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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadů provedené investice na 

finanční hospodaření společnosti oil TEAM a.s. a tím, co se ve společnosti oil TEAM a.s. 

od roku 2007 změnilo. Jedná se o investici do ruční mycí linky pro automobily a 

pneuservis, která byla provedena na čerpací stanici oil TEAM a.s. v Ludgeřovicích.  

Práce byla provedena s využitím veřejně přístupných finančních výkazů podniku, 

obsažených v účetních závěrkách podniku, následně byly také využity interní zdroje 

podniku. Výsledky práce ukazují, že provedené analýzy a následná správná interpretace 

výsledků těchto analýz, dávají reálný obraz o hospodářském zdraví podniku. 

 

Klíčová slova: podnikatelský záměr, kapitálová struktura, objemová analýza, finanční 

analýza, investice, riziko, doba návratnosti investice 

 

Abstract 

This graduation theses deals with the influence of performed investment in the 

financial managment and changeovers in the company oil TEAM, Inc. since 2007. It 

concerns about the investment in a manually-operated car wash and a tire servis in the oil 

TEAM, Inc. petrol station in Ludgeřovice. 

In this graduation theses were used free accessible financing statements of the firm 

included with balances of account and also the internal sources. The results shows that the 

performed analyses and their correct interpretation can provide the real image about the 

firm economy. 

 

Keywords: prospectus, capital structure, volume analysis, finacial analysis, investment, 

risk, repayment time of investment 
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ÚVOD 

Současná doba je dobou pro nás mnoha nových ekonomických poznání. Finanční 

krize, která otřásla celým světem, ještě stále není zažehnána. Dlouhodobá ekonomická 

recese se projevila téměř ve všech sférách podnikatelských aktivit. Dnešní svět nemá jasno 

v tom, co se bude odehrávat v budoucích letech, jak to bude dál. Pokud se v současné době 

rozhodne podnikatel investovat do svých či firemních aktivit, je to velmi pozitivní. 

Vynaložené investice jim v dalších letech mohou výrazně usnadňovat jejich podnikání. 

Nebo naopak podnikatelské aktivity mohou přerušit. Rozhodování o investiční činnosti by 

nemělo být podceňováno.   

Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv provedené investice na finanční 

hospodaření společnosti oil TEAM a.s. Tato práce se bude zabývat především tím, co se ve 

společnosti oil TEAM a.s. od roku 2007 změnilo a jak provedené investice (výstavba ruční 

mycí linky a pneuservisu na ČS Ludgeřovice) ovlivnily její ekonomickou činnost a firemní 

finance.  Závěrečná část této práce bude věnována zhodnocení investice v porovnání ve 

dvou výchozích variantách a době její návratnosti. 

Rozhodování o investicích patří k důležitým manažerským rozhodnutím o 

budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Investice slouží řadu let, proto jsou řadu let 

zdrojem přírůstků zisku, za určitých podmínek ovšem i „ břemenem“, které může podnik 

zatěžovat především fixními náklady. V tržním hospodářství musí proto každý podnik na 

měnící se podmínky reagovat jak při investování tak při realizaci projektu.  

Rozhodování o investicích má pro ekonomiku podniku dlouhodobé důsledky, kde 

je nezbytné uvažovat s faktorem času a rizikem změn po dobu přípravy i realizace 

projektu. Rozhodne-li se podnik realizovat určitou investici, ovlivňuje dlouhodobě budoucí 

vývoj, prosperitu a další existenci podniku. Ještě letošní rok je pro nás krizový, hledáme 

cesty a způsoby vypořádání se s krizí. 

Volba vhodné majetkové struktury má významný vliv na fungování celého 

podniku. Volba optimální finanční struktury má za následek zvýšení výnosnosti podniku a 

podporuje jeho finanční stabilitu. 
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Celá diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části.  

V první, teoretické části, je nejdříve popsáno podnikové plánování, dále pak 

kapitálová struktura, základní nástroje a úkoly finanční analýzy. Následně je v této části 

popsána problematika samotných investic a investiční činnosti podniku.  

Druhá, praktická část práce, je aplikována na společnosti oil TEAM a.s. Cílem 

této části práce je zhodnotit vliv provedené investice na hospodaření společnosti pomocí 

sestrojeného podnikatelského plánu a následné objemové analýzy, finanční analýzy a 

celkového zhodnocení investice. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST   
 

1.1   Podnikové plánování  

  

Plánování je jakýsi komplexní rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, 

hodnocení a výběru cílů i odpovídajících projektů k jejich dosažení. Základem celého 

procesu finančního plánování je stanovení dlouhodobých cílů podniku a naplánování 

strategie podniku, která vycházejí z poslání podniku [ 4 ]. 

K dosažení cílů vedou opatření v oblasti investiční činnosti, výzkumu a vývoje, 

personalistiky a marketingu. Opatření jsou zabezpečována plánováním potřeb a užitím 

finančních zdrojů.   

Přestože všechna vedení kterékoli firmy plánují, existují podstatné rozdíly ve 

způsobu a rozsahu plánování. Manažer malého podniku může nosit všechny své plány v 

hlavě včetně veškerých detailů, jiní mohou propočítávat kalkulace na zadní straně 

použitých dopisních obálek. Tím, jak podnik roste co do velikosti a složitosti je nutno 

jednotlivé linie řízení oddělit. Člověk ve vrcholové řídící funkci nemá už vše ve svých 

rukou a podobně žádný specialista-manažer nemůže obsáhnout všechny detaily práce 

svých spolupracovníků. Za těchto okolností vzniká silná potřeba formalizace plánování a 

řídících technik. Taková formalizace vyžaduje přenesení plánů a postupů na papír, přičemž 

plány pro všechny různé činnosti mají stejnou formu a stejný postup vzniku. Plánování a 

řízení má tyto aspekty: 

1) Dlouhodobé plánování - dívá se na firmu, trh a okolí na několik let dopředu, 

stanoví strategii dlouhodobého růstu 

2) Projekční plánování - předpovídá jak budoucí peněžní toky (Cash flow) 

budou ovlivněny připravovanými projekty 

3) Krátkodobé plánování (rozpočetnictví) - dává dohromady první část 

dlouhodobého plánu s prováděnými projekty 

4) Zjišťování skutečných výsledků - porovnání s plánem 

5) Řízení - běžné řízení každodenních detailních činností, zajištění souladu 

skutečných výsledků s krátkodobým plánem. 
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1.2 Finanční plánování 

 

Finanční plánování je proces posuzování celkových efektů rozhodování o zdrojích 

financování a investičního rozhodování, jehož výsledkem je finanční plán podniku 

zahrnující: 

1. vzájemné souvislosti, to znamená, že musí jednoznačně stanovit vazby mezi 

investičními záměry a finančními možnostmi podniku, 

2. volbu alternativy, tj. musí popsat možnosti podniku pracovat s různými investičními 

a finančními variantami, 

3. odhad růstu, tj. vyjádření, zda podnik bude zvyšovat svou výkonnost a zda bude 

docházet k růstu jeho tržní hodnoty, 

4. eliminaci překvapení, to znamená, že identifikuje, co se stane v budoucnu, když 

nastanou určité skutečnosti. 

 

Pojetí finančního plánování  

 

Základní teze podnikového plánování v tržním prostředí lze formulovat následovně. 

1. Finanční plánování je prvkem, který vnáší do řízení podniku orientaci na finanční 

cíl. 

2. Operativním finančním cílem je zisk před zdaněním (hrubý zisk z běžné činnosti). 

3. Finanční plánování omezuje podnikatelské riziko (provozní, finanční, investiční, 

tržní). 

4. Dlouhodobost finančního plánování - zásadních změn v ziskovosti lze dosahovat 

jen opatřeními, která přinášejí potřebné efekty až za několik let (tří až pět) – 

minimální plánovací horizont. 

5. Finanční plán je integrující složkou celkového podnikového plánu (agregace 

plánu) a prověřuje jeho proveditelnost (feasibilitu). 

6. Finanční plán se sestavuje posuvným způsobem. 
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7. Finanční plán je relativně autonomním, neboť sleduje: 

- strategické (dlouhodobý plán) podnikové cíle a  

- taktické (krátkodobý plán) finanční cíle a  

  řídí realizaci přijaté finanční politiky. 

8. Jádrem finančního plánování je investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 

9. Struktura a forma finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních, resp. 

účetních výkazů, tzv. výkazy pro forma: 

- plánová rozvaha, 

-  plánová výsledovka, 

-  plán peněžních toků. 

10. Středem pozornosti dlouhodobého finančního plánování jsou příjmy a výdaje, 

zachycené v plánu peněžních toků (z provozní činnosti, z investiční činnosti a z 

finanční činnosti). 

11. Plán peněžních toků je doplněn třemi dílčími plánovacími dokumenty:  

   - prognóza prodeje,  

   - rozpočet investičních výdajů, 

   - rozpočet externího financování. 

12. Finanční plánování se zakládá na co nejprůhlednějších výpočtech, na 

elementárních zákonitostech a logice vztahů mezi vstupními a plánovými 

veličinami. 

13. Finanční plán obsahuje odhad vývoje vnějších ekonomických podmínek. 

14. Finanční plán se hodnotí pomocí instrumentů a kritérií finanční analýzy. 

 

Sestavením finančního plánu má navíc podnik připravenu strategii svého fungování 

a přehledně uspořádané hodnoty účetních výkazů. Tato skutečnost je důležitá především 

pro případné investory, orgány státní správy, banky, pojišťovny a jiné externí subjekty, 

které mohou podnik ovlivnit. Mezi základní finanční plány patří dlouhodobý a krátkodobý 

finanční plán. 
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1.2.1 Krátkodobý finan ční plán 
 

 Ve většině případů slouží krátkodobý finanční plán jako podklad pro finanční plán 

dlouhodobý. Mezi základní účetní výkazy, které slouží k sestavení finančního plánu 

podniku, spadá výkaz zisků a ztrát (výsledovka) a rozvaha. Lze použít i jiné výkazy, ale 

tyto dva jsou nejdůležitější.  

Krátkodobé finanční plánování je součástí krátkodobého finančního rozhodování, 

které se podílí na řízení krátkodobých aktiv a pasiv a ovlivňuje činnosti podniku v krátkém 

období. Krátkodobé plány se sestavují podle potřeby podniku v časovém období do 

jednoho roku. V krátkodobém plánovacím horizontu se musí cíle přizpůsobit dostupným 

prostředkům, aby byly reálně splnitelné. Vnější podmínky stačí předpovídat jen v délce 

jednoho roku, takže riziko prognostické chyby je relativně nízké [14 ]. 

 

1.2.2 Dlouhodobý finan ční plán 
 

 Dlouhodobý finanční plán představuje zpravidla plán sestavovaný v horizontu 

delším než 1 rok, obvyklá délka je 5 let. Tento plán hraje hlavní roli při rozhodování o 

další činnosti podniku v daném horizontu a jako podklad pro jeho sestavení slouží 

krátkodobý finanční plán.  

 Na vývoj zisku významněji zapůsobí jen dlouhodobější opatření v investiční a 

technické oblasti, provázená určitým marketingem. Na tomto základě proto musí být zisk, 

jako finanční cíl, vytyčen jen v rámci dlouhodobého horizontu. Mezi další významné cíle 

patří zajištění likvidity (platební schopnosti podniku), marketingové cíle zajištění tržeb, 

růst rentability, udržování přiměřené výše rizika dosahování zisku. 

Dlouhodobý finanční plán podniku je sestavován zpravidla na každých příštích pět 

let a jeho hlavními složkami jsou [ 4 ] :  

 ●  analýza finanční situace 

 ●  plán tržeb a plán prodeje 

 ●  plánová rozvaha 

 ●  plán peněžních toků 
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 ●  plánová výsledovka (plán výkazu zisku a ztrát) 

Z toho všeho je zřejmé, že úkolem dlouhodobého finančního plánování je zajistit 

realizaci podnikatelského plánu a hlavně zajistit dostatek zdrojů pro jeho financování. 

Výše a podoba těchto finančních zdrojů je určována na základě daného rozhodování, při 

kterém je také nutné určit strukturu kapitálu, potřebného pro financování činnosti a rozvoje 

podniku [14]. 

 

1.3        Podnikatelský plán 

 

 Podnikatelský plán je v dnešní době nedílnou součástí začínajícího a taktéž již 

existujícího podnikatelského subjektu. Základní informační vstupy tvoří výsledky 

technicko-ekonomických studií projektů, investiční program firmy a její finanční plán. 

Propracovaná a důkladná příprava může předejít rizikům, nástrahám a neúspěchu, čekající 

na nepřipravené. Domnívám se, že je velmi důležité, aby podnikatelský plán byl sestaven 

co nejlépe, protože je klíčem k úspěšné realizaci určité vize, nápadu nebo jen k inovaci 

stávajících výrobků či služeb. Od dobrého sestavení podnikatelského plánu se odvíjí určitá 

realizace záměrů a hlavně zviditelnění se u potencionálních investorů a získání potřebných 

finančních prostředků. 

 Podnikatelský plán má zpravidla dvojí využití. Jednak je to určitý vnitřní 

dokument, který slouží jako základ vlastního řízení firmy, značný význam však má i 

externí uplatnění podnikatelského plánu v případě, že firma hodlá financovat investiční 

program zčásti nebo zcela pomocí cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh 

nenávratné podpory. V tomto případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o 

výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehož financování se tento kapitál použije 

(poskytovatel kapitálu např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu 

z hlediska výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i existujícího 

podnikatelského rizika) [ 3 ]. 

 Podnikatelský plán může posloužit i k posouzení a změně interního financování a 

stanovení cílů pro firmu a tým manažerů. Měl by být pravidelně vyhodnocován a případně 

upravován. Sestavit by ho měl management podniku. Jeho příprava často trvá mnohem 
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déle, než management očekává. Odpovědnost za jeho obsah by měl nést vlastník nebo 

jednatel podniku, nicméně podnikatelský plán by měli za svůj vzít všichni členové 

managementu jako celek a považovat ho za dokument, který stanovuje náročné, ale 

splnitelné cíle, k jejichž dosažení se všichni zavazují. Součástí podnikatelského plánu by 

mělo také být zdůvodnění, proč jsme přesvědčeni, že náš podnik bude úspěšný, a co jej činí 

jedinečným. Investory soukromého kapitálu zajímá, co podnik a tým manažerů chce 

udělat, ne to, jakou má podnikatelský plán literární hodnotu.  

Podnikatelský plán by měl obsahovat: 

Pro zpracování podnikatelského plánu neexistuje ideální vzor, měl by však obsahovat 

minimálně tyto části: 

• Shrnutí projektu 

• Popis firmy 

• Popis výrobku nebo služby 

• Trh a konkurence 

• Marketing 

• Výrobní proces 

• Organizační plán 

• Dopad na životní prostředí 

• Finanční plán 

• Doklady 

Psaní podnikatelského plánu není tak obtížné, jak se může zdát. Když je dokončen, podnik 

má již ucelenou vizi se stručným nástinem obchodní budoucnosti.  
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1.4   Dlouhodobé rozhodování 

 

  Dlouhodobé finanční rozhodování podniku bývá označováno i jako investiční 

rozhodování nebo kapitálové rozpočetnictví. Důležitost je dána především dlouhodobými 

účinky investic na materiálně technickou základnu podniku i na jeho finanční situaci.  

 Zahrnuje v podstatě dva typy rozhodování: do čeho investovat (investiční 

rozhodování) a z jakých finančních zdrojů (finanční rozhodování). 

 

1.5 Kapitálová struktura 

 

 V této části budeme pracovat s pojmy optimální kapitálová struktura, dále teorie 

hierarchického pořádku a teorie kapitálové struktury Brealeyho-Myerse.  

 Optimální kapitálová struktura tzn. průměrné náklady kapitálu, jsou minimální a 

tržní hodnota firmy maximální. Svého maxima dosahuje proto, že tržní hodnota firmy se 

zvyšuje, jestliže se průměrné náklady kapitálu snižují, to znamená, že očekávaný přínos 

zůstává konstantní.  Optimální kapitálovou strukturu lze tedy definovat jako takové složení 

kapitálu, které maximalizuje tržní hodnotu firmy. 

 Teorie hierarchického pořádku znamená, že při volbě kapitálové struktury jsou 

preferovány především interní zdroje a až následně různé formy úvěru. Tento přístup 

k optimalizaci kapitálové struktury nezkoumá složení kapitálu z hlediska vlivu na náklady 

kapitálu, či tržní hodnotu firmy. Snaží se spíše zobecnit chování a rozhodování firmy 

v oblasti kapitálové struktury. Podle teorie hierarchického pořádku uskutečňuje podnik 

financování svých dlouhodobých potřeb z interních zdrojů nebo dlouhodobých úvěrů. 

Teorie hierarchického pořádku přispívá k vysvětlení jevu, kdy firmy s vysokým ziskem 

mají nízký podíl dluhu ve svém kapitálu.  

 Podle teorie kapitálové struktury Brealeyho-Myerse je třeba při volbě kapitálové 

struktury respektovat daně, riziko, typ aktiv a finanční volnost podniku.  

 Daně ve svém důsledku vedou k úrokovému daňovému štítu (má-li podnik zisk) 

pokud nebude moci využít úrokový daňový štít, neměl by se příliš zadlužovat.  
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Velké riziko podnikání by mělo vést k menšímu zadlužení firmy. Firmy s převahou 

nehmotných aktiv, eventuálně nelikvidních aktiv, by si neměli příliš půjčovat. Finanční 

volnost (tržní hodnota firmy) závisí na investičních rozhodnutích více než na struktuře 

financování projektů. Nejrychleji dostupné jsou interní zdroje vlastního kapitálu. 

Optimalizace kapitálové struktury přispívá k růstu tržní hodnoty firmy, ale rozhodující 

místo pro zajištění růstu tržní hodnoty firmy má vyhledávání a realizace efektivních 

investičních projektů. 

 Klasická teorie optimální kapitálové struktury není přijímána jednoznačně jak ve 

finanční teorii, tak i v praxi finančního rozhodování. Reformují se ekonomiky, pro něž je 

charakteristický nedostatek dlouhodobého kapitálu. Krátkodobě se do určité míry orientují 

především na to, aby vůbec nějaký kapitál získali, než aby zjišťovali, jaká je jeho cena. 

Z dlouhodobějšího pohledu je takový pohled v podmínkách fungující tržní ekonomiky 

neudržitelný.  

 Kapitálovou strukturu podniku tvoří aktiva- majetek firmy a pasiva- což jsou 

zdroje, které podnik využívá k financování svého majetku. Struktura podnikového kapitálu 

je záležitostí procesu dlouhodobého finančního plánování. Výsledkem této činnosti je pak 

sestavení dlouhodobého finančního plánu. 

Volba vhodné kapitálové struktury má významný vliv na fungování celého 

podniku. Volba optimální finanční struktury má za následek zvýšení výnosnosti daného 

podniku a podporuje jeho finanční stabilitu. Naopak nevhodné složení finanční struktury 

znamená velké riziko vzniku závažných finančních problémů a může ohrozit existenci 

celého podniku [19]. 

Kapitálová struktura je východiskem komplexního rozhodovacího procesu, kde 

základem je stanovení dlouhodobých cílů podniku a plánování strategie kde se orientujeme 

na postavení na trhu zboží a služeb a na vztah ke kapitálovému trhu.  

 

 

 

 



13 

 

1.6 Hospodaření ekonomických subjektů 

 

 Cílem této teoretické části je popsání metodických a rozborových postupů 

používaných při analýze hospodaření ekonomických subjektů, způsoby vyhodnocování 

výsledků, ale také upozornit na různé problémy, se kterými se můžeme velmi často setkat 

při realizaci této analýzy.  

  

1.6.1  Klasifikace p řístup ů k hodnocení ekonomických jev ů 
 

 V ekonomické literatuře i hospodářské praxi jsou členěny dva přístupy k hodnocení 

ekonomických jevů: 

- fundamentální analýza – pracuje s rozbory, které jsou založeny na rozsáhlých 

znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými 

jevy. Především využívá zkušeností analytiků, jejich subjektivní odhady i cit pro 

situaci a trendy. I přesto, že se tato analýza opírá o velké množství informací, 

zpracovává informace spíše kvalitativní. 

- technická analýza – tato analýza se používá ke kvantitativnímu zpracování 

ekonomických dat s následným kvalitativním ekonomickým posouzením výsledků. 

Tato analýza pracuje především s matematickými, matematicko-statistickými a 

dalšími metodami.  

Finanční analýza hospodářské činnosti podniku je syntézou obou těchto přístupů, to 

znamená, že využívá současně metody matematické, tak i zkušenosti analytiků a 

jejich subjektivních odhadů.   

1.6.2 Klasifikace ukazatel ů ekonomických jev ů 
 

 Technická analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou buď přímo položky účetních 

výkazů a údaje dalších zdrojů nebo čísla z nich odvozená. Hlavní členění je ve většině 

případů na ukazatele extenzivní a ukazatele intenzivní. 
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Extenzivní ukazatelé obsahují informace o rozsahu (objemu), prezentují kvantitu v jejích 

přirozených jednotkách. 

Intenzivní ukazatelé vyjadřují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatelé podnikem využívány 

a jak silně či rychle se mění. Tyto ukazatele jsou odvozeny ze stavových ukazatelů jako 

jejich rozdíly či podíly (rozdílové, tokové, poměrové a ostatní ukazatele). 

 Reprezentanty rozdílových ukazatelů jsou čistý pracovní kapitál, čistý pracovní 

majetek a čisté pohotové prostředky. Společným rysem těchto ukazatelů je to, že jsou 

rozdílem stavu určitých skupin aktiv a pasiv vzatých k témuž okamžiku. 

 Tokové ukazatele nás informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za 

určitou dobu. Může se jednat např. o rozdíl mezi stavem peněžních a dalších pohotových 

prostředků ve dvou různých okamžicích. 

 Pro výpočet procentních ukazatelů lze použít horizontální analýzu (analýza trendů) 

či vertikální analýzu (procentní rozbor). 

U horizontální analýzy se provádí porovnání jednotlivých položek v čase, tzn. poměřuje se 

meziroční absolutní přírůstek nějaké položky a výše této položky ve výchozím roce. 

Porovnání jednotlivých položek výkazů se provádí po řádcích, horizontálně. 

Při vertikální analýze se jednotlivé položky výkazů vztažené k témuž okamžiku vyjadřují 

jako procentní podíly na jedné z těchto složek (např. podíl mzdových nákladů na tržbách). 

 Významnou úlohu hrají poměrové (intenzivní) ukazatele, které představují podíly 

dvou extenzivních, případně tokových ukazatelů.  

Stejnorodé intenzivní ukazatele jsou poměry extenzivních ukazatelů, vyjádřených v týchž 

jednotkách. Procentní ukazatele vyjadřují v procentech poměrnou změnu extenzivního 

ukazatele, k níž došlo mezi dvěma okamžiky, nebo hodnotou jednoho extenzivního 

poměřovanou jiným extenzivním ukazatelem. Vztahové ukazatele jsou poměry dvou 

stavových ukazatelů vzatých k témuž okamžiku a hodnotí jejich vzájemný vztah 

bezrozměrným číslem. 

Nestejnorodé intenzivní ukazatele jsou poměrem dvou ukazatelů, které jsou vyjádřeny 

v různých jednotkách. Tak např. doby obratu se počítají jako poměr stavového ukazatele 

k tokovému, rychlostní ukazatele jsou jejich převrácenými hodnotami. K nestejnorodým 



15 

 

ukazatelům přiřazujeme také ty ukazatele, jejichž jmenovatelem či čitatelem není finanční 

údaj (např. ukazatele produktivity práce).  

 

1.7 Objemová analýza 

 

Analýza trendů 

 Metoda bývá také označována jako horizontální analýza. Název horizontální 

analýza je odvozen dle směru provádění analýzy, tj. po řádcích účetních výkazů, tedy 

horizontálně. Je to jednoduchá metoda, která provádí porovnání jednotlivých položek 

účetních výkazů v čase. Pověřený analytik zjišťuje po řádcích změny v položkách výkazů 

za určité časové období. Změny se pro účely rozboru vyjadřují nejčastěji v procentech. 

Částka změny se při výpočtech vztáhne k příslušné částce výchozího roku analýzy. 

Provádění srovnání hodnot účetních výkazů v čase je zatíženo vlivem inflace. Je proto 

nutné brát v úvahu tuto skutečnost a při provádění této analýzy očistit poměřované hodnoty 

o toto zkreslení.  

Procentní analýza 

 Tato metoda bývá také označována jako vertikální analýza. Název vertikální 

analýza je odvozen podle toho, že se v jednotlivých letech v účetních výkazech postupuje 

od shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky, jako je tomu při analýze horizontální. Tato 

metoda se také často označuje jako procentní rozbor komponent. Jednotlivé položky 

účetních výkazů (komponenty), vztažené k témuž okamžiku, se vyjadřují jako procentní 

podíly jedné z komponent, nejčastěji např. tržeb při rozboru výkazu zisku a ztrát a 

celkových aktiv při analýze rozvahy. Zmíněnou metodu lze využít při porovnávání 

struktury účetních výkazů podniků různé velikosti a také při porovnávání struktury výkazů 

s předchozími obdobími. Analýza rozvahy touto metodou je označována také jako rozbor 

majetkové a kapitálové struktury podniku. Výhodou této metody je ta skutečnost, že 

poměřuje hodnoty účetních výkazů v daném roce. Výsledky této metody nejsou tudíž 

zkresleny inflací.  
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1.8 Finanční analýza- poměrové ukazatele 

   

 Poměrové ukazatele jsou oblíbeným nástrojem finanční analýzy, zejména pro svou 

jednoduchou metodiku, snadnou interpretaci a relativní dostupnost výchozích podkladů. 

Při jejich sestavování se vychází z účetních výkazů, které se doplňují o další údaje (cena 

akcií, vyplacené dividendy). Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, aby 

byl relevantní ke zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. 

Jak již bylo uvedeno, vyvinulo se značné množství ukazatelů, které se ustálily v 

následujících skupinách:  

● ukazatelé rentability 

● ukazatelé aktivity 

● ukazatelé zadluženosti 

● ukazatelé likvidity 

● ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu 

 

Pro jednotlivé skupiny platí tyto pravidla:  

     ● Produktivita má zásadně růst, pokles je vždy nepříznivý. Rentabilita má zásadně 

rovněž růst, a to rychleji nebo alespoň stejně rychle jako produktivita. Nákladovost by 

měla klesat, neboť náročnost na zdroje se musí zmenšovat. Likvidita má růst, maximálně 

může též stagnovat. Solventnost má taktéž růst, podíl finančního majetku a pohledávek se 

tím má zlepšovat nebo alespoň stagnovat. 

 

1.8.1 Ukazatele rentability 
 

 Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází ze 

dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy, avšak největší 
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důraz je kladen na výkaz zisků a ztrát. Ukazatele rentability jsou ukazatele, v jejichž 

čitateli se vyskytuje nějaká položka odpovídajícího výsledku hospodaření a ve jmenovateli 

nějaký druh kapitálu, respektive tržby. 

 Pomocí ukazatelů rentability hodnotíme vztah mezi vloženými prostředky do 

podnikatelské činnosti a výsledkem (efektem) této činnosti. Výpočtem ukazatele získáme 

informaci o tom, jak se nám vklad vyplatil. Ukazatelé rentability slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets- ROA) 

 Tento ukazatel bývá  považován za klíčové měřítko efektivnosti podniku, jehož 

hodnotu získáme tím, že poměříme veškeré vložené prostředky (celkový majetek 

společnosti) s vyprodukovaným ziskem. Tím získáme údaj o tom, kolik Kč zisku je 

vyprodukováno vložením 1 Kč do podniku.  

ROA = čistý zisk / celková aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity- ROE) 

  Na rozdíl od předchozího ukazatele vyjadřuje hledisko vlastníků. Hodnotí 

výnosnost kapitálu, který do společnosti vložili jeho vlastníci. Podle toho mohou akcionáři 

zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou, odpovídající míře rizika 

jejich investice. 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

V čitateli se uvádí čistý zisk po zdanění. Do jmenovatele se většinou zahrnují složky 

vlastního jmění určené k rozdělení. Výše tohoto ukazatele závisí nejen na efektivnosti 

podniku, ale rovněž i na struktuře jeho financování. Při dané rentabilitě celkových aktiv lze 

např. zvýšit rentabilitu vlastního jmění větším zapojením cizího kapitálu, čímž ovšem 

dojde ke zvýšení zadluženosti podniku. 
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Rentabilita tržeb (Return on Sales- ROS) 

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolik zisku má podnik z 1 Kč tržeb. Tento poměr se 

označuje také jako zisková marže či ziskové rozpětí.  

ROS = čistý zisk / tržby 

 

V čitateli se obvykle uvádí čistý zisk, neboť ten nese primární informace o ekonomické 

efektivnosti. Výše tohoto ukazatele závisí na cenách prodaných výrobků, hospodárnosti 

činností a na zisku, zakalkulovaném v cenách výrobků. 

 

1.8.2   Ukazatele aktivity 
 

 Tyto ukazatele měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Ukazatele aktivity nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 

aktiv či dobu obratu, což je reciproční hodnota k počtu obrátek. Jejich rozbor slouží 

především k hledání odpovědí na otázku: Jak hospodaříme s aktivy, jejich složkami a zda 

má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. 

Obrat aktiv 

 Je nejkomplexnějším ukazatelem aktivity. Rychlé využívání majetku a z toho 

vyplývající zkrácení doby obratu je všeobecně považováno za pozitivní jev.  

    Obrat aktiv = tržby / aktiva 

Podle druhu hodnocených aktiv rozeznáváme obrat celkových, stálých nebo oběžných 

aktiv. Pro získání příslušného údaje dosadíme do jmenovatele vzorce příslušnou hodnotu 

z rozvahy. 
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Doba obratu zásob 

Tento ukazatel je jedním z nejsledovanějších ukazatelů, který udává, jak dlouho (ve 

dnech) leží zásoby v podniku, než jsou prodány, nebo než ve výrobním cyklu změní svou 

formu.  

Doba obratu zásob=  365 / obrat zásob 

 

Doba obratu pohledávek 

Udává počet dnů, po které jsou dluhy odběratelů vedeny ve stavu pohledávek, než 

inkasujeme platbu, to znamená, že udává počet dnů, na které jsme poskytli odběratelům 

zboží a výrobky na tzv. obchodní úvěr.  

Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyčísluje ve dnech průměrnou dobu mezi nákupem zásob a jejich 

zaplacením. Tento ukazatel by se měl pohybovat v co nejnižších hodnotách, ovšem je třeba 

jej sledovat v kontextu s dobou obratu pohledávek. Oba tyto ukazatele by měly být 

přibližně na stejné úrovni a to především proto, aby se podnik nedostal do platebních 

problémů. 

Doba obratu závazků= 365 / obrat závazků 

  

1.8.3 Ukazatele likvidity 
 

 Ukazatelé likvidity nás informují o tom, do jaké míry je podnik schopen hradit své 

závazky. Jde o jednu z nejzákladnějších charakteristik finanční analýzy. Informuje o tom, 

zda podnik je schopen vůbec existovat. S platební schopností svým způsobem souvisí 

pojmy likvidita, likvidnost, solventnost, kdy likvidita je vlastně schopnost podniku 

přeměnit svůj majetek na peníze, zatímco likvidnost označuje míru obtížnosti 
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transformovat majetek do peněžní formy. Solventnost je schopnost podniku uhradit své 

závazky včas v plné výši až nastane jejich splatnost. 

 Běžná likvidita (také označována jako celková) 

 Jedná se o velmi nepřesný ukazatel likvidity. Pro stanovení a objektivní posouzení 

finanční situace podniku je důležitá struktura oběžných aktiv. I když při výpočtu 

dostaneme ukazatel běžné likvidity větší než 1, neznamená to, že firma je doopravdy 

solventní. Většina jeho oběžného majetku může být např. nedobytnými pohledávkami, 

nevyužitými zásobami, neprodejnými výrobky, tedy jsou to nelikvidní prostředky.  

Běžná likvidita = oběžná aktiva / (krátkodobé úvěry a závazky) 

 

 Pohotová likvidita (také označována jako krátkodobá likvidita) 

  Tento ukazatel vylučuje vliv zásob, protože zde mohou vznikat problémy při jejich 

přeměně na peníze. Také nelze předpokládat, že bude podnik rychle přeměňovat své 

zásoby na peníze, které budou moci zajišťovat kontinuální výrobu.  

  Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / (krátkodobé úvěry a závazky) 

 

Okamžitá likvidita (také označována jako dlouhodobá likvidita) 

  Je to velmi přesný ukazatel toho, kolik splatných dluhů je společnost schopna 

uhradit k určitému datu, včetně starších, svými peněžními prostředky na hotovosti a na 

běžných účtech.  

Okamžitá likvidita = finanční majetek krátkodobé povahy / (krátkodobé úvěry a 

závazky) 

 

 Čistý pracovní kapitál 

  Je to ukazatel, který není klasickým ukazatelem likvidity. Představuje tzv. finanční 

polštář, který má umožnit firmě pokračovat v jejich aktivitách i v případech nepříznivých 
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událostí, vyžadujících vysoký výdej peněžních prostředků. Jinak řečeno, co by podniku 

zbylo na další provoz, kdyby najednou musel uhradit všechny své krátkodobé dluhy. 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

 

1.8.4 Ukazatele zadluženosti 
 

 Ukazatele zadluženosti informují o poměru vlastního a cizího kapitálu. Čím jsou 

vyšší, tím jsou podniky zadluženější. Ukazatele zadluženosti kvantitativně popisují 

kapitálovou strukturu podniku. Jejich optimální hodnoty se odvíjí od jejich přístupu 

k úvěrům, nákladům vlastního kapitálu a ke vztahu k financování pomocí cizích zdrojů. 

Motivem k tomu, aby podnik financoval svou činnost i z cizích zdrojů, plyne z relativně 

nižší ceny než při financování zdroji vlastními. Přechodné zvýšení ukazatelů zadluženosti 

je logické při zavádění nové výroby nebo modernizaci, ale je potřebné, aby tyto hodnoty 

časem klesaly, což mimo jiné potvrdí správnost uskutečněné investice.   

Příkladem může být ukazatel celkové zadluženosti, který bývá často označován jako 

ukazatel věřitelského rizika a je základním ukazatelem zadluženosti. 

 

 Celková zadluženost 

 Udává podíl cizích zdrojů na krytí celkového majetku. Platí, že čím je hodnota 

tohoto ukazatele vyšší, tím vyšší je riziko věřitelů. Tento ukazatel je vhodné aplikovat 

v kombinaci s ukazateli výnosnosti, protože mírné zvýšení zadluženosti může být při 

investování do výhodné investice, provázeno růstem rentability a zvýšení objemu zisku, 

což se stává faktorem posílení vlastních zdrojů a tedy předpokladem finanční 

samostatnosti. 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 
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1.9  Podnik a investice 

  

 Podnikové investice jsou charakterizovány jako jednorázově vynaložené výdaje, 

především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku, u nichž se 

očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy v horizontu delším než jeden rok. 

 Rozhodování o investicích má pro ekonomiku podniku dlouhodobé důsledky, kde 

je nezbytné uvažovat s faktorem času a rizikem změn po dobu přípravy i realizace 

projektu. Rozhodne-li se podnik realizovat určitou investici, ovlivňuje dlouhodobě budoucí 

vývoj, prosperitu a další existenci podniku. Budoucí úspěšnost zvolené investice je tedy 

závislá jak na správném posouzení a výběru investice, tak i na volbě finančních zdrojů. 

Nesprávně zvolená struktura finančních zdrojů použitých na pořízení investice, může 

ohrozit finanční stabilitu podniku. 

 Hodnocení a výběr projektů je součástí investičního a finančního rozhodnutí, které 

spolu velice úzce souvisí. Investiční rozhodování určuje, kolik a kdy má podnik investovat 

a následně pak do jakých projektů investovat. Pokud se podnik rozhodne zrealizovat 

určitou investici, musí dále učinit rozhodnutí o velikosti a struktuře finančních zdrojů, 

které bude realizace projektu vyžadovat. Finanční rozhodování představuje investiční 

postupy, které zabezpečují finanční cíle podniku. 

 K rozhodujícím zvláštnostem investičního rozhodování patří zejména: 

a) dlouhodobý charakter- vyplývající z věcné povahy fixních aktiv; 

b) uvážení faktoru času (časová hodnota peněz) – prostá nezbytnost, vyplývající 

logicky z předchozího bodu; 

c) náročnost na znalost podmínek- externích (např. úrokové sazby, zdanění příjmů) i 

interních, které jsou spojeny s vnitropodnikovými procesy (např. stav majetku 

podniku, pozice na trhu, finanční situace), toto je rovněž determinováno délkou 

časového horizontu, který je nezbytné brát v úvahu. Stejně tak zde do popředí 

vystupuje i kvalifikace rozhodovacího subjektu; 
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d) přednostně pracuje se skutečným realizovaným peněžním příjmem (ne účetně 

vykazovaným ziskem) – orientace na cash flow dává analýzám investičních aktivit 

nezbytně nutný prvek realističnosti; 

e) nepominutelnost faktoru podnikatelského rizika- vyplývá jak z dlouhodobosti 

činěných rozhodnutí, tak z povahy současného podstatného okolí finančního řízení 

investic. 

Investiční strategie je postup, jak dosáhnout požadovaných investičních cílů, který 

vychází z výnosů, rizik a očekávaných důsledků investic na likviditu. Strategie je hledání 

nejvhodnějších alternativ financování investic z různých finančních zdrojů- např. i pomocí 

kapitálové restrukturalizace stávajícího dlouhodobého majetku [1 ].  

Strategickým investičním cílem podniku je příprava, výběr a realizace takových 

investičních projektů, které přinášejí růst tržní hodnoty firmy. K růstu tržní hodnoty firmy 

přispívají investice, jejichž výnosy jsou větší než náklady na investici a zároveň zajišťují 

likviditu firmy. Strategické cíle představují konkrétní záměry podniku a vytváří 

východisko pro tvorbu strategie. 

 

1.10    Investice 

 

 Investice znamená, že se dnes něčeho vzdáváme, abychom více získali 

v budoucnosti, protože tak jedině má investice smysl. Obětujeme tedy nějakou dnešní 

hodnotu za hodnotu budoucí. Zatímco dnešní hodnota je jistá, je budoucí hodnota vždy 

nejistá.  

  

 Z makroekonomického pohledu rozlišujeme investice hrubé, tj. přírůstek 

investičních statků za dané období jako výsledek volby mezi výrobou spotřebních nebo 

investičních statků a čisté, které představují hrubé investice snížené o znehodnocení 

kapitálu (především odpisy). 

Obvykle platí: hrubé investice  >   znehodnocení kapitálu  >   čisté investice. 
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Dynamika investic v ekonomice je závislá zejména na: 

- dynamice hrubého národního produktu, umožňující vyšší příjmy z investic, 

- reálné úrokové míře, 

- systému a výši podnikového zdanění, 

- očekávání investorů 

Z hlediska podnikových financí jsou investice ty peněžní výdaje, u nichž se očekává 

jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během dalšího časového úseku. Za kapitálové 

výdaje se obvykle považují výdaje na: 

- obnovu či rozšíření investičního majetku (IM), 

- výzkumné a vývojové programy, 

- trvalý přírůstek zásob a pohledávek, 

- nákup technologií, know-how, licencí, patentů, nákup SW, 

- nákup dlouhodobých cenných papírů, 

- výchovu a zapracování pracovníků, 

- reklamní kampaň, 

- technické zhodnocení IM (nadstavba, přístavba, modernizace, rekonstrukce, 

novelizace SW – upgrade). 

 

1.11    Zdroje financování investic 

 

 Financování investic se zabývá soustřeďováním a optimálním složením různých 

forem finančních zdrojů na úhradu podnikových investic. Bývá též nazýváno jako 

dlouhodobé financování, které zahrnuje i financování trvalé části oběžného majetku. 

    Ve finančním řízení a rozhodování stabilizovaného podniku by se mělo uplatňovat 

„zlaté bilanční pravidlo“, které vyjadřuje zásady: 

- dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji, 

- krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji. 

 

    Jestliže by podnik uplatňoval financování dlouhodobého majetku z krátkodobých 

zdrojů, musel by během životnosti majetku několikrát žádat o nové zdroje krytí, protože 
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doba plné transformace dlouhodobého majetku na peníze by přesahovala splatnost těchto 

krátkodobých zdrojů. Tím by mohly podniku vznikat finanční potíže při splácení 

krátkodobých závazků. 

    Na druhé straně naopak financování krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji je 

pro podnik neefektivní, neboť náklady na tyto zdroje jsou vyšší, než náklady krátkodobých 

zdrojů. 

   Dlouhodobé financování by mělo sledovat tři základní cíle: 

a) zajistit ekonomicky zdůvodněnou rozpočtovanou výši kapitálu na podnikem 

předpokládané investice, splňující požadovanou míru výnosnosti, 

b) dosáhnout co nejnižších průměrných nákladů kapitálu na požadované investice, 

c) nenarušit finanční stabilitu (nezvýšit podstatně finanční riziko firmy),  

např. neúměrným zapojením cizího dlouhodobého kapitálu do financování investic. 

 

Hlavní zdroje dlouhodobého financování: 

A) Interní:  1. odpisy, 

                    2. zadržený zisk (nerozdělený do spotřeby). 

B) Externí: 1. emise akcií: a) kmenové, 

                                             b) prioritní, 

                     2. emise obligací, 

                     3. dlouhodobé bankovní úvěry, 

                     4. dodavatelské úvěry, 

                     5. finanční leasing, 

                     6. ostatní externí zdroje (dotace, dary). 

Další dělení zdrojů financování: 

a) vlastní:  zahrnují interní zdroje a tu část externích zdrojů, která má charakter 

vkladu vlastníků, 

b) cizí:  zahrnují všechny externí zdroje s výjimkou vkladů vlastníků. 
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Hlavním zdrojem cizího kapitálu pro financování investic jsou zpravidla bankovní 

úvěry. Banky při jednání o úvěru vyžadují podrobný podnikatelský záměr spolu 

s rozpočtem. Podnik obvykle musí zdůvodnit účel půjčky, stupeň zadlužení, schopnost 

podniku splácet úroky a půjčku, záruky pro případ, že podnik zanikne nebo přeruší činnost. 

Specifickým způsobem financování může být tzv. projektové financování. V tomto 

případě se na financování projektu podílí více subjektů (banky, státní úřady, dodavatelé), 

což zaručuje diverzifikaci rizika. Projektové financování je typické pro realizaci velmi 

rozsáhlých, komplexních a finančně náročných investičních projektů.  

 

1.12    Metody hodnocení investičních projektů 

 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje v teorii a 

praxi finančního managementu několik metod. Podle toho, zda příslušné metody 

hodnocení efektivnosti investičních projektů přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, 

můžeme je rozdělit na: 

� statické metody (nerespektují faktor času) 

� dynamické metody (respektují faktor času) 

 

Statické metody nerespektují faktor času a vychází se z nominálních hodnot. Mezi 

tyto metody se řadí kritérium doba návratnosti. Tyto metody lze použít v případech, když 

faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování o investicích.  Statické metody se dají 

použít jen omezeně u méně významných projektů při krátké době pořízení, životnosti 

projektu. 

Dynamické metody respektují faktor času. Mezi základní metody hodnocení 

investičních projektů patří čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové 

procento. Uvedené metody se používají především tam, kde se předpokládá doba pořízení 

investice delší než 1 rok, či je očekávána dlouhá doba životnosti. 
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1.12.1 Čistá sou časná hodnota 
 

 Čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl současné 

hodnoty všech budoucích peněžních příjmů z projektu (po zahájení výroby) a současné 

hodnoty výdajů vynaložených na investiční projekt (do zahájení výroby). Pojmem čistá 

současná hodnota je zdůrazněno, že se jedná o přebytek.  Definiční vztah lze psát ve tvaru: 
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kde jednotlivé symboly značí: 

● ČSH- čistá současná hodnota, 

● PP1, 2,...N- peněžní příjmy očekávané v jednotlivých letech životnosti investice, 

 ● KV-  kapitálový výdaj na pořízení investice, 

● i -  úroková (diskontní) míra, kterou se vyjadřuje požadovaná výnosnost              

investice (v principu: alternativní náklady kapitálu financujícího investici), 

 ● N-  doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investice. 

Zjednodušeně:   
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kde: n = jednotlivá léta hodnocení investice. 

 

Interpretace možných výsledků ČSH 

 ● ČSH > O  projekt zaručuje požadovanou míru výnosu, vyjádřenou diskontní 

sazbou,  

o velikost ČSH se zvyšuje tržní hodnota podniku, 

 ● ČSH < O  investiční projekt je pro podnik neefektivní,  

 ● ČSH = O  z hlediska růstu tržní hodnoty podniku je projekt bezvýznamný, 
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nutno jej posoudit dle jiných kritérií. 

Metoda čisté současné hodnoty je relevantní pro posuzování každé ekonomické 

aktivity s dlouhodobými účinky a má dominantní postavení při posuzování srovnatelných 

investičních projektů (stejná rizikovost, velikost kapitálových výdajů, doba životnosti ad.) 

a zejména při rozhodování o investičních projektech v podmínkách omezených zdrojů – 

upřednostňujeme ty projekty, jejichž čistá současná hodnota v součtu je nejvyšší. 

 

1.12.2 Vnit řní výnosové procento 
 

Vnit řní výnosové procento (Internal Rate of Return) vyjadřuje takovou roční 

průměrnou sazbu, při které se současná hodnota provozních peněžních toků rovná 

kapitálovým výdajům. 
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n
n

n =
+∑

=1 1
 

Za přijatelné investiční projekty lze považovat ty, které vykazují vyšší vnitřní výnosnost 

než požadovaná minimální výnosnost investice, která se odvozuje od výnosnosti na 

kapitálovém trhu nebo od ceny podnikového kapitálu. 

Interpretace kritéria vnitřního výnosového procenta VVP: 

● VVP  >  Ik  projekt je atraktivní (vhodný k realizaci), 

● VVP  <  Ik  projekt je neatraktivní, 

● VVP  =  Ik  účinky projektu na růst bohatství podniku jsou neutrální,   

o jeho realizaci nebo odmítnutí nutno rozhodnout z jiných hledisek. 

 

Velikost vnitřního výnosového procenta nelze vyjádřit exaktním vztahem a proto 

pro její výpočet nutno použít interpolační nebo iterativní postupy. Nejhodnotnější způsob 

zjištění velikosti vnitřního výnosového procenta nabízí současné tabulkové procesory – 

Excel, Quattro ad. – pomocí zabudované finanční funkce označované zkratkou IRR 

(Internal Rate of Return). Tabulkový procesor zároveň umožňuje grafické znázornění 

průběhu čisté současné hodnoty a také i automatické zakreslení regresní křivky. 
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Ukazatel vnitřního výnosového procenta vyjadřuje ekonomickou hodnotu projektu 

průměrnou mírou ročního zhodnocování investovaného kapitálu. Ukazatel je věcně sourodý a 

tím přímo srovnatelný s úrokovou sazbou, např. bankovních úvěrů, s výnosností kapitálu na 

finančním trhu, s cenou kapitálu podniku.  

 

1.12.3 Doba návratnosti 
 

Doba návratnosti (Playback Method) lze formulovat jako statické nebo dynamické 

kriterium. Je to časový interval, za který se výdaje na investici splatí z peněžních příjmů 

 investice (zisk po zdanění a odpisy). Návratnost je dána tím rokem životnosti investice, 

v němž platí jejích rovnost.  

U dynamické verze je zohledněn faktor času. Přednosti této metody je 

srozumitelnost a jednoduchost. Nevýhodou je, že nebere v úvahu příjmy z investičního 

projektu, které vznikají po dosažení doby návratnosti až do konce životnosti projektu [3]. 

Jinak je možné průměrnou dobu návratnosti také spočítat přímo jako investiční 

výdaj dělený průměrným ročním ziskem z investice. 

Kriteriální hodnotou pro vyloučení investice je doba návratnosti delší než 

očekávaná doba životnosti, což signalizuje, že prostředky vložené do investice se nevrátí. 

Výsledkem užití této metody doby návratnosti je rozhodnutí firmy, že přijme právě 

takový projekt, jehož hotovostní toky uhradí kapitálové výdaje na něj, a to do období, které 

firma určí (nejdéle však do konce doby životnosti projektu). Za lepší je považován projekt, 

který uhradí své výdaje hotovostními toky co nejdříve a ve stanoveném limitu.  

 

Průměrná doba návratnosti = celková hodnota investice / roční výnos z investice 

 

1.13    Základy analýzy rizika 

 

 Analýzou rizika investičních projektů rozumíme postup práce s rizikem 

v souvislosti s investováním. 
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 U investičních projektů je důležité pozorně sledovat jejich rizikovou stránku, 

protože tyto projekty jsou dlouhodobé a mají zároveň dlouhodobé důsledky na činnost 

podniku. 

Riziko v průmyslové činnosti 

 Veškeré činnosti, které jsou uskutečňovány průmyslovým systémem, jsou spojeny 

s existencí řady rizik. Některé činnosti, zejména vědeckotechnický rozvoj a investiční 

činnost, mají míru rizika vyšší. To vyplývá z toho, že posuzované záměry z hlediska 

nákladů a příjmů jsou odhadovány na dlouhé časové období dopředu a při kvantifikaci se 

pracuje převážně s neúplnou informací. 

 Teorie rizika investičního rozhodování v praxi naráží na různé bariéry např. 

vědomostní, informační, administrativní. Přitom riziko investic téměř plně dopadá na 

vlastníky, někdy manažery a často se projeví i u všech pracovníků firmy.  

 Rizika mohou záviset nebo nezáviset na podnikové činnosti. Např. přírodní živelné 

události, politické události, ekonomické změny makroekonomického charakteru. Jsou to 

vlastně rizika objektivní.  

 Nedostatečné technické, ekonomické a personální znalosti, nedbalost, nepozornost, 

dnes nedostatečná schopnost adaptace na změny, jsou závislé na činnosti podniku, jsou to 

rizika subjektivní. 

Máme-li riziko objektivní i subjektivní, jde o kombinaci např. ekonomických změn 

a neschopnosti adaptace podniku (kombinované riziko). 

 

Jedná-li se o změny úroků a daní jedná se o riziko systematické. Některá rizika 

může podnikatel ovlivňovat např. loupeže, cenové riziko. Ovlivnitelná rizika lze snižovat 

odstraněním příčin: např. kvalitní bezpečnostní zařízení, kvalitní výrobky a někdy i 

kvalitní pracovníci. To všechno je závislé na postoji podnikatele. Na jeho osobním 

založení, postavení, motivaci. V mnoha případech ale převládá nechuť podstupovat rizika. 

 

Riziko lze také přesunout (transfer rizika). Jedná se o přesun rizika na jiné subjekty 

(dodavatele, odběratele, leasingovou organizaci). Nejčastěji se vyskytují tyto formy 

transferu: 
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a) Prosadí se stálé ceny dodávaných surovin ve smlouvách při očekávaném růstu 

cen surovin. Tím se riziko přenáší na dodavatele.  

b) Prosadí se stálé ceny prodejní nebo určité minimální odebírané množství při 

očekávaném poklesu realizovaných cen. 

c) Přenesení rizika formou leasingu na leasingovou společnost. 

d) Termínované obchody (termínované zajištění) [1]. 

 

Je obecně známo, že projekty s nízkým stupněm rizika budou zároveň i málo výnosné a na 

druhé straně, projekty, které mají vysoký stupeň rizika, u nich je očekávána vysoká 

výnosnost.  

  

 

2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1      Profil společnosti  

 

 Základní informace o podniku 

Název firmy: oil TEAM a.s. 

            Sídlo: 28. října 3117/61, Ostrava 1 

            Právní forma: akciová společnost 

IČ: 47673478 

Datum založení spol.: 29.7.1993 

            Výše základního jmění: 17 580 000 Kč 

 

            

„ Každý zákazník nás denně posouvá o krok dál…I vy jste pro nás V.I.P.“ 

Toto je hlavní MOTTO společnosti oil TEAM a.s. 
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 Akciová společnost oil TEAM a.s. působí na českém trhu od roku 1993. Provozuje 

síť vlastních čerpacích stanic na území moravskoslezského a olomouckého kraje, 

distribuuje a prodává pohonné látky vlastní cisternovou dopravou. Společnost disponuje 

vlastním vozovým parkem. V oblasti služeb se snaží uspokojit poptávku všech zákazníků. 

Proto již na několika čerpacích stanicích můžeme nalézt i mycí linky a autoservisy. 

Provozuje devět čerpacích stanic : Staré Město, Žulová, Hanušovice (viz obr. 1.2. ) , Štíty, 

Vrbno pod Pradědem, Jindřichov ve Slezsku, Dětmarovice, Hranečník a Ludgeřovice (viz 

obr. 1.1.).    

Všechny tyto čerpací stanice jsou vybudovány podle nejpřísnějších ekologických norem a 

nabízí kvalitní pohonné hmoty, které jsou v souladu s platnými normami ČSN EN 228 a 

ČSN EN 590. Jejich nákup je zajišťován výhradně ze skladů společnosti ČEPRO a.s. 

Obr. 1.1 Čerpací stanice oil TEAM a.s. v Ludgeřovicích 
Všechny uvedené čerpací stanice 

pohonných hmot jsou, až na čerpací 

stanici v Ludgeřovicích (sídlo 

společnosti), pronajaty nájemcům- 

fyzickým osobám. Důvodem pro pronájem 

byla především úspora nákladů, hlavně 

osobních, dále úspory pracnosti 

v personální oblasti a v neposlední řadě 

snížení náročnosti na softwarové vybavení 

počítačové sítě  

Zdroj: foto archiv společnosti oil TEAM a.s.             

(vedení skladů zboží na jednotlivých čerpacích stanicích). Pohonné hmoty na jednotlivých 

čerpacích stanicích, jsou majetkem společnosti oil TEAM a.s., nájemci obdrží smluvně 

stanovenou provizi za prodej PHM. Zboží v prodejně na čerpací stanici je majetkem 

nájemce, který ho prodává a nakupuje na svůj účet. Podnik má s každým nájemcem 

uzavřeny dvě obchodní smlouvy, jednu na pronájem a druhou na provozování čerpací 

stanice. [ 19] 

Sídlo společnosti oil TEAM a.s. se nachází v Ludgeřovicích (okres Opava). Dříve 

měla společnost své sídlo v centru Ostravy. Důvodem pro přestěhování vedení společnosti 
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bylo především zakoupení čerpací stanice v Ludgeřovicích, ale také špatná komunikace 

mezi jednotlivými čerpacími stanicemi s vedením společnosti. Zaměstnanci museli 

neustále dojíždět pro vyřízení jakéhokoliv i malého problému. Nyní, když se sídlo 

společnosti oil TEAM a.s. nachází přímo na jedné z čerpacích stanic, jak už bylo uvedeno 

výše – Ludgeřovice, mají všichni zaměstnanci „přímý“ kontakt s čerpací stanicí a mnohé 

problémy jsou vyřešeny mnohem rychleji a snadněji.  

 Společnost oil TEAM a.s. má generální zastoupení švýcarské olejářské firmy 

PANOLIN AG pro Českou a Slovenskou republiku. Tradice společnosti PANOLIN AG 

sahá až do r.1934, kdy byla založena. Od roku 1992 jsou veškeré produkty vyráběny na 

úrovni    High -Tech a od roku 1997 je firma PANOLIN AG certifikovaná dle normy ISO 

9001 pro vývoj, výrobu a výzkum a od roku 2002 normou ISO 14001. Nabízí veškerý 

sortiment olejů a maziv na minerální bázi, ale soustředí se především na biologicky 

odbouratelná maziva na bázi nasycených syntetických esterů. Tyto oleje dosahují takové 

úrovně, že prvotní olejová náplň stroje se stává, při správné údržbě prakticky celoživotní, 

což je z ekonomického a ekologického hlediska velice atraktivní předností. 

 Dále má společnost oil TEAM a.s. generální zastoupení firmy KLEENOIL 

PANOLIN AG pro Českou a Slovenskou republiku. V zastoupení této firmy společnost oil 

TEAM a.s. provádí prodej olejových filtrů, jako podporu prodeje maziv. 

Obr. 1.2.  Čerpací stanice oil TEAM a.s. v Hanušovicích 

V současné době lze konstatovat, že společnost oil 

TEAM a.s. si vytvořila solidní postavení na trhu, ať 

již sítí čerpacích stanic, či prodejem maziv a filtrů. 

V roce 2009 byla na čerpací stanici v Ludgeřovicích 

dostavena ruční mycí linka pro automobily a také 

pneuservis. Tím došlo k mnohonásobnému rozšíření 

služeb pro zákazníky a celkové povědomí o této  

Zdroj: foto archiv společnosti oil TEAM a.s. 
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firmě mnohonásobně vzrostlo.  O vlivu této provedené investice (výstavba ruční myčky a 

pneuservisu) na finanční hospodaření podniku bude pojednávat praktická část této 

diplomové práce. 

 

2.2 Podnikatelský plán aneb jak to všechno začalo 

  

2.2.1 Rozhodnutí o podnikání 
 

 Společnost oil TEAM a.s. má zájem především o zkvalitňování a rozšiřování služeb 

na čerpacích stanicích pro stálé zákazníky a za účelem získání nových potenciálních 

zákazníků. Rozhodnutí o provedení investic na čerpací stanici v Ludgeřovicích provedlo 

vedení společnosti oil TEAM a.s. na Valných hromadách s akcionáři v letech 2006 a 2007. 

Plán investic zahrnoval např. přesunutí vedení společnosti přímo na čerpací stanici do obce 

Ludgeřovice, dále výstavba nové čerpací stanice LPG, ruční mycí linky, pneuservisu a 

nového skladu. Konečné rozhodnutí o výstavbě ruční mycí linky a pneuservisu bylo 

provedeno vedením společnosti na přelomu let 2007-2008. Na základě analýzy 

předchozích hospodářských výsledků a výhledu hospodaření na další roky. 

Čerpací stanice PHM v Ludgeřovicích se nachází téměř v centru všeho dění. Obec 

Ludgeřovice je hraniční obcí mezi okresem Opava a Ostrava. Náleží pod Moravskoslezský 

kraj. Obcí prochází velmi frekventovaná silnice. Významná část obyvatel Hlučína a 

obyvatel z Opavska přes tuto obec denně jezdí. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 

Hlučín. Obec Ludgeřovice má zhruba 4600 obyvatel.  

 Čerpací stanice oil TEAM a.s. je jedinou čerpací stanicí v této obci. Další nejbližší 

čerpací stanice, které disponují mycí linkou, se nacházejí zhruba ve vzdálenosti 10 km a to 

v obci Hlučín, či v městské části Ostrava- Přívoz. Poloha čerpací stanice je na hlavní 

spojnici mezi vesnicemi Markvartovice a Ludgeřovice. Denně zde projede zhruba okolo 

2500 dopravních prostředků.  Služby této čerpací stanice využívají všichni místní soukromí 

podnikatelé (stavební firmy, kovoobráběcí firmy, firmy zabývající se zemními pracemi), 

majitelé osobních automobilů, soukromí dopravci se svými nákladními automobily či také 

autobusy ze dvou cestovních kanceláří.   



35 

 

 Vzhledem k dnešní uspěchané a hektické době a vzhledem k poloze čerpací stanice, 

se vedení firmy oil TEAM a.s. domnívalo, že postavení ruční mycí linky a pneuservisu 

bude jedině ku prospěchu všech stran. Společnost má především snahu o uspokojení 

poptávky svých zákazníků.  

Obliba ručních mycích linek neustále roste. Dopravní prostředky nejsou 

poškozovány mechanickými kartáči, které jsou převážně součástí automatických mycích 

linek. V těchto automatických mycích linkách jsou používány agresivní mycí prostředky, 

které v případě nedodržení ekologických předpisů mohou způsobit nemalé problémy 

na životním prostředí. Hlavní výhoda ručních mycích linek je především v tom, že jsou 

mnohonásobně levnější oproti mycím linkám automatickým, ať už se to týká samotné 

výstavby i následného provozu. Finanční náklady, které musí vynaložit zákazník, jsou také 

mnohem menší. Společnost oil TEAM a.s. předpokládá, že bude zaměstnávat jednoho 

zaměstnance (brigádníka nebo studenta na zkrácený pracovní úvazek) pro tuto ruční mycí 

linku. Tímto bude zajištěno maximální pohodlí zákazníků, kteří si z jakéhokoliv důvodu 

nemohou auto umýt sami.  

Pneuservis by měl zajišťovat komplexní služby pro uživatele osobních i užitkových 

vozidel (včetně úschovny pneumatik).  

 

2.2.2 Předmět podnikání 
 

 Předmětem podnikání společnosti oil TEAM a.s. je provoz čerpací stanice PHM 

včetně doplňkových služeb. Doplňkovými službami budou provozování pneuservisu a 

ruční mycí linky. Pneuservis bude zákazníkům především poskytovat komplexní služby 

pro osobní a užitková vozidla. Ruční mycí linka bude zajišťovat mycí činnost a kvalitní 

ošetření a konzervaci všech vozidel.  

Základní činnosti, které s tímto podnikáním úzce souvisí, jsou především:  

Pro pneuservis: 

● pneuservis a motoservis 

● specializovaný auto elektroservis 
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● diagnostikování vozidel 

● opravy vozidel, údržba vozidel 

● poradenství při koupi vozidla  

● prodej náhradních dílů a doplňků 

Pro mycí linku:  

 ● ruční mytí 

● hloubkové čištění s konzervací 

● kvalitní ošetření 

 

2.2.3 Potenciální zákazníci 
 

 Ruční mycí linka a pneuservis by se měly nacházet přímo v komplexu čerpací 

stanice Ludgeřovice. Přímo v tomto komplexu se nachází samotná budova, kde sídlí vedení 

společnosti oil TEAM a.s., dále se zde pak nachází kiosek, který nabízí malé občerstvení, 

denní tisk a základní potřeby pro motoristy. Jako potenciální zákazníci se jeví především 

zákazníci čerpací stanice, místní občané z Ludgeřovic a občané z blízkého okolí 

(Markvartovice, Hlučín, Petřkovice, Koblov a Hať).  

Společnost oil TEAM a.s. přistoupila k dlouhodobé i krátkodobé marketingové 

strategii. Krátkodobá strategie bude zaměřena na rychlé seznámení současných i 

potenciálních zákazníků s možností využití doplňkových služeb na ČS Ludgeřovice. 

Dlouhodobá marketingová strategie by měla být zabezpečena na internetových stránkách 

společnosti, billbordech, v reklamních tiskovinách apod.  

Část marketingové strategie by měla být cíleně vedena také na projíždějící možné 

zákazníky a to nejen pro ty, kteří projíždějí okolím čerpací stanice, ale také pro okolní 

občany. Jde především o to, aby si tito projíždějící potenciální zákazníci všimli, že 

v Ludgeřovicích stojí čerpací stanice, která disponuje ruční mycí linkou i pneuservisem. 

Těmto potenciálním zákazníkům musí být zároveň poskytnuta informace, že se zde dá 
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dobře zaparkovat, mohou se občerstvit během doby, po kterou jim bude provedena např. 

výměna pneumatik v pneuservisu atd. Měli by se vyrobit kvalitní – především dobře 

čitelné a jasné poutače, které upozorní projíždějící na tuto možnost a v případě jejich 

zájmu je velmi snadno a bez hledání přivedou k této čerpací stanici. 

2.2.4 Konkurence 
 

 Jak už bylo uvedeno výše, nejbližší čerpací stanice, která disponuje i mycí linkou, 

se nachází zhruba ve vzdálenosti 10 km a to v obci Hlučín. Tato čerpací stanice disponuje 

mycí linkou, ale jedná se o linku automatickou. Ceny na této mycí lince jsou 

mnohonásobně vyšší, tudíž tyto služby jsou určeny především lidem se středním a vyšším 

příjmem. Umytí auta na ruční mycí lince je mnohonásobně levnější. Další mycí linka, 

nacházející se poblíž čerpací stanice v Ludgeřovicích, je situována v městské části 

v Ostravě-Přívoze- asi 10 km. Zde se nachází jak ruční mycí linka, tak i automatická. 

  

2.2.5 Rozhodnutí o nabytí provozovny 
 

Většinou existují tři možnosti, a to: 

1. koupě již stávající nemovitosti 

2. nájem 

3. stavba nové nemovitosti 

 

V našem případě se vedení společnosti oil TEAM a.s. rozhodlo pro stavbu nové 

nemovitosti, která bude sloužit jako prostory právě pro již zmíněný pneuservis a ruční 

mycí linku. Tato nemovitost bude financována pouze z vlastních zdrojů společnosti. 

Společnost oil TEAM a.s. je společnost, která je tvořena převážně německým kapitálem, to 

znamená, že zde převládá konzervativní přístup k vlastním zdrojům. Vlastníci společnosti 

preferují užití vlastních zdrojů před zdroji cizími. Investují uvážlivě a jejich cílem není 

dynamický růst firmy, ale postupné zdokonalování služeb pro zákazníky na vyšší úroveň. 

 

Společnost oil TEAM a.s. zvažovala možnosti řešení, co se týče provozu investice. 

Byly zvažovány možnosti provozovat pneuservis a mycí linku vlastními silami, a nebo tyto 
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prostory dát do ekonomického pronájmu. Vedení se shodlo na tom, že mycí linka i 

pneuservis budou pronajaty nájemci za těchto podmínek. Bude založena nová společnost, 

která by měla nést název - oil TEAM SERVIS s.r.o. Tato společnost bude vlastněna dvěma 

fyzickými osobami s jejich jednotlivým podílem 25% na základním kapitálu. Společnost 

oil TEAM a.s. bude vlastníkem 50% podílu na základním kapitálu. Zisk bude podle 

společenské smlouvy rozdělován podle hodnoty výše podílu. Vlastníci- fyzické osoby 

budou v této společnosti jednateli a zároveň v ní budou zaměstnáni.  

 

2.2.6 Vybavení provozovny 

  
 Jak už bylo zmíněno výše, pneuservis i ruční mycí linka se budou nacházet ve zcela 

nově postaveném objektu. Tudíž bude potřeba zakoupit veškeré vybavení jak pro 

pneuservis, tak pro mycí linku.  

 Co se týče vybavení mycí linky, bude potřeba zakoupit čistírnu odpadních vod a 

vysokotlaké mycí zařízení. Tyto dvě položky budou pravděpodobně nejnákladnější.  

 Vybavení pro pneuservis by mělo minimálně obsahovat stroj na montáž pneumatik, 

stroj na vyvážení kola a zvedák.  

Vedení společnosti provedlo finanční průzkum cen na trhu s vybavením pro 

pneuservisy a ruční mycí linky. Následně byl navržen finanční rozpočet, který stanovil, že 

vybavení pneuservisu by nemělo překročit částku 300 tis. Kč a vybavení pro ruční mycí 

linku by se mělo pohybovat okolo 450 tis. Kč.  

 

2.2.7 Finanční plán navrhované investice 
 

 Ruční mycí linka i pneuservis budou postaveny s vědomím, že minimálně dalších 

18 let tato investice nebude zisková. Společnost oil TEAM a.s. chce provést výstavbu 

těchto dvou investičních celků především proto, aby zvýšila celkové povědomí zákazníků 

o čerpací stanici oil TEAM a.s. v Ludgeřovicích. Tato investice bude hrazena pouze 

z vlastních zdrojů společnosti oil TEAM a.s. Zkvalitňování služeb pro zákazníky je 

hlavní prioritou podniku. To, že budou zákazníci využívat služeb mycí linky a pneuservisu 

by mohlo v budoucnosti také výrazně ovlivnit výši tržeb za pohonné hmoty a tržby týkající 
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se nákupu kosmetických přípravků a biologicky odbouratelných olejů. Návrh finančního 

plánu je zobrazen níže a v tabulce (viz tab. 1) 

 

Návrh finančního plánu:  

1. Budova A - mycí linka   1.000.000 Kč 

Technologie - vybavení      450.000 Kč 

 

2. Budova B - pneuservis   3.700.000 Kč 

Technologie – vybavení      300.000 Kč 

 

 CELKEM     5.450.000 Kč 

 

Odpisy 

A. Budovy - 30 let 

B. Vybavení – 10 let 

 

 

Tab. 1  Předpokládané roční výnosy a náklady z plánované investice 

  Náklady Výnosy 
Budova A - ruční mycí linka- odpis 33000   
Technologie- roční odpis 45000   
Celkem  78000   
Budova B - pneuservis- roční odpis 123300   
Technologie- roční odpis 30000   

Celkem  153300   

 CELKEM 231300 192000 

Roční nájem CELKEM   192000 
Roční podíl na zisku oil TEAM 
SERVIS s.r.o.   250000 
Zisk ze zvýšeného prodeje PHM   43200 
Celkem náklady 231300   
Celkem výnosy   485200 
      

Roční finanční výnos oil TEAM a.s.   253900 
Zdroj: Interní zdroje společnosti oil TEAM a.s., vlastní výpočty 
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Nájem za budovy (ruční mycí linka i pneuservis) byl stanoven zhruba na 16 tis. Kč za 

měsíc (16 000*12 ) = 192 tis. Kč za rok 

Roční odpis budovy A = 1000 000 / 30 = 33 tis. Kč 

Roční odpis budovy B = 3 700 000 / 30 = 123 300 Kč 

 

Roční zisk investice byl vedením podniku odhadnut zhruba na 500 tis. Kč za rok, což 

odpovídá zhruba 10% předpokládaného ročního výnosu. Jak už bylo zmíněno výše, 

společnost oil TEAM a.s. má 50% podíl na zisku z této investice, tudíž 250 tis. Kč.  

 

Původní roční obrat na ČS Ludgeřovice činí 36 mil. Kč. Při předpokládaném zvýšení 

tohoto obratu o 10% (3 600 000 Kč) a při předpokládané rentabilitě tržeb 1,2%, bude mít 

podnik oil TEAM a.s. zisk ze zvýšeného prodeje PHM zhruba 43 200 Kč. 

(3 600 000*0,012= 43 200 Kč) 

  

Tedy, celkové předpokládané náklady na investici se pohybují v předpokládané výši 

5 450 000 Kč. Roční finanční výnos podniku oil TEAM a.s. se předpokládá zhruba 

254 000 Kč. Předpokládaná doba návratnosti investice by měla být podle plánů společnosti 

zhruba 22 let. (5 500 000 / 254 000= 21,65). Toto bude předmětem poslední části této 

práce. 

 

Jak už bylo zmíněno výše, společnost oil TEAM a.s. je tvořena převážně německým 

kapitálem, to znamená, že zde převládá konzervativní přístup k financování investic. 

Vlastníci společnosti preferují užití vlastních zdrojů před zdroji cizími. Investují uvážlivě a 

jejich cílem není dynamický růst firmy ale postupné zdokonalování a zvyšování úrovně 

služeb pro zákazníky. Předpokládaná doba návratnosti investice je tedy naprosto v souladu 

s plány společnosti pro další léta.  

 

Tento finanční plán byl vytvořen jako krajní varianta, za nejméně výhodných podmínek. 

Pro další léta společnost počítá s postupným zvyšováním nájmu v intencích, jak bude 

postupovat inflace, hodnota samotného podílu společnosti oil TEAM a.s. na zisku by měla 

postupem času také růst.  
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2.3 Analýza objemových dat 

 

 Analýza objemových dat se skládá z horizontální a vertikální analýzy. V této práci 

bude provedena pouze interpretace horizontální analýzy.  

Analýza bude provedena za roky 2007-2009, přičemž rok 2009 bude klíčový, protože 

v tomto roce byla uvedena do provozu investice (ruční mycí linka i pneuservis). Budeme 

tedy sledovat, jak tyto dva investiční celky ovlivnily celkové hospodaření podniku.  

 

2.3.1 Analýza aktiv 
 

Aktiva  

V následující tabulce je provedena horizontální analýza aktiv (viz tab. 2)  

Tab. 2  Horizontální analýza aktiv 

  
2007 2008 2009 

Průměrný 
absolutní 
přírůstek 

Průměrný 
koeficient 
růstu 

Aktiva celkem 71485 75469 94372 11443,5 1,148984 

Stálá aktiva celkem 39996 44038 47427 3715,5 1,088941 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 39841 42711 45949 3054 1,073922 

Oběžná aktiva celkem 31406 31199 46828 7711 1,221087 
Finanční majetek 
krátkodobý 7079 8840 16769 4845 1,539103 

Zásoby 12981 9891 16373 1696 1,123078 

Krátkodobé pohledávky 11305 12468 13686 1190,5 1,100279 
Zdroj: Účetní výkazy podniku oil TEAM a.s., vlastní výpočty 

Průměrný absolutní přírůstek: 

Obecný vzorec:  ∆ = 3054
2

3984145949

1
1 =−=

−
−

n

yyn      (1.1)  

Při pohledu na výsledky horizontální analýzy aktiv je patrné neustálé pozvolné zvyšování 

aktiv společnosti ve sledovaném období. Tento nárůst je pozitivním ukazatelem aktivního 
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hospodaření společnosti. Nárůst aktiv v roce 2009 je způsoben především nárůstem 

oběžných aktiv, zejména pak zásob. Z komplexního pohledu na stav majetku a závazků se 

můžeme domnívat, že ke konci roku 2009 došlo k masivnímu nákupu PHM, které byly 

uskladněny (této domněnce odpovídá i stav krátkodobých závazků). Důvodem tohoto 

nákupu PHM na sklad je, s největší pravděpodobností změna sazby DPH, platná od 

1.1.2010. Zřetelně je vidět i nárůst hodnoty dlouhodobého majetku, který je jasnou 

identifikací dlouhodobé plánované investiční činnosti podniku.    

Za 3 roky se dlouhodobý hmotný majetek v průměru zvyšoval každým rokem o 3054 tis. 

Kč (viz 1.1) 

Zásoby zboží tvoří v podniku zásoby PHM v nádržích na čerpacích stanicích a zásoby 

olejů a maziv na skladech (Kladno a Ostrava).  

Zásoby se během 3 let v průměru zvyšovaly každým rokem o 1696 tis. Kč. Přestože nárůst 

zásob lze označit za obecně negativní postup, protože tím podnik zvyšuje nutné vázané 

finanční prostředky, které zásoby představují, v tomto případě se lze domnívat, že se 

nejedná o neuváženou koncepci zásob, ale o zcela jasně zdůvodnitelný a finančně výhodný 

krok.  Mírný nárůst pohledávek lze považovat za standardní, neboť dlouhodobým trendem 

společnosti je uzavírat s nakupujícími obchodními partnery dlouhodobé smlouvy, ve 

kterých je však vyžadována dlouhodobá splatnost (až 120 dnů). 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžných účtech a 

v hotovosti. Ceniny, peněžní prostředky a šeky podnik nevlastní. Podnik disponuje 

dostatečným množstvím krátkodobého finančního majetku, jehož aktuální výše závisí na 

aktuální výši zásob a závazků. 

 

Průměrný koeficient růstu: 

Obecný vzorec: k = 1

1

−n
n

y

y
= 2

39996

47427
 = 1,088     (1.2) 

V průměru rostla stálá aktiva o 8,8 % (viz 1.2) 
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I když růst aktiv by mohl byt vyšší, jejich aktuální stav odráží dlouhodobou 

filozofii firmy, která se řídí heslem: nepracovat s cizím kapitálem a jít cestou postupného 

pomalého rozvoje společnosti.  

2.3.2 Analýza pasiv 
 

Pasiva 

Horizontální analýza pasiv je znázorněna v tabulce níže (viz tab. 3). 

Tab. 3  Horizontální analýza pasiv 

  
2007 2008 2009 

Průměrný 
absolutní 
přírůstek 

Průměrný 
koeficient 
růstu 

Pasiva celkem 71485 75469 94372 11443,5 1,148984 
Vlastní kapitál 
celkem 51835 55299 59330 3747,5 1,069857 

Základní kapitál 17580 17580 17580 0 1 

Výsledek hospodaření 
minulých let 28750 30726 34190 2720 1,090512 

Výsledek hospodaření 
běžného období 1976 3464 3966 995 1,416716 

Cizí kapitál celkem 19639 20155 35036 7698,5 1,335665 

Dlouhodobé závazky 995 1133 1132 68,5 1,066625 

Krátkodobé Závazky 16644 17022 29067 6211,5 1,321512 

Bankovní úvěry 0 0 2837 1418,5 0 

Časové rozlišení 11 15 6 -2,5 0,738549 
Zdroj: Účetní výkazy podniku oil TEAM a.s., vlastní výpočty 

Horizontální hodnocení kapitálové struktury bývá označováno jako „ zlaté bilanční 

pravidlo“, a to říká, že dlouhodobý majetek by měl být pokryt vlastním kapitálem firmy, 

Což v případě společnosti oil TEAM a.s. platí. Investiční výstavba (ruční mycí linka a 

pneuservis) byla plně hrazena pouze z vlastních zdrojů podniku. Toto pravidlo tedy hovoří 

o časovém souladu jednotlivých složek aktiv a pasiv. Doba, po kterou firma s majetkem 

disponuje, by měla být shodná s dobou, na kterou podnik potřebuje majetek tímto 

kapitálem krýt.  
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Změnu struktury aktiv podle bilančního principu v účetnictví doprovází také změna 

struktury pasiv. Část cizího kapitálu tvoří ve společnosti oil TEAM a.s. rezervy, které si 

podnik vytváří vzhledem k rizikovému charakteru své činnosti na možné ekologické 

škody, které nejsou kryté pojišťovnou.  

Závazky, ať už dlouhodobé či krátkodobé, představují závazek podniku uhradit faktury 

dodavatelům za dodané zboží, materiál či služby. Ve společnosti oil TEAM a.s. se jedná o 

závazky za dodávky PHM a olejů. Výše závazků odpovídá obchodní strategii podniku, jak 

už bylo popsáno výše. 

 

Průměrný absolutní přírůstek: (viz 1.1) 

Za 3 roky se krátkodobé závazky zvyšovaly každým rokem o 6211 tis. Kč a celkový cizí 

kapitál o 7698 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu: (viz 1.2) 

V průměru rostly krátkodobé závazky o 32,1 % a celkové cizí zdroje o 33,5 %.  

Jakkoliv se tento růst může zdát vysoký, plně koresponduje s již výše popsaným 

zvýšením oběžných aktiv. Společnost oil TEAM a.s. nakoupila koncem roku 2009 velké 

množství PHM, splatnost takto vzniklých závazků nastala až v roce 2010.  Společnost oil 

TEAM a.s. je společnost s konzervativním vedením a všechny své závazky platí řádně a 

včas v termínech splatnosti, které byly smluvně dojednány. Podle dostupných informací 

tomu tak bylo i v tomto případě.  Cizí kapitál se zvedl díky nakoupeným zásobám PHM 

(oběžná aktiva) na sklad.  

Z celkové horizontální analýzy pasiv vyplývá, že společnost disponuje více jak cca 

63% vlastního kapitálu, oproti cca 37% cizího kapitálu, což je u obchodních společností 

jev více méně výjimečný.  

2.3.3 Analýza tvorby zisku 
 

Tvorba zisku 

Horizontální analýza tvorby zisku je zobrazena v tabulce (viz tab. 4). 
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Tab. 4  Horizontální analýza tvorby zisku  

  2007 2008 2009 

Průměrný 
absolutní 
přírůstek 

Průměrný 
koeficient 
růstu 

Tržby za prodané zboží 256450 331186 312603 28076,5 1,10407 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 233006 303487 285850 26422 1,10761 

Obchodní marže 23444 27699 26753 1654,5 1,06824 

Osobní náklady 3340 4116 4562 611 1,1687 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období 1976 3464 3966 995 1,41672 

Výsledek hospodaření 
minulých let 28750 30726 34190 2720 1,09051 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti oil TEAM a.s., vlastní výpočty 

 

Průměrný absolutní přírůstek: (viz 1.1) 

Za 3 roky se tržby za prodané zboží v průměru zvyšovaly každým rokem o 28076 tis. Kč a 

výsledek hospodaření se zvyšoval o 995 tis. Kč. I když v roce 2009 došlo v absolutním 

vyjádření k poklesu tržeb za prodané zboží oproti roku 2008 o cca 19 mil. Kč, což 

odpovídá zhruba 6% ročního obratu roku 2008, lze se domnívat, že nejde o systémové 

selhání obchodních pravidel společnosti. Jako důvod je možno uvést důsledky světové a 

finanční hospodářské krize, které se výrazně projevily ve stavebnictví a dopravě. Pokles o 

6% oproti roku 2008 je tedy možno považovat za úspěch. 

Obchodní marže nám udává, jaký je rozdíl nákupních a prodejních cen obchodovaného 

zboží. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej PHM, je nutné vzít do úvahy, že ceny PHM 

určují v České republice „velcí hráči“- např. Benzina a.s., Shell a.s. atd. To znamená, že 

malé čerpací stanice se musí flexibilně přizpůsobovat, protože prodávají PHM v menších 

objemech. Musí svou obchodní politiku na straně nákupu přizpůsobit potřebě nakoupit 

PHM za co nejnižší cenu. Výhodných nákupních cen dosáhnou dobrou platební morálkou 

s krátkou dobou splatnosti. Proto, aby mohly rychle nakoupit a zaplatit, musí mít dostatek 

disponibilních finančních prostředků. S potřebou disponibilních finančních prostředků 

nemá společnost oil TEAM a.s. problém. Ve společnosti se podle dlouhodobé růstové 

strategie podniku nevyplácejí dividendy, tudíž veškerý finanční majetek zůstává v podniku.  
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Výsledek hospodaření minulých let zahrnuje položku nerozdělený zisk minulého období. 

Ten má neustále rostoucí tendenci a to z toho důvodu, že akcionáři podniku na minulých 

Valných hromadách rozhodli, že si nebudou vyplácet dividendy (jak je zmíněno výše). 

Nerozdělený zisk podnik využil na stavbu již zmíněné investice (výstavba ruční mycí linky 

a pneuservisu) a v budoucnu tento zisk bude využívat ke svému dalšímu rozvoji.  

 

Průměrný koeficient růstu: (viz 1.2) 

V průměru rostly tržby za prodané zboží o 10,4 % a výsledek hospodaření o 41,6 %. 

Tempo růstu výsledku hospodaření je však výrazně ovlivněno odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku.  

Tržby i obchodní marže za rok 2006 a 2007 byly srovnatelné. Rok 2008 byl pro společnost 

oil TEAM a.s. mnohem úspěšnější. Z tohoto důvodu společnost získala dostatek finančních 

prostředků a mohla si dovolit financovat investiční výstavbu (ruční mycí linku a 

pneuservis) z vlastních zdrojů.   

 

2.4 Finanční analýza- poměrové ukazatele 

 

 Analýza podniku v této práci je provedena na základě účetních dokumentů, kterými 

jsou v tomto případě Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha. K dispozici byla data z let 2007 až 

2009. Přičemž data z roku 2009 ještě nebyly ověřeny auditorem. 

Na jejich základě bylo provedeno srovnání pomocí poměrových ekonomických ukazatelů. 

Byly vybrány tyto 4 oblasti ukazatelů: 

● ukazatele zadluženosti  

● ukazatele likvidity 

● ukazatele aktivity  

● ukazatele rentability  
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Jednotlivé ukazatele jsou uváděny v tabulkách a údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není 

uvedeno jinak. 

Přehled vybraných vstupních údajů pro finanční analýzu je zobrazen v tabulce níže (viz 

tab. 5). 

Tab. 5  Přehled vybraných vstupních dat pro finanční analýzu 

  2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 51835 55299 59330 

Celková aktiva 71485 75469 94372 

Čistý zisk (výsledek 
hospodaření po zdanění) 1976 3464 3966 

Celkové tržby 260741 335358 318092 

Celkové náklady 258018 331063 314126 

Oběžná aktiva 31406 31199 46828 

Krátkodobé závazky 16644 17022 29067 
Krátkodobý finanční 
majetek 7079 8840 16769 

Krátkodobé pohledávky 11305 12468 13686 

Zásoby 12981 9891 16373 

Cizí zdroje 19639 20155 35036 

Hrubý zisk 2724 4295 3966 

Nákladové úroky 0 19 76 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti oil TEAM a.s. 

 

Poměrové ukazatele 

2.4.1 Ukazatele zadluženosti 
 

Tyto ukazatele zobrazují informace o poměrech mezi vlastními a cizími zdroji. Čím jsou 

vyšší, tím jsou podniky zadluženější. Míra celkové zadluženosti by měla být podle OECD 

maximálně 35 %, podle některých autorů může být až 50 %. V tabulce uvedené níže, je 

znázorněna míra celkové zadluženosti společnosti oil TEAM a.s. (viz tab. 6) 
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Celková zadluženost  

= cizí kapitál / celková aktiva 

Tab. 6  Míra celkové zadluženosti 

  2007 2008 2009 

Cizí kapitál 19639 20155 35036 

Celková aktiva 71485 75469 94372 

Celková zadluženost 0,27472896 0,2670633 0,37125419 

% 27,4 26,7 37,1 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti oil TEAM a.s., vlastní výpočty 

Z tabulky je patrné, že celková zadluženost podniku je poměrně nízká a pohybuje se 

v daném rozpětí. Tyto poměrně nízké hodnoty celkové zadluženosti vypovídají o vyšším 

podílu vlastních zdrojů na financování podniku a investic, současně o možnostech využití 

vyššího procenta cizích zdrojů, např. bankovního úvěru. 

K výraznějšímu nárůstu zadluženosti dochází v roce 2009. Jak již bylo uvedeno výše, 

k tomuto zadlužení došlo díky masivním nákupům PHM na konci fiskálního roku, z 

důvodu předpokládaných změn sazeb DPH v následujícím roce. Celkovou zadluženost 

společnosti je možno považovat za velmi příznivou, s celkovou trvalou, mírně rostoucí 

tendencí.  

 

2.4.2 Ukazatelé rentability 
 

Nazývají se také ukazatele profitability nebo ukazatele výnosnosti kapitálu. Ukazují, jak je 

podnik schopen tvořit zisk z investovaného kapitálu. Je to poměr mezi ziskem a příslušným 

vloženým kapitálem. Pro rentabilitu platí jednoduché pravidlo: čím více, tím lépe. Potřebné 

údaje jsou zobrazeny v tabulce (viz tab. 7). 
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Tab. 7  Hodnoty pro výpočet ukazatelů rentability 

  2007 2008 2009 

Čistý zisk 1976 3464 3966 

Celková aktiva 71485 75469 94372 

Vlastní kapitál 51835 55299 59330 

Tržby 260741 335358 318092 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti oil TEAM a.s. 

Výsledné hodnoty jednotlivých rentabilit zobrazuje tabulka uvedená níže (viz tab. 8) 

Tab. 8  Vypočtené ukazatele rentability 

  2007 % 2008 % 2009 % 

ROA 0,0276 2,7 0,0459 4,5 0,0420 4,2 

ROE 0,0381 3,8 0,0626 6,2 0,0668 6,6 

ROS 0,0075 0,7 0,0103 1,03 0,0124 1,2 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 

 

ROA neboli rentabilita celkových aktiv (return on assets) vyjadřuje čistou výnosnost 

celkových aktiv podniku. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je situace 

sledovaného podniku příznivější. Tento ukazatel udává, kolik korun zisku připadá na jednu 

korunu celkového vloženého kapitálu. V tomto případě připadlo v roce 2007 na jednu 

korunu kapitálu rentabilita 2,7%, zatímco v dalších letech to již bylo 4,5 % v roce 2008 a 

4,2 % v roce 2009. Hodnota těchto ukazatelů má rostoucí tendenci, to znamená, že podnik 

zvýšil své relativní zisky.  

Společnost oil TEAM a.s. je pouze obchodní společnost, která je zaměřena na produkci 

vysokého ročního obratu, a díky vysokému ročnímu obratu je schopna i při malých 

hodnotách rentability vytvořit pro akcionáře přijatelný zisk.  
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Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) měří efektivnost, s níž podnik 

využívá kapitál svých vlastníků. Jeho hodnota udává, kolik peněžních jednotek čistého 

zisku připadá na jednu peněžní jednotku investovanou do podniku jeho vlastníky. V našem 

případě je vývoj hodnot tohoto ukazatele pro investory velmi pozitivní, neboť z návratnosti 

3,8 % (z investované koruny) v roce 2007 zaznamenal nárůst až na 6,6 % v roce 2009.  

Rentabilita tržeb 

ROS = čistý zisk / tržby           

Rentabilita tržeb představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. Hodnota 

ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik generovat zisk ze svých tržeb. Z výše 

uvedené tabulky (viz tab. 8) vyplývá, že rentabilita tržeb má rostoucí tendenci. V roce 

2007 z každé investované koruny na nákup zboží je 0,7 % čistý zisk. A v roce 2009 se 

tento ukazatel zvýšil na 1,2 %. Což lze hodnotit jako pozitivní jev.  

 

2.4.3 Ukazatelé aktivity 
 

Tyto ukazatele měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a měří 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Ukazatelé 

aktivity hodnotí schopnost podniku být strojem na peníze. Tzv. obrat musí být co nejvyšší. 

Hodnoty pro výpočet ukazatelů rentability jsou zobrazeny níže (viz tab. 9) 

Tab. 9  Hodnoty pro výpočet ukazatelů aktivity 

  2007 2008 2009 

Celková aktiva 71485 75469 94372 

Celkové tržby 260741 335358 318092 

Zásoby 12981 9891 16373 

Obchodní pohledávky 11305 12468 13686 

Závazky 17639 18155 30199 
Zdroj: Účetní výkazy podniku oil TEAM a.s. 
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Tab. 10 Obrat celkových aktiv 

  2007 2008 2009 

Tržby 260741 335358 318092 

Celková aktiva 71485 75469 94372 

Obrat aktiv 3,647492481 4,44365236 3,3706184 
Zdroj: Účetní výkazy podniku oil TEAM a.s., vlastní výpočty 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva 

Tento ukazatel popisuje, kolikrát se tržby za rok obrátí v celkových aktivech. Protože tržby 

jsou tokovou veličinou a aktiva lze zjistit až v rozvaze ke konci roku, je potřeba je 

přepočítat a to tak, že se bere průměr mezi počátečním (konečný stav předchozího období) 

a koncovým stavem. V tomto případě se pohybuje hodnota tohoto ukazatele kolem 3,64 

obratů za rok (viz tab. 10). 

Všechny výsledné ukazatele aktivity jsou přehledně zobrazeny v tabulce níže (viz tab. 11) 

Tab. 11 Výsledné ukazatele aktivity 

  Jednotky 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 
počet obratů 
za rok 3,6475 4,4437 3,3706 

Obrat zásob 
počet obratů 
za rok 20,0864 33,9054 19,4278 

Doba obratu zásob počet dnů 18 11 19 

Obrat pohledávek 
počet obratů 
za rok 23,0642 26,8975 23,2421 

Doba obratu 
pohledávek počet dnů 16 14 16 

Obrat závazků 
počet obratů 
za rok 14,7821 18,4719 10,5331 

Doba obratu závazků počet dnů 24 19 34 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Obrat zásob 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

Tento ukazatel zobrazuje, kolikrát se zásoby za rok přemění na jiné formy majetku. Čím 

vyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel, tím méně zásob leží na skladě nevyužito. Zatímco 

se v roce 2007 obrátily zásoby 20 krát, v roce 2008 to již bylo 33 krát, což je pozitivní 

nárůst.  

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

Tento ukazatel přímo souvisí s předchozím a vyjadřuje dobu, než majetek vázaný 

v zásobách projde celým obchodním cyklem (zásoba, polotovar, zboží, pohledávka, apod). 

V tomto případě trval obrat nejprve 18 dní v roce 2007, 11 dní v roce 2008 a 19 dní v roce 

2009. Je to opět pozitivní trend. Jeden obrat zásob trvá okolo 18 dní, tj. majetek se přemění 

v jiné formy majetku a zpět na zásoby za 18 dní. Což lze hodnotit pozitivně. 

Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

Ukazuje, jak rychle podnik inkasuje peníze od dlužníků. Jeho hodnota vzrostla z 23 obratů 

za rok v roce 2007 na 26,8 obratů v roce 2008. Tento trend je pozitivní. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek 

Opět souvisí s předchozím ukazatelem a ukazuje dobu, než podnik dostane platby od 

dlužníků. Lze opět pozorovat zrychlení inkasa peněz z 16 dní v roce 2007 na 14 dní v roce 

2008. V roce 2009 došlo ke zpomalení doby inkasa na 16 dní. Doporučovanou hodnotou je 

samozřejmě běžná doba splatnosti faktur. Takže hodnoty lze považovat za nadprůměrné. 

Obrat závazků 

Obrat závazků =tržby / závazky 

Ukazuje, jak rychle podnik hradí své závazky. Sledujeme zde také strukturu dluhu a doby 
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splatnosti, abychom zajistili bezproblémovou činnost firmy bez rizika ze strany věřitelů. 

Jeho hodnota vzrostla z 14 obratů za rok v roce 2007 na 18 obratů v roce 2008. V roce 

2009 to bylo pouze 10 obratů. 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků = 365 / obrat závazků 

Doba obratu závazků, což je poměr 365 dní k obratu závazků, vypovídá o tom, jak rychle 

jsou splaceny závazky firmy. Platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba 

obratu pohledávek a to proto, aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě. Což ve 

společnosti oil TEAM a.s. platí. Všechny doby obratu závazků za jednotlivá léta jsou delší 

než doby obratu pohledávek. Což je pozitivní jev pro platební schopnost firmy. Tento 

ukazatel může být užitečný pro věřitele nebo potencionální věřitele, kteří z něj mohou 

vyčíst, jak firma dodržuje úvěrovou politiku. 

2.4.4 Ukazatelé likvidity 
 

Tyto ukazatele zobrazují informace o poměrech mezi závazky a různými druhy a typy 

hotovostního kapitálu. Vyjadřují schopnost podniku plnit své závazky. Je potřeba 

rozlišovat likviditu (schopnost podniku hradit v daném okamžiku splatné závazky) a 

likvidnost (schopnost přeměny majetku na peněžní prostředky). Potřebné údaje v tis. Kč 

jsou zobrazeny v následující tabulce (viz tab. 12).  

Tab. 12 Hodnoty pro výpočet ukazatelů likvidity 

  2007 2008 2009 
Krátkodobý finanční 
majetek 7079 8840 16769 

Krátkodobé pohledávky 11305 12468 13686 

Zásoby  12981 9891 16373 

Oběžná aktivita  31406 31199 46828 

Krátkodobé závazky 16644 17022 29067 
Zdroj: Účetní výkazy podniku oil TEAM a.s. 

Následné vypočtené ukazatele likvidity jsou znázorněny v následující tabulce (viz tab. 13) 
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Tab. 13 Vypočtené ukazatele likvidity 

  2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,9098 1,8328 1,6110 

Krátkodobá likvidita 1,1070 1,2517 1,0477 

Dlouhodobá likvidita 0,4253 0,5193 0,5769 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Běžná likvidita, jako likvidita 3. stupně by se měla pohybovat v rozmezí kolem 1,5 – 2,5. 

Krátkodobá likvidita, jako likvidita 2. stupně by měla mít hodnoty kolem 1. Dlouhodobá 

likvidita, jako likvidita 1. stupně pak hodnoty mezi 0,2 až 1,1. Důležité je si uvědomit, že 

např. finanční investoři budou mít jinou likviditu než průmyslové podniky. Pokud 

krátkodobá a dlouhodobá likvidita rostou zároveň, může to být důsledkem nepříznivého 

vývoje podnikatelské činnosti, kdy oběžná aktiva i krátkodobé závazky klesají. Pokles 

těchto ukazatelů může ukazovat na oživení podnikatelské činnosti, je důsledkem 

rychlejšího růstu krátkodobých závazků než oběžných aktiv. 

. 

Běžná likvidita (označována také jako celková – likvidita 3. stupně) 

= oběžná aktiva / (krátkodobé úvěry a závazky) 

Běžná likvidita se pohybuje v daných mezích, což je ukazatelem dobrého finančního 

zdraví firmy a jejího konzervativního přístupu k financím. 

Krátkodobá likvidita (označována také jako pohotová – likvidita 2. stupně) 

= (oběžná aktiva – zásoby) / (krátkodobé úvěry a závazky) 

Krátkodobá likvidita má mezi roky 2007 a 2008 rostoucí tendenci, mezi lety 2008 a 2009 

však klesla a to až téměř na hranici doporučovaných hodnot. Tento trend poklesu se dá 

opět zdůvodnit již výše, několikrát uváděným, nákupem zásob koncem roku.  

Dlouhodobá likvidita (označována také jako okamžitá – likvidita 1. stupně)              

= finanční majetek krátkodobé povahy / (krátkodobé úvěry a závazky) 
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Dlouhodobá likvidita má v letech 2007 až 2009 postupně zvyšuje a pohybuje se 

v doporučených mezích, což je pozitivní jev.  

Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity zachycuje následující graf (viz graf č.1) 

Graf č.1 Vývoj ukazatelů likvidity za roky 2007- 2009 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Srovnáním spočtené likvidity u společnosti oil TEAM a.s. s doporučenými hodnotami, při 

respektování všech zvláštností a ojedinělých jevů, můžeme konstatovat, že společnost je 

vysoce likvidní a nemá zásadní finanční problémy.  

2.5 Zhodnocení investiční výstavby 

 

 Po dohodě s vedením podniku, bude v této práci zhodnocena pouze statická 

metoda, nerespektující faktor času a vycházející z nominálních hodnot. Mezi tyto metody 

se řadí kritérium doba návratnosti. Tuto metodu lze použít v případech, když faktor času 

nemá podstatný vliv na rozhodování o investicích.  
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V této části budou srovnány dvě varianty zhodnocení investice a sice:  

1. Varianta - kdyby podnik danou část peněz, kterou investoval na výstavbu ruční 

mycí linky a pneuservisu vložil na termínovaný vklad do banky, budeme sledovat, 

jaký by z toho měl podnik výnos za dané období (5 let). 

2. Varianta - samotný výnos z investice za dané období (5 let).   

 
1. Zhodnocení výnosů investice – termínovaný vklad  

 

Pro výpočet výše výnosů z termínovaného účtu byla využita finanční kalkulačka, která je 

přístupná na internetových stránkách České spořitelny (http://www.sfinance.cz/osobni-

finance/ternimovane-vklady/kalkulator/). Průměrná úroková sazba byla stanovena na výši 

3,2 % na termínovaném účtu na dobu 5 let. V tabulce (viz tab. 14) jsou přehledně 

zobrazeny jednotlivé výnosy z výše uvedených variant za jednotlivá léta. Hodnoty jsou 

uvedeny v Kč.  

Tab. 14 Přehled výnosů z výše uvedených variant 

Počet let 
Výnos z 
investice 

Výnos z 
termínovaného 
účtu 

1 245000 176000 
2 490000 357632 
3 735000 545077 
4 980000 738519 
5 1225000 938169 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 
2. Zhodnocení výnosů z investice 

  
Pro výpočet výše výnosů z vložené investice bylo využito zjednodušeného příjmu 

z investice, který je po dobu pěti let konstantní a to ve výši 245 tis. Kč za rok. V předchozí 

tabulce (viz tab. 14) jsou přehledně zobrazeny jednotlivé výnosy z výše uvedených variant 

za jednotlivá léta. Hodnoty jsou uvedeny v Kč.  
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V následujícím grafu jsou přehledně zobrazeny výnosy za dané období (5 let) pro výše 

uvedené varianty (viz graf č. 2). 

Graf č.2 Výnosy z investice při jednotlivých variantách 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Za 5 let je celkový výnos z investice celkem 1 225 000 Kč. Při stanoveném ročním výnosu 

z investice 245 000 Kč pro společnost oil TEAM a.s.  

Výnos z termínovaného vkladu po 5 letech činí 938 169 Kč. Při uvažované úrokové sazbě 

3,2 % na termínovaném účtu u České spořitelny. 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že výše výnosů z termínovaného účtu je nižší než výše 

výnosů z provedené investice za dobu 5 let.  

Výše uvedené výpočty neberou do úvahy daňové povinnosti z výše uvedených výnosů, 

inflaci a případný přechod České republiky na euro.  
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Při konstantním ročním zisku 245 tis. Kč z výše 5500 tis. Kč provedené investice, bude 

předpokládaná doba návratnosti zhruba 22 let. 

  Doba návratnosti = celková hodnota investice / roční zisk z investice 

 ( 5500 000/245 000 = 22 let) Dá se předpokládat, že roční zisky budou mírným tempem 

narůstat, a to jak z důvodů zvyšováni výnosu tak i z důvodu zvyšovaní inflace.  

Společnosti oil TEAM a.s. se zúročilo vynaložení finančních prostředků do této investice, i 

když předpokládaná doba návratnosti je poměrně dlouhá. Tato doba však plně odpovídá 

dlouhodobým plánům a strategii společnosti.   

 

3  Závěrečné zhodnocení 

 Společnost oil TEAM a.s. má hlavní předmět podnikání provozování čerpacích 

stanic s palivy a mazivy. Hlavní strategické cíle podniku jsou zajištění stabilního postavení 

na trhu s palivy a mazivy a další rozšiřování služeb na čerpacích stanicích za účelem 

přilákání nových zákazníků. 

 A právě druhý zmiňovaný cíl byl předmětem této diplomové práce. Bylo zjištěno, 

že za 5 let je celkový výnos z investice celkem 1 225 000 Kč. Při stanoveném ročním 

výnosu z investice 245 000 Kč pro společnost oil TEAM a.s.  Výnos z termínovaného 

vkladu po 5 letech činí 938 169 Kč. Při uvažované úrokové sazbě 3,2 % na termínovaném 

účtu u České spořitelny. Výše uvedené výpočty neberou do úvahy daňové povinnosti z  

výnosů, inflaci a případný přechod České republiky na euro. Při konstantním ročním zisku 

245 tis. Kč z výše 5500 tis. Kč provedené investice, bude předpokládaná doba návratnosti 

zhruba 22 let. 

 Výstavba ruční mycí linky a pneuservisu na čerpací stanici v Ludgeřovicích zatím 

nijak výrazně neovlivnila celkové hospodaření společnosti. V dnešní době, kdy doznívají 

dopady světové, finanční a ekonomické krize, je ocenitelné, že se společnost vůbec do 

takového druhu investice pustila. Ve větších vesnicích je brán silný zřetel na ekologii. 

Pokud by si většina občanů myla auta u svých domovů, nebylo by to příliš šetrné 

k životnímu prostředí. Umytí auta v profesionální ruční mycí lince tak šetří životní 

prostředí, díky kvalitnímu odtokovému systému, dále nám ušetří čas a peníze. Ruční mycí 
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linka se nachází v komplexu budov společně s pneuservisem, čerpací stanicí PHM a 

kioskem. Pokud jsou všechny tyto stavby na jednom místě, otázka úspory času je na místě.  

Čas je pro nás všechny důležitý, v dnešní hektické a uspěchané době. 

   

 Výstavba této investice měla ekonomicko - společenský přínos.  Vytvořením nové 

společnosti – oil TEAM SERVIS s.r.o. byla vytvořena tři nová pracovní místa. Prostředky, 

které společnost vynaložila na stavbu investice- ruční mycí linky a pneuservisu, mohly být 

využity jiným způsobem, avšak použitá varianta přinesla několik doprovodných 

ekonomických jevů. Výstavba nových investic byla provedena ve spolupráci s místními 

stavebními a odbornými firmami, které v současné době krize nemají přílišné množství 

zakázek. U těchto dodavatelských firem byla zachována zaměstnanost, a zlepšila se jejich 

finanční situace.  

Ze závěrečných výpočtů této práce vyplývá, že návratnost investice se bude 

pohybovat v dlouhém časovém horizontu. Tato doba však – 22 let – je plně v souladu 

s podnikovou strategií. Společnost oil TEAM a.s. je tvořena a řízena německým 

konzervativním kapitálem, což znamená, že zde převládá konzervativní přístup 

k financování. Vlastníci společnosti preferují užití vlastních zdrojů před zdroji cizími. 

Investují uvážlivě a jejich cílem není dynamický růst firmy ale postupné zdokonalování 

služeb pro zákazníky na vyšší úroveň, což v tomto případě bylo splněno. 

 

 Jak už bylo zmíněno výše, společnost mohla tyto prostředky investovat jiným 

způsobem, například je uložit na bankovní termínovaný účet, což byla první varianta 

v poslední části této práce. Avšak díky tomu, že firemní politikou je dlouhodobě podnikat 

v České republice, akcionáři netrvají na okamžitých výnosech, protože mají se společností 

dlouhodobé plány. Z těchto hledisek byla volba investice do rozšíření činnosti společnosti 

oil TEAM a s. rozhodnutím dobrým. 

 Z celkového posouzení ekonomických výsledků společnosti vyplývá, že 

ekonomická situace společnosti oil TEAM a.s. je poměrně stabilní a má vytvořeny 

předpoklady pro další rozvoj a zefektivnění své činnosti.  
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 Tato diplomová práce byla vypracována s použitím poznatků, zkušeností a 

využitím výsledků hospodaření společnosti oil TEAM a.s. Rovněž bylo využito konzultací 

s vedoucím diplomové práce a konzultantem.  

  Závěrem lze konstatovat, že cíle, které byly uvedeny v úvodu této diplomové práce, 

byly splněny.  
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