,48 %). V následujícím roce došlo k rapidnímu snížení na (2,72 %), právě výše 

zmiňovaným snížením hodnoty EBIT. 
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V níže uvedeném grafu č. 1 je zobrazen vývoj ukazatel  ROů, ROE, ROS za 

sledované období 2012-2016.  

 

 

Dalším ukazatelem rentabilit je zisková marže, která podle tabulky č. ř má obdobný 

trend kolísavosti. Nejnižší hodnota ziskové marže byla v roce 2016 (1,88 %) a čistý zisk 

v tomto roce nabyl hodnoty 1 486 000. Kč, tržby naopak měly vysokou hodnotu 78 553 tis. 

Kč. Naopak rok 2015 je nositelem nejvyšší ziskové marže s (21,93 %), p ičemž hodnota 

čistého zisku byla 13 846 000 Kč, tržby v tomto roce 63 132 000. Kč. V celém sledovaném 

období byla hodnota ziskové marže kladná, a tak to bylo i v letech 2012, 2013, 2014, kdy 

docházelo k výše zmiňované kolísavosti, p ičemž se podnik stále nachází v černých číslech. 

Za zmínku však stojí rok 2013, kdy hodnota byla druhou nejnižší ze sledovaného období 

s čistým ziskem 2 996 000,- Kč. 

Posledním sledovaným poměrovým ukazatelem rentabilit je ukazatel nákladovosti. 

Jako pozitivní lze určit, co nejnižší hodnoty v analyzovaném období. ůvšak hodnota 

nákladovosti se v analyzovaném období pohybovala od (72-97 %). Nejvyšší zachycená 
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Tabulka č. 10 poukazuje na vývoj okamžité likvidity a její kolísavý pr běh. 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity se pohybují v intervalu 0,2 – 0,5. Jak je z tabulky 

č. 10 jasné, ani v jednom roce sledovaného období okamžitá likvidita nedosahuje 

doporučených hodnot intervalu.  

Rok 2012 měl hodnotu okamžité likvidity 1,Ř6 plynoucí z nejnižší hodnoty 

krátkodobého finančního majetku 6 4Ř0 tis. Kč za celé sledovaného období spolu s nejnižší 

hodnotou krátkodobých závazk  3 4ř3 tis. Kč. Následující rok 2013 došlo ke zlepšení 

ukazatele okamžité likvidity 0,64 a byl nejblíže doporučené hodnotě, k čemuž došlo 

navýšením hodnot krátkodobého finančního majetku o 7 463 tis. Kč a enormním zvýšením 

krátkodobých závazk  o 1Ř 420 tis. Kč. V roce 2014 byla hodnota okamžité likvidity 

nejvyšší za sledované období 3,64 zap íčiněním nízké hodnoty krátkodobých závazk  

6 2řŘ0 tis. Kč a zvýšením hodnoty peněžních prost edk  22 Ř34 tis. Kč. Roku 2015 hodnota 

činila 0,Ř0 díky snížení peněžních prost edk  o 12 6Ř5 tis. Kč a zvýšení krátkodobých 

závazk  o 6 445 tis. Kč. Poslední analyzovaný rok 2016 okamžitá likvidita měla hodnotu 

1,46 zp sobenou enormním navýšením krátkodobých závazk  21 5Ř2 tis Kč z 12 725 tis. 

Kč a extrémním zvýšením krátkodobého finančního majetku z 10 149 tis. Kč na 31 569 tis. 

Kč. 

Další analyzovanou položkou je pohotová likvidita. Její doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 1-1,5. V tabulce č. 10 se do doporučeného intervalového rozmezí dostal 

pouze rok 2013 s hodnotou 1,27, jelikož hodnota oběžných aktiv byla 38 112 tis. Kč, zásob 

10 201 tis. Kč a krátkodobých závazk  21 ř13 tis. Kč. V dalších letech 2012, 2014, 2015, 

2016 se do intervalového rozmezí nedostal ani jeden rok. Tento jev byl zap íčiněn vysokou 

hodnotou oběžných aktiv, mírným kolísáním zásob od 1 210 tis. Kč do 4 483 tis. Kč 

a v neposlední adě st ídavým pr během r stu a poklesu krátkodobých závazk .  

Poslední zkoumanou položkou je běžná likvidita. Doporučená hodnota běžné 

likvidity je 1,5 a zároveň > 1. Z tabulky č. 10 je patrné, že ani jeden rok nenabyl doporučené 

hodnoty, avšak v celém sledovaném období byla hodnota vyšší než 1.  Z toho vyplývá, že 

podnik uspokojí pohledávky svých vě itel . Nejblíže se k optimální hodnotě p iblížil rok 

2013 s hodnotou 1,74 tvo enou krátkodobými závazky 21 913 tis. Kč a oběžnými aktivy 

38 112 tis. Kč. V dalších analyzovaných letech byla hodnota větší než 2,5, neboť hodnoty 
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oběžných aktiv tvo ily v poměru s krátkodobými závazky hodnotu více než 2,5, z toho 

vyplývá, že podnik je schopen platit své závazky včas. Na druhou stranu podnik ve většině 

let váže své peníze, které by mohly být investovány. 

4.2.3 Ukazatelé aktivity 

V následující tabulce č. 11 jsou uvedeny informace o vývoji ukazatel  aktivity 

(vázanost celkových aktiv, obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba 

obratu pohledávek, doba obratu závazk ). 

Tabulka 11 Ukazatelé aktivity 

 Období 

Ukazatel aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

vázanost celkových aktiv 1,06  0,83  0,61  1,04  0,96  

doba obratu zásob 18 67 19 20 21 

doba obratu pohledávek 54 69 35 156 55 

doba obratu závazk  53 143 31 73 99 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 

Prvním ukazatelem tabulky č. 11 je vázanost celkových aktiv. Hodnoty vázanosti 

celkových aktiv se pohybují v rozmezí od 0,61 do 1,06. V období let 2012-2014 docházelo 

ke snižování hodnot a m žeme íci, že podnik se stával více efektivním a expandoval. V roce 

2015 se hodnota vrátila nahoru 1,04, následující rok došlo k mírnému snížení, což je 

pozitivní pro společnost. 

V roce 2013 došlo k navýšení celkových aktiv o 20 26ř tis. Kč, k zvýšení tržeb 

o 31 240 tis. Kč. Následující rok 2014 hodnota vázanosti celkových aktiv poklesla oproti 

roku 2013 na hodnotu 0,61 díky zvýšení tržeb na 73 627 tis. Kč a mírným poklesem aktiv. 

Roku 2015 došlo k nár stu analyzovaného ukazatele na 1,04 zap íčiněním zvýšené hodnoty 

celkových aktiv na 65 4Ř4 tis. Kč, snížením tržeb o 10 4ř1 tis. Kč. V posledním 

analyzovaném roce došlo opět ke snížení na hodnotu 0,ř6, jelikož hodnota celkových aktiv 

vzrostla na částku 75 367 tis. Kč, hodnota tržeb byla navýšena o 15 421 tis. Kč. 
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Kč. Enormním nár st je zaznamenám v roce 2015 s hodnotou 156 dní, zap íčiněním poklesu 

tržeb na 63 132 tis. Kč, a extrémním nár stem pohledávek z obchodních vztah  

27 271 tis. Kč.  

Poslední analyzovanou položkou je doba obratu závazk  ukazující, po jak dlouhou 

dobu společnost drží své peníze, než splatí své závazky.  V období let 2012-2016 dochází ke 

kolísavosti hodnot doby obratu závazk  až na poslední k nár stu. Enormní hodnoty 143 dní 

nabyl rok 2013, protože hodnota závazk  z obchodních vztah  je nejvyšší z celého 

sledovaného období 21 913 tis. Kč, p ičemž hodnota tržeb činila 55 164 tis. Kč. V roce 2012 

byla hodnota nižší než hodnota doby obratu pohledávek a to 53 dní, jelikož hodnota tržeb 

byla nejmenší za celé sledované období 23 ř24 tis. Kč. Rok 2014 nabyl nejnižší hodnoty 

doby obratu závazk  a to 31 dní, hodnota byla nižší než doba obratu pohledávek. Rok 2014 

byl tvo en velmi vysokými tržbami 73 623 tis. Kč a nízkými krátkodobými závazky 6 280 

tis. Kč. V následujících letech 2015, 2016 dochází k nár stu hodnot. V roce 2015 byla 

hodnota menší než doba obratu pohledávek o Ř3 dní, v roce 2016 větší, s hodnotou řř dní. 

Souhrnem lze íci, že když porovnáme dobu obratu závazk  a pohledávek, tak 

hodnoty doby obratu pohledávek jsou vyšší než doby obratu závazk  ve t í z pěti 

sledovaných let. Podnik by se měl zamě it na získání svých pohledávek. ůvšak v p ípadě 

společnosti LogTech s. r. o. je tento fakt velice nepravděpodobné, jelikož se společnost 

angažuje na ve ejných zakázkách a musí p ijmout dané podmínky splatnosti.
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4.2.4 Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka č. 12 poskytuje informace o vývoji ukazatel  zadluženosti, p esněji 

o celkové zadluženosti, finanční nezávislosti, míry zadluženosti, dlouhodobého 

zadluženosti, krátkodobé zadluženosti. 

Tabulka 12 Vývoj ukazatelé zadluženosti 

 Období 
Ukazatel zadluženosti v % 2012 2013 2014 2015 2016 

celková zadluženost 30,29  56,10  21,38  24,54  32,46  

finanční nezávislost 69,71  43,59  78,62  75,46  67,54  

míra zadluženosti 43,45  128,70  27,19  32,52  48,07  

dlouhodobá zadluženost 16,55  8,14  7,50  5,11  3,83  

krátkodobá zadluženost 13,74  47,96  13,88  20,57  28,64  

Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 

Optimální hodnota celkové zadluženosti je v rozmezí 30-60 %. V tabulce č. 12 se 

optimální hodnoty celkové zadluženosti vyskytly pouze v roce 2012, 2013, 2016.  

Celková zadluženost v tabulce č. 12 má kolísavý charakter v celém sledovaném 

období.  

V roce 2013 došlo k navýšení celkové zadluženosti na 56,10 % podílem zvýšení 

celkových aktiv o 20 26ř tis. Kč a cizích zdroj  o 17 ř31 tis. Kč. Rok 2014 je značný 

rapidním poklesem celkové zadluženosti. Došlo k poklesu celkových aktiv o 447 tis. Kč 

a cizích zdroj  o 15 ř5Ř tis. Kč. V následujícím roce 2015 p išel vzr st celkové zadluženosti 

na 24,54 %. Na změně se podílel r st celkových aktiv o 20 244 tis. Kč  

a cizích zdroj  o 6 3řŘ tis. Kč. V posledním analyzovaném roce 2016 vzrostla hodnota na 

32,46 %. Hodnota cizích zdroj  činila 24 466 tis. Kč, aktiva celkem 75 367 tis. Kč. 

Jak již bylo zmíněno, hodnoty pohybující se v doporučeném intervalu jsou v letech 

2012, 2012, 2016. Naopak v roce 2014 a 2015 se nacházely hodnoty pod doporučeným 

intervalem, kdy podnik byl méně dotovaný cizím kapitál.  

Finanční nezávislost je doplňkem k celkové zadluženosti vyjad ující finanční 

nezávislost společnosti. Z tabulky č. 12 lze vidět, že hodnota finanční nezávislosti v letech 
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2012-2015 je kolísává. Nejnižší hodnota finanční nezavilosti 43,5ř % nastala v roce 2013 

díky nár stu aktiv s hodnotou 45 687 tis. Kč, zvýšením vlastního kapitálu o 2 1ř6 tis. Kč. 

V roce 2014 hodnota byla nejvyšší a to 7Ř,62 %, jelikož došlo k poklesu celkových aktiv 

o 447 tis. Kč a enormním zvýšením vlastního kapitálu o 15 653 tis. Kč. 

Míra zadluženosti oproti celkové zadluženosti roste do nekonečna, celková 

zadluženost pouze do 100 %. Z tabulky č. 12 je z ejmé, že k nejnižší mí e zadluženosti došlo 

v roce 2014 s 27,1ř %. Největší míru zadluženosti nese rok 2013.  

V roce 2012 míra zadluženosti činila 43,45 %. Hodnota cizího kapitálu byla 7 699 

tis. Kč, vlastní kapitál 17 71ř tis. Kč. Tyto hodnoty byly nejmenší za celé sledované období. 

Následující rok 2013 byl zaznamenán enormní nár st na 12Ř,70 %, protože hodnota 

vlastního kapitálu mírně vzrostla o 2 1ř6 tis. Kč, hodnota cizího kapitálu hojně vzrostla 

o 17 ř31 tis. Kč. Rok 2014 byl charakteristický velkým poklesem míry zadluženosti díky 

nižší hodnotě cizího kapitálu ř 672 tis. Kč, vzr stem vlastního kapitálu o15 653 tis. Kč. 

V následujícím roce 2015 došlo k vzr stu hodnoty míry zadluženosti na 32,52 %. Vlastní 

kapitál byl navýšen o 13 Ř46 tis. Kč oproti minulému roku, hodnota cizích zdroj  byla 

16 070 tis. Kč. V posledním analyzovaném roce došlo k vzr stu míry zadluženosti na 

48,07 %. Cizí zdroje povýšily o Ř 396 tis. Kč, vlastní kapitál taktéž o 1 4Ř7 tis. Kč. 

Dlouhodobá zadluženost vyjad uje, jaká část aktiv podniku financuje dlouhodobé 

dluhy. Nejvyšší zaznamenaná hodnota dlouhodobé zadluženosti dosahuje 16,55 % v prvním 

roce sledovaného období, kdy hodnota celkových aktiv byla 25 41Ř tis. Kč. Hodnota 

krátkodobých závazk  v roce 2012 měla největší hodnotu v celém sledovaném období 

4 206 tis. Kč. Nejmenší hodnota dlouhodobé zadluženosti činí 3,Ř3 % v roce 2016. Tato 

hodnota vznikla zap íčiněním vysoké hodnoty celkových aktiv 75 367 tis. Kč a nejnižší 

hodnotou dlouhodobých závazk  2 ŘŘ4 tis. Kč.  

Posledním analyzovaným poměrovým ukazatelem je krátkodobá zadluženost, která 

je tvo ena součtem krátkodobých finančních úvěr , finančních výpomocí a krátkodobých 

závazk . Na témě  celé sledované období měli vliv pouze krátkodobé cizí závazky a celková 

aktiva, jelikož žádná hodnota krátkodobých bankovních úvěr , krátkodobých finančních 

výpomocí v letech 2012, 2013, 2014, 2016 nebyla zaznamenána.  



Radim Mikulík: Finanční analýza společnosti LogTech s. r. o. 

2018 43 

Nejnižší krátkodobá zadluženost nastala v roce 2012 13,74 %, byla tvo ena nejnižší 

mírou krátkodobých závazk  3 4ř3 tis. Kč a nejnižšími aktivy 25 41Ř tis. Kč. Následný rok 

2014 činila hodnota krátkodobé zadluženosti 47,ř6 %. P íčina enormní krátkodobé 

zadluženosti vznikla vzr stem celkových aktiv o 20 269 tis. Kč a krátkodobých závazk  

o 18 420 tis. Kč. V roce 2014 došlo k poklesu krátkodobé zadluženosti díky nižší hodnotě 

krátkodobých závazk  6 2Ř0 tis. Kč, mírnému snížení aktiv o 447 tis. Kč. V následujících 

dvou letech 2015, 2016 dochází k nár stu krátkodobé zadluženosti, v obou p ípadech změna 

vznikla nár stem celkových aktiv spolu s krátkodobými závazky. Hodnota celkových aktiv 

v roce 2015 byla 65 4Ř4 tis. Kč, 12 725 tis. Kč. Poslední rok hodnota celkových aktiv činily 

75 367 tis. Kč, krátkodobých závazk  21 5Ř2 tis. Kč.  

4.3 Du-Pont v pyramidální rozklad 

K výpočtu Du-pontova pyramidální rozkladu v bakalá ské práci je využita 

logaritmická metoda za celé sledované období. 

Následující tabulka poskytuje údaje vstupních hodnot pro výpočet Du-Pontova 

rozkladu. 

Tabulka 13 Vstupní data Du-Pontova pyramidového rozkladu 

 Období 
Položky v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 17 719 19 915 35 568 49 414 50 901 

EůT (čistý zisk) 3119 2996 15653 13846 1486 

Tržby 31 501 62 206 79 607 67 365 88 062 

Celková aktiva 25 418 45 687 45 240 65 484 75 367 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 
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V tabulce č. 14 jsou vyjád eny výsledky Du-Pontova pyramidálního rozkladu 

v relativních změnách. 

Tabulka 14 Du-Pontův pyramidální rozklad v relativních změnách 

 Období 
Relativní zm na 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Syntetický ukazatel 
ROE (Z/E) -14,5356 192,5342 -36,33298 -86,4752 

ůnalytické ukazatele 
Multiplikátor kapitálu akcioná  
(A/E) -9,2919 82,1140 -16,1418 -30,7435 

Obrat aktiv -2,7427 85,4081 -0,9890 -37,3929 

Zisková marže -2,5009 25,0120 -19,1989 -17,8025 
Zdroj: [interní zdroje] a vlastní zpracování 

Z tabulky č. 14 je z ejmé, že pr běh změny syntetického ukazatele se pohybuje ve 

t ech ze čty  období v záporných hodnotách.  

Multiplikátor se nachází v záporných hodnotách, jelikož hodnota čistého zisku je 

kolísává. D vod (82,1140%) podílu je extrémní zvýšení čistého zisku a rostoucí trend 

oběžných aktiv až na rok 2014. 

Enormní mírou se v letech 2013/2014 na syntetickém ukazateli podílel obrat aktiv 

85,4081 % díky vysokému nár stu hodnoty čistého zisku o 12 657 tis. Kč. Obrat aktiv se 

nachází v červených číslech ve t ech obdobích z d vodu výrazného kolísání hodnoty čistého 

zisku. 

Shrnutím lze íci, že syntetický ukazatel je většinově ovlivňován obratem aktiv a 

multiplikátorem kapitálu v roce 2013/2014 v kladných číslech a v dalších letech číslech 

záporných. Nedílnou součást podílu tvo ila i zisková marže, kdy vývoj rentability tržeb je 

proveden v kapitole č. 4.2.1.  
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5 NÁVRHY ů DOPORUČENÍ   

P edposlední kapitola bakalá ské práce bude zamě ena na hodnocení výsledk  

a následných doporučení vedoucím k lepší finanční situaci podniku.  

Dlouhodobý majetek nenabývá rostoucího charakteru. Oběžná aktiva mají vyšší 

relativní podíl na aktivech než dlouhodobý majetek. Oběžná aktiva jsou tvo ena vysokými 

hodnotami krátkodobého finančního majetku. Společnost by měla tedy více investovat do 

dlouhodobějších aktiv, jelikož ty mohou dosáhnout vyšší výnosnosti.  

 Hodnoty likvidit se pohybovaly v témě  celém sledovaném období nad optimálními 

hodnotami. Zjištěné hodnoty běžné likvidity dokazují, že podnik je schopen splatit své 

závazky svými oběžnými aktivy. Hodnota pohotové likvidity je poměrně dost tvo ena 

zásobami, proto by podnik mohl tyto zásoby snižovat, avšak i bez těchto zásob by byl podnik 

schopen splatit své závazky. Okamžitá likvidita se pohybuje ve všech obdobích nad 

optimální hodnotou, z toho lze dedukovat, že podnik nevyužívá své finanční prost edky 

efektivně, jelikož nejsou zhodnoceny. Společnost by měla investovat, nebo dát své finanční 

prost edky na úrokové účty, které by ji p inesly výnosové úroky.  

D ležité pro chod podniku je i stav a charakter rentabilit ROE a ROA. Hodnoty 

rentabilit měly v prvních t ech letech kolísavý charakter, poté docházelo k enormním 

pokles m. Společnost provádí práce většinou v rámci státní či zahraniční soutěže, proto by 

se podnik mohl více zamě it na prodejní činnost pro velké a st ední soukromé firmy, kterou 

již provádí.  

Společnost dále vlastní dva e-shopy, avšak některé zásoby jsou na skladě déle než 

rok (nap . zip sáčky). Podnik by měl buď tyto elektronické obchody úplně zrušit nebo by 

měl více investovat to marketingových akcí či propagace (do propagace e-shop  společnost 

neinvestuje), tím by mohl vzr st i výsledek hospoda ení, pop ípadě by došlo ke snížení 

náklad .  

Výsledky ukazatel  aktivity poukázaly na to, že hodnota doby obratu pohledávek 

byla ve t ech z pěti let vyšší než hodnota krátkodobých závazk , proto by společnost měla 

d kladněji získávat své peníze z pohledávek nap . vymezením kratší doby splatnosti, 
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p ípadnou hrozbou sankcí z prodlení p i nezaplacení ve lh tě splatnosti. V p ípadě 

dlouhodobých pohledávek se jedná o platby ze státních zakázek, proto s lh tou splatnosti 

nelze manipulovat.  

Společnost delší dobu využívá externí sklady pro uskladnění svých zásob, které má 

v podnájmu, p ičemž vlastní jako společnost rozestavěný objekt s možností uskladnění, 

proto by bylo lepší investovat do rychlejší revitalizace této budovy a vytvo ení vlastních 

sklad  zde v této stavbě. Tento jev by ovlivnil výkonovou spot ebu a společnost by tím 

mohla získat úsporu náklad . Další největší nákladové položky jsou pro společnost zejména 

osobní náklady, avšak snížení těchto náklad  je nep ípustné, jelikož lidé ve společnosti jsou 

d ležitým zdrojem pro jeho následné tržby. 
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6 ZÁV R 

Záměrem bakalá ské práce bylo provést finanční analýzu v letech 2012-2016 pro 

společnost LogTech s. r. o., vytvo it návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení finanční 

situace podniku.  

Bakalá ská práce byla rozdělena do šesti kapitol. První kapitolu tvo il úvod, 

obsahující cíle práce a zdroje pro tvorbu finanční analýzy, dále zde byla stručně popsána 

analyzovaná společnost LogTech s. r. o. 

Druhá kapitola se zamě ovala na teoretické vymezení finanční analýzy. Celá 

kapitola definovala to, jakými zp soby bude provedena finanční analýza prakticky, 

objasňuje pojem horizontální a vertikální analýzy, popisuje jednotlivé poměrové ukazatele. 

Závěr této kapitoly tvo il postup a stručná charakteristika Du-Pontova pyramidálního 

rozkladu.     

Následující kapitola charakterizovala společnost LogTech s. r.o., její tržní 

zamě ení, produkty a služby společnosti, historii a kompletní organizační strukturu.  

Kapitola čtvrtá tvo ila praktickou část finanční analýzy, která navazovala na 

teoretickou část. Tato část hodnotila jednotlivá období a jejich vývoj, změnu v jednotlivých 

letech. Hodnoty byly vyjád eny absolutně či relativně.  V první adě se jednalo o horizontální 

a vertikální analýzu rozvahy a výkazu a zisku a ztráty. Následně byla provedena analýza 

poměrových ukazatel  (rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti). Poslední částí čtvrté 

kapitoly je Du-Pont v pyramidální rozklad. 

Pátá kapitola se zabývala návrhy a doporučeními pro realizovanou praktickou část. 

Navrhuje možnosti pro získání vyššího výsledku hospoda ení, snaží se optimalizovat 

poměrové ukazatele, tak, aby výsledná hodnota byla v doporučených intervalech.  

Závěrem lze konstatovat, že podnik expanduje a rozr stá se, jelikož hodnoty 

vázanosti celkových aktiv začínají mít tendenci poklesu k nižším hodnotám. Společnost 

nabývá v celém sledovaném období kladného výsledku hospoda ení, avšak nedochází k jeho 

stabilnímu nár stu. Celková zadluženost podniku se zhruba pohybuje okolo doporučeného 

intervalu.  
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SEZNůM POUŽITÝCH ZKRATEK 

s. r. o.   Společnost s ručením omezeným 

DHM   Dlouhodobý hmotný majetek 

DFM    Dlouhodobý finanční majetek 

KFM  Krátkodobý finanční majetek 

DM   Dlouhodobý majetek 

tis.   Tisíc 

EAT    Čistý zisk 

EBIT  Earnings before Interest and Taxes (zisk p ed zdaněním a úroky) 

EBT  Earnings before Taxes (zisk p ed zdaněním) 

B.V.      Besloten vennootschap (společnost s ručením omezeným) 

VH  Výsledek hospoda ení 

VK  Vlastní kapitál 

ROA   Return on Assets (rentabilita úhrnných vložených prost edk )  

ROE   Return on Equity (rentabilita vlatního kapitálu)  

ROS   Return on Sales (rentabilita tržeb) 
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