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Anotace 
Předložená práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí 

vybraných ukazatelů finanční analýzy. V první části je představena společnost BoTec s. r. 

o.. Následuje vysvětlení základních pojmů a postupů používaných při finanční analýze a 

její vypracování. V další části jsou interpretovány zjištěné výsledky z finanční analýzy. Ve 

čtvrté části jsou zjištěné výsledky porovnány s vybranými ukazateli konkurenční 

společnosti a odvětvovými ukazateli. Pro prezentaci bylo využito spider grafu. Na závěr 

práce jsou zařazeny návrhy řešení zjištěných nedostatků. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, hospodářský výsledek, 

likvidita, solventnost, výnosnost, zadlužení, poměrová analýza, absolutní analýza, spider 

analýza 

 
 
 
 

Summary 
The work submitted aims at the evaluation of the company efficiency with the aid 

of selected indicators of the financial analysis. In the first part, the company BoTec s. r. o. 

is presented. It follows an explanation of general terms and procedures used for financial 

analysis and its making. In the next part, the ascertained results of the financial analysis are 

interpreted. In the fourth part, the ascertained results are compared with the selected 

indicators of the competitive company and branch indicators. A spider graph was applied 

to the presentation. Suggestions for solving the found shortcomings are at the work 

conclusion. 

 

Key words: Financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, operating results, 

liquidity, solvency, profitability, encumbrance, ratio analysis, absolute analysis, spider 

analysis 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
 
Cizojazyčné zkratky 
 
EBIT  Ernings before interest and taxes (zisk před úroky a daněmi) 
 
NOPAT Net operating profit after taxes (čistý provozní zisk po zdanění)
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1 Úvod 
Finanční analýza poskytuje ucelený pohled na stav společnosti. Měla by odhalit 

silné a slabé stránky, tak aby posuzovaná společnost mohla jejích výsledků užít k posílení 

slabých míst a dále také k využití svých silných vlastností. Celá analýza by měla vést 

k posouzení minulého či aktuálního finančního a ekonomického stavu společnosti. A to 

zejména pro posouzení vývoje a následného postupu pro plánování budoucích finančních 

strategií. 

Často se vedení společnosti dozví o „nemoci společnosti“ teprve až z kvalitně 

zpracované finanční a ekonomické analýzy. Cílem analýzy není zhodnocení, zda je 

společnost v zisku nebo ve ztrátě, ale vytvoření pohledu na hospodaření společnosti jako 

na celek. V dnešní době se úspěšná firma hodnotí především podle výše hospodářského 

výsledku, ale i ten může v konečném důsledku být zkreslený nebo nemusí odpovídat 

postavení společnosti vůči konkurenčnímu prostředí. 

Finanční analýza využívá mnoha metod, kterým je nejdříve potřeba porozumět a 

následně zjištěné výsledky správně prezentovat. Nesprávně interpretované výsledky 

mohou vést ke špatným závěrům, což vyústí ve zvolení chybné podnikatelské strategie 

v oblasti hospodaření.  

Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti BoTec s. r. o.. Zjištění 

vyšetřená finanční analýzou jsou porovnána s konkurenční společností tak, aby bylo 

dosaženo maximální vypovídací hodnoty použité analýzy. V závěru jsou navrženy 

případné postupy při řešení zjištěných problémů vyplývající z vyhodnocení. 

Dále by autorka chtěla upozornit čtenáře na změny, které proběhly v roce 2010 

v průběhu tvorby této práce. Dne 13. ledna roku 2010 společnost BoTec s. r. o. změnila 

svůj název na ANA – AQUALINE s. r. o., dále bylo v obchodním rejstříku změněno sídlo 

společnosti a společník. O pět dní později obměnila obchodní název i společnost Volf & 

Co. s. r. o., která byla vybrána k mezipodnikovému srovnání. Název byl změněn na MAPA 

SPONTEX VOLF s. r. o., další změnou provedenou k tomuto datu byla změna způsobu 

jednání jednatelů a předmětu podnikání. 
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2 Představení a charakteristika společnosti BoTec s. r. o. 
 Společnost BoTec s. r. o. vznikla dne 13. března 2002 jako společnost s ručením 

omezeným, zapsána je u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Základní kapitál je ve výši 

200.000 Kč. Stoprocentní podíl na základním kapitálu má společnost BO Beteiligungs-

Gmbh & Co. Kg. Společnost je tzv. propojenou osobou, což znamená, že společnost je 

přímo ovládána jinou společností. Jak můžeme vidět na obrázku 1, společnost je ovládána 

více zahraničními společnostmi. Za zmínku jistě stojí, že vrcholová společnost a&n&a 

Nord-Sud – Industrie Vertriebs GmbH & Co. KG je součástí koncernu TWE. 

 

 

Obrázek 1: Struktura propojených osob ve spojení se společností BoTec s. r. o. 

Předmětem podnikání společnosti je výroba kartáčnického a konfekčního zboží, 

deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu a velkoobchod. Pod tímto pojmem 

si můžeme představit houbičky na mytí nádobí, prachovky, utěrky a hadry na podlahu.  

Společnost BoTec s. r. o. nabízí své produkty prostřednictvím společnosti a&n&a 

Nord-Sud – Industrie Vertriebs GmbH & Co. KG, kdy klíčové zákazníky tvoří firmy 
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obchodující na území Evropské unie, převážně pak Německa. Společnost nevlastní patenty 

ani licence avšak se aktivně podílí na vývoji nových druhů houbiček na mytí nádobí.  

Společnost má dvě provozovny. První provozovna je umístěna v areálu Věznice 

Bělušice a druhá provozovna je v nedaleké obci Libčeves. Kromě dvou provozů společnost 

vlastní dvě skladové haly a má pronajaty další skladové prostory. Společnost zaměstnává 

59 zaměstnanců. Převážná část jsou technicko-hospodářští pracovníci. Dále společnost 

využívá práce cca 120 odsouzených a 2 pracovníků agentury práce.   

Organizační struktura, která je vyobrazena na obrázku 2, je strmá a funkcionální. 

Jsou zde tři hlavní stupně řízení, jímž podléhají další úseky podílející se na výrobě a 

hospodaření společnosti. 

 

Obrázek 2: Organigram společnosti BoTec s. r. o. 

Společnost, přestože je na trhu zavedena již sedmým rokem, nedosahuje dostatečného 

zisku a v roce 2008 dokonce vykazuje ztrátu i záporný vlastní kapitál, což by mohlo vést 

k budoucímu insolvenčnímu řízení. Autorce jsou tato fakta známa, a proto zvolila téma 

této práce záměrně s ohledem na skutečnosti vyplývající z těchto okolností. 
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3 Finanční analýza 

3.1 Metodika 

Finanční analýza jako taková, není ošetřena zákonem a neexistuje ani jednotný 

všeobecný standard či kodex, kterým by se řídila. Avšak postupem času se objevily obecně 

používané postupy. Na tomto místě je nutné připomenout, že každá analýza společnosti je 

svým způsobem unikátní, protože prováděnou analýzu přizpůsobujeme potřebám 

společnosti. Při sestavování analýzy se však vychází nejdříve ze základních typů analýz, ke 

kterým patří: 

a) základní finanční analýza  

b) analýza provozního a finančního rizika ztráty 

c) faktorová analýza vývoje finanční situace 

d) analýza peněžních toků 

e) analýza hodnotových kritérií výkonnosti 

f) predikce finanční tísně 

g) analýza hodnoty na kapitálovém trhu 

Finanční analýza vychází zejména z údajů účetní závěrky, která obsahuje účetní 

výkazy, jimiž jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, příloha účetní závěrky a 

výroční zpráva. Je však nutné si uvědomit, že všechny tyto údaje jsou zveřejňované, proto 

nemusejí odpovídat skutečnosti. Dále využíváme též ekonomických plánů a statistik, 

cenových a nákladových kalkulací a další podnikové evidence.[5] 

 V základní finanční analýze používáme dvou typů ukazatelů – absolutních a 

poměrových. 

 Jak napovídá název absolutní ukazatele, analýza pracuje s absolutními čísly. Jedná 

se především o horizontální a vertikální analýzu jednotlivých účetních výkazů hodnocené 

společnosti. V případě horizontální analýzy sledujeme vývoj zkoumaných veličin v čase. 

Časový vývoj můžeme sledovat za pomoci procentní změny nebo pomocí indexu.  

Vertikální analýza rozebírá strukturu zkoumané veličiny vztaženou k zvolené základně 

např. celková hodnota aktiv.  
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 Poměrové ukazatele vyjadřují poměr mezi dvěma položkami převzatými 

z finančních výkazů. Tyto položky musí být zvoleny smysluplně a v určité vzájemné 

souvislosti. Tímto poměrem lze sledovat různé závislosti, avšak je potřeba volit ty 

závislosti, které jsou pro danou finanční analýzu podstatné. 

Poměrové ukazatele jsou bezrozměrná čísla, a proto jsou vyhovující při srovnání 

malých a velkých podniků. Výhodou je i to, že se v poměrových ukazatelích neprojevuje 

vliv inflace nebo organizačních změn.[5]  

Mezi sebou lze poměřovat větší množství číselných údajů. Postupem času se však 

tyto ukazatele rozdělily do základních pěti skupin. Tyto skupiny jsou nejběžněji používané 

a každá skupina zkoumá určitý rys nebo vlastnost podniku.[2] 

3.1.1 Horizontální a vertikální analýza – absolutní ukazatele 

Horizontální analýza (též analýza vývojových trendů) zkoumá změny ukazatelů v 

čase a to buď absolutní změnu, nebo procentuální změnu. Vztahy používané při 

horizontální analýze jsou uvedeny na řádcích 1 a 2 přílohy č. 1. 

 Na řádku 3 přílohy č. 1 je uveden vztah ukazatele procentního rozboru, podle 

kterého postupujeme při vertikální analýze (též strukturální analýze).[2] 

3.1.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita, nebo také solventnost, vyjadřuje schopnost podniku splácet své dluhy. 

Majetek zachycený v rozvaze společnosti je rozdělen podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.  

v závislosti na rychlosti v jaké je možné jej přeměnit na peněžní hotovost do jednotlivých 

skupin.[6] Na základě těchto skupin se používají základní tři rozbory likvidity. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita, jejíž vztah je uveden na řádku č. 4 v příloze č. 1, nám udává, kolik 

krátkodobých závazků bychom pokryli, pokud bychom přeměnili krátkodobý majetek na 

peněžní hotovost. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a společnost by měla 

dosahovat odvětvového průměru, který činí 1,21 [7]. Klesne-li tento ukazatel velmi nízko, 

má společnost špatnou strukturu oběžných aktiv (nadměrné zásoby, nedobytné 

pohledávky, nepatrný stav peněžních prostředků) a snadno se ocitne ve velmi obtížné 

finanční situaci.[4] 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita měří platební schopnost podniku, přičemž nebere v úvahu 

úhradu závazků pomocí prodeje zásob. Z tohoto ukazatele vylučujeme nejméně likvidní 

zásoby. Pro vyloučení zásob z ukazatele pohotové likvidity hovoří i fakt, že jejich prodej 

nemusí být vždy ziskový. Odvětvový průměr u pohotové likvidity, který slouží pro 

porovnání, je roven 0,7.[7] Vztah, na jehož základě se pohotová likvidita počítá, je na 

řádku č. 5 přílohy č. 1. [4] 

Peněžní (okamžitá) likvidita 

Peněžní likvidita, jejíž vzorec výpočtu je zaznamenán na řádku č. 6 přílohy č. 1., 

poukazuje na schopnost společnosti hradit své závazky pouze z finančních zdrojů [4]. Za 

příznivý stav považujeme, pokud se ukazatel okamžité likvidity rovná hodnotě 

odvětvového průměru, tedy 0,31. [7] 

3.1.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity odhalují, do jaké míry podnik hospodaří se svými aktivy a 

využívá tak prostředky vložené do podnikání. Ukazatele hodnotí, jak podnik využívá svých 

kapacit, popř. z opačného pohledu, zda aktiva společnosti jsou dostatečně produktivní. 

Ukazatele aktivity patří do skupiny ukazatelů kombinovaných tzn., že se jedná o ukazatele, 

které kombinují při výpočtu údaje z výkazu zisku a ztrát i z rozvahy. Základními ukazateli 

jsou následující [1] 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Podle ukazatele obratu celkových aktiv zjišťujeme, kolikrát se celková aktiva 

přemění v tržby během jednoho roku. Vztah pro výpočet ukazatele obratu celkových aktiv 

je na řádku č. 7 přílohy č. 1. 

Celková aktiva se dělí na dlouhodobá a krátkodobá, a proto můžeme i tento 

ukazatel rozdělit na ukazatel obratu dlouhodobého majetku a ukazatel obratu oběžného 

majetku. 

Čím je ukazatel obratu celkových aktiv vyšší, tím efektivněji s aktivy podnik 

hospodaří. Příliš nízká hodnota ukazatele značí špatnou platební bilanci společnosti. [2] 
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Ukazatel doby obratu celkových aktiv 

Ukazatel doby obratu celkových aktiv, uvedený na řádku č. 8 přílohy č. 1, 

informuje, jak dlouho (ve dnech) jsou aktiva ve společnosti vázána. Obecně platí, že čím 

vyšší je ukazatel obratu celkových aktiv, tím menší (kratší) by měl být ukazatel doby 

obratu celkových aktiv. [1] 

U ostatních ukazatelů obratu a doby obratu uplatňujeme stejný přístup, pouze se 

mění oblast zkoumání, kdy namísto aktiv zkoumáme např. zásoby, pohledávky, závazky 

apod., jedná se o ukazatele: 

a) Ukazatel obratu zásob – vztah pro výpočet uveden na řádku č. 9 přílohy č. 1 

b) Ukazatel doby obratu zásob – vztah pro výpočet uveden na řádku č. 10 přílohy č. 1 

c) Ukazatel obratu pohledávek – vztah pro výpočet uveden na řádku č. 11 přílohy č. 1 

d) Ukazatel doby obratu pohledávek – vztah pro výpočet uveden na řádku č. 12 přílohy č. 1 

Ukazatel obchodního deficitu 

Velice důležitý ukazatel z pohledu financování společnosti, uvedený na řádku č. 13 

přílohy č. 1, nám zjednodušeně ukazuje, zda společnost financuje svoje odběratele nebo 

zda naopak dodavatelé společnosti se podílejí na financování společnosti [2]. 

3.1.4 Ukazatele zadlužení 

Ukazatele zadlužení vypovídají o financování společnosti. Každá firma se do jisté 

míry zadluží, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě. Určitá výše zadlužení je pro firmu i 

pozitivní, protože cizí kapitál zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu a díky daňovému efektu 

(kdy náklady na cizí kapitál snižují zisk) se snižuje i daňové zatížení společnosti. [4] 

Je důležité si uvědomit, že pokud firma využívá leasingu k financování svých 

záměrů, je nutné výši budoucích leasingových splátek přičíst k úvěru. A to z toho důvodu, 

že je firma smluvně zavázána k platbě těchto splátek a leasing jako takový můžeme tedy 

považovat za určitou formu dluhu. [2] 
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Zadluženost 

Ukazatel zadluženosti informuje o určité finanční stabilitě společnosti. Udává, 

z kolika procent je majetek společnosti kryt cizími zdroji (dluhy). Například, celkový 

majetek společnosti se rovná 100 Kč a míra zadlužení je 50%, pak si společnost na 

pořízení aktiv musela zapůjčit 50 Kč a dalších 50 Kč musí vydat z vlastního majetku 

(základní jmění, zisk). Ukazatel zadluženosti můžeme také rozdělit na ukazatel celkového, 

krátkodobého a dlouhodobého zadlužení. Toto rozdělení nám pomůže odhalit, na jak 

dlouho je firma zadlužena a v jaké výši. Firma může využít krátkodobého bankovního 

úvěru např. k financování materiálu s nižší cenou nebo kvůli využití skonta. Skonto je druh 

slevy, která může být poskytována při hotovostní platbě nebo v případě zaplacení závazku 

před jeho dobou splatnosti. Dlouhodobý úvěr si naopak společnost pořídí kvůli nákladnější 

investici, nejčastěji do rozvoje. 

Druhy analyzovaných ukazatelů zadluženosti: 

a) Celková zadluženost – vztah uveden na řádku č. 14 přílohy č. 1 

b) Krátkodobá zadluženost – vztah uveden na řádku č. 15 přílohy č. 1 

c) Dlouhodobá zadluženost – vztah uveden na řádku č. 16 přílohy č. 1 

Ukazatel úrokového krytí 

Úrokové krytí, vypočteno pomocí vztahu z řádku č. 17 přílohy č. 1, měří, kolikrát 

by se mohl provozní zisk snížit před tím, než se společnost dostane na úroveň, kdy již 

nebude schopna zaplatit své úrokové povinnosti. [1] 

Ukazatel krytí fixních poplatků 

Ukazatel krytí fixních poplatků se využívá především ve společnostech, které 

využívají pořízení aktiv na leasing. Podle vztahu z řádku č. 18 přílohy č. 1 vypočteme, 

kolikrát nám současný zisk pokryje nákladové úroky a leasingové splátky. Čím je ukazatel 

vyšší, tím si mohou být věřitelé a vlastníci jistější, že zapůjčené prostředky se jim navrátí. 

[1] 
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Ukazatel podkapitalizování 

 Podkapitalizací podniku máme na mysli stav, kdy podnik má vysokou hodnotu 

aktiv (především těch oběžných tzn. hlavně zásob) a musí hledat další možnosti krytí a 

proto kryje část svých dlouhodobých aktiv cizími zdroji. Tento stav jednoduše přejde k 

insolvenci. Ukazatel podkapitalizování podle vztahu na řádku č. 19 přílohy č. 1, by měl být 

přibližně roven jedné [4]. 

3.1.5 Ukazatele výnosnosti 

Ukazatele výnosnosti (rentability, ziskovosti) zachycují schopnost podniku vytvářet 

zisk z dostupných prostředků jako je majetek, tržby, ale i vypůjčené zdroje. Ukazatel 

naznačuje, jak vysoký budeme mít zisk z jedné koruny vložené do podniku. 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb nám vyčísluje, kolik korun zisku vytěží podnik z jedné koruny 

tržeb (obratu). Tento ukazatel z řádku č. 20 přílohy č. 1 má určitou vypovídací schopnost o 

cenách podniku a výši jeho nákladů. 

Výdělečná síla podniku 

Výdělečná síla podniku podle vztahu na řádku č. 21 přílohy č. 1 nám umožňuje 

porovnávat mezi sebou firmy s rozdílným stupněm zadlužení a různou mírou zdanění 

(daňovou situací) a zjišťovat tak jejich schopnost výdělku.[1] 

Rentabilita celkových aktiv 

Každá investice je činěna pro zvýšení zisku firmy, proto je důležité sledovat, jak 

nám majetek, který jsme pořídili (v rámci investic) vynáší. Shrnuto, kolik korun nám 

vydělá jedna koruna vložená do aktiv společnosti. Rentabilitu celkových aktiv vypočteme 

podle vztahu uvedeného na řádku č. 22 přílohy č. 1.[4] 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Výnosnost vlastního kapitálu měří efektivnost využití vlastního kapitálu. Proto je 

ukazatel tak důležitý pro vlastníky firmy, kteří nechtějí investovat do nevýnosné 
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společnosti. Zjednodušeně, kolik korun zisku nám vydělá jedna koruna vložená do 

vlastního kapitálu společnosti.[4]. 

 Pokud ukazatel rentability vlastního kapitálu z řádku č. 23 přílohy č. 1 je nižší než 

rentabilita celkových aktiv, pak je společnost zadlužena. [1] 

3.1.6 Ukazatele nákladovosti 

Ukazatele nákladovosti nám udávají náročnost našich výkonů, ať již jde o 

materiálovou, mzdovou nebo odpisovou náročnost výkonů. V této analýze poměřujeme 

jednotlivé složky nákladů k celkovým výnosům společnosti podle vztahu uvedeného na 

řádku č. 24 přílohy č. 1 [5] 

3.2 Analytická část 

V analytické části této bakalářské práce jsou uvedeny výpočty jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy tak, jak byly uvedeny v teoreticko-metodologické části. Podrobnější 

komentář k výsledkům ukazatelů je uveden v samostatné kapitole následující po analytické 

části. Výpočet je realizován na základě účetních výkazů společnosti BoTec s. r. o., které 

jsou v přílohách č. 2 až 5. 

3.2.1 Horizontální a vertikální analýza – absolutní ukazatele 

Horizontální a vertikální analýza je zpracována do tabulek, které jsou v přílohách 

číslo 6 až 9. 

3.2.2 Ukazatele likvidity 

K výpočtu ukazatelů likvidity jsme využili položek z rozvahy a vztahy uvedené 

v příloze 1. Výsledky ukazatelů jsou sestaveny v tabulce č. 1. 

tabulka 1: Výpočty ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2008 

Ukazatel 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 0,88 0,74 0,63 

Pohotová likvidita 0,23 0,16 0,25 

Hotovostní likvidita 0,03 0,02 0,08 
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3.2.3 Ukazatele aktivity 

V tabulce č. 2 jsou zapsány výpočty ukazatelů aktivity v letech 2006 až 2008. 

K výpočtu byly použity položky z výkazu zisku a ztráty a rozvahy a vztahy používané při 

analýze ukazatelů aktivity z přílohy 1 

tabulka 2: Výsledky výpočtu ukazatelů aktivity v letech 2006 - 2008 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 
Obrat celkových aktiv 2,31 2,06 1,95 
Doba obratu celkových aktiv 157,98 176,80 187,32 
Obrat zásob 4,27 4,03 4,76 
Doba obratu zásob 85,39 90,52 76,69 
Obrat pohledávek 13,21 16,45 10,50 
Doba obratu pohledávek 27,64 22,19 34,76 
Ukazatel obchodního deficitu -70,23 -111,34 -118,93 

3.2.4 Ukazatele zadlužení 

Výsledky zjištěné výpočtem ukazatelů zadlužení z přílohy 1 jsou sestaveny 

v tabulce č. 3. 

tabulka 3: Ukazatele zadlužení v letech 2006 - 2008 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 89,24% 91,58% 109,24% 

Dlouhodobá zadluženost 5,56% 2,70% 1,47% 

Krátkodobá zadluženost 83,68% 88,88% 107,47% 
Ukazatel podkapitalizování 0,73 0,54 -0,39 

 V tabulce č. 4 jsou prezentovány výsledky z analýzy ukazatele krytí fixních plateb a 

ukazatele úrokového krytí, které se řadí mezi ukazatele finanční stability či odolnosti 

podniku proti zhroucení. 

tabulka 4: Ukazatele finanční stability v letech 2006 - 2008 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 
Ukazatel úrokového krytí 15,40 3,57 -14,05 
Ukazatel krytí fixních poplatků 15,40 1,61 -3,54 

3.2.5 Ukazatele výnosnosti 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky zjištěné výpočtem ukazatelů výnosnosti, bylo 

použito vztahů z přílohy 1: 
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tabulka 5: Ukazatele výnosnosti v letech 2006 - 2008 

Ukazatel 2006 2007 2008 
Rentabilita tržeb 6,80% 0,59% -7,82% 
Rentabilita celkových aktiv 15,71% 1,19% -14,68% 
Rentabilita vlastního kapitálu 123,88% 12,40% 154,84% 
Výdělečná síla podniku 14,78% 9,80% 8,72% 

3.2.6 Ukazatele nákladovosti 

Tabulka 6 představuje výsledky z analýzy nákladovosti pro jednotlivé druhy 

nákladů. 

tabulka 6: Ukazatele nákladovosti v letech 2006 - 2008 

Položka nákladů 

Podíl nákladů 
k celkovým 

výnosům v roce 
2006 

Podíl nákladů 
k celkovým 

výnosům v roce 
2007 

Podíl nákladů 
k celkovým 
výnosům 
v roce 2008 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 1,74% 2,53% 

Výkonová spotřeba 81,72% 82,56% 81,02% 

Osobní náklady 6,30% 7,83% 7,65% 

Daně a poplatky 0,04% 0,02% 0,02% 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 1,48% 0,77% 1,30% 

Ostatní provozní náklady 0,17% 0,41% 1,21% 

Nákladové úroky 0,49% 0,30% 0,46% 

Ostatní finanční náklady 0,97% 1,40% 3,28% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,96% 0,27% 0,00% 

Mimořádné náklady 1,76% 0,00% 3,13% 

NÁKLADY CELKEM 93,89% 95,30% 100,61% 
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4 Interpretace výsledků a zhodnocení finanční situace 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

4.1.1 Rozvaha 

 Při analýze rozvahy vycházíme z kapitoly 3.2.1. Jak můžeme sledovat na obrázku 

3, jednotlivé položky aktiv se zvyšují, avšak celkové zvýšení aktiv je zapříčiněno vysokým 

nárůstem oběžných aktiv. Společnost investovala do rozšíření majetku v roce 2007, ale 

současně v tomto roce byly investice ukončeny. Velmi vysoký nárůst pozorujeme u 

položky časového rozlišení, kterou však nemůžeme označit za majetek podle přílohy č. 3. 

 
Obrázek 3: Horizontální analýza rozvahy v letech 2006 - 2008 

 Z vertikální analýzy na obrázku č. 4 je evidentní, že nárůst oběžného majetku není 

hlavně způsoben zvýšením finančního majetku, ale zvýšením hodnoty zásob. To může být 

pro firmu nebezpečné, protože zásoby na sebe váží značnou část peněžních prostředků. 

Z další analýzy se dozvíme, zda zásoby jsou dostatečně obrátkové či opravdu váží finance, 

které jsou podstatné pro platbu závazků a další rozvoj společnosti. 

Vyjma nárůstu zásob můžeme sledovat i pozvolné zvyšování pohledávek, což může 

naznačovat, že pohledávky firmy nejsou hrazeny včas a v dostatečné míře. To znásobuje 

riziko – společnost má vázané finanční prostředky v zásobách a pohledávky nejsou 

inkasovány. 
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Obrázek 4:Vertikální rozbor rozvahy v letech 2006 - 2008 

 Zhodnocením struktury majetku společnosti zjistíme, že zásoby v roce 2006 tvořily 

55% z hodnoty celkových aktiv. Hodnota zásob se však do roku 2008 snížila na 41% 

hodnoty aktiv, viz příloha č. 14. Snížení vykazuje i položka dlouhodobého majetku, což 

nám vypovídá o zastaralém majetku, který je odepisován a tím se snižuje jeho zůstatková 

cena, která je základem pro vertikální analýzu. Pro ověření této hypotézy společnost 

poskytla autorce přehled o dlouhodobém majetku jeho pořizovací a zůstatkové ceně, který 

je přílohou č. 21. Z tohoto přehledu lehce vypočteme pomocí podílu zůstatkové ceny ku 

pořizovací ceně, že společnost má dlouhodobý majetek odepsán z 43%, k drobnému 

majetku nebylo při tomto zhodnocení přihlédnuto v důsledku zanedbatelné hodnoty. 

Zastaralý, dlouhodobý a téměř odepsaný majetek ovlivní ukazatele aktivity a výnosnosti.  

Oproti snížení zásob a dlouhodobého majetku narostla finanční hotovost z původní 

výše 2% z aktiv na 8%.  

Rozvaha jako účetní výkaz nebo také jinak bilance, je tvořena aktivy a pasivy. 

Aktiva jsou položky, do kterých společnost investovala. Pasiva jsou všechny zdroje, ze 

kterých byla aktiva pořízena [4]. 

Rozborem pasiv na obrázku číslo 5 a tedy i zdrojů financování společnosti BoTec s. 

r. o. zjistíme, že společnost má v roce 2008 záporný kapitál, což je způsobeno chronickou 

ztrátou. Tato ztráta je kryta pomocí krátkodobých závazků. Společnost bude mít do 

budoucna problémy s investováním do obnovy zastaralého majetku, protože z vlastních 

zdrojů to není možné a s přihlédnutím k výši cizích zdrojů by dodatečné financování ze 
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strany věřitele bylo buď minimální anebo by výše nákladových úroků znamenala další 

prohloubení ztráty. 

 

Obrázek 5: Vývoj položek pasiv v letech 2006 - 2008 

 Zvyšující se zásoby společnosti na sebe váží finanční prostředky, nemohou tak být 

hrazeny krátkodobé závazky, které vykazují extrémní nárůst, což je znázorněno na  

obrázku 5. 

 
Obrázek 6: Vertikální rozbor pasiv v letech 2006 – 2008 

 Na obrázku 6 je zachycen vertikální rozbor pasiv, kde můžeme sledovat nárůst 

krátkodobých závazků z 90% na 110%. Krátkodobé závazky jsou také někdy označovány 

za obchodní úvěr. Společnost v tomto případě nakupuje majetek či služby od svých 

dodavatelů, kterým platí s určitou splatností, která je v minimálním případě rovna 14 

dnům. Po dobu splatnosti si hotovostní prostředky ponechává ve svém vlastnictví, avšak 
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nakoupený majetek, popřípadě službu již využívá. Pozitivní vývoj, tedy pokles, je u 

dlouhodobého bankovního úvěru. 

4.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Z důvodu lepší názornosti jsou rozděleny tabulky s přehledem vývoje výkonů a 

ostatních výnosů, které jsou dále děleny do jednotlivých skupin podle činnosti, z které 

plynou. Analýza výkazu zisku a ztráty byla koncipována dle kapitoly 3.2.1.  Na obrázku 7 

sledujeme vývoj výkonů od roku 2006, kdy byly výkony na nejnižší úrovni, až do roku 

2008, kdy se výkony téměř rovnají výkonů z roku 2007.  

 

Obrázek 7: Vývoj výkonů v letech 2006 - 2008 (v tis. Kč) 

Vývoj provozních výnosů prezentovaný na obrázku č. 8 je rozkolísaný. Trvale se 

zvyšuje položka tržby z prodeje zboží, což je způsobeno zaměřením na velkoobchod od 

roku 2007. 

 
Obrázek 8: Vývoj provozních výnosů v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 

Vývoj výnosů z provozní a mimořádné činnosti z obrázku 9 je stabilní v oblasti 

finanční činnosti. Mimořádné výnosy byly vykazovány pouze v roce 2006 a je nutné si 
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uvědomit, že nejsou součástí výsledků běžného období, ale mají většinou opravný 

charakter. Nelze je považovat za plnohodnotný zdroj financování společnosti. [1] 

 
Obrázek 9: Vývoj výnosů z finanční a mimořádné činnosti v letech 2006 - 2008 

 Na obrázku 10 je zaznamenána vertikální analýza provozních výnosů. V letech 

2006 a 2007 se společnost zabývala hlavně prodejem vlastních výrobků. Z analýzy roku 

2008 už sledujeme i jiné druhy výnosů než pouze ty z prodeje výrobků, jako například 

tržby za prodej zboží. 

 

Obrázek 10:  Vertikální rozbor provozních výnosů v letech 2006 – 2008 

Na vertikálním rozboru finančních a provozních výnosů z obrázku 11 vidíme stejné 

rozložení výnosů v průběhu sledovaných let. Výjimku tvoří mimořádné výnosy z roku 

2006, které jsou již okomentovány při horizontální analýze výnosů. 
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Obrázek 11: Vertikální rozbor mimořádných a finančních výnosů v letech 2006 - 2008 

Stejný přístup jako u členění výnosů je zachován i pro členění nákladů. Na obrázku 

12 tak sledujeme vývoj výkonové spotřeby, která zahrnuje spotřebu materiálu a energie, 

tedy nejdůležitějších položek nákladů. 

 

Obrázek 12: Vývoj výkonové spotřeby v letech 2006 – 2008 
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 Dalším důležitým grafem, který je zařazen, je porovnání výkonů a výkonové 

spotřeby, který vidíme na obrázku 13.  Rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou 

nazýváme marže, která je určena  ke krytí dalších provozních nákladů. 

 

Obrázek 13: Porovnání výkonů a výkonové spotřeby v letech 2006 - 2008 

 Pro lepší názornost je toto porovnání zapsáno i v tabulce 7, kde je vyčíslen podíl 

výkonové spotřeby na výkonech a marže. Společnost v roce 2008 udržela obdobnou výši 

výkonů jako v roce 2007 a současně snížila výkonovou spotřebu. To poukazuje na 

hospodárnější výrobu a snižování nákladů vlivem opatřeních, která byla podniknuta k 

odvrácení nastávající finanční krize. 

tabulka 7: Porovnání výkonů a výkonové spotřeby v letech 2006 - 2008 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 
Výkony 176 090   241 517   251 701   
Výkonová spotřeba 160 226   226 421   231 363   
Podíl výkonové spotřeby na výkonech 90,99% 93,75% 91,92% 
Hrubá marže 9,01% 6,25% 8,08% 

Na obrázku 14 horizontálně analyzujeme provozní náklady, kdy nejvyšší položkou 

jsou osobní náklady, které však mezi lety 2007 a 2008 zůstávají na obdobné výši. Hodnoty 

ostatních provozních nákladů oscilují na přibližně stejné hranici.  
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Obrázek 14: Vývoj provozních nákladů v letech 2006 - 2008 

Vývoj finančních a mimořádných nákladů zachycený na obrázku č. 15 je hodně 

ovlivněn zvýšením mimořádných nákladů, které mají stejně tak jako mimořádné výnosy, 

opravný charakter. Další extrémní nárůst vykazují ostatní finanční náklady. 

 

Obrázek 15: Vývoj finančních a mimořádných nákladů v letech 2006 - 2008 

Vertikální rozbor provozních nákladů znázorněný na obrázku 16 v roce 2006 

obsahuje hlavně výkonovou spotřebu a osobní náklady. V dalších letech jsou již provozní 

náklady rozmanitější. 
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Obrázek 16: Vertikální rozbor provozních nákladů v letech 2006 - 2008 

Finanční a mimořádné náklady mají ve sledovaných obdobích velmi rozličnou 

strukturu znázorněnou na obrázku 17. Vysoké hodnoty ostatních finančních a 

mimořádných nákladů zapříčinily ztrátu roku 2008. 

 

Obrázek 17: Vertikální rozbor  finančních a mimořádných nákladů v letech 2006 - 2008 

4.2 Ukazatele likvidity 

V oblasti likvidity, zjišťované podle kapitoly 3.2.2, zaznamenáváme pozitivní vývoj 

v oblastech pohotovostní a hotovostní likvidity, jak můžeme vidět na obrázku č. 18.  
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Obrázek 18: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2008 

Velký rozdíl mezi hodnotou běžné a pohotové likvidity poukazuje na nadměrnou 

výši zásob v majetku společnosti, viz kapitola 3.1.2. Zásoby pokrývají téměř 40% hodnoty 

krátkodobých dluhů. V roce 2008 společnost zvýšila finanční hotovost, která se projevila 

na zlepšených výsledcích hotovostní likvidity. 

Porovnáním výsledků  analýzy likvidity společnosti BoTec s. r. o. s odvětvovým 

průměrem, jak je zaznamenáno na obrázku 19 shledáme, že všechny typy likvidit 

nedosahují ani poloviny odvětvového průměru [7]. Závěrem je, že společnost je v platební 

neschopnosti. 

 
Obrázek 19:Porovnání odvětvového průměru likvidity s likviditou roku 2008 

4.3 Ukazatele aktivity 

Při analýze aktivity jsme vycházely z kapitoly 3.2.3 a vztahů zapsaných na řádcích 7 

až 13 v příloze 1. Doba obratu celkových aktiv zachycená na obrázku 20 se zvyšuje, kdy se 

celková aktiva ve společnosti přemění ve využitelnou kapacitu. Zde společnost dosahuje 
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nižší hodnoty než je odvětvový průměr, který činí 216 dní. Tím, že společnost vlastní starý 

a téměř odepsaný majetek, tak uměle snižuje dobu obratu celkových aktiv, viz kapitola 4.1, 

čímž jsou výsledky aktivity opticky příznivější. 

 Vývojem z obrázku 20, který můžeme vypozorovat, je postupné snižování doby 

obratu zásob. Svědčí to o zlepšení hospodaření se zásobami. 

 Doba obratu pohledávek nám udává, jak dlouho musí společnost čekat, než budou 

pohledávky společnosti uhrazeny [4]. Obvyklá doba splatnosti ve společnosti je 14 dní. Od 

roku 2007 společnost prodloužila některým dodavatelům dobu splatnosti na 30 dní, proto 

výsledek doby obratu pohledávek, který se rovná 35-ti dnům je velice pozitivní, i když se 

meziročně zvýšil. Odběratelé mají dobrou platební morálku. 

 
Obrázek 20: Vývoj dob obratu jednotlivých položek aktiv v letech 2006 - 2008 (ve dnech) 

Ukazatel obchodního deficitu, zachycený na obrázku 21 se od roku 2006 neustále 

prohlubuje, což jasně vypovídá o skutečnosti, že dodavatelé pomáhají financovat provoz 

firmy. Dodavatelé tímto způsobem poskytují tzv. obchodní úvěr. 
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Obrázek 21: Ukazatel obchodního deficitu v letech 2006 - 2008 

4.4  Ukazatele zadlužení 

Ukazatele zadlužení zjišťované dle kapitoly 3.2.4, společnosti BoTec s. r. o. se 

neustále zvyšují. Mezi lety 2006 a 2007 se celková zadluženost zvýšila pouze nepatrně, 

avšak v roce 2008 se dluhy společnosti zvýšily natolik, že se společnost dostala do stavu, 

kdy je předlužena o téměř 9,5%. 

 
Obrázek 22: Vývoj zadluženosti v letech 2006 – 2008 

 Pozitivní vývoj vidíme na obrázku 22 u dlouhodobé zadluženosti, které klesla 

v průběhu sledovaných let o 4%. V této chvíli je ale dobré připomenout, že se jedná o 

bankovní dlouhodobou půjčku, která má být doplacena v roce 2010. Společnost by 

v případě nesplácení přišla o výrobní prostory, proto má přednostní zájem o její doplacení  

a proto také nesplácí ostatní krátkodobé dluhy vyplývající z obchodního styku. 
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Srovnání ukazatele podkapitalizování s hodnotou ideálního výsledku podle obrázku 

23 je jednoznačné. Společnost již v roce 2006 vykazovala známky podkapitalizování, které 

se pak v následujících letech plně projevilo. Ukazatel podkapitalizování v roce 2008 

dosahuje výsledku -0,39, a to díky zápornému vlastnímu kapitálu. 

 

Obrázek 23: Vývoj ukazatele podkapitalizování v letech 2006 – 2008 

 Na obrázku 24 sledujeme vývoj ukazatelů finanční stability v letech 2006 až 2008. 

V roce 2006 se oba ukazatele sobě rovnají, protože společnost neplatila leasingové splátky. 

Stejně tak jako u ukazatelů zadlužení, i u těchto ukazatelů jsou výsledky z roku 2008 

ovlivněny ztrátou. Proto můžeme komentovat výsledky z roku 2007 následovně: provozní 

zisk pokrývá celkové splatné úroky 3,5krát a celkové fixní poplatky 1,5krát. Tyto výsledky 

spolu s výsledky zadluženosti jsou alarmující, protože společnost není schopna dostát 

svým závazků a dále není schopna platit úroky vyplývající z úvěrů, což může vyústit 

v reorganizaci či likvidaci společnosti. 
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Obrázek 24: Vývoj ukazatelů finanční stability v letech 2006 – 2008 

Následně provedenou analýzou zadlužení společnosti bylo zjištěno na základě 

přílohy č. 11, že z krátkodobých závazků společnosti BoTec s. r. o. činí celých 82% 

závazky vůči spřízněným osobám, jak je zaznamenáno v tabulce 8. 

tabulka 8: Rozbor krátkodobých závazků k 31. 12. 2008 (v tis. Kč) 

Cizí kapitál 
Výše závazků 

vůči propojeným 
osobám 

Procentní 
podíl 

Výše závazků vůči 
nepropojeným 

osobám 

Procentní 
podíl 

Krátkodobé závazky 117 454 81,40% 26 831 18,60% 

Díky tomuto rozboru můžeme konstatovat, že z celkové krátkodobé zadluženosti 

v roce 2008 činí podle tabulky č. 9 87,5% zadluženost vůči spřízněným a propojeným 

osobám. Společnost je zadlužena, avšak tyto dluhy jsou v rámci skupiny vlastníků. 

Nepředpokládáme tedy vyhlášení likvidace v důsledku vysoké zadluženosti. 

tabulka 9: Ukazatele zadluženosti vůči propojeným a nepropojeným osobám k 31. 12. 2008 

Druh závazku Výše závazku Zadluženost 

Vůči propojeným osobám 117 454 87,49% 

Vůči nepropojeným osobám 26 831 19,98% 

4.5 Ukazatele výnosnosti 

V roce 2008 společnost vytvořila velkou ztrátu, dostala se tak do situace, kdy má 

záporný vlastní kapitál. Tím ukazatele výnosnosti, vypočteny podle kapitoly 3.2.5, použité 

za toto období nepoužitelné. Jako příklad můžeme sledovat ukazatel rentability vlastního 

kapitálu, který pro toto období nabývá kladné hodnoty a současně je i extrémně vysoký. 

2006 2007 2008

Ukazatel úrokového krytí 15,40 3,57 -14,05

Ukazatel krytí fixních 
poplatků 15,40 1,61 -3,54
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Pokud budeme však sledovat trend jako takový u ukazatelů rentability aktiv a rentability 

tržeb, pak zjistíme, že společnost v roce 2006 dosahovala 10% výnosnosti, posléze se 

výnosnost rovnala téměř nule a v posledním sledovaném období už byla ztrátová. 

Vývoj rentability tržeb a rentability celkových aktiv zachycený na obrázku 25 má 

klesající tendenci z čehož usuzujeme, že ekonomický přínos z vynaložených prostředků je 

malý. 

 
Obrázek 25: Vývoj rentability tržeb a rentability celkových aktiv v letech 2006 - 2008 

 Rentabilita tržeb odráží schopnost podniku vyrábět výrobky s relativně nízkými 

náklady nebo s vysokou prodejní cenou. Z vertikální analýzy nákladů zachycené v příloze 

9 jsme zaznamenali úsporu nákladů. Společnost tedy uspořila náklady a udržela výnosy. 

Tyto výsledky vypovídají o špatných prodejních cenách, které zapříčiňují nesolventnost 

společnosti.  

4.6 Ukazatele nákladovosti 

Nejdůležitějším ukazatelem nákladovosti z kapitoly 3.2.6 pro společnost BoTec s. r. 

o. je materiálová náročnost výkonů zachycená na obrázku 26. Hlavní činností námi 

posuzované společnosti je prodej vlastních výrobků, z tohoto důvodu je nutné ukazatel 

materiálové náročnosti sledovat a neustále vyhodnocovat její výši. V případě nárůstu 

náročnosti je potřeba reorganizovat výrobu či odstranit důvody nehospodárnosti, které 

zapříčinily její zvýšení. Materiálová náročnost v roce 2008 dosahovala výše 82,5%, což je 

nejvyšší námi zaznamenaná hodnota. Trendem ve sledovaných obdobích je pouze mírné 
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zvyšování, které je důležité proto, aby společnost vykazovala zisk a pokryla i jiné složky 

nákladů. 
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Obrázek 26: Vývoj materiálové náročnosti výkonů v letech 2006 - 2008 

Na obrázku 27 jsou zařazeny vybrané ukazatele nákladovosti pro nejpodstatnější 

druhy nákladů, kterými jsou osobní náklady, odpisy a mimořádné náklady. I tyto druhy 

nákladovosti by měly postupně klesat, což se tak neděje u odpisů a mimořádných nákladů.   

 
Obrázek 27: Vývoj vybraných ukazatelů nákladovosti v letech 2006 – 2008 

Odpisovou a mzdovou náročnost výkonů dále podrobíme na obrázku 28 srovnání 

s odvětvovým průměrem. Z představení společnosti jsme zjistili, že společnost využívá 

práce odsouzených a agenturních zaměstnanců, proto je schopna udržet svoji mzdovou 

náročnost výkonů pod odvětvovým průměrem. Odpisová náročnost se téměř rovná 

odvětvovému průměru a to hodnotíme jako ideální stav. 
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Obrázek 28: Porovnání mzdové a odpisové nákladovosti s odvětvovým průměrem 
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5 Porovnání výsledků finanční analýzy společnosti 
BoTec s. r. o. s konkurenční firmou 

Společnost BoTec s. r. o. je jedním ze tří největších producentů houbiček na mytí 

nádobí v republice. Dalšími společnostmi podnikajícími v tomto oboru jsou Produktion 

Sito s. r. o. a Volf & Co. s. r. o.. Společnost Volf & Co. s. r. o. je největší konkurentem 

společnosti BoTec s. r. o., a proto byla vybrána pro mezipodnikové srovnání námi 

posuzované společnosti. 

Vyhodnocení mezipodnikového srovnání je realizováno pro rok 2008 a výchozími 

materiály jsou účetní závěrky obou společností a oborové průměry získané z finanční 

analýzy podnikové sféry za rok 2008 vydané ministerstvem obchodu a průmyslu. 

5.1 Porovnání výsledků finanční analýzy 

Finanční analýza, která byla provedena na finančních údajích společnosti BoTec s. r. 

o. nyní bude porovnána s finanční analýzou společnosti Volf & Co. s. r. o.. Zhodnoceny 

budou ukazatele likvidity, aktivity, zadlužení, výnosnosti a nákladovosti. Protože 

společnost Volf neuveřejnila finanční analýzu, byly ukazatele potřebné pro porovnání 

vypočteny z veřejně dostupných materiálů, které jsou přílohou č. 12 a 13. 

5.1.1 Ukazatele likvidity 

Již na první pohled do tabulky 10 s porovnáním všech typů likvidit ve 

společnostech BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. je evidentní, že společnost Volf & Co. s. 

r. o. má více likvidních aktiv, avšak je nutné si uvědomit, že příliš vysoká hodnota může 

také znamenat snižující se výnosnost podniku [4]. 

Tabulka 10: Srovnání ukazatelů likvidity za rok 2008 ve společnosti BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. 

Ukazatele BoTec s. r. o. Volf & Co. s. r. o. 
Běžná likvidita 0,63 4,34 
Pohotová likvidita 0,25 2,95 
Hotovostní likvidita 0,08 0,52 

 Jak již víme z kapitoly 4, je nízká hodnota ukazatelů likvidit způsobena vysokou 

hodnotou krátkodobých závazků a nelikvidními zásobami, proto můžeme z výše 

uvedených výsledků zhodnotit, že oproti společnosti Volf & Co. s. r. o. je společnost 

BoTec s. r. o. předlužena a vlastní poměrně vysoké množství zásob, které jsou nelikvidní. 
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5.1.2 Ukazatele aktivity 

Z tabulky 11, která zachycuje srovnání ukazatelů aktivity, vyplývá, že společnosti 

v oblasti doby obratu zásob a doby obratu pohledávek dosahují obdobných hodnot. Doba 

obratu celkových aktiv je u společnosti Volf & Co. s. r. o. výrazně vyšší, což znamená, že 

námi posuzovaná firma BoTec s. r. o. lépe využívá své výrobní kapacity. Nesmíme však 

opomenout fakt zjištěný v kapitole 4.1 o zastaralém majetku. 

 Ukazatel obchodního deficitu vypovídá o rozdílnosti obou firem. Zatímco 

společnost BoTec s. r. o. je financována dodavateli, společnost Volf & Co. s. r. o. financuje 

své odběratele. 

tabulka 11: Srovnání ukazatelů aktivity za rok 2008 ve společnosti BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. 

Ukazatele aktivity BoTec s. r. o. Volf & Co. s. r. o. 
Doba obratu celkových aktiv 187,32 333,33 
Doba obratu zásob 76,69 73,23 
Doba obratu pohledávek 34,76 23,70 
Ukazatel obchodního deficitu -118,93 37,02 

5.1.3 Ukazatele zadlužení 

V tabulce 12 srovnáváme ukazatele zadlužení jednotlivých společností. Toto 

srovnání je vcelku bezpředmětné, protože z předchozích kapitol víme, že společnost BoTec 

je předlužena. Je však důležité zhodnotit i stav zadlužení společnosti Volf & Co. s. r. o., 

kdy společnost nevyužívá cizího kapitálu k financování vlastní činnosti, to se jistě odrazí 

ve výnosnosti, která bude tímto značně ovlivněna. 

Tabulka 12: Srovnání ukazatelů zadlužení za rok 2008 ve společnostech BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. 

Ukazatele zadluženosti BoTec s. r. o. Volf & Co. s. r. o. 
Celková zadluženost 109,24% 15,83% 
Dlouhodobá zadluženost 1,47% 0,00% 
Krátkodobá zadluženost 107,47% 15,52% 

5.1.4 Ukazatele výnosnosti 

Při porovnání ukazatelů výnosnosti v tabulce nám údaje získané z analýzy 

společnosti BoTec s. r. o. mnoho nepomohou, protože v tomto období je společnost ve 

velké ztrátě. Avšak ani nejvyšší výnosnost, která byla ve společnosti BoTec s. r. o. 

zaznamenána, viz tabulka 5, v roce 2006 dosahuje pouze čtvrtinové úrovně ukazatelů 

z konkurenční společnosti.  
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tabulka 13: Srovnání ukazatelů výnosnosti za rok 2008 ve společnostech BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. 

Ukazatel BoTec s. r. o. Volf & Co. s. r. o. 
Rentabilita tržeb -7,82% 33,82% 
Rentabilita celkových aktiv -14,68% 15,17% 
Rentabilita vlastního kapitálu 154,84% 18,03% 
Výdělečná síla podniku 8,72% 11,99% 

Pro porovnání můžeme použít ukazatele výdělečné síly podniku, která je téměř 

shodná pro obě firmy. 

5.1.5 Ukazatele nákladovosti 

V tabulce 14 srovnáváme ukazatele nákladovosti námi posuzovaných společností. 

V oblasti mzdové a odpisové náročnosti výkonů jsou výsledky obou společností shodné. 

Materiálová náročnost výkonů ve společnosti BoTec s. r. o. je dvojnásobná než 

v konkurenční společnosti. Důvodem mohou být příliš vysoké náklady nebo naopak příliš 

nízké výnosy. 

tabulka 14: Srovnání ukazatelů nákladovosti za rok 2008 ve společnostech BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. 

Ukazatele nákladovosti BoTec s. r. o. Volf & Co. s. r. o. 
Materiálová náročnost výkonů 82,80% 40,64% 
Mzdová náročnost výkonů 7,65% 7,76% 
Odpisová náročnost výkonů 1,30% 0,48% 
 

5.2 Porovnání výsledků spider analýzy 

Pro porovnání výsledků finanční analýzy s konkurenční firmou byla zvolena i tzv. 

spider analýza, která názorně zobrazí rozdíl mezi těmito společnostmi. Jedná se o jednu 

z nejnovějších metod grafické analýzy porovnávání výsledků mezipodnikového 

srovnávání. Obvykle se používá 16 poměrových ukazatelů, které se vyjádří v procentech 

vůči odvětvovému průměru či konkurenčnímu podniku. Základní ukazatele používané při 

spider analýze jsou přílohou 25 této práce. [4] 

Graf spider analýzy je tvořen kružnicemi, kdy první kružnice od středu představuje 

100% odvětvového průměru, další pak 200% atd. Čím větší plochu graf zabírá (čím dále 

jsou jednotlivé paprsky od středu), tím více je nadprůměrný a naopak. [4] 

Spider analýza společnosti BoTec s. r.o. a Volf & Co. s. r. o. musela být přizpůsobena 

hodnotám naměřeným při vlastní finanční analýze a výsledkům z finanční analýzy 

podnikové sféry. Bylo zvoleno 12 základních ukazatelů jejich výsledky jsou uvedeny 
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v tabulce 15, jako výchozí hodnoty byly zvoleny ukazatele použité v analýze podnikové 

sféry. 

tabulka 15: Spider analýza společnosti BoTec s. r. o. a Volf & Co. s. r. o. za rok 2008 

Název ukazatele 
Oborový 
průměr 

Volf & Co. 
s. r. o. % 

BoTec 
s. r .o. % 

Běžná likvidita 1,21 4,34 358,38% 0,63 52,07% 
Pohotová likvidita 0,7 2,95 420,75% 0,25 35,71% 
Hotovostní likvidita 0,31 0,52 166,60% 0,08 25,81% 
Obrat aktiv 1,66 1,08 64,81% 1,95 117,47% 
Rentabilita aktiv 16,65 0,15 0,91% -0,15 -0,88% 
Rentabilita vlastního kapitálu 29,15 0,16 0,55% 1,55 5,31% 
Vlastní financováni 41,7 0,84 2,02% -0,09 -0,23% 
Doba inkasa pohledávek 61,67 23,70 38,43% 34,76 56,36% 
Doba obratu zásob 35,29 73,23 207,50% 76,69 217,30% 
Mzdová náročnost výkonů 10,23 7,76 75,86% 7,65 74,78% 
Odpisová náročnost výkonů 2,03 0,48 23,65% 1,3 64,04% 
Výrobní náročnost výkonů 14,95 20,94 140,07% 7,97 53,31% 

Výsledná analýza zaznamenaná v spider grafu v příloze 14 vypovídá o větší ploše, 

kterou zabírá společnost Volf & Co. s. r. o.. Ne všechny ukazatelé, které zapříčiňují 

zvětšenou plochu, jsou však pozitivní. Například v oblasti likvidity společnost Volf & Co. 

s. r. o. přesahuje odvětvový průměr minimálně o 50%, což znamená snižující se výnosnost 

podniku, která je shodná s výsledky námi analyzované společnosti BoTec s. r. o. 

Závěrem můžeme konstatovat, že společnost Volf & Co. s. r. o. je úspěšnější a 

finančně zdravější než společnost BoTec s. r. o., avšak výsledky z oblasti aktivity, 

rentability a nákladovosti jsou téměř totožné. 
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6 Návrh řešení zjištěných problémů 
Než přistoupíme k návrhu řešení zjištěných problémů, bylo by dobré si shrnout 

zjištěné nedostatky z předchozích kapitol, jimiž jsou: 

1) předluženost a tím i problémy se splácením krátkodobých závazků, které plynou hlavně 

ze závazků vůči spřízněným a propojeným osobám 

2) vysoká hodnota zásob 

3) nesolventnost 

4) nízká rentabilita 

5) zastaralý dlouhodobý majetek 

6) záporný vlastní kapitál 

7) nízká přidaná hodnota 

8) vysoká materiálová náročnost výkonů 

9) nedostatky zjištěné analýzou dalších oblastí hospodaření společnosti: 

a) široký výrobkový sortiment 

b) vysoká závislost na odběrateli 

c) nefunkční controlling a zpětná vazba 

Po souhrnu nedostatků následují doporučení vedoucí k ozdravení podniku. Prvním 

krokem by měla být dobře zpracovaná analýza současného stavu společnosti BoTec s. r. o., 

která by zahrnovala i ekonomickou analýzu, analýzu výroby a personální analýzu. Z této 

analýzy by společnost měla vycházet a sestavit ozdravný plán. Následují doporučení 

plynoucí z finanční analýzy provedené v této práci. 

Za použití pravidla dva ku jedné [4] by společnost měla snížit svůj oběžný majetek, 

především zásoby tak, aby oběžná aktiva byla dvojnásobkem krátkodobých závazků. 

Současně však společnost musí snížit i své krátkodobé závazky a to hlavě vůči ovládaným 

osobám. Podíl závazků k podnikům s rozhodným vlivem na celkových aktivech 

společnosti činí 87,5 % a odvětvový průměr činí 29%. S tímto ohledem autorka doporučuje 
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kapitalizaci závazků. Vlastní kapitalizace by dále vyřešila problém se záporným vlastním 

kapitálem, současně by se tak zvýšila i rentabilita. 

Dalším návrhem je zvýšení přidané hodnoty, které jistě souvisí s vysokou závislostí 

na stěžejním odběrateli. Společnost by měla dále zúžit svůj výrobkový sortiment a 

současně se orientovat na různé odběratele. Připomeňme z tabulky 13, že podíl přidané 

hodnoty na výnosech společnosti činí 8% a odvětvový průměr činí 15%. Vysoká 

materiálová náročnost výkonů by se měla snížit a mělo by dojít i k restrukturalizaci výroby 

a případně i personální oblasti. Společnost by se měla vydat i cestou zvýšení svých výnosů 

a revidovat své prodejní ceny a celkový kalkulační systém. 

Ozdravným procesem musí projít i stálá aktiva společnosti, která jsou zastaralá. 

Autorka navrhuje sestavit podrobnou analýzu využitelnosti dlouhodobého majetku a 

odprodej nepotřebného či málo využitelného majetku. Z příjmu plynoucího z prodeje 

majetku pak financovat své závazky. 

Posledním doporučením je zavedení controllingu a vnitřního auditu, který by včasně 

informoval vedení společnosti o hrozících rizicích, určoval finanční plány a strategie. 

Nastavení správného procesu controllingu a jeho zpětné vazby povede ke stabilizaci 

výnosů a nákladů a vyloučení případných mimořádných rizik, které ovlivňují hospodaření 

společnosti.  

6.1 Vybrané ukazatele finanční analýzy roku 2009 

Pro dokreslení představy o vývoji hospodaření společnosti zařadíme i vybrané 

ukazatele finanční analýzy roku 2009.  

Rok 2009 dopadl pro společnost BoTec s. r. o. pozitivně, výsledek hospodaření byl 

kladný, výrazně se povedlo snížit hodnotu zásob. Bohužel, se nepovedlo snížit závazky 

vůči ovládaným osobám a dosáhnout tak kladného vlastního kapitálu.  

V tabulce 16 jsou pak sestaveny jednotlivé vývoje vybraných ukazatelů v letech 2006 

až 2009. Z tohoto vývoje můžeme usoudit, že společnost započala v postupném 

ozdravování. Běžná i pohotová likvidita se pomalu začínají zvyšovat. Hodnota zásob se 

snížila a doba jejich obratu se snížila pod dva měsíce. Současně se snížila i doba obratu 

celkových aktiv, avšak do celkových aktiv spadá i dlouhodobý majetek, který i nadále 

zastarává. Společnost je i nadále financována svými dodavateli, nicméně již v menší míře 
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než v roce 2008. Celková i krátkodobá zadluženost se téměř rovnají, což je největším 

současným problémem. Výnosnost je i nadále nízká, ale již kladná. Všechny typy 

náročností výkonů se výrazně snížily. Výjimku tvoří odpisová náročnost výkonů, která se 

snížila pouze mírně, což je způsobeno vysokými odpisy zastaralého majetku. 

tabulka 16: Vývoj vybraných ukazatelů z finanční analýzy v letech 2006 - 2009 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 
Běžná likvidita 0,88 0,74 0,63 0,67 
Pohotová likvidita 0,23 0,16 0,25 0,28 
Doba obratu celkových aktiv 157,98 176,8 187,32 127,52 
Doba obratu zásob 85,39 90,52 76,69 53,52 
Obchodní deficit -70,23 -111,34 -118,93 -113,76 
Celková zadluženost 89,24% 91,58% 109,24% 111,63% 
Krátkodobá zadluženost 83,68% 88,88% 107,47% 111,57% 
Rentabilita tržeb 6,80% 0,59% -7,82% 0,29% 
Materiálová náročnost výkonů 81,72% 82,56% 81,02% 74,32% 
Mzdová náročnost výkonů 6,30% 7,83% 7,65% 6,67% 
Odpisová náročnost výkonů 1,48% 0,77% 1,30% 1,20% 

 

 
 
 



Martina Kašparová: Finanční a ekonomická analýza společnosti BoTec s. r. o. 

2010     37

7 Závěr 
 Cílem této práce bylo finančně a ekonomicky posoudit hospodaření společnosti 

BoTec s. r. o. a dále navrhnout postup při řešení případných problémů. Téma finanční 

analýzy se v období světové finanční a ekonomické krize dostává stále více do popředí, 

protože každá společnost se musí naučit řídit své náklady a stabilizovat svoji pozici a i 

z tohoto důvodu bylo zvoleno jako námět pro tuto práci 

 Obecné postupy používané při finanční analýze uvedené v teoretické části byly 

ověřeny v části analytické. Vzhledem k velké obsáhlosti oboru finanční analýzy byla 

použita poměrová a absolutní analýza, která posloužila jako linie podle, které bylo možno 

postupovat a odhalit problematické oblasti finanční managementu ve společnosti. Samotná 

finanční analýza, která byla provedena na konkrétních údajích poskytnutých společností 

BoTec s. r. o., nedopadla příznivě a tím byla ztížena i vlastní interpretace výsledků. 

Srovnáním faktů vypočtených finanční analýzou s konkurenční společností si 

autorka mohla potvrdit své závěry a posoudit tak úspěšnost či neúspěšnost hospodaření 

z předchozích období. Tím byly položeny základy, ze kterých se vycházelo při 

doporučeních k ozdravení společnosti. 

 Vlastní prací bylo zjištěno více nedostatků, které je potřeba řešit současně. Jednou 

z nejproblematičtějších oblastí je vysoká zadluženost společnosti. Zadluženost, zvláště pak 

krátkodobou jsme rozdělili na zadluženost vůči propojeným osobám a nepropojeným 

osobám. Zadluženost vůči propojeným osobám, z tabulky 9, činí 87,5%, což je vysoká 

hodnota, protože z obrázku 22 víme, že celková zadluženost je 109%. Společnost by měla 

kapitalizovat své krátkodobé závazky anebo navýšit svůj základní kapitál tak, aby se 

zadluženost snížila alespoň na 50%. Do budoucna mohou závazky vůči propojeným 

osobám, zvláště jejich neuhrazení znamenat vysokou zátěž v podobě stále se zvyšujících se 

úroků z prodlení. Společnost by mohla mít i problémy se získáním úvěru či leasingu, 

protože ručitelé budou zjišťovat pouze ukazatel celkové zadluženosti a nebudou dále 

zkoumat příčiny jeho výše.  

Na obrázku 3 sledujeme tendenci společnosti předzásobit se. Společnost sice 

dosahuje nízké doby obratu zásob, jak je uvedeno na obrázku 20, ale je důležité uvědomit 
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si, že ukazatel doby obratu zásob je závislý také na výši tržeb, které se zvyšují rychleji než 

zásoby a tím dochází k relativnímu snižování doby obratu zásob.  

Každý podnik je založen z důvodu vytvoření, zajištění a udržení zisku, avšak 

společnost BoTec s. r. o. postupně snižuje svoji schopnost vytvořit zisk, jak je 

zaznamenáno v tabulce 5. Pozitivním vývojem však je postupné snižování nebo pouze 

mírné zvyšování nákladovosti důležitých složek nákladů jakými jsou materiálová 

náročnost na obrázku 26 a mzdová náročnost výkonů na obrázku 27. Vývoj je pozitivní, 

avšak absolutní výše materiálové náročnosti je příliš vysoká a z porovnání s konkurenční 

společností z tabulky 14 dosahuje dvojnásobku. Důvod ve snižující se výnosnosti 

nalezneme také v tabulce 13. Marže z prodávaných výrobků je na polovině hodnoty 

odvětvového průměru, viz kapitola 6. Analýza zisku a ztráty uvedená v příloze 7 vypovídá 

o postupném snižování nákladů. Kombinace faktorů nízké výnosnosti, snižujících se 

nákladů a podprůměrné marže má příčinu ve špatně stanovených prodejních cenách a 

vysoké závislosti na stěžejním odběrateli. 

Ztráta z roku 2008 a vysoké závazky zapříčinily záporný vlastní kapitál, který bude 

překážkou pro budoucí rozvoj, popřípadě obnovu společnosti. Obnova bude nutná 

z důvodu zastarávajícího dlouhodobého majetku, jak bylo analyzováno v kapitole 4.1. 

Do kapitoly 6.1 byly zařazeny vybrané ukazatele finanční analýzy z roku 2009, aby 

si čtenář mohl dotvořit celkový obraz o hospodaření společnosti BoTec s. r. o.  

Rozsah vlastní práce bohužel nedovoloval zabývat se i dalšími oblastmi, které 

souvisejí s problematikou finanční analýzy. Doufejme, že fakta odhalená analýzou položila 

pevné základy pro zavedení controllingu a manažerského účetnictví, které by mělo 

fungovat v každé stabilní společnosti. 
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