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1 ÚVOD 

Řada českých podniků se v současné době potýká s existenčními problémy, jež vedou 

k propouštění zaměstnanců a později k zastavení výroby. Také makroekonomické ukazatele 

signalizují poměrně rozkolísanou nezaměstnanost a poněkud pozvolný růst hrubého domácího 

produktu. Řešení těchto problémů je velmi důležité, aby se tak zvýšil počet stabilních a 

prosperujících českých firem. Jedině zdravé a konkurenceschopné firmy mohou nastartovat 

dostatečný ekonomický růst a oživit tak českou ekonomiku.  

Mezi hlavní příčiny existenčních problémů firem můžeme zahrnout především nízkou 

produktivitu práce, zastarávající technické vybavení a v neposlední řadě nadměrnou 

zadluženost. Důsledkem bývá nedostatek finančních prostředků nejen na zajištění plynulého 

chodu výroby, ale také na úhradu závazků. 

Omezenost domácího trhu nutí české firmy, aby pronikaly na zahraniční trhy a zajistily si 

tak realizaci své produkce. Dosažení konkurenceschopnosti a získání stabilního postavení na 

světových trzích vyžaduje především rychlost, pružnost, kvalitu a uspokojování 

individuálních potřeb zákazníků. K tomu je třeba dostatečně investovat nejen do modernizace 

technologií a strojů ke zvýšení efektivnosti výroby, ale také do vzdělání svých zaměstnanců. 

Tyto investice jsou finančně velmi náročné a firmy si na ně musí půjčovat finanční 

prostředky, což může vést k zadlužení, díky kterému se může firma při špatném hospodaření 

dostat do potíží se splácením svých dluhů.  

K zabránění vzniku těchto problémů si firmy hlídají a průběžně kontrolují výsledky svého 

hospodaření. Ke kontrole jim slouží např. finanční analýza, metoda hodně užívaná v praxi, 

která může firmě pomoci snižovat finanční rizika a to pomocí souboru informací, jež zvyšují 

přehlednost rozhodování a identifikují rizikové situace. Průběžnou kontrolou hospodaření tak 

může firma odhalit nedostatky a přijmout včasná opatření k odvrácení nepříznivé situace.  

Skutečně dosažené hospodářské výsledky podniku se mnohdy liší od plánovaných hodnot 

působením vnitřních a vnějších vlivů a jen včasnou kontrolou lze odhalit odchylky od daných 

předpokladů. Jejich včasné zjištění může pomoci k návratu na předem stanovenou správnou 

cestu a dosažení plánovaných výsledků.  

Finanční údaje firem za několik let jsou obsaženy ve výročních zprávách, které také shrnují 

výsledky hospodaření dosažené za minulá období. Pro podnik představují jakýsi prospekt o 

hospodaření, který slouží nejen potenciálním zákazníkům, zaměstnancům, bankám, 
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manažerům, obchodním partnerům a investorům, ale i běžné veřejnosti, aby si vytvořili obraz 

o celkové situaci podniku. Podnik má tedy snahu, aby dosahoval co nejlepších výsledků, které 

se budou následně publikovat v této zprávě.   

Cílem mé diplomové práce byla analýza ekonomického postavení podniku pomocí 

finanční analýzy ve společnosti BS Vsetín, s. r. o. v letech 2004 - 2008 a návrh opatření pro 

zlepšení hospodaření tohoto podniku.  

Očekávaným přínosem celé práce je praktické zpracování nejdůležitějších ukazatelů 

finanční analýzy a spolu s Balanced Scorecard posouzení celé finanční situace v konkrétním 

podniku BS Vsetín, s. r. o. 

V současné době nestačí sledovat jen finanční ukazatele společnosti. Proto, abyste uspěli 

na trhu, kde je konkurence stále silnější, potřebujete mít komplexní pohled na veškeré 

činnosti společnosti. Balanced Scorecard umožní: 

- Sledovat a implementovat strategické cíle ve všech částech společnosti 

- Sledovat a vyhodnocovat celopodnikové ukazatele s cílem zlepšení efektivity práce 

- Optimalizovat prodejní politiku 

- Přeměnit marketing v nástroj, který vytváří zisk 

- Identifikovat ziskové zákazníky 

- Odhalit doposud neznámé příležitosti pro křížový prodej a možnosti vedoucí ke 

zvýšení loajality zákazníků 

- Optimalizovat vztahy s odběrateli a dodavateli   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Finanční analýza a finanční plánování slouží k hodnocení a řízení finanční situace 

(výkonnosti a finanční pozice) podniku. Rozlišuje se externí a interní finanční analýza. 

Externí finanční analýza je klíčem k interpretaci zveřejňovaných účetních výkazů, podle 

kterých externí uživatelé posuzují finanční důvěryhodnost podniku. Interní finanční analýzu 

provádějí podnikové útvary, kterým jsou k dispozici všechny požadované interní informace. 

Základní metody jsou oběma typům finanční analýzy společné. Úspěšnost finanční analýzy je 

závislá na kvalitních zdrojích informací.  

2.1 Předmět finanční analýzy a její součásti 

Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku. O stavu finanční rovnováhy 

vypovídá studium výkonnosti a finanční pozice na základě účetní závěrky, zejména analýza 

poměrových ukazatelů a syntetické zobrazení stavu finanční situace pomocí modelu. Půjde o 

posouzení stavu finanční situace podniku. Finanční analýza hodnotí fungování mechanismu 

financí podniku podle stavu a vývoje finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a 

finanční činnosti na vývoj finanční situace. Od finanční analýzy se očekává, že 

- vyjádří míru finančních rizik, která vyvolává stávající způsob financování při 

stávajících hospodářských výsledcích a majetkových poměrech, 

- odhadne míru provozních (obchodních a výrobních) rizik, jimž by mohl podnik ještě 

odolat, kdyby neměnil stávající finanční rizika. 

Finanční analýza je soubor nástrojů pro interpretaci účetních výkazů z hlediska finanční 

situace. Standardní finanční analýza poskytuje hrubý obraz o finanční situaci, který je možno 

ještě doladit podle podrobnějších informací z účetní závěrky, přílohy k účetní závěrce a 

z výroční zprávy.  

Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné 

budoucnosti nedojde k úpadku pro platební neschopnost.  

Analýza finančního chování se zaměřuje  

- na izolaci provozních a finančních faktorů, které vedly ke změně finančního zdraví, 

- na vývoj finančního zdraví vlivem způsobu financování investiční činnosti. [8]     
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2.2 Finanční důvěryhodnost podniku 

Finanční důvěryhodnost je založena na úsudku, za jakých podmínek a do jaké míry se 

mohou různí poskytovatelé finančních zdrojů bez větších obav angažovat ve financování 

činnosti podniku s ohledem na jeho finanční situaci a finanční chování. Vyjadřuje 

pravděpodobnost, že poskytovatelé finančních zdrojů nebudou pokládat rizikovost dříve 

vloženého nebo nově vkládaného kapitálu za nepřiměřeně vysokou. 

Interními uživateli finanční analýzy jsou členové představenstva, dozorčí rady a vedení 

podniku, popř. vlastníci. Při své řídící činnosti chtějí znát pravděpodobnost, zda jsou provozní 

rizika jištěna přiměřenou oporou ve financích podniku.  

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 

přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, 

věřitele a další externí uživatele, stejně tak i pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin 

má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. 

Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také rozmanitý. 

Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. Podle toho, kdo 

provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou oblastí: interní a externí.  

Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

- manažeři 

- investoři 

- banky a jiní věřitelé 

- obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) 

- zaměstnanci 

- stát a jeho orgány 

- konkurenti  

2.4 Zdroje informací 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů a různé 

povahy. Data představují klíčovou, výchozí součást postupných kroků finanční analýzy, jimiž 

jsou: 

1. data, 

2. metody analýzy, 
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3. provedení analýzy, 

4. interpretace výsledků analýzy, 

5. syntéza a formulace závěrů a úsudků. 

 Finanční situaci podniku lze charakterizovat stavem majetku, stavem dluhů, rozdílem 

mezi majetkem a cizími zdroji (vlastní kapitál), výší výnosů a nákladů, výší příjmů a výdajů. 

O stavu a vývoji financí podniku vypovídá účetní závěrka, doplněná v předepsaných 

případech o výroční zprávu. U některých podnikatelů auditor povinně ověřuje, zda účetní 

závěrka a výroční zpráva věrně zobrazuje finanční situaci a výsledek hospodaření. Převážnou 

většinu údajů pro potřeby finanční analýzy poskytuje finanční účetnictví jako prvotní a často 

hlavní zdroj ekonomických dat. Ekonomická hodnocení a rozhodování musí být založena na 

znalostech, které nelze získat bez analýzy dat.  

Účetní výkazy se do značné míry podřizují potřebám finančního řízení a finanční analýzy. 

Účetní osnova volí soustavu účtů tak, aby umožňovala sestavit výkazy s potřebnou 

vypovídací schopností o stavu rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a o důležitých 

příčinných souvislostech.  

Data mohou obsahovat i chyby, neurčitosti i záměrné odchylky, mohou být zkreslená, 

mohou být poškozená jak při svém vzniku, tak při přenosu, mohou odrážet nezjištěné vlivy. 

Odhad spolehlivosti dat – míry jejich neurčitosti či chyby – je pro užití dat velmi důležitý. 

Odhad neurčitosti závěrů je pak zejména ovlivněn neurčitostí vstupních dat analýzy.  

Standardní finanční analýza vyvolá otázky, na které hledáme odpovědi v podrobných 

údajích rozvahy a výkazu zisku a ztráty, v přehledu o peněžních tocích, v příloze k účetní 

závěrce a ve výroční zprávě. Základní představu o finančním zdraví a finančním chování si 

finanční analytik vytváří podle údajů v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. [8]     

2.5 Techniky a metody finanční analýzy 

2.5.1 Základní techniky používané ve finanční analýze 

V závislosti na konkrétních potřebách lze finanční analýzu účetních výkazů provádět 

různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik. Finanční 

analýza zkoumá finanční situaci podniku. Finanční výkazy podávají obraz o finanční situaci 

podniku v řeči finančního účetnictví. I když neexistuje nějaká oficiální metodika finanční 

analýzy, vyvinuly se určité obecně přijímané analytické postupy a v podnikové praxi se 

setkáváme s nejrůznějšími přístupy a technikami analýzy, které si kladou za cíl podat stejně 
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jako účetnictví věrný a poctivý obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím 

uživatelům, tak manažerům podniku. 

2.5.2 Kvantitativní metody testování    

Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování zjištěných 

údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených – ukazatelů. Podle toho se 

dělí na dvě skupiny. Budeme-li používat a analyzovat přímo položky účetních výkazů, 

hovoříme o metodě absolutní, s využitím absolutních ukazatelů. V případě, že budeme 

používat vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot, hovoříme o metodě relativní, 

s využitím relativních ukazatelů.  

Metoda absolutní spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Tyto 

údaje jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele, které vyjadřují určitý jev bez vztahu 

k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, což znemožňuje nebo komplikuje jejich 

použití při porovnávání výsledků různých podniků, můžeme je však dobře srovnávat v rámci 

jednoho podniku. 

Metoda relativní spočívá v poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. Relativní 

ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost 

jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Z toho vyplývá, že jejich citlivost 

na velikost podniku je výrazně nižší až zanedbatelná.  

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace, 

podílem dvou stavových nebo tokových ukazatelů.    

Některé modely, na základě údajů z reprezentativního vzorku podniků, určují 

matematicko-statistickými metodami interval, ve kterém jsou podniky ohroženy finanční tísní 

či bankrotem. To jsou bankrotní modely. 

Jiné využívají ekonomické zákonitosti a zkušenosti finančního analytika k odstupňování 

finančního zdraví podle bonity a finančního zdraví podniku z hlediska uživatelů finanční 

analýzy. To jsou bonitní modely. 

Každý finanční analytik si může pro posuzování finančního zdraví vytvořit svůj vlastní 

bonitní model, nebo zkusit použít model, který je doporučován v odborných pramenech. [8]     
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2.5.3 Problémy práce s účetními výkazy   

Majetek je oceněn v cenové hladině roku pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek je veden 

v historických cenách, zásoby v cenách běžných. Postihuje to časové srovnávání poměrových 

ukazatelů, a interpretaci poměrových ukazatelů, jsou-li údaje v čitateli uváděny v jiné cenové 

hladině než údaje ve jmenovateli. Zpravidla se nic nepřepočítává na srovnatelné ceny, 

nanejvýš se k vlivu ocenění „přihlíží“. 

Struktura aktiv bývá nesrovnatelná meziročně, ale hlavně mezi podniky. Důvody jsou 

především v technologii: drahé či levné suroviny a materiál, větší či menší pracovní a 

investiční náročnost. Příčiny však také mohou spočívat ve způsobu pořízení majetku: 

pronájmem dlouhodobých hmotných aktiv, poskytnutím materiálu zákazníkem při práci ve 

mzdě, nájmem pracovníků od personální agentury. Uvedené okolnosti bývají zřejmé 

z výročních zpráv. Ovlivňují i vypovídací schopnost příslušných poměrových ukazatelů a 

jejich časového a prostorového srovnávání.  

2.6 Základní cíle a oblasti finanční analýzy    

I když se informační potřeby různých skupin uživatelů účetních výkazů liší, lze často 

odvodit obecné pravidlo, že všechny tyto skupiny jsou zainteresovány na zjištění těchto 

základních charakteristik hospodářské a finanční situace podniku, jehož účetní výkazy jsou 

předmětem rozboru: 

- jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zajistit přiměřený zisk 

z vloženého kapitálu; 

- jaká je platební schopnost podniku, tj. jeho schopnost uspokojit své finanční závazky 

v době jejich splatnosti; 

- jaká je hospodářská a finanční stabilita podniku, tj. schopnost dlouhodobě zabezpečit 

své finanční závazky a dlouhodobě dosahovat přiměřené výnosnosti. 

Ukazatele se obvykle rozdělují do dvou hlavních kategorií: 

1. provozní ukazatele vyjadřují výkonnost podniku, celkovou úroveň hospodaření 

s majetkem, 

2. finanční ukazatele se zaměřují na posouzení finanční pozice, tj. finanční struktury, 

zadluženosti a dluhové služby a likvidity, tedy schopnosti splácení závazků. 

V rámci těchto dvou kategorií se sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže 

k některému aspektu hospodaření a finanční situace podniku. Zpravidla se uvádí dělení na 5 
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základních skupin, podle posuzované vlastnosti podniku, podle klíčových charakteristik, na 

které se zaměřuje. Zároveň je nutné upozornit, že ani počet skupin, ani jejich obsahové 

vymezení není standardizováno. 

Mezi základní charakteristiky patří: 

1) výnosnost (rentabilita). 

2) likvidita, 

3) finanční stabilita, 

4) solventnost, 

5) aktivita (rychlost a doba obratu aktiv), 

6) ukazatele kapitálového trhu. 

První skupinu ukazatelů tvoří ukazatele výnosnosti resp. rentability, tj. různé formy míry 

zisku jako všeobecně akceptovaného vrcholového ukazatele efektivnosti podniku k vyjádření 

schopnosti dosahovat přiměřený zisk a zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený. 

Vyjadřuje se poměřením zisku ke kapitálovým vstupům. V rámci této skupiny jsou často 

uváděny i bezprostřední analytické ukazatele míry zisku, tj. určitá forma rentability odbytu a 

nákladové rentability. Patří sem zejména následující ukazatele: 

- rentabilita celkového kapitálu, 

- rentabilita vlastního kapitálu,  

- rentabilita dlouhodobého kapitálu, 

- rentabilita tržeb, 

- rentabilita nákladů. 

Druhou skupinu tvoří ukazatele platební schopnosti, resp. likvidity. Cílem těchto ukazatelů 

je vyjádřit potenciální schopnost podniku hradit své splatné závazky. Základním problémem 

v této oblasti je zajištění dostatku likvidních prostředků s rezervou na nepředvídatelné situace. 

Platební schopnost se vyjadřuje v podobě těchto hlavních ukazatelů: 

- běžná likvidita, 

- pohotová likvidita, 

- okamžitá likvidita. 

Třetí a čtvrtá skupina sdružuje ukazatele hodnotící finanční stabilitu a solventnost 

vyplývající především ze zadluženosti, zahrnuje celou řadu ukazatelů hodnotících finanční 

strukturu podniku, zejména porovnáváním poměru vlastních a cizích finančních zdrojů. Za 

nejdůležitější se považují tyto ukazatele: 
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- celkové dluhy k celkovým aktivům, 

- vlastní kapitál k celkovým aktivům, 

- celkové dluhy k vlastnímu kapitálu, 

- úrokové krytí, 

- krytí úvěrového břemene, 

- doba splácení dluhů, aj. 

Pátou skupinu tvoří ukazatele aktivity. Hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách 

majetku, měří schopnost podniku využívat vložených prostředků. Jsou charakterizovány buď 

rychlostí obratu, resp. obratovostí (počtem obrátek – tj. kolikrát se obrátí konkrétní položka 

majetku za stanovený časový interval) nebo dobou obratu (doba, po kterou je majetek vázán, 

resp. za jak dlouho proběhne jeho přeměna).  

Význam má nejen obrat celkových aktiv, ale i obratovost jednotlivých složek majetku 

(stálých aktiv, oběžných aktiv, zásob, pohledávek, finančního majetku, apod.) pro nalezení 

„aktivních“ úseků hospodaření. Mezi nejpoužívanější ukazatele aktivity patří hlavně: 

- relativní vázanost celkových aktiv, 

- obrat, resp. doba obratu oběžných aktiv, 

- obrat, resp. doba obratu zásob, 

- obrat, resp. doba obratu pohledávek, 

- obrat, resp. doba obratu krátkodobých závazků. 

Šestá skupina obsahuje ukazatele kapitálového trhu, jde-li o akciovou společnost, jejíž 

akcie jsou veřejně obchodovatelné. Jedná se především o tyto ukazatele: 

- výplatní poměr, 

- dividenda na akcii, 

- dividendový výnos, 

- ziskový výnos (rentabilita tržní ceny akcie), 

- P/E (Price/Earning) tj. tržní cena akcie dělená ziskem na 1 akcii, 

- Market/book value, 

- Dividendové krytí.    

2.7 Analýza výkonnosti podle účetních měřítek 

Veškeré vzorce v této a následující kapitole jsou převzaty z publikací [8], [13], a [22] 
uvedených v seznamu použité literatury na konci práce. 
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2.7.1 Rentabilita 

Výnosnost, resp. rentabilita patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské činnosti. 

Přestože každý podnik má své specifické cíle, jejichž míra naplnění slouží jako kritérium 

úspěšnosti daného podniku, je všem podnikům společný cíl dosahovat uspokojivé výnosnosti 

vloženého kapitálu, kterou je ovšem třeba hodnotit v souvislosti s platební schopností a 

finanční stabilitou, které souvisí s celkovou majetkovou a finanční strukturou. 

Rentabilita vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, ziskovosti, 

která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.  

Ukazatelů rentability se používá pro hodnocení a komplexní posouzení: 

- celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, 

- intenzity využívání majetku podniku, 

- reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. 

Ukazatele rentability 

Zisk je absolutním ukazatelem výkonu. Zisk vztažený ke kapitálu se nazývá rentabilita, 

resp. výnosnost, což je relativní ukazatel výkonnosti podle údajů z rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. 

Rentabilita celkového kapitálu 
Rentabilita celkového kapitálu se považuje za základní měřítko rentability, resp. 

výnosnosti neboli finanční výkonnosti, poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 

Rentabilita celkového kapitálu:  ROA =
A
ČZ   (2.1) 

 

ČZ = čistý zisk  

A = aktiva celkem 

Rentabilita vlastního kapitálu 
Ve finanční analýze je velká pozornost věnována měření zhodnocení vlastního kapitálu, 

rentabilitě vlastního kapitálu, která vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky. Vlastníci posuzují vytvořený zisk jako výdělek z investovaného 

kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu zajímá pochopitelně především akcionáře, ale neméně 

zajímá vedení podniku, které je zodpovědné za efektivní spravování majetku akcionářů. [8]      
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Rentabilita vlastního kapitálu:  ROE = 
VK
ČZ   (2.2) 

 

ČZ = čistý zisk 

VK = vlastní kapitál 

Poměrový ukazatel slouží k testování 

- možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů,  

- udržitelné míry růstu firmy odvozené od růstu vlastního kapitálu, 

- šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace, 

- úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál. 

Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 

Rentabilita je vrcholový, komplexní, syntetický ukazatel efektivnosti podniku, do kterého 

se promítá mnoho vlivů. Proto, má-li finanční analytik vyjádřit úsudek o perspektivách 

finančního zdraví podniku, nevystačí se zjištěním souhrnného ukazatele rentability, ale zajímá 

se o faktory, které se na jejím utváření a změnách podílely. Velký důraz je kladen na 

meziroční změny ukazatelů rentability, dílčí vlivy a základní faktory, které je způsobily, což 

zjistíme z dalšího rozkladu těchto ukazatelů. Součástí analýzy rentability je rozklad 

syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí, tzv. Du Pont analýza podle stejnojmenné 

nadnárodní chemické společnosti, která disagregaci těchto ukazatelů jako první prakticky 

prováděla a využívala. Tento Du Pont systém finanční analýzy je také znám pod pojmem 

pyramidový rozklad rentability na ukazatele dílčí, příčinné. 

Rozklad rentability celkového kapitálu 

V prvním stupni této analýzy je rentabilita celkového kapitálu vyjádřena jako funkce dvou 

ukazatelů: 

1. rentabilita tržeb, vyjádřená ukazatelem ziskové rozpětí neboli zisková marže, nebo též 

z hlediska konstrukce ukazatele ziskovost tržeb. Nepřímo pak může být vyjádřena 

ukazatelem nákladová rentabilita neboli nákladovost, 

2.   obrat celkových aktiv, resp. vázanost celkového vloženého kapitálu nebo také 

rychlost obratu aktiv.  

Součin ziskového rozpětí a obratu celkových aktiv se nazývá Du Pont rovnice, z které 

vyplývá, že rentabilita celkového kapitálu může být ovlivňována přes ziskové rozpětí a 

rychlost obratu aktiv, je tedy funkcí těchto dvou dílčích faktorů.  Z rozkladu je zřejmé, že 
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podnik dosahuje rentability celkového kapitálu různými kombinacemi ziskovosti tržeb a 

obratovosti kapitálu. Zatímco vysoká ziskovost tržeb je převážně výsledkem dobré kontroly 

nákladů, hospodárnosti při vynakládání prostředků a při spotřebě kapitálu, vysoký obrat 

celkových aktiv je projevem efektivního využívání kapitálu, resp. majetku, se kterým podnik 

hospodaří.  

Rentabilita tržeb 
Ukazatel zisku v poměru k tržbám nebo i k výnosům vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp. výnosů, kolik dokáže podnik vyprodukovat 

„efektu“ na 1 Kč tržeb, resp. výnosů. Odráží schopnost podniku vyrábět výrobek nebo službu 

s nízkými náklady nebo za vysokou cenu.  

Rentabilita tržeb:  ROS = 
T
ČZ   (2.3) 

 

T = tržby 

Rentabilita nákladů 
Je-li ziskové rozpětí nízké, nebo jestliže několik let klesá, měl by se analytik zaměřit na 

analýzu jednotlivých druhů nákladů, neboť ziskové rozpětí je také měřítkem schopnosti 

podniku ovlivňovat úroveň nákladů. Snižováním nákladů může podnik dosahovat vyšší 

absolutní částky zisku a tím zlepšovat ukazatele ziskovosti tržeb. K vyjádření relativní úrovně 

nákladů se proto využívá ukazatel nákladovosti, měřený vztahem celkových nákladů 

k dosaženým tržbám podniku. V další fázi lze rozložit ukazatel celkové nákladovosti z tržeb 

na součet jednotlivých dílčích ukazatelů nákladovosti rozlišených podle jednotlivých 

nákladových druhů a sledovat jak ovlivňovaly změny celkové nákladovosti. Jestliže vzroste 

hodnota celkové nákladovosti z tržeb, klesne hodnota ziskovosti tržeb, ziskového rozpětí a 

tím zároveň poklesne i hodnota rentability celkového kapitálu.  

Analýza finanční pozice 

Všechny činnosti podniku jsou spojeny s ekonomickým rizikem. Rozeznáváme provozní 

riziko, zda se podaří produkty se ziskem vyrobit a/nebo prodat, investiční riziko, zda se 

dosáhne projektované efektivnosti, finanční riziko, zda nedojde k předlužení či platební 

neschopnosti. Finanční rizika podniku jsou vyvolána dluhy. Nezadlužený podnik nemůže 

upadnout do platební neschopnosti. Finanční rizika podniku ohrožují především jeho věřitele, 

ale nepřímo i jeho vlastníky. [8] 
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Finanční riziko je výsledkem dlouhodobých finančních rozhodnutí podniku. Pojem 

označuje zvýšenou variabilitu zisků pro běžné akcionáře a zvýšenou pravděpodobnost 

bankrotu při použití cizích zdrojů ve struktuře financování. [23] 

Dluhy ohrožují i vlastní kapitál 

Když vlastní kapitál klesne na úroveň poloviny základního kapitálu, požaduje se někdy, 

aby se snížila nominální hodnota akcie. Vlastní kapitál je ohrožen předlužením. Předlužení 

vzniká chronickou ztrátovostí, která bývá označována jako ekonomický úpadek. Podnik je 

předlužen, když jeho reálná hodnota majetku je nižší než jeho dluhy. Předlužený podnik má 

vyhlásit úpadek. Při následné likvidaci podniku by na vlastníky podniku nic nezbylo. Ve 

finanční analýze nevyžaduje riziko předlužení samostatné ošetření, neboť je dostatečně 

zohledněno v rámci analýz rentability, likvidity a finanční stability. 

Platební schopnost a dluhy 

Dočasně vložený cizí kapitál je ohrožen platební neschopností. Když podnik přestane 

uhrazovat splatné závazky, má se za to, že je v platební neschopnosti. Podnik se ocitá 

v platební neschopnosti, není-li schopen uhradit peněžní závazky v daném okamžiku splatné – 

a to ihned nebo v krátké lhůtě, a v plné výši. Může-li dojít k obnově platební schopnosti 

v krátké lhůtě, jde o tzv. technickou platební neschopnost.  

Dluhy se člení podle dvou hledisek: 

- Podle lhůty splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé. Ke krátkodobým dluhům patří 

krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. 

- Podle původu vzniku na provozní a finanční. 

Provozními dluhy jsou provozní krátkodobé závazky. Provozní dluhy se splácejí 

především z tržeb. Finančními dluhy jsou dlouhodobé závazky, bankovní úvěry, a některé 

krátkodobé závazky. Finanční dluhy se splácejí ze zisku po zdanění, popř. z odpisů. Peněžní 

toky protékají v podniku ve dvou okruzích: na provozní okruh, v rámci provozní činnosti, je 

napojen hlavní okruh, zahrnující i další činnosti. 

2.7.2 Likvidita 

Krátkodobá likvidita je míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku 

krátkodobé dluhy včas a v plné výši, až nastane jejich splatnost. Za krátkodobé dluhy pokládá 

tradičně pojímaná finanční analýza součet krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních 

úvěrů. Krátkodobý majetek k rozvahovému dni je zárukou, že na začátku nového roku budou 
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v podniku k dispozici peněžní prostředky na úhradu krátkodobých dluhů. Krátkodobá 

likvidita se testuje pomocí běžné likvidity a pohotové likvidity. Krátkodobá likvidita klade 

důraz na to, aby v čitateli i ve jmenovateli poměrového ukazatele byly krátkodobé položky. 

V návaznosti na odstupňování likvidnosti oběžného majetku se rozlišují i tři stupně likvidity 

podniku: 

- Běžná likvidita, jinak též likvidita 3. stupně, 

- Pohotová likvidita, jinak též likvidita 2. stupně, 

- Peněžní likvidita, jinak též likvidita 1. stupně.     

Běžná likvidita:                 BL = 
KZ
OA    (2.4) 

 

OA = oběžná aktiva 

KZ = krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita:  PL = 
KZ

  Z-OA    (2.5) 

 

Z = zásoby 

Okamžitá likvidita:  OL = 
KZ

majetek Financni  (2.6) 

Běžná likvidita charakterizuje relativní podíl krátkodobých dluhů na financování oběžného 

majetku poměrovým ukazatelem. Čím je běžná likvidita větší, tím větší část oběžného 

majetku je kryta dlouhodobými zdroji, což snižuje možnost platební neschopnosti v případě, 

kdyby se nepodařilo včas proměnit všechen nepeněžní oběžný majetek v peněžní prostředky.  

Ústřední postavení mezi ukazateli likvidity patří pohotové likviditě. Vychází z objemu 

likvidních prostředků 1. a 2. stupně. Krátkodobé pohledávky lze ve vyspělých ekonomikách 

pokládat u dobrých firem za nepochybné budoucí hotové peníze. Čím je ukazatel pohotové 

likvidity vyšší, tím jistější je úhrada krátkodobých peněžních závazků i v případě, že by 

přeměna pohledávek v peněžní prostředky vázla. 

Krátkodobý finanční majetek je velice proměnlivá veličina. Peněžní likvidita záleží na 

okamžitém stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, a ten je nejen vydán náhodě, 

ale dá se i zmanipulovat. Vypovídací schopnost peněžní likvidity není veliká. Testuje se 

poměrovým ukazatelem.  
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Běžná likvidita a pohotová likvidita se nehodí jako univerzální poměrové ukazatele pro 

hodnocení finančního zdraví. Běžná likvidita totiž obsahuje v čitateli hmotnou položku 

zásoby, specifickou pro podnikový technologický proces. Podíl zásob v rozvaze výrobních a 

obchodních podniků záleží na materiálové náročnosti výroby a na cenových relacích. Běžná 

likvidita se tedy oprávněně liší v různých odvětvích a podnicích. 

Pohotová likvidita ve jmenovateli obsahuje položku krátkodobý bankovní úvěr, který se 

v Česku poskytuje ve velkém rozsahu na dlouhodobé potřeby, a jeho tvorba i splácení patří do 

sféry finanční činnosti. Krátkodobé bankovní úvěry v mnoha podnicích suplují nedostupný 

dlouhodobý úvěr. Povahu reálně krátkodobého dluhu mají pak krátkodobé závazky a jen část 

krátkodobých bankovních úvěrů, nezjistitelná z účetní rozvahy. Problematickým vlastnostem 

ukazatelů krátkodobé likvidity se lze při analýze likvidity vyhnout, nahradí-li běžnou likviditu 

krytí zásob pracovním kapitálem, a pohotovou likviditu provozní pohotová likvidita.  

2.7.3 Aktivita 
Tato skupina ukazatelů se zaměřuje na možnosti využívat investované finanční prostředky 

a vázanost kapitálu k druhům aktiv a pasiv. Nejčastěji jsou vyjádřeny jako počet obrátek nebo 

doba obratu. Výsledné hodnoty jsou zaměřeny na úroveň hospodaření s aktivy a vliv na 

výnosnost a likviditu daného podniku. 

Vázanost celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv:  Obrat celkových aktiv =
T
A     (2.7) 

Označován jako obrat celkových aktiv nebo-li vázanost celkového vloženého kapitálu a je 

součástí pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. Tímto ukazatelem je 

vyjádřena intenzita využití celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, tím intenzivněji se 

využívá majetek. 

Doba obratu zásob: Doba obratu zásob = 

360
T

 Zásoby            (2.8) 

Doba může být vyjádřena také jako rychlost či počet obrátek, kolikrát se zásoby přemění 

v různé formy oběžného majetku až po prodej a opětný nákup. Takto se stanoví průměrný 

počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázané po dobu jejich spotřeby. Výhodná je situace, 

kdy se obratovost zvyšuje a doba obratu naopak snižuje. 

Doba obratu pohledávek: Doba obratu pohledávek = 

360
T

Pohledávky  (2.9) 
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Vypovídací schopnost tohoto ukazatele spočívá ve strategii řízení pohledávek a je 

vyjádřeno, za jak dlouho jsou placeny konkrétní faktury. 

Doba obratu závazků:  Doba obratu závazků = 

360
T

Závazky    (2.10) 

Interpretace tohoto ukazatele vyjadřuje, na kolik dní dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Ukazatel porovnává platební disciplínu odběratelů s vlastní platební disciplínou, dobu, po 

kterou zůstávají závazky neuhrazeny. 

2.7.4 Finanční stabilita 
Stabilita je obecně souhrn podmínek, za nichž při vnějším narušení rovnováhy může dojít 

dříve či později k jejímu obnovení. Finanční stabilitu utváří vyvážený vztah vybraných 

položek aktiv a pasiv. Testuje se analýzou struktury majetku a kapitálu. Ukazatele finanční 

stability charakterizují míru zajištění rovnováhy mezi způsobem financování a alokací 

finančních prostředků do majetku.  

Majetková struktura 
Finanční stabilita má nasvědčovat tomu, že v případě nedostatku likvidních prostředků se 

najdou majetkové rezervy, které pomohou překonat dočasné finanční potíže, pramenící 

z provozní činnosti. Finanční stabilita při určitém objemu dluhů se testuje objemem 

zpeněžitelného majetku, použitelného ve finanční tísni k uspokojení věřitelů. Finanční 

stabilitu podporují i některé součásti dlouhodobého majetku, které mohou pomoci odvrátit 

platební neschopnost. Jejich vliv na úroveň finanční stability lze však jen odhadovat: 

- zpeněžitelný dlouhodobý hmotný majetek, jehož prodej je v dané chvíli výhodnější 

než jeho další provozování. Mohou to být ztrátové výrobny, ubytovací nebo 

tělovýchovná zařízení, 

- dlouhodobý finanční majetek, uložený v obchodovatelných cenných papírech, 

- majetek, který by bylo možno v případě potřeby nabídnout do zástavy věřitelům. 

Finanční struktura 
Pro ukazatele zadluženosti nelze stanovit obecně platnou krajní přijatelnou hodnotu, 

protože struktura pasiv má vztah ke specifické struktuře aktiv. Nemohou se stát univerzálními 

ukazateli, když stejná hodnota ukazatele zadluženosti v různých podnicích nesvědčí o stejné 

finanční stabilitě. Jak je vidět, finanční stabilitu vlastně nelze vyčíslit jinak než ukazatelem 

krytí dlouhodobého majetku. Změny ostatních ukazatelů mohou sloužit jen při hodnocení 

vývoje stability. Nicméně úsudek o finanční důvěryhodnosti podniku se bez názoru na 

finanční stabilitu a její vývoj neobejde. 
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Celková zadluženost: Celková zadluženost =
A

CK     (2.11) 

 

CK = cizí kapitál 

Zadluženost vlastního kapitálu:  Zadluženost vlastního kapitálu = 
VK
CK (2.12) 

Úrokové krytí: Úrokové krytí = 
úroky
EBIT        (2.13) 

                                                
EBIT = zisk před úroky a zdaněním 

2.7.5 Solventnost 
Solventnost se charakterizuje pravděpodobností, že podnik bude schopen včas a v plné 

výši uhradit úbytek stávajících dluhů, jakož i úroky ze všech stávajících úročených dluhů, 

aniž by se muselo sáhnout na majetek. Splátky se uhrazují ze zisku po zdanění a z odpisů, a 

úroky z nákladů. Při analýze rozvahy a výsledovky se solventnost podniku při stávajícím 

objemu dluhů testuje stávajícím ziskem před odpisy, úroky a zdaněním. Vychází se 

z předpokladu, že zisk před odpisy, úroky a zdaněním, obsažený v běžném roce, se bude 

opakovat i v příštích letech. Riziko insolvence z krátkodobých i dlouhodobých dluhů je tím 

vyšší, čím větší je objem celkových dluhů, a čím nižší je pravděpodobnost, že splatné dluhy 

mohou být uhrazeny z legitimních zdrojů: ze zisku a odpisů. [8]     

2.8 Balanced Scorecard – metoda, zavádění 

Pomáháme-li našim zákazníkům s tvorbou a řízením strategie, vycházíme z metodiky 

Balanced Scorecard. Balanced Scorecard je relativně nová, nicméně velmi populární a již v 

praxi ověřená metoda. V osmdesátých letech dvacátého století s ní přišli ekonomové Robert 

Kaplan a David Norton. Snažili se dát manažerům do ruky nástroj, kterým by mohli efektivně 

řídit celou firmu. Řídit ji v souladu s předem danou strategií a také systematicky kontrolovat, 

nakolik je tato strategie opravdu plněna. K tvorbě metody je zřejmě motivovala neuspokojivá 

situace, která vládla, a samozřejmě stále ještě vládne, v mnoha organizacích. Strategie bývá 

vytvářena jen formálně, její dodržování není efektivně kontrolováno a z případného neplnění 

nejsou odvozovány konkrétní následky. Norton a Kaplan vytvořili systém, který právě práci 

se strategií dává řád. Má celou řadu předností, především přehlednost a – je-li systém 

scorecardů správně implementován - tak i jednoduchost. Balanced Scorecard navíc řeší ještě 

jeden problém. Problém rychlého růstu firmy, kdy management ztrácí kontrolu nad 

rozvětvenou organizační strukturou a potřebuje soustředit všechny zdroje firmy jedním 
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směrem. Umožňuje sladit úsilí pracovníků na různých úrovních řízení a v různých 

organizačních jednotkách organizace tak, aby všichni táhli za jeden provaz. 

2.8.1 Perspektivy v BSC 

Cíle, ke kterým management dojde, se řadí do skupin - tzv. perspektiv. Perspektivy jsou 

logicky uspořádané od nejnižší perspektivy potenciálu po nejvyšší perspektivu finanční. Tedy 

tak, že vždy nižší perspektiva tvoří základ té vyšší. Zní to složitě, ale je to docela jednoduché 

a logické. Kaplan a Norton systém vysvětlují na tomto schématu:  

2.8.2 Uspořádání perspektiv v Balanced Scorecard 

Obr. 1  

 
Zdroj: Strategické poradenství. [online]. 2009, February [cit. 2010-02-29]. Dostupný z 

WWW: < http://www.balanced-scorecard.cz/strategicke-poradenstvi.html>. 

 

Perspektiva Lidé 
Do nejnižší perspektivy patří například zaměstnanci, jejich znalosti, návyky, kvalifikace, 

ale také inovační procesy nebo vlastní organizační struktura podniku. Tato perspektiva je 

někdy nazývána „Perspektiva učení se a růstu“.  Typickým sledovaným cílem může být 

například fluktuace pracovníků nebo jejich kvalifikace. Je-li tato nejnižší perspektiva podniku 

v pořádku, může správně fungovat i jí nadřazená perspektiva operačních procesů. 

Perspektiva Procesy 
Sem patří samotný provoz organizace. Tedy výroba, logistika, práce se zákazníky, inovace, 

kvalita atd. Tato oblast je ve firmách relativně dobře sledována již současnými 
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controllingovými nástroji, oproti jiným perspektivám je zde lehčí měřit dosahování cílů. 

Ukázkovým cílem této perspektivy by mohly být například krátké dodací doby našich 

výrobků, náklady na výrobek nebo využívání určité technologie ve výrobě. Úspěšně splněné 

cíle z perspektivy „Procesy“ jsou nutnou podmínkou dobrých vztahů se zákazníky. Mohou 

však být dosahovány pouze za podmínky, že jsou plněny cíle z perspektivy lidé. 

Perspektiva Zákazníci 
Zákazníci mohou být dlouhodobě spokojeni pouze v případě, že je provoz organizace v 

pořádku. Nad perspektivou operačních procesů je tedy perspektiva zákaznická. Do ní patří, 

obecně vyjádřeno, přínos organizace pro zákazníky. Typickým cílem tedy může být například 

úspěch na určitém trhu. Právě úspěch u zákazníků přímo podmiňuje dobré výsledky v 

nejvyšší, finanční perspektivě. 

Perspektiva Peníze 
Údaje patřící do finanční perspektivy jsou obecně ve firmách sledovány velmi pečlivě a 

bývá jim připisován velký, někdy dokonce přehnaný důraz. Typicky může jít například o 

ukazatele vycházející z rozvahy, z výkazu zisku a ztrát, z výkazu cash flow nebo o známé 

ukazatele ROI, ROA. Důraz na ně je svým způsobem oprávněný, neboť ukazují plnění 

základního smyslu podnikání – růstu majetku vlastníka. Na druhou stranu nesmíme 

zapomínat, že až na výjimky zobrazují minulost, zatímco pro rozhodování je důležitá 

budoucnost. Řízení firmy pouze podle nich by také mohlo vést k nevhodnému 

upřednostňování nižších krátkodobých výnosů před většími, dlouhodobými. Typickým cílem 

z této perspektivy může být například výše ukazatele EVA nebo čistý zisk. Tato perspektiva 

nemusí být vždy vrcholová – v nekomerčních organizacích jde často o spokojenost zákazníka 

mnohem více než o zhodnocení investovaného kapitálu. 

Propojení cílů vztahem - následek 
Je velmi důležité nenechat cíle izolované, ale zamyslet se nad jejich vzájemnými vztahy. 

Úspěšné splnění určitých cílů totiž zlepšuje plnění jiných cílů. Například úspěchy v 

dosahování cíle „rozšíření trhu“ jistě zlepší možnost dosažení cíle „zvýšení tržeb“. Tyto 

vztahy se zachycují jako šipky spojující jednotlivé cíle v perspektivách. Rozhodně však 

neplatí přímá závislost, kdy bychom z hodnot předchozích cílů mohli určit hodnotu 

následného cíle. Tyto souvislosti jsou volné, ale to neznamená, že nejsou důležité. V 

klasickém Balanced Scorecard je cíl obvykle ovlivňován cílem (nebo cíli) které jsou v nižší 

nebo stejné perspektivě a šipky nikdy nevedou dolů. Toto pravidlo ale podnik může porušit, 

 
 
 

22



jen je třeba ještě více než jindy hlídat přehlednost. Z cílů, propojených vztahy příčin a 

následků, vznikne strategická mapa. Příklad jednoduché strategické mapy je zde:  

Obr. 2  

 
Zdroj: Strategické poradenství. [online]. 2009, February [cit. 2010-02-29]. Dostupný z 

WWW: < http://www.balanced-scorecard.cz/strategicke-poradenstvi.html>. 

 

Komu Balanced Scorecard pomůže? 
Balanced Scorecard je velmi užitečná technika. Organizacím, které mají přesnou 

představu, kam směřují, pomůže držet se směru a rychle napravit každou odchylku. Těm, 

které zatím tápou, pomůže správný směr najít a dlouhodobě si ho udržet. Na druhou stranu 

těm společnostem, jejichž management vůbec neví, kam chce směřovat, nepomůže ani 

sebelepší strategická mapa a propracovaný systém cílů. [25] 

 

2.9 Charakteristika společnosti 

Společnost BS Vsetín, s.r.o. byla založena v roce 1993 jako plně soukromá firma, která 

podniká ve vlastních objektech a na vlastních zařízeních. Byla založena společností BLOCK 

a.s. a fyzickou osobou, a začleněna do sdružení BLOCK Group jako výrobní organizace. Do 

roku 2004 se společnost řadila mezi malé firmy s počtem do 25 zaměstnanců. Hlavním 

směrem byla výroba speciálního nábytku, kancelářského a laboratorního nábytku, realizace 

interiérů a stavebně – truhlářských výrobků. V oblasti stavební výroby se orientovali na 
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zakázky charakteru rekonstrukcí a oprav. K zásadnímu zlomu v historii firmy dochází v roce 

2004, kdy se společnost reorganizuje, a vznikají dvě hlavní výrobní divize – výroba nábytku a 

stavební výroba. Dochází k podstatnému zvýšení počtu zaměstnanců. Společnost se zařazuje 

mezi středně velké s průměrným počtem zaměstnanců do 100 zaměstnanců. V oblasti výroby 

nábytku se více zaměřuje na speciální nábytek pro laboratoře, kancelářský nábytek a v 

neposlední řadě na individuální zakázky v oblasti nábytku z masivu. 

V rámci skupiny BLOCK GROUP se podílí na realizaci staveb a vybavení pro náročné 

technologie v oblastech farmacie, chemie, zdravotnictví, elektrotechniky, ale i v oblasti 

pracovišť pro výzkumné ústavy, laboratoře a vysoké školy nejen v ČR, ale i v dalších zemích 

Evropy. 

Ve stavební divizi nabízí zákazníkovi komplexní servis služeb v oblastech:

- realizace staveb v HSV, PSV 

- vypracování všech stupňů projektové dokumentace 

- inženýrské činnosti v investiční výstavbě 

- zakázkové i sériové výroby ocelových konstrukcí a stavebních zámečnických prvků 

- elektromontáže silnoproudu, slaboproudu a měření a regulace 

- ACROVYN - systém nástěnných ochranných prvků (madla, svodidla, nárazníky, kryty 

rohů, pláty) určený převážně pro nemocnice, DPS apod. 

- STELATEX - nástěnné ochranné prvky (svodidla, nárožníky) pro náročnější provoz, 

např. garáže a sklady 

- COUVRANEUF - kryty objektových dilatačních spár 

- AIRFOIL - pevný venkovní stínící systém (slunolamy) 

- PEDISYSTEM - vstupní čistící zóny 

- Zateplování objektů 

- Transfer a repliky historických a lidových staveb 

V rámci divize výroby nábytku nabízí zákazníkovi komplex služeb v oblasti:

- zakázkové výroby nábytku a vybavení interiérů 

- výroby laboratorního nábytku systémem Forlab® 

-  stavebně - truhlářské výroby (okna EURO typ 68 i 78, všechny druhy starých typů 

oken „kastlových", dveří, schodiště, obklady atd.) 
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- zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně návrhů 

- dodávky nábytkových dílů obráběných na CNC strojích včetně olepení hranami všech 

druhů (LTD, ABS, PVC, dýha) na moderním olepovacím stroji 

- výroby kuchyňských linek včetně dodání spotřebičů, vestavěných skříní a dalšího 

nábytku pro obytné domy a kanceláře v zakázkovém i sériovém množství 

- Výroba a montáž interiérových přemístitelných příček FORWALL 

- INOVAN – doplňkový nábytek k příčkám FORWALL 

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA 

Nábytek z masivu, z lamina nebo laboratorní nábytek a nábytek do čistých prostor tvoří 

široký záběr v této oblasti. Z dalších činností můžeme vybrat např. formátování na CNC, 

výrobu EUROoken, schodišť, zábradlí, dveří nebo kuchyňských linek. 

STAVEBNÍ VÝROBA 

V této oblasti nabízí kompletní činnosti od A do Z. Provedou jak dílčí stavební nebo 

specializované práce, tak kompletní stavbu od projektu přes hrubé stavební práce, rozvody 

elektřiny, vodo-topo, interiér až po kolaudaci objektu. 

KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ 
Tato samostatná složka zajistí dodávky a montáž v oblasti kovovýroby - ocelové 

konstrukce, schodiště, přístřešky, vrata, ploty, zábradlí, nábytkové kostry. 

PŘÍČKY FORWALL 
Pro náročné zákazníky, kteří mají rádi variabilitu, otevřené možnosti a neplýtvají 

prostředky při přestavbách interiérů. FORWALL umožňuje rozčlenění stavebně dokončeného 

prostoru dle Vašich potřeb. 

Doplňkové prvky 

ACROVYN a STELATEX - nástěnné ochranné prvky (svodidla, nárazníky, madla, kryty 

rohů, pláty, design) 

PEDISYSTEM - vstupní čistící zóny, rohože   

AIRFOIL - venkovní stínící systém, pevné slunolamy COUVRANEUF - dilatační profily, 

objektové dilatace 
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Historické objekty 

Při přestavbách původních staveb věnují vysokou péči prozkoumání původní stavby, 

materiálů a technologiím. Do hotových staveb pak zajišťují rovněž interiérové vybavení 

(kamna, nábytek, modernizace původního osvětlení). 

Řízení kvality, certifikace ISO 
Vedení firmy neustále rozšiřuje své zdroje pro poskytování všech výše uvedených služeb, 

které jsou podloženy nejen živnostenským oprávněním, ale i mnohaletými zkušenostmi. Právě 

proto je v oblasti strojního a technického zabezpečení všech výrobních činností neustále 

doplňován a modernizován strojní park, zařízení, malá mechanizace nebo výpočetní technika. 

Výrobní aktivity jsou realizovány na cca 2500 m2 výrobních a skladových ploch, které byly v 

uplynulých letech rekonstruovány a modernizovány s cílem vytvořit optimální pracovní 

prostředí.  

V oblasti lidských zdrojů zabezpečují jejich podnikatelské aktivity specialisty a odborníky v 

dělnických profesích, technické přípravě, řízení výroby i vrcholovém managementu. Pro 

všechny tyto profese je neustále zajišťováno potřebné vzdělávání v oboru nejen v souladu s 

platnou legislativou, ale také z hlediska zvyšování kvalifikace, tj. zejména s novými postupy a 

technologiemi.  

Kvalita výroby, výrobních i technických výstupů, odběratelsko-dodavatelských vztahů a 

řízení firmy je plně podřízena systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí, o čemž 

svědčí i získaní certifikátů od nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu dle norem 

ČSN EN 9001:2001 ed. 2, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Hlavním 

cílem všech těchto činností je zajištění spokojenosti zákazníků a tím posílení samostatných 

obchodních a realizačních aktivit v regionu a v celé ČR a v rámci působnosti BLOCK 

GROUP i v zahraničí. [27] 

Organizační struktura 

Firma realizuje svůj výrobní program v rámci třech výrobní divizí.  
1. výroba nábytku (dodává kancelářský, laboratorní nábytek i vybavení z masívního 

dřeva). Jejími zákazníky jsou školy, úřady, popř. farmaceutické firmy, kde dodávají nábytek 

do čistých prostor, v rámci celé ČR.  

2. stavební výroba realizuje především stavby pro jiné podnikatelské subjekty (výrobní 

provozy), pro obecní úřady (rekonstrukce objektů občanské vybavenosti). Pro soukromý 

sektor (rodinné domy) firma téměř nedodává. Dále také spolupracují při rekonstrukcích 
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původních valašských objektů pro Valašské Muzeum v přírodě jak v areálu přírodního muzea 

v Rožnově pod Radhoštěm tak i v jiných lokalitách. Stavební divize realizuje svou činnost 

především pro investory v rámci regionu, kde má firma své sídlo. Stavební divize je dále ještě 

členěna na střediska: 

- hlavní stavební výroby 

- elektromontáží 

- kovovýrobu  

3. divize dodávek ochranných prvků na stavby. Jedná se o dodávky a montáž speciálních 

ochranných prvků zabudovaných do stavebního díla (např. protiskluzové zařízení). Tyto 

prvky dodává divize v rámci celé ČR při výstavbách objektů pro zdravotnictví a sociální 

služby (domovy s peč. službou, hospice). Taky pro výstavbu nákupních center popř. jiná 

občanská vybavenost. 

Režijní divize ve firmě jsou pak divize ekonomiky a divize vedení firmy a správy majetku. 

Celkem 5 divizí ve firmě, které jsou samostatně evidovány v rámci firemního účetnictví. 
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3 APLIKAČNÍ ČÁST 

Při zpracování aplikační části je postupováno podle metod, které jsou uvedeny v teoretické 

části. Dále jsou při výpočtech použity vzorce, které jsou nejčastěji uváděny při zpracování 

finanční analýzy pro podnik. Všechny výpočty jsou převedeny do tabulek, které zaručují větší 

přehlednost a orientaci v dalších několika stranách výpočtů. Dále jsou použity také pro větší 

přehlednost grafy, aby bylo snazší a jednodušší se orientovat při analýze uvedených 

ukazatelů.  

Všechny hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících korunách. Výpočty jsou pak uváděny 

v procentech nebo v bezrozměrných číslech, což je u tabulek na první pohled zřejmé.  

3.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Uplatnění finanční analýzy se zaměřuje především na prognózu budoucího vývoje dané 

firmy. Za pomocí poměrové analýzy, která dává do vzájemného poměru konkrétní položky 

z účetních výkazů, se zjistí ekonomický stav podniku za sledované období. Následná 

interpretace výsledků má vypovídací schopnost o vývoji dané situace v podniku.  

3.1.1 Ukazatele rentability 

Analýza rentability 59k8, jak zhodnocuje podnik vložené prostředky a to tak, že jsou 

poměřovány vstupy a výstupy podniku. Rentabilita pak ukazuje kombinovaný vliv likvidity, 

aktivity a zadluženosti na zisk podniku. 

Rentabilita celkového kapitálu:  ROA =
A
ČZ  

 

ČZ = čistý zisk  

A = aktiva celkem 

ROA 2008 = 
696 62
437 2  = 0, 039 = 3, 9 % 

 

ROA 2007 = 
896 54

852  = 0, 016 = 1, 6 % 

 

ROA 2006 = 
330 51

776  = 0, 015 = 1, 5 % 
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ROA 2005 = 
243 41

321  = 0, 008 = 0, 8 % 

                     

ROA 2004 = 
205 29

647  = 0, 022 = 2, 2 % 

Dosahovaná rentabilita podniku je jednou ze základních ekonomických veličin 

charakterizujících úspěšnost daného podniku. Vzniká spolupůsobením mnoha faktorů. 

Hodnota ukazatele rentability celkového kapitálu udává, kolik korun vynesla každá koruna 

investovaného kapitálu. Trend, který má mít rostoucí tendenci je splněn od roku 2005. V roce 

2005 nastává prudký pokles. Tento pokles společnost přiřazuje svým zaměřením na využití 

strategické příležitosti. Očekávaný pozitivní důsledek se očekává až v příštím období. 

Tabulka 3.1  

Rentabilita celkového kapitálu 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 HV za účetní období v tis. Kč 647 321 776 852 2 437 

 Aktiva celkem 29 205 41 243 51 330 54 896 62 696 

 ROA 2,22% 0,78% 1,51% 1,55% 3,89% 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.1 

 

   Zdroj: vlastní 
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Rentabilita vlastního kapitálu:  ROE = 
VK
ČZ  

 

ČZ = čistý zisk 

VK = vlastní kapitál je v rozvaze na straně pasiv. 

ROE 2008 = 
609 14
437 2 = 0, 167 = 16, 7 % 

 

ROE 2007 = 
186 12

 852 = 0, 0699 = 6, 99 % 

              

ROE 2006 = 
349 11

776 = 0, 068 = 6, 8 % 

 

ROE 2005 = 
592 10

321 = 0, 03 = 3 % 

 

ROE 2004 = 
288 10

647 = 0, 063 = 6, 3 % 

Rentabilita vlastního kapitálu informuje, kolik zisku po zdanění bylo vyprodukováno 

z jedné koruny vlastního kapitálu. U ukazatele rentability vlastního kapitálu je to obdobné 

jako u rentability celkového kapitálu. Postupně by mělo docházet k rostoucí tendenci tohoto 

ukazatele, což je opět splněno pouze od roku 2005.  

Tabulka 3.2  

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
 HV za účetní období v tis. Kč 647 321 776 852 2 437 
 Vlastní kapitál v tis. Kč 10 288 10 592 11 349 12 186 14 609 
 ROE 6,29% 3,03% 6,84% 6,99% 16,68% 
Zdroj: vlastní 
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Graf 3.2 

 

   Zdroj: vlastní 

Du Pontův rozklad 

Du Pontův rozklad spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na ukazatele 

dílčí, které jej významným způsobem ovlivňují. Tato analýza soustav ukazatelů vychází ze 

základních Du Pontových rovnic: 

Rozklad ROA:                           ROA = 
T
ČZ  · 

A
T  = 

A
ČZ  

 

ROA = rentabilita tržeb · obrat celkových aktiv  

ROA 2008 = 
035 131

437 2  · 
696 62
035 131  = 0, 019 · 2, 09 = 0, 039 

 

ROA 2007 = 
291 83

852  · 
896 54
291 83  = 0, 01 · 1, 517 = 0, 016 

 

ROA 2006 = 
964 98

776  · 
330 51
964 98  = 0, 008 · 1, 928 = 0, 015 

 

ROA 2005 = 
570 118

321  · 
243 41
570 118  = 0, 003 · 2, 875 = 0, 008 
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ROA 2004 = 
527 55

647  · 
205 29
527 55  = 0, 012 · 1, 9 = 0, 022 

Tabulka 3.3  

                                         Rozklad ROA 

Rozklad ROA 2004 2005 2006 2007 2008 
 ČZ / tržby 0,012 0,003 0,008 0,010 0,019
 Tržby / aktiva 1,901 2,875 1,928 1,517 2,090
 ROA 0,022 0,008 0,015 0,016 0,039

Zdroj: vlastní 

Rozklad ROE:                    ROE = 
T
ČZ  · 

A
T  · 

VK
A  = 

VK
ČZ  

                      

ROE = rentabilita tržeb · obrat celkových aktiv · míra finanční páky   

ROE 2008 = 
035 131

437 2  · 
696 62
035 131  · 

60914
696 62  = 0, 019 · 2, 09 · 4, 292 = 0, 167 

 

ROE 2007 = 
291 83

852  · 
896 54
291 83  · 

18612
896 54  = 0, 01 · 1, 517 · 4, 505 = 0, 07 

 

ROE 2006 = 
964 98

776  · 
330 51
964 98  · 

34911
330 51  = 0, 008 · 1, 928 · 4, 523 = 0, 068 

 

ROE 2005 = 
570 118

321  · 
243 41
570 118  · 

59210
243 41  = 0, 003 · 2, 875 · 3, 894 = 0, 03 

 

ROE 2004 = 
527 55

647  ·  
205 29
527 55 · 

28810
205 29  = 0, 012 · 1, 9 · 2, 839 = 0, 063 

Du Pontův rozklad vlastního kapitálu se skládá ze tří dílčích ukazatelů a to rentability tržeb 

nebo-li ziskové rozpětí, obrat celkových aktiv a finanční páka nebo také ukazatel 

zadluženosti. 

 

 

 
 
 

32



Tabulka 3.4  

Rozklad ROE 

Rozklad ROE 2004 2005 2006 2007 2008 
 ČZ / tržby 0,012 0,003 0,008 0,010 0,019
 Tržby / aktiva 1,901 2,875 1,928 1,517 2,090
 Aktiva / vlastní kapitál 2,839 3,894 4,523 4,505 4,292
 ROE 0,063 0,030 0,068 0,070 0,167
Zdroj: vlastní 

Rentabilita tržeb:  ROS = 
T
ČZ  

 

T = tržby 

 

ROS 2008 = 
035 131

437 2 = 0, 019 = 1, 9 %   

 

ROS 2007 = 
291 83

852 = 0, 01 = 1 %    

 

ROS 2006 = 
964 98

776 = 0, 007 = 0, 7 %   

 

ROS 2005 = 
570 118

321 = 0, 002 = 0, 2%    

                                         

ROS 2004 = 
527 55

647  = 0, 01 = 1 %                            

Tento ukazatel měří poměr hospodářského výsledku k tržbám. Vyjadřuje, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč tržeb a výkonů. Je jedním z faktorů ovlivňujících výnosnost kapitálu. Tento 

ukazatel závisí na efektivnosti vynaložených nákladů. Jako u všech ukazatelů hodnotící 

rentabilitu podniku je i zde v roce 2005 vykazován pokles tržeb na tvorbu zisku. 1 Kč tržeb 

v roce 2005 přinese 0,27 haléřů zisku. 
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Tabulka 3.5  

Rentabilita tržeb 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 HV za účetní období v tis. Kč 647 321 776 852 2 437 

 Tržby v tis. Kč 55 527 118 570 98 964 83 291 131 035 

 ROS 1,17% 0,27% 0,78% 1,02% 1,86% 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.3 

 

       Zdroj: vlastní 

3.1.2 Ukazatele likvidity  

Ukazatele likvidity informují o tom, jak je podnik snadno schopen splácet závazky ze 

svých disponibilních zdrojů. 

Běžná likvidita:                 BL = 
KZ
OA  

 

OA = oběžná aktiva 

KZ = krátkodobé závazky 

 

 

BL 2008 = 315 32
110 37

= 1, 15             
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BL 2007 = 284 29
812 28

= 0, 98 
 

BL 2006 = 553 27
297 34

= 1, 24             
 

BL 2005 = 431 20
125 24

= 1, 18 
 

BL 2004 = 382 15
196 21

 = 1, 38 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku, což 

znamená kolikrát je podnik schopen uspokojit své krátkodobé věřitele, kdyby proměnil 

veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, 

tím je obecně pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Ukazatel by se 

standardně měl pohybovat mezi 1,5 - 2,5. Přičemž pokud je hodnota menší než 1 znamená to, 

že je podnik zcela nelikvidní. 

Tato charakteristika je však velmi hrubá, protože její vypovídající schopnost je závislá na 

struktuře oběžných aktiv. Avšak také je nutné ji sledovat, protože oběžné prostředky plní 

významné funkce při řízení podniku, hlavně při jeho fungování, k čemuž slouží jejich 

minimální výše v různých formách vázanosti. Podnik by se měl snažit, aby tento ukazatel 

dosahoval hodnoty alespoň 1 až 2. 

Běžná likvidita dosahuje hodnot na dolní hranici, avšak v roce 2007 je pod hodnotou jedna, 

která je již alarmující. Je to způsobeno především značným nárůstem krátkodobých závazků. 

Tabulka 3.6          

Běžná likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Oběžná aktiva 21 196 24 125 34 297 28 812 37 110 

 Krátkodobé závazky 15 382 20 431 27 553 29 284 32 315 

 Běžná likvidita 1,38 1,18 1,24 0,98 1,15 

Zdroj: vlastní     
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Graf 3.4            

 

Zdroj: vlastní 

Pohotová likvidita:  PL = 
KZ

  Z-OA   

 

Z = zásoby 

PL 2008 = 
31532

    679 1 - 110 37    = 1, 09        

 

PL 2007 = 
28429

    614 1 - 812 28    = 0, 93         

 

PL 2006 = 
55327

    538 1 - 297 34    = 1, 19        

 

PL 2005 = 
43120

    086 6 - 125 24    = 0, 88         

 

PL 2004 = 
38215

     904 2 - 196 21     = 1, 19 

Pohotová likvida (likvidita II. stupně) zahrnuje do součtu vedle finančního majetku i 

pohledávky. Poměřuje jen pohotová oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům. 
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Při výpočtu je cílem odstranit vliv zásob, které mohou být zbytečně vysoké někdy až 

neprodejné. Ve srovnání s ukazatelem běžné likvidity se všeobecně považuje za praktičtější. 

Oba ukazatele je užitečné porovnávat z analytických důvodů, protože podstatně nižší hodnota 

pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob ve struktuře oběžných aktiv podniku. 

Ukazatel je určen pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku krátkodobý úvěr či nikoliv. 

Charakterizuje v podstatě schopnost podniku krýt své běžné potřeby a krátkodobé dluhy 

svými pohledávkami a peněžními prostředky.  

Pohotová likvidita společnosti BS Vsetín, s. r. o. celkově kolísala. Je to způsobeno zejména 

vysokým podílem zásob na oběžných aktivech. Na druhé straně si můžeme všimnout, že 

podniku se daří tento rozdíl postupně snižovat a to zejména díky nižšímu podílu zásob a 

nedobytných pohledávek na oběžných aktivech.  

Tabulka 3.7  

Pohotová likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Oběžná aktiva - zásoby 18 292 18 039 32 759 27 198 35 431 

 Krátkodobé závazky 15 382 20 431 27 553 29 284 32 315 

 Pohotová likvidita 1,19 0,88 1,19 0,93 1,10 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.5 

 

   Zdroj: vlastní 
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Okamžitá likvidita:  OL = 
KZ

majetek Financni  

OL 2008 = 
315 32

845  = 0, 03 

 

OL 2007 = 
284 29
300 13  = 0, 45 

 

OL 2006 = 
553 27

936  = 0, 03 

 

OL 2005 = 
431 20

805 6  = 0, 33 

 

OL 2004 = 
382 15

093 1  = 0, 07  

Zobrazuje, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen okamžitě uhradit. Vysoká 

hodnota sice ukazuje dobrou likviditu, zároveň však ukazuje nadměrnou hotovost, jakožto 

neproduktivních aktiv. Základní složkou pohotových platebních prostředků a tedy 

nejlikvidnějších prostředků jsou peníze na účtech banky, peníze v hotovosti, šeky a ceniny, 

dále směnečné pohledávky, některé druhy cenných papírů apod. Mezi nejlikvidnější 

prostředky lze zahrnout i nevyčerpanou část úvěrových prostředků. Na druhé straně 

krátkodobé závazky zahrnují závazky dodavatelům, zaměstnancům, odložené platby daní a 

jiné. 

Okamžitá likvidita podniku BS Vsetín, s. r. o. už nevykazuje jednoznačný trend, ale 

naopak v průběhu sledovaných let se měnila. Dle odborné literatury se doporučuje, aby byla 

hodnota tohoto ukazatele alespoň 0,2, což se podniku podařilo pouze v letech 2005 a 2007. Je 

to dosaženo tím, že firmě převyšují krátkodobé závazky nad finančním majetkem. Příliš 

vysoká hodnota hotovostní likvidity potom svědčí o neefektivním využívání finančních 

prostředků. 

Tento ukazatel měří schopnost společnosti hradit okamžitě splatné závazky. Okamžitá 

likvidita společnosti BS Vsetín, s. r. o. se ve sledovaných obdobích pohybovala v rozmezí od 

0, 03 do 0, 45. V roce 2004, 2006 a 2008 nebyla likvidita společnosti v nejlepším stavu, tzn. 
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že by společnost nebyla schopna v tomto roce hradit krátkodobé závazky pouze finančním 

majetkem, jehož hodnota byla jak v hotovosti, tak na bankovních účtech příliš nízká.  

V roce 2005 se situace mírně zlepšila a okamžitá likvidita vzrostla, což svědčí o pozitivním 

vývoji. Bylo to především díky stavu na bankovních účtech, který se výrazně zlepšil.  

V roce 2007 okamžitá likvidita vzrostla na hodnotu 0, 45. Aby dosáhla tohoto stavu, 

musela v průběhu roku 2005 zvýšit hodnotu finančního majetku.  

Tabulka 3.8  

Okamžitá likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Finanční majetek 1 093 6 805 936 13 300 845 

 Krátkodobé závazky 15 382 20 431 27 553 29 284 32 315 

 Okamžitá likvidita 0,07 0,33 0,03 0,45 0,03 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.6 

 

      Zdroj: vlastní 

3.1.3 Ukazatele aktivity  

Tato podkapitola odpovídá na otázku, v jaké míře podnik využívá vložená aktiva a jejich 

části. 

Obrat celkových aktiv:  Obrat celkových aktiv =
T
A  
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Obrat celkových aktiv 2008 = 
035131
696 62 = 0, 48 krát     

 

Obrat celkových aktiv 2007 = 
291 83
896 54 = 0, 66 krát     

                                         

Obrat celkových aktiv 2006 = 
964 98
330 51 = 0, 52 krát     

 

Obrat celkových aktiv 2005 = 
570118
243 41 = 0, 35 krát     

 

Obrat celkových aktiv 2004 = 
527 55
205 29 = 0, 53 krát         

Ukazatel zobrazuje, jak intenzivně podnik využívá celková aktiva, čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím je to pro společnost lepší. Obratem aktiv je potřeba zjistit, kolikrát se celková 

aktiva za jednotlivá období přemění v tržby. Trend tohoto ukazatele by měl směřovat ke 

zvyšování hodnot. Čím vyšší jsou výsledky, tím efektivněji je v podniku využíván majetek. 

Dle grafu lze sledovat, že hodnoty nevedou ke zvyšování, avšak jsou poměrně vyrovnané po 

celé sledované období. Interpretace výsledku v roce 2007 je, že 0,66 krát se určitá forma 

majetku přemění na peníze. 

Tabulka 3.9  

Obrat celkových aktiv 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Aktiva celkem 29 205 41 243 51 330 54 896 62 696 

 Tržby v tis. Kč 55 527 118 570 98 964 83 291 131 035 

 Obrat celkových aktiv 0,53 0,35 0,52 0,66 0,48 

Zdroj: vlastní 
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Graf 3.7 

 

Zdroj: vlastní 

Doba obratu zásob: Doba obratu zásob = 

360
T

 Zásoby          

DOZ 2008 = 
360 / 035 131

679 1  = 5 dnů   

 

DOZ 2007 = 
360/ 291 83

614 1  = 7 dnů   

 

DOZ 2006 = 
360/ 964 98

538 1  = 6 dnů   

 

DOZ 2005 = 
360 / 570 118

086 6  = 18 dnů   

 

DOZ 2004 = 
360/ 527 55
 904 2  = 19 dnů  

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho v průměru zůstávají zásoby v podniku, aniž by 

změnily svou formu. Hodnota ukazatele by neměla být příliš vysoká, aby podniku nevznikaly 

zbytečné náklady ani příliš nízká, aby ve výrobním procesu nedocházelo k prostojům. 

Ideální je postupné snižování hodnoty ukazatele v jednotlivých obdobích. Tento postup, 

jak je vidět, společnost dodržuje. 
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Tabulka 3.10  

Doba obratu zásob 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Zásoby 2 904 6 086 1 538 1 614 1 679 

 Tržby v tis. Kč / 360 154 329 275 231 364 

 Doba obratu zásob 19 18 6 7 5 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.8 

 

Zdroj: vlastní 

Doba obratu závazků:  Doba obratu závazků = 

360
T

Závazky  

 

Doba obratu závazků 2008 = 
360/ 035 131

495 32 = 89 dnů          

 

Doba obratu závazků 2007 = 
360/ 291 83

476 29 = 127 dnů    

 

Doba obratu závazků 2006 = 
360/ 964 98

728 27 = 101 dnů          

 

Doba obratu závazků 2005 = 
360/ 570 118

431 20 = 62 dnů    

 
 
 

42



                         

Doba obratu závazků 2004 = 
360/ 527 55

382 15 = 100 dní 

Doba obratu závazků je protiváhou ukazatele doby obratu pohledávek. Jde o to zjistit, 

v jaké relaci se ukazatele nacházejí. Tyto ukazatele jsou ideální, když jsou v rovnováze, anebo 

pokud dosahují přibližně stejných hodnot. 

Tabulka 3.11  

Doba obratu závazků 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Závazky 15 382 20 431 27 728 29 476 32 495 

 Tržby v tis. Kč / 360 154 329 275 231 364 

 Doba obratu závazků 100 62 101 127 89 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.9 

 

   Zdroj: vlastní 

Doba obratu pohledávek: Doba obratu pohledávek = 

360
T

Pohledávky  

Doba obratu pohledávek 2008 = 360/ 035131
010 34

 = 93 dnů 

 

Doba obratu pohledávek 2007 = 360/ 29183
322 13

 = 58 dnů 
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Doba obratu pohledávek 2006 = 360/ 96498
092 30

 = 109 dnů 

 

Doba obratu pohledávek 2005 = 360/ 570118
191 10

 = 31 dnů 

                                                                          

Doba obratu pohledávek 2004 = 
360/ 52755

681 16 = 108 dnů 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje čas, který uplyne ode dne vystavení faktury 

odběratelům až po uhrazení této faktury. Doba obratu pohledávek je průměrná doba, která 

uplyne mezi prodejem na obchodní úvěr a jeho uhrazením. Cílem podniku by mělo být 

samozřejmě tuto dobu snižovat, protože poskytováním obchodního úvěru dočasně přichází o 

peněžní prostředky, které by mohl zhodnotit např. investicí. 

Pro podnik je výhodné, pokud je doba obratu pohledávek nižší, než doba obratu závazků, 

podnik tak získává úvěr od dodavatelů, který může splatit až po delší době, než jemu splácí 

jeho odběratelé, tím získává dočasné finanční zdroje. 

Tabulka 3.12  

Doba obratu pohledávek 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Pohledávky 16 681 10 191 30 092 13 322 34 010 

 Tržby v tis. Kč / 360 154 329 275 231 364 

 Doba obratu pohledávek 108 31 109 58 93 

Zdroj:vlastní 
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Graf 3.10 

 

Zdroj: vlastní 

3.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Podnik používá k financování svých aktiv vlastní a cizí zdroje, k prvotnímu hodnocení 

jejich poměru slouží soubor ukazatelů finanční struktury (zadluženosti). 

 

Celková zadluženost: Celková zadluženost =
A

CK  

 

CK = cizí kapitál 

Za cizí kapitál jsou považovány celkové závazky podniku, brány jako cizí zdroje vyčíslené 

v rozvaze na straně pasiv. Tímto ukazatelem vypočítáme celkovou zadluženost dané firmy. 

Zadluženost 2008 = 
696 62
563 47 = 0, 759 = 75, 9 % 

 

Zadluženost 2007 = 
896 54
669 42 = 0, 777 = 77, 7 % 

 

Zadluženost 2006 = 
330 51
730 39 = 0, 774 = 77, 4 % 

 

Zadluženost 2005 = 
243 41
069 30 = 0, 729 = 72, 9 % 
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Zadluženost 2004 =
205 29
854 18  = 0, 646 = 64, 6 % 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, z kolika procent jsou celková aktiva financována 

cizím kapitálem. Poměry zadlužení ukazují, jak hluboko je společnost v dluzích (čím vyšší 

ukazatel, tím je společnost zadluženější). 

Tabulka 3.13  

Celková zadluženost 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Cizí kapitál 18 854 30 069 39 730 42 669 47 563 

 Aktiva celkem 29 205 41 243 51 330 54 896 62 696 

 Celková zadluženost  64,56% 72,91% 77,40% 77,73% 75,86% 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.11 

 

   Zdroj: vlastní 

Zadluženost vlastního kapitálu:  Zadluženost vlastního kapitálu = 
VK
CK  

 Zadluženost VK 2008 = 
609 14
563 47  = 3, 256 

 

Zadluženost VK 2007 = 
186 12
669 42  = 3, 5 
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Zadluženost VK 2006 = 
349 11
730 39  = 3, 5 

 

Zadluženost VK 2005 = 
592 10
069 30  = 2, 839 

                                                     

Zadluženost VK 2004 = 
288 10
854 18 = 1, 833 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu představuje poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem. 

Tabulka 3.14  

Zadluženost vlastního kapitálu 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 Cizí kapitál 18 854 30 069 39 730 42 669 47 563 

 Vlastní kapitál 10 288 10 592 11 349 12 186 14 609 

 Zadluženost vlastního kapitálu 1,83 2,84 3,50 3,50 3,26 

Zdroj: vlastní 

Graf 3.12 

 

   Zdroj: vlastní 

Úrokové krytí: Úrokové krytí = 
úroky
EBIT  

                                                
EBIT = zisk před úroky a zdaněním 
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Úrokové krytí 2008 = 
997
299 3  = 3, 3 

 

Úrokové krytí 2007 = 
713
034 1  = 1, 45 

 

Úrokové krytí 2006 = 
563
278 1  = 2, 27 

 

Úrokové krytí 2005 = 
329
340  = 1, 03 

 

Úrokové krytí 2004 = 
148
737  = 4, 98 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem (čím 

vyšší hodnoty tím pevnější je finanční stabilita). Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi 

hospodářským výsledkem před úroky a zdaněním (EBIT) a nákladovými úroky. Vyjadřuje, 

kolikrát EBIT převyšuje nákladové úroky v analyzovaném období. Tento ukazatel je zajímavý 

především pro banky, které zjišťují, zda je podnik schopen bezproblémově splácet úroky. Čím 

je hodnota vyšší, tím je i vyšší schopnost podniku splácet úroky. Je-li hodnota rovna 1, daný 

podnik vydělá pouze na úroky, a zisk v tomto případě není žádný. Pokud je hodnota nižší než 

1, podnik nevydělá ani na tyto úroky a jeho finanční schopnost je špatná. Ve sledovaném 

období docházelo jak ke zvyšování hodnot, tak k poklesu. Ovšem v žádném roce tyto hodnoty 

neklesly pod úroveň, kdy by podnik nedosahoval zisku a neměl by ani na zaplacení svých 

úroků. Např. v roce 2004 je podnik schopen 4,98 krát ze svého výdělku pokrýt a rovněž 

uhradit potřebné úroky. 

Tabulka 3.15  

Úrokové krytí 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 EBIT 737 340 1 278 1 034 3 299

 Úroky 148 329 563 713 997

 Úrokové krytí  4,98 1,03 2,27 1,45 3,31

Zdroj: vlastní 
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Graf 3.13 

 

   Zdroj: vlastní 

3.2 Balanced Scorecard 

Vedení podniku v oblasti maloobchodu analyzovalo v rámci přepracování stávajících 

strategických principů vlastní konkurenční pozici. Je třeba stanovit kritické faktory úspěchu 

oboru. Významný faktor úspěchu je vysoká spokojenost zákazníků. Toto určení nepomohlo 

při hledání nové strategie, proto je třeba projít ty prvky, které vytváří spokojenost zákazníka: 

- Konkurenceschopné ceny, 

- Přehledné utváření prostoru, 

- Přátelský personál, 

- Čisté prodejny, 

- Široký sortiment, 

- Vysoká úroveň poradenství, 

- Slušné jednání. 

Strategické cíle finanční perspektivy 
- Zvýšit výnosnost, 

- Zdvojnásobit obrat, 

- Dosáhnout vysokého provozního zisku, 

- Přijímat ziskové zakázky, 

- Dosáhnout vysoké rentability kapitálu, 

- Prosadit nízkou vázanost kapitálu, 
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- Snížit podíl cizího kapitálu, 

- zvýšit cash-flow, 

- zvýšit shareholder value. 

Pro finanční perspektivu je typické, že její součástí jsou strategické cíle vypovídající o 

výnosnosti, nákladové situaci a strategii růstu sledovaných podnikových jednotek. 

Strategické cíle zákaznické perspektivy 
- vybudování stabilní tržní pozice, 

- vytvořit image partnera zákazníků, 

- zvýšit spokojenost zákazníků s klíčovými procesy, 

- zvýšit úroveň známosti, 

- zvýšit úroveň opětovných nákupů, 

- získat pověst vůdčího inovátora, 

- nové strategické umístění, 

- aktivně obsluhovat zákazníky, 

- zvýšit podíl velkých zákazníků, 

- posílit vázanost zákazníků na podnik. 

Zákaznická perspektiva podporuje tržní orientaci strategie. V zásadě obsahuje dva úhly 

pohledu: 

- zákaznický, to znamená položení si otázky, jak chceme, aby zákazník vnímal podnik 

(především v porovnání s konkurencí): krátké dodací lhůty, uživatelsky příjemné 

produkty, image, poměr cena/výkon, atd. 

- podnikový, to znamená položení si otázky, jaké zákazníky by podnik chtěl získat: 

cíloví zákazníci, regionálně rostoucí trhy, atd. 

Dosažení cílů této perspektivy je strategicky důležitým signálem proto, zda bude možné 

dosáhnout plánovaných cílů finanční perspektivy. 

Strategické cíle procesní perspektivy 
- zvýšit efektivitu procesu uvádění nových výrobků na trh, 

- prosadit orientaci na procesy, 

- zvýšit flexibilitu procesů, 

- zkrátit dobu vývoje, 

- rychleji sestavovat nabídky, 

- zlepšit úroveň spolupráce s dodavateli, 
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- dosáhnout zvýšení kapacity, 

- snížit režijní náklady, 

- vybudovat síť strategických partnerství. 

Strategické cíle procesní perspektivy udávají, jaké procesy a výkony musí podnik 

realizovat, aby dosáhl finančních a zákaznických cílů.  

Strategické cíle perspektivy potenciálů 
- zvýšit úroveň znalostí cizích jazyků, 

- modernizovat staré struktury, 

- zvýšit podíl kvalifikovaných odborných pracovníků, 

- omezit poruchy médií, 

- rozvíjet a implementovat akceptované podpůrné modely, 

- proniknout na trh s novými produkty, 

- zpřístupnit znalosti, 

- upevnit internacionalizaci pracovníků, 

- využít japonské metody pronikání na trh. 

Cíle perspektivy potenciálů slouží k rozvoji strategicky významné infrastruktury. 

Zaměstnanci, znalosti, inovace, inovační schopnosti a kreativita, technologie, informace a 

informační systémy patří mezi zdroje, kterými se zabývá perspektiva potenciálů. Tyto 

potenciály neslouží pouze pro realizaci aktuální strategie, nýbrž vytvářejí předpoklady pro 

schopnost měnit se i v budoucnosti. 

Při odvozování cílů zákaznické a procesní perspektivy bychom měli neustále diskutovat o 

tom, zda má podnik pro realizaci těchto cílů k dispozici potřebné odborné a vyjednávací 

schopnosti. Pokud nemá, pak platí, že získání těchto schopností se musí stát součástí 

perspektivy potenciálů.  

Každá Balanced Scorecard (BSC) je pro podnik individuální, protože na základě zcela 

jedinečných výchozích podmínek podniku zobrazuje jeho specifickou strategii a zaměření. 

Při určování cílů Balanced Scorecard shledal management podniku za nutné, prioritně se 

zaměřit na vysokou připravenost k dodávkám a nízký stav skladových zásob. Na jedné straně 

měla vysoká připravenost k dodávkám sloužit jako jedna z důležitých charakteristik 

strategické diferenciace a na druhé straně byla velikost skladových zásob jedním z mála 

nástrojů, který by umožňoval výrazné snížení nákladů. Z pohledu zákazníků byla cílová 

hodnota vysoké připravenosti k dodávkám, měřená dobou mezi příjmem objednávky a 
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vyskladněním, vyčíslena na 3 dny místo dosavadních 14 dnů. Cílová hodnota stavu zásob na 

skladě, měřená počtem kusů příslušného produktu, byla z finančního hlediska stanovena na 

500 kusů, což je o 30% méně než aktuální skutečnost.  

Management byl za jedno v tom, že obou těchto cílových hodnot nebude možné dosáhnout 

najednou. Nediskutovalo se tedy o smysluplnosti a potřebnosti těchto cílů, nýbrž o hodnotě 

cílových hodnot. Jinak řečeno: příčinou konfliktu mezi cíli byly cílové hodnoty, nikoli cíle 

jako takové. Tedy, jakého zvýšení připravenosti k dodávkám by bylo možné dosáhnout 

s ohledem na přijatelný stav zásob na skladě? Po zvážení všech argumentů určil management 

nové cílové hodnoty: 6 dnů pro lhůtu dodání a 550 kusů zásob na skladě.  

Poradit, jak v takovém případě zvolit cílové hodnoty, abychom dosáhli celkového optima, 

by bylo obtížné. Zároveň se však nejedná o nějaký specifický problém Balanced Scorecard, 

ale o obecnou otázku týkající se výběru optimální varianty. Balanced Scorecard je důležitým 

a spolehlivým nástrojem pro stanovení strategických cílů a jejich základních vztahů.      

Úspěšně provedený pilotní projekt by ukázal, že pomocí Balanced Scorecard by celá 

společnost mohla lépe dosáhnout svých strategických cílů. Z pilotního projektu využití 

metodiky BSC by mohly vyplynout následující přínosy: 

- lepší upevnění strategie a její převedení do operativních činností v celé organizaci, 

- zprůhlednění podnikových činností využitím souvislostí příčin a následků, 

- větší podpora podnikatelského myšlení a jednání u zaměstnanců, 

- včasné odhalení a řešení konfliktů mezi cíli a problémů vznikajících na rozhraních 

mezi jednotlivými oblastmi, 

- efektivní koordinace řízení podnikových jednotek díky průchodnému strategickému 

systému cílů a celopodnikovému procesu komunikace, 

- zjednodušené a na strategii orientované rozpočtování. 

Především je nutné vyzdvihnout pozitivní efekty působící na systém cílů. Systém cílů je 

průchodnější a konzistentnější, příspěvek každého zodpovědného zaměstnance k cíli je 

transparentnější, všichni zaměstnanci jsou zaměřeni na strategický cíl podniku a v celém 

podniku existuje zodpovědnost za plnění cílů. Přes všechny pozitivní aspekty je zavedení 

BSC velkou výzvou, která spočívá v přizpůsobení BSC specifikám podniku a v její integraci 

do existujícího systému řízení a controllingu.  

Důsledkem pilotních projektů může být rovněž odložení nebo dokonce upuštění od dalšího 

pokračování v projektu zavedení BSC. To může vést k výrazným strategickým změnám 
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způsobeným určením priorit v rámci interních projektů a činností – k vysokým projektovým 

nákladům, k absenci podpory managementem a mnoha dalším důsledkům.         

Finanční perspektiva: 

Jaké cíle lze odvodit z finančních očekávání našich investorů? 

Vybraný návrh cíle – Snížit náklady 

Posouzení návrhu cíle – Cena je při prodeji produktů hromadné spotřeby rozhodující 

kritérium pro získání zakázky. Aby BS Vsetín zůstal konkurenceschopným, musí být schopen 

snížit náklady. Z tohoto hlediska má tento cíl strategický význam, protože zajišťuje jeho 

existenci v segmentu produktů hromadné spotřeby. Problematické na cíli je okolnost, že 

hospodárnost je důležitým cílem v každém okamžiku a u každé strategie. Potud je vše 

v pořádku, protože tento cíl by mohl být interpretován jako dobré pochopení problému. 

Zároveň však příliš obecně formulovaný cíl brání diferencovanému pohledu na danou 

problematiku. Měly by být náklady radikálně sníženy ve všech podnikových oblastech, tzn. 

všude o 10%? Nebo existují oblasti jako např. odbyt nebo vývoj, do nichž by se mělo spíše 

investovat? V zásadě má ve finanční perspektivě výrok o nákladových cílech stejný význam 

jako o obratových a výnosových cílech. Ve finanční perspektivě BSC by se v každém případě 

musel objevit obecně platný vzorec: zisk = obrat – náklady. Přitom je třeba zohlednit dvě 

náležitosti. Za prvé by měla při akceptaci všeobecného finančního cíle existovat představa, 

jaké cíle v rámci zákaznické, procesní a perspektivy potenciálů je nutné stanovit, aby bylo 

daného finančního cíle dosaženo. Tento vztah musí být jasně definován na základě řetězce 

příčin a následků. Za druhé by mělo být prověřeno, jaká formulace je v souladu s existující 

strategií.  

Zajistit likviditu – dostatečná likvidita má pro každý podnik relevantní cílový význam. Pro 

běžnou obchodní činnost představuje likvidita základní požadavek.  

Cash-flow – Cash-flow označuje především měřítko a nikoliv cíl. Návrh obdrží charakter 

cíle pouze na základě formulace orientované na akci, např. „Zvýšit cash-flow“.  

Urychlit růst – růstové cíle jsou důležité, ale musí být jasné, o jaký růst podnik usiluje. 

Růst tržního podílu, růst výnosnosti, růst regionálních zastoupení, růst obratu, růst počtu 

variant atd.  

Zákaznická perspektiva: 

Jaké cíle je možné stanovit vzhledem ke struktuře a požadavkům našich zákazníků, 

abychom dosáhli našich finančních cílů? 
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Vybraný návrh cíle – Zlepšit kvalitu 

Posouzení návrhu cíle – Cíl „Zlepšit kvalitu“ patří k obecným cílům, které se při procesu 

BSC uvádějí často. Při diskuzích o těchto cílech je důležitá jejich hlubší konkretizace. O jaké 

kvalitě mluvíme? Kde jsou vzhledem ke kvalitě strategické příležitosti nebo strategické pasti?  

Nadchnout zákazníky – Také tento cíl nebo jemu podobný „Uspokojit zákazníky“ patří 

k nejčastějším cílům typické BSC. „Uspokojit zákazníky“ je přirozeně důležitým cílem.  

Procesní perspektiva: 

Jaké cíle stanovíme u našich procesů, abychom dosáhli finanční a zákaznické perspektivy? 

Vybraný návrh cíle – Prosadit standardizaci 

Posouzení návrhu cíle - Oproti změně nákupní politiky se standardizace jeví jako 

významný faktor umožňující pokles nákladů. Standardizace může zároveň podpořit zaměření 

na strukturu nákladů orientovanou na konkurenci. Z tohoto důvodu patří ke strategickým 

cílům perspektivy procesů a je součástí BSC.  

Urychlit procesy – Urychlení procesů patří k těm cílům, které jsou vždy správné. 

Kontinuální optimalizace procesů slouží k tomu, aby se zlepšila úroveň dosažení tohoto cíle.  

Zvýšit úroveň kooperace s dodavateli – Zajištění dodávek komponent patří k základním 

úkolům nákupu. Splnění tohoto cíle slouží k zachování běžných podnikových činností. 

Takovéto základní požadavky jsou stále platné, bez ohledu na strategii.  

Perspektiva potenciálů: 

Jaké cíle je možné stanovit vzhledem k našim potenciálům, abychom úspěšně čelili 

současným a budoucím výzvám? 

Vybraný návrh cíle – Zvýšit kvalifikaci  

Posouzení návrhu cíle – Zvýšit kvalifikaci patří k nejobecnějším cílům, které jsou v BSC 

myslitelné. Zlepšení kvalifikace patří k obecně platným cílům většiny podniků. Právě proto 

musí být pro tento návrh cíle jednoznačně definován vztah ke strategii. Jaké kvalifikace by 

měly být ze strategického hlediska podporovány? 

Společnost využila pro odvození strategických cílů koncepci „oblastí a alternativ jednání“ 

tak, jak se s nimi setkáváme v literatuře o strategii i v reálné praxi: 

Nejprve na základě strategické diskuze identifikovali pro každou organizační oblast 

základní oblasti jednání. Přitom objevili témata, jako např. přístup k trhu, portfolio produktů a 
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služeb, cenová politika, řetězec tvorby hodnoty, politika kvality nebo zaměstnanci. 

Jmenované oblasti jednání byly pro každou jednotku odlišné. Obvykle se pro jednu oblast 

určilo více než pět oblastí jednání. Koncept oblastí jednání je možné využít také pro 

shromažďování kreativních nápadů. Aby dosáhli jednotné struktury, přiřadili oblasti jednání 

perspektivám Balanced Scorecard. Přiřazení sloužilo k přezkoušení úplnosti. Další práce na 

perspektivách Balanced Scorecard již pomohly zajistit vyváženost. Tím účastníci projektu 

využili jednotný, logický a jazykový rastr Balanced Scorecard, neboť perspektivy byly pro 

všechny oblasti předem pevně stanoveny.  

Tabulka 3.16  

Finanční perspektiva 

Finanční perspektiva 

Podnikatelský záměr  Strategické cíle 
Potenciální 
strategické akce 

Operativní cíle 

Zajištění pracovních 
míst 

Výrazně zlepšit výsledky 
podniku 

   Zajistit likviditu 

Nabízet za tržní ceny 
Zaměření na strukturu 
nákladů orientovanou na 
konkurenci 

     

   Urychlit mezinárodní růst
Vyjednat výhodnější 
úvěry pro podporu 
růstu 

  

Zdroj: HORVÁTH & Partner (Hrsg.) Balanced Scorecard v praxi. Přel. 1. vyd. v ČR. Praha: 
Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-980-7259-033-2. 

Tabulka 3.17  

Zákaznická perspektiva 

Zákaznická perspektiva 

Podnikatelský záměr  Strategické cíle 
Potenciální strategické 
akce 

Operativní cíle 

Zlepšit image  Zvýšit tržní podíly    
Zajistit vysokou 
kvalitu 

Nadchnout zákazníky 
Zvýšit úroveň známosti 
produktů  

     

Uživatelsky příjemné 
produkty 

Aktivněji provádět péči 
o zákazníky  

24 hodinová servisní služba, 
zákaznický informační 
systém, nasadit více 
pracovníků prodeje 

  

Zdroj: HORVÁTH & Partner (Hrsg.) Balanced Scorecard v praxi. Přel. 1. vyd. v ČR. Praha: 
Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-980-7259-033-2. 
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Tabulka 3.18  

Procesní perspektiva 

Procesní perspektiva 

Podnikatelský záměr  Strategické cíle 
Potenciální 
strategické akce 

Operativní cíle 

Urychlit procesy, 
snížit průběžné časy 

Využívat synergií     Zabránit vzniku zmetků 

Optimalizovat 
odbytové procesy 

Standardizovat, 
modularizovat a vyladit 
produkty 

  
Zlepšit úroveň 
spolupráce s dodavateli

  
Přizpůsobit hloubku výroby 
klíčovým technologiím 

Výrobu převést do 
zahraničí 

  

  
Zvýšit interní orientaci na 
zákazníka 

Ujasnit 
zodpovědnosti 

  

   Snížit doby vývoje       

Zdroj: HORVÁTH & Partner (Hrsg.) Balanced Scorecard v praxi. Přel. 1. vyd. v ČR. Praha: 
Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-980-7259-033-2. 

Tabulka 3.19  

Perspektiva potenciálů 

Perspektiva potenciálů 
Podnikatelský záměr  Strategické cíle  Potenciální strategické akce  Operativní cíle 

Nabízet inovativní 
produkty 

Aktivně využívat 
nových médií 

Umožnit podávat objednávky 
přes Internet    

Zvýšit kvalifikaci 
Zvýšit kompetence 
vývoje 

Zlepšit vývojové know‐how, 
zintenzivnit kontakty s 
univerzitami    

Zvýšit povědomí 
zaměstnanců o strategii 

Zvýšit spokojenost 
zaměstnanců 

  
  

Posílit transfer znalostí 
Upevnit kulturu 
zpětné vazby 

Zlepšit rozhovory, kde se 
sjednávají cíle    

Zdroj: HORVÁTH & Partner (Hrsg.) Balanced Scorecard v praxi. Přel. 1. vyd. v ČR. Praha: 

Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-980-7259-033-2. 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Skupina ukazatelů rentability vyjadřující ziskovost měří čistý výsledek podnikového 

snažení poměřováním zisku s jednotlivými zdroji, které byly na tento zisk použity. Pokud se 

bude zisk zvyšovat, ukazatelé rentability budou vykazovat pozitivní trend, což je pro tuto 

skupinu ukazatelů velmi příznivé. Za další vlivy zvyšující rentabilitu lze považovat vyšší 

hospodárnost podniku, tržní podmínky jako jsou ceny konkrétních vstupů, míra rizika nebo 

ceny produkovaných statků. 

Vývoj rentability celkového kapitálu je pro podnik od roku 2005 velmi příznivý. 

Celková aktiva se postupně zvyšují, zisk se rovněž zvyšuje, pouze malý výkyv v roce 2005. 

Tendence pozitivního trendu je splněna. Pro podnik nepříznivý vývoj má rok 2005, kdy 

dochází k poklesu celkového zisku a rovněž klesá ukazatel celkového kapitálu. Společnost BS 

Vsetín nevyvozuje žádné konkrétní následky a není třeba navrhovat žádná opatření z důvodu 

očekávaného růstu v následujícím období.  

Rentabilita vlastního kapitálu má rovněž v období 2005 – 2008 pozitivní vlastnosti. 

Vlastní kapitál se v jednotlivých letech postupně zvyšuje a hodnota ukazatele je v roce 2008 

zvýšena trojnásobně oproti roku 2007.  V roce 2005 dochází k poklesu rentability vlastního 

kapitálu. Pokud by se podnik snažil o zlepšení situace bez očekávaného nárůstu 

v následujícím období, mohl by zlepšit kontrolu nákladů a hospodárnosti při vynakládání 

prostředků. Vyšší hospodárností se zvyšuje rentabilita. Za dosažené úspory mohou být 

vypláceny prémie pracovníkům nebo snížená cena výrobku, což má pozitivní dopad 

především pro spotřebitele. Tento efekt se projeví jako zvýšení zisku na 1 Kč nebo také 

prodejní ceny. K dalším možnostem zvýšení rentability vlastního kapitálu v roce 2005 lze 

považovat také růst hodnoty rychlosti aktiv efektivnějším využíváním kapitálu, nebo pokud 

podnik nevykazuje už doposud vysoké zadlužení, růst zadlužení podniku. Pozitivní efekt 

může mít rovněž fakt, kdy podnik dokáže zhodnotit každou další korunu dluhu více, než jsou 

finanční náklady. 

Pokud podnik vykazuje nedostatek peněžních prostředků pro svou činnost, je potřeba 

deinvestovat oběžné prostředky či dlouhodobý hmotný majetek. Pokud naopak peníze 

přebývají a nevyužívají se, přináší to ztráty ušlých příležitostí. Snížení výdajů se docílí 

omezením obnovovacích, rozvojových nebo finančních investic, snížením jednotlivých druhů 

nákladů apod. Pro společnost BS Vsetín, s. r. o. by bylo vhodné např. investovat k podpoře 

prodeje formou reklam a tím získání více potencionálních zakázek apod. 
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Z analýzy ukazatelů likvidity vyplývá, že podnik nedosahuje potřebného objemu 

likvidního majetku vzhledem k objemu svých závazků. Z bližší analýzy můžeme sledovat, že 

tento stav nemusí být hodnocen jako nepříznivý, neboť je ovlivněn strukturou a stavem zásob, 

výší pohledávek a krátkodobých závazků. Společnost BS Vsetín, s. r. o. podniká kroky ke 

zlepšení vývoje v oblasti likvidity. I když běžná likvidita nedosahuje potřebných výsledků a 

není v optimálním intervalu této likvidity, jsou tyto hodnoty těsně pod spodní hranicí. 

Pohotová likvidita vypovídá, že podnik v roce 2005 a 2007 není schopen vyrovnat se se 

svými závazky, nemá dostatek hotových peněz. Doporučení pro podnik vyplývá, aby 

zhodnotil svůj stav zásob, udělal potřebnou revizi a získal dostatek peněžních prostředků. 

Další možností je dostat včas úhradu svých pohledávek např. před dobou jejich splatností. 

Minimální hodnota ukazatele okamžité likvidity, která je stanovena na 0,2, je splněna pouze 

v letech 2005 a 2007. Je to dosaženo tím, že firmě převyšují krátkodobé závazky nad 

finančním majetkem. Příliš vysoká hodnota hotovostní likvidity potom svědčí o neefektivním 

využívání finančních prostředků.  

Skupina ukazatelů aktivity se zaměřuje na posuzování efektivnosti hospodaření podniku 

se svými aktivy. Lze obecně konstatovat, že při přebytečném množství aktiv vznikají podniku 

zbytečné náklady, naopak při jejich nedostatku podnik přichází o potencionální tržby. Těmito 

ukazateli vypočítáme jednak, kolikrát se obrátí konkrétní druh majetku po sledované období 

v tržby a také dobu jeho vázanosti v určité formě.  

Obrat celkových aktiv v podniku nevykazuje pozitivních výsledků. Trend, který má 

směřovat ke zvyšování hodnot není jednoznačně splněn. Dochází pouze k mírnému zvyšování 

během období 2005 – 2007. Doporučené hodnoty obrátky hodnot by se měly pohybovat 

v intervalu 1,6 – 3, což po celé sledované období splněno není (hodnoty se pohybují kolem 1), 

je potřeba zhodnotit situaci v podniku a provést možnost efektivního snížení celkových aktiv. 

Důsledek vedoucí spíše ke snižování vykazovaných hodnot je možné přisoudit náročnosti 

výroby, investování do stále nových technologií a výrobních zařízení. Společnost BS Vsetín 

by mohla docílit snížení aktiv např. zjednodušením výroby, pokusit se snížit náklady na 

opravy a údržby, zvýšit kvalitu výrobků apod. 

Za příznivou lze považovat dobu obratu zásob. Společnost BS Vsetín, s. r. o. vytváří 

dostatečnou výši ke krytí potřeb vlastní výroby a současně nevykazuje přebytky dlouhodobě 

neupotřebitelných zásob.  
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Doba obratu pohledávek kolísala. Vylepšení tohoto ukazatele může přinést pouze snížení 

splatnosti vydaných faktur. Doporučuji stálý a trvalý tlak ve vztahu k odběratelům. Kratší 

splatnost snižuje riziko ztrát z neuhrazených pohledávek.   

Doba obratu závazků nebo-li počet dní potřebný k zaplacení svých závazků vůči 

dodavatelům. Hodnoty by se měly zkracovat. V jednotlivém období lze sledovat mírné 

snižování i zvyšování doby. Pokud podnik získá větší množství zakázek při stejných 

dosavadních podmínkách, dosáhne pružnější reakce na tržní podmínky nebo vyvíjí stále nové 

technologické poznatky, může obdržet více peněžních prostředků a možnost zkrátit dobu 

úhrady svých závazků.  

Na základě provedené analýzy se nejvíce problémovou oblastí jeví zadluženost firmy, kdy 

majetek společnosti je až ze 70 % kryt cizími zdroji. Tato skutečnost se může jevit jako 

negativní a ohrožuje ekonomiku společnosti. Je třeba této problematice věnovat zvýšenou 

pozornost a do budoucna se zaměřit na snižování závislosti na cizích zdrojích. Pro snížení 

celkové zadluženosti by bylo vhodné, aby společnost snížila své krátkodobé závazky 

z obchodního styku.  

Společnost BS Vsetín, s. r. o. by se měla snažit udržet stabilní výši tržeb popř. zvyšovat 

tempo jejich růstu. Zvýšení a udržení vývoje tržeb by bylo možné realizovat například 

rozšířením nabídky poskytovaných služeb pro zákazníky nebo se zaměřit na využívání 

propagace zboží. To by mohlo být uskutečňováno například pomocí billboardů, reklamy 

v rozhlase a tisku apod. Pokud nebude společnost schopna zvyšovat tempo růstu tržeb, 

doporučovala bych se zaměřit na oblast řízení nákladů. Zejména pak na analýzu spotřeby 

materiálu a energie a mzdových nákladů. Společnost by se měla také snažit vyhledávat 

zakázky většího rozsahu a náročnosti, kde je možné dosahovat úspor z rozsahu.  

Z celkového pohledu na finanční zdraví podniku můžeme společnost BS Vsetín, s. r. o. 

považovat za úspěšnou a lze tvrdit, že se s velkou pravděpodobností nedostane v následujících 

dvou letech do takové finanční situace, která by mohla mít za následek likvidaci podniku. I 

přesto se však v tomto podniku setkáváme s nepříznivými jevy. I přes některé nedostatky lze 

tedy finanční řízení společnosti považovat za uspokojivé. Největší předností společnosti je 

dobrá znalost výrobních zařízení, orientace v potřebách náhradních dílů, schopnost zajištění 

komplexní dodávky služeb a pohotovostní systém a mobilita pracovních skupin.   

Externí faktory jako politická situace, vývoj ekonomiky apod., na firmu nemají 

v krátkodobém horizontu zásadní dopad. Firma uzavírá převážně dlouhodobé kontrakty se 
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svými stávajícími i potencionálními zákazníky. Daný vývoj v určitou dobu na firmu výrazně 

nepůsobí, firma se dokáže s těmito externími okolnostmi vypořádat. 

Návrhy a doporučení pro další vývoj podniku 
V dalších obdobích je důležité pravidelně sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů, zjišťovat 

chyby při své činnosti, snažit se je pochopit a především odstranit, popřípadě jim předejít 

v příštím období. Pro to, aby firma nadále vykazovala příznivé výsledky, je důležité 

pravidelně sledovat především změny v naší legislativě. Neustálý kontakt se svými 

obchodními partnery je v tomto případě samozřejmostí. Důležité je také personální 

uspořádání a soulad mezi vedením podniku a managementem. Firma by měla sledovat 

aktuální trendy a snažit se inovovat své výrobky. Je třeba také sledovat vývoj nákladů ve 

firmě, věnovat se jejich neustálému snižování, protože to je jeden z rozhodujících faktorů při 

tvorbě ceny výsledné produkce. Výše ceny ovlivňuje postavení firmy na trhu a to se odráží ve 

výsledném obratu firmy a samotném hospodářském výsledku firmy.  

Z celkového pohledu provedené finanční analýzy u společnosti BS Vsetín, s. r. o. se sídlem 

na Vsetíně vyplývají návrhy a doporučení věnovaná jejímu managementu.  

Větší pozornost musí společnost věnovat oblasti řízení pohledávek, zejména zachovávat 

jejich přiměřenou výši a zkracovat dobu jejich inkasa. Dalším vhodným nástrojem k zajištění 

budoucího vývoje pohledávek je sjednání úvěrových rámců k jejich krytí.  

Vedení společnosti by mělo věnovat větší pozornost míře využívání vlastních zdrojů a 

potenciálu. Zvážit vzájemný poměr vlastního a cizího kapitálu. Další kroky společnosti by 

měly vést ke snižování podílu cizích zdrojů, zejména úvěrové zadluženosti.  

Vedení společnosti by mělo přijmout příslušná opatření pro zajištění likvidity a zvýšit 

množství peněžních prostředků držených prostřednictvím hotových peněz a na bankovním 

účtu. V úvahu musí vzít také skutečnost, zda je nutné udržovat dlouhodobě a trvale vyšší stav 

zásob a zda není možné vlastním zásahem snížit nepřiměřenou výši pohledávek. Společnost 

musí vytvářet dostatečné rezervy pro případ nepříznivých událostí.   

U výnosnosti bych se pozdržela nad faktory, které je ovlivňují. Důvodů je několik, a to 

dobře vyjednané smlouvy s dodavateli, snížení osobních nákladů, nižší tlak ze strany 

konkurence. Firma může ovlivnit zejména stav nákladů, jednání s dodavateli a zvýšení 

produktivity práce. Doporučení je zejména na intenzivnější jednání s dodavateli. Dobře 

sjednané podmínky mají zásadní vliv na výnosnost firmy.  
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Při pohledu na celkové ukazatele je patrné, že podnik netrpí žádnými finančními problémy. 

Lze jen namítnout skokové výsledky jednotlivých ukazatelů a zjištění.  

Z pohledu analytika hodnotím celkový stav podniku jako dobrý a nemá žádné zásadní 

finanční problémy. Doporučení směřuje ke stabilizaci tržeb a celkové situace podniku. Podnik 

dosahuje skokových změn a stabilizaci lze dosáhnout především stabilními a dlouhodobými 

smlouvami jak s dodavateli, tak se zaměstnanci podniku.   

Budoucí vývoj každé firmy a její očekávané úspěchy do určité míry závisí na včas 

provedené finanční analýze a prezentaci jejich výsledků. Z výsledků provedené analýzy je 

patrné, že finanční zdraví firmy je na velmi dobré úrovni a po ekonomické stránce je firma 

stabilizovaná, zralá a splňuje veškeré požadavky úspěšného rozvoje v následujícím období.  
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5 ZÁVĚR 

Pro udržení celkové prosperity každého podnikatelského subjektu je nezbytné, aby 

rozhodování managementu vedlo k posílení konkurenceschopnosti a zajištění finančního 

zdraví podniku. Je nutné zajistit zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Podnik musí být schopen pružně reagovat na změny tržního 

prostředí a musí umět těmto změnám adekvátně přizpůsobovat procesy uvnitř firmy tak, aby 

výsledkem bylo maximální uspokojení potřeb zákazníka při minimálních nákladech firmy.    

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu ekonomického postavení podniku 

pomocí finanční analýzy a její praktická aplikace na podnik BS Vsetín, s. r. o. za účelem 

podrobnějšího finančního rozboru tohoto podniku. 

Nástrojů a metod, které finanční analýza využívá, je celá řada, ale vzhledem k rozsahu 

diplomové práce bylo využito poměrových ukazatelů a Balanced Scorecard.  

V praktické části jsou hodnoty, které vstupují do výpočtů, pro větší přehlednost zobrazeny 

v tabulkách. Téměř všechny výpočty jsou zobrazeny pomocí grafů a to z toho důvodu, 

abychom získali větší představu o vývoji jednotlivých ukazatelů. V následující kapitole je 

provedeno zhodnocení všech vypočtených a zjištěných výsledků, aby bylo možné se rychleji 

orientovat v situaci společnosti.  

Na základě provedené analýzy lze vyvodit některá doporučení a závěry, které by 

společnosti mohly přinést zlepšení některých výsledků. Podrobnější doporučení je uvedeno 

v kap. 4. Celkově nemůžeme finanční situaci společnosti hodnotit jako vážnou, ale ve větší 

míře společnost dosahuje dobrých výsledků. 

Největším přínosem pro mou praxi bylo praktické využití nástrojů finanční analýzy na 

konkrétní podmínky společnosti BS Vsetín. Při vypracování byly použity výroční zprávy 

společnosti.     

Finanční analýza patří mezi hlavní nástroje finančního řízení podniku. Údaje, které daná 

společnost musí zveřejňovat, musí být správné, prokazatelné a věcné, neboť případné 

pochybení by mohlo mít neblahé důsledky pro podnik.  

Při této analýze jsem zjistila, že existuje řada ukazatelů, které mají svůj příčinný význam. 

Mezi ně řadíme především poměrové ukazatele, kterými jsou ukazatele rentability, 

zadluženosti, aktivity, likvidity. Dosazením příslušných údajů do jednotlivých vzorců dojde 

k výpočtu ukazatele. Mnohem složitější je však interpretace dosažených výsledků, neboť 
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musíme zohlednit množství vnějších a vnitřních činitelů, které měly na podnik ve sledovaném 

období nemalý vliv.    

Ukazatele finanční analýzy jsou obvykle srovnávány s doporučenými hodnotami nebo 

statistickými údaji. Takové hodnocení může být zavádějící, protože tyto charakteristiky 

nezohledňují různorodost činností podniků v jednotlivých oborech ani individuální podmínky, 

ve kterých konkrétní podniky podnikají. 

Mají-li se manažeři na všech úrovních řízení správně rozhodovat, musejí umět 

vyhodnocovat výkonnost podniku. K tomuto vyhodnocování potřebují určitý soubor nástrojů, 

aby mohli posuzovat různé aspekty vyplývající z činnosti podniku a jeho ekonomického 

prostředí a sledovat, jak podnik postupuje při dosahování stanovených cílů. Tento soubor 

nástrojů poskytuje manažerům Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti 

podniku), který převádí vizi a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru 

měřítek finanční i nefinanční výkonnosti, jež poskytují rámec pro posuzování jeho strategie a 

systému řízení. Balanced Scorecard měří výkonnost podniku pomocí čtyř vyvážených 

perspektiv – finanční, zákaznické, interních podnikových procesů a učení se a růstu. 

Umožňuje nejen sledovat finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat 

hmotná i nehmotná aktiva, potřebná k jejich růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, jak 

vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských 

zdrojů, systémů a způsobu práce, které jsou nezbytné pro zvyšování jejich budoucí 

výkonnosti. Balanced Scorecard není však jen operačním systémem měřítek; inovativní 

podniky ho používají jako strategického manažerského systému, tzn. k řízení své dlouhodobé 

strategie a k realizaci těchto kritických manažerských procesů: 

- k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

- ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, 

- k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

- ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se.  
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SEZNAM ZKRATEK 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 
ČZ  čistý zisk 
DHM dlouhodobý hmotný majetek 
Z  zásoby 
A  aktiva celkem 
T  tržby 
OA  oběžná aktiva 
KZ  krátkodobé závazky 
VK  vlastní kapitál 
CK  cizí kapitál 
ROA rentabilita celkového kapitálu 
ROE rentabilita vlastního kapitálu 
ROS rentabilita tržeb 
BSC Balanced Scorecard 
s. r. o.   společnost s ručením omezeným 
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