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1 Úvod 

 
Chceme-li úspěšně provádět podnik nástrahami trhu a zvyšovat jeho tržní hodnotu, 

potom si musíme stanovit postupné cíle a nástroje, pomocí nichž lze těchto cílů dosáhnout. 

Jedním z nástrojů, ve kterém by se měla zobrazit veškerá naše očekávání a jenž by nás měl 

připravit na možné problémy, je právě finanční plánování. 

 

Diplomová práce je věnována hodnocení finančního plánu společnosti Krnovská 

škrobárna, s.r.o.. Cílem práce je sestavit finanční plán společnosti na pět let dopředu, provést 

hodnocení zpracovaného finančního plánu a pomocí funkcionální metody analýzy odchylek 

vyjádřit, který z ukazatelů má největší vliv na plnění plánu. 

 

Teoretická část se zabývá především popisem finančního plánování a metod, 

používaných pro jeho zhodnocení. Je zde popsán postup finančního plánování, jednotlivé 

zásady finančního plánování a v závěru kapitoly také metody, které se používají jednak pro 

zhodnocení finančního plánu, ale také metody používané pro zhodnocení plnění finančního 

plánu.  

 

V praktické části je nejprve sestaven finanční plán společnosti Krnovská škrobárna, a to 

v podobě tří finančních výkazů, tedy plánového výkazu zisku a ztráty, plánové rozvahy a 

plánového výkazu Cash flow. Následně je provedeno hodnocení finančního plánu pomocí 

vybrané metody a pomocí analýzy odchylek je vyčísleno, které faktory a které ukazatele mají 

největší vliv na plnění, či neplnění plánu. 
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2 Charakteristika finančního plánování 
 
 

Obsahem této kapitoly je popis finančního plánování včetně podrobného popisu 

sestavení samotného finančního plánu a jeho hodnocení. Podle Kislingerová (2010) je finanční 

plánování chápáno jako proces rozhodování podniku o rizicích, která jsou pro podnik zajímavá 

a v nichž spatřuje i určité příležitosti, ale také o rizicích, která pro podnik zajímavá nejsou. 

Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a určit prostředky, 

prostřednictvím kterých by bylo možno těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo 

vytvářet předpoklad pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku. 

Zahrnuje rozhodování o způsobu financování ať už investic, či běžné činnosti podniku, o 

investování kapitálu s cílem jeho zhodnocení, jakož i o peněžním hospodaření. V systému 

plánování podniku zaujímá finanční plánování zcela specifické postavení. 

 

2.1  Cíl finančního plánování a zdroje informací pro jeho sestavení 
 

Základním cílem finančního plánování je maximalizace tržní hodnoty podniku. V 

případě akciové společnosti, jejíž akcie jsou obchodovány na kapitálových trzích, je to 

maximalizace tržní ceny akcie. 

 

Informace pro finanční plánování získává podnik jednak z vnitřních zdrojů (účetní 

informace), ale také ze zdrojů vnějších. Po podrobné analýze údajů a zpracování plánu, ve 

kterém jsou definovány cíle, si zvolí cesty, pomocí kterých chce těchto cílů dosáhnout. 

V závěrečné fázi pak podnik volí „optimální cíl“ a variantu k jeho dosažení. 

 

Finanční plánování nachází svůj číselný výraz ve finančním plánu. Základními prvky 

finančního plánu jsou účetní výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash flow. Finanční 

plán podniku je specifickou formou podnikatelského záměru. Ten je formulován zpravidla na 

běžný obchodní rok s výhledem na další jeden až tři roky. Běžný obchodní rok je rozčleněn  do 

jednotlivých měsíců a výslednou bilancovanou veličinou finančního plánu je potřeba nebo 

přebytek finančních prostředků v jednotlivých měsících obchodního roku. Podnik tak může 

s dostatečným předstihem podnikat příslušné kroky k zajištění potřebného množství kapitálu 
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nebo naopak plánovat rozvojové investice, popřípadě jiné použití finančních přebytků, např. viz 

Kislingerová (2010). 

 

2.2  Principy a zásady finančního plánování 
 

Má-li podle Landa (2007) finanční plánování plnit svou úlohu při finančním řízení 

podniku, je nezbytné respektovat v procesu finančního plánování určité základní zásady a 

principy: 

1. princip preference peněžních toků, 

2. princip respektování faktoru času, 

3. princip respektování a minimalizace rizika, 

4. princip optimalizace kapitálové struktury, 

5. zásada dlouhodobosti finančního plánování, 

6. zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů, 

7. zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů, 

8. zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů. 

 

Princip preference peněžních toků  

Princip preference peněžních toků klade důraz na to, aby v krátkodobém i 

dlouhodobém časovém horizontu souhrnné peněžní příjmy převyšovaly celkové peněžní 

výdaje. Tento princip přikazuje odlišovat přírůstek zisku od přírůstku peněžních toků, 

příjmy od výnosů a výdaje od nákladů. Proto by bylo chybou považovat automaticky 

ziskový podnik za finančně zdravý podnik. 

 

Princip respektování faktoru času  

Smyslem tohoto principu je v rámci finančního řízení preferovat dřívější příjem před 

pozdějším příjmem, je-li nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná. V praxi se tento 

přístup využívá při hodnocení efektivnosti investic pomocí metody čisté současné hodnoty. 

 

 

 



4 

Princip respektování a minimalizace rizika 

Dle tohoto principu by mělo mít stejné množství peněz získaných s menším rizikem 

preferenci před tímtéž příjmem získaným za cenu většího rizika. 

 

Princip optimalizace kapitálové struktury  

Podstatou optimalizace firemní kapitálové struktury je zabezpečení odpovídající 

finanční stability, snížení nákladů na kapitál a dosažení požadované hodnoty podniku.  

 

Zásada dlouhodobosti finančního plánování 

 Hlavní myšlenkou této zásady je nadřazenost dlouhodobých finančních cílů 

podniku nad krátkodobými finančními cíli. 

 

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů  

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů zdůrazňuje, aby 

v podnikovém finančním řízení bylo vždy patrné, jaký hlavní cíl má být v daném období 

dosažen a aby ostatní cíle byly vytyčovány a hodnoceny především z hlediska dosažení 

právě toho cíle, který je v daném plánovacím období nejdůležitější. 

 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů  

 Smyslem této zásady je předpoklad vycházet při finančním plánování především 

z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a ze SWOT analýzy. 

 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů 

 S finančními plány nepracují pouze finanční odborníci, ale také manažeři s relativně 

nízkým stupněm finančních nebo ekonomických znalostí. 

 

2.3  Metody finančního plánování 
 

Podle Mariniče (2008) můžeme mezi základní metody řadit především metody kauzální, 

statistické, ekonometrické a simulační. 
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Kauzální metody 

Nejznámější představitelkou těchto metod je metoda procentního podílu na tržbách. 

Tato metoda vychází z domněnky, že hlavním „pohonem“ dynamického vývoje firmy je růst 

tržeb. Využívá tedy předpoklad, že se podíl závisle proměnných na tržbách v plánu peněžních 

toků nemění. V plánovaných výpočtech je uplatněn procentní podíl jednotlivých položek na 

tržbách, který byl zjištěn v účetních výkazech. Používá se v případech, kdy sestavení plánu 

peněžních toků předchází následnému vypracování plánové rozvahy.  

 

Statistické metody 

Těmto metodám se také říká regresní a vycházejí z formulace statistických závislostí 

pomocí regresních funkcí zpracovaných na základě minulého vývoje. Tyto závislosti se 

následně promítají do budoucích cílů a úkolů. Metoda má své uplatnění, pokud se při 

sestavování finančního plánu začíná dlouhodobou rozvahou. Od ní se následně odvodí plánová 

výsledovka a plán peněžních toků. Statistické metody se někdy nahrazují odborným odhadem, 

který ovšem může být příliš účelový. 

 

Ekonometrické metody 

Ekonometrické metody jsou založeny na vzájemném působení skutečně dosažených 

ekonomických parametrů, kterými jsou proměnné a cílové ukazatele. 

 

Simulační metody 

Simulační metoda je modelování předpokládaných parametrů na základě vývoje 

makroekonomického i mikroekonomického prostředí obvykle v několika variantách. Nejlepší 

varianta je potom ta, která se nejvíce přibližuje skutečnému vývoji. 

 

2.4  Klasifikace finančních plánů podle času 
 

Podle časového úseku se rozlišuje mezi dlouhodobým a krátkodobým finančním 

plánem. Krátkodobé finanční plány se vytvářejí zpravidla na roční nebo kratší období. Mívají 
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formu podrobného plánu, protože se pracuje s relativně jistými informacemi. Dlouhodobé plány 

se vytvářejí na více let a jedná se o formu hrubého plánování, např. viz Kislingerová (2010) 

 

Podle Grünwald a Holečková (2007) není u dlouhodobého finančního plánu 

nejdůležitější forma prezentace ani přesnost výpočtů, ale kvalitativní, verbálně komentované 

vyjádření faktorů, s nimiž se počítá při zajišťování plánované úrovně tržní hodnoty podniku. 

K tomu je možno doporučit vhodný systém plánových výpočtů. 

 2.4.1   Dlouhodobý finanční plán 
 

Finanční plán tvoří vždy součást podnikového plánu, jehož je integrující částí. Jsou 

v něm zobrazeny veškeré složky podnikového plánu s vazbou na podnikové cíle a strategie. 

Finanční plán prověřuje proveditelnost podnikového plánu a je relativně autonomní. Je v zájmu 

ekonomiky podniku, aby finance zaujaly v podnikové hierarchii místo, které jim právem náleží 

v tržní ekonomice. Finanční plán se řídí přijatou finanční politikou a čelí pokusům o její 

narušení. Vychází ze skutečně dosažené úrovně podnikových financí.  

 

Dlouhodobé finanční plánování je prvkem, který vnáší do řízení podnikových financí 

orientaci na finanční cíl. Tímto cílem je maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu. I kdyby 

se nakonec tohoto cíle nepodařilo dosáhnout, je udáván alespoň směr, který by měl být 

zabezpečen již příslušnými opatřeními. Zásadních změn v ziskovosti se dosahuje s využitím 

opatření, jejichž výsledky se projeví až za několik let. Tomu odpovídá zásada dlouhodobosti 

finančního plánování s horizontem tří až pěti let, popřípadě i delším. Jde o to, aby se dnešní 

rozhodnutí posuzovala podle jejich vlivu na časově vzdálenější výsledky.  

 

Základem dlouhodobého finančního plánování je dlouhodobé financování a investiční 

rozhodování. Vývoj zisku lze ovlivňovat pomocí investičních projektů. Plánování a příprava 

investic do nových provozů a závodů se  provádí s několikaletým předstihem před uvedením do 

provozu. S jejich realizací vznikají po určitou dobu jen výdaje. Příjmová stránka investičního 

záměru záleží na tržních okolnostech. Ty se nedají přesně předvídat na mnoho let dopředu.  
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Základem dlouhodobého finančního plánu jsou příjmy a výdaje, které jsou zachyceny 

v plánu peněžních toků. Plánované peněžní toky za určité období se promítají do změn plánové 

rozvahy. Finanční plán tíhne k co nejprůhlednějším výpočtům. Plánové výpočty jsou založeny 

na zákonitostech a logice vztahů mezi vstupními a výstupními veličinami. Umožňují 

přesvědčivé zdůvodnění na základě relevantních informací. Finanční plán je sestavován 

posuvným, tzv rolling způsobem. Po uplynutí ročního údobí je celý dlouhodobý plán 

přepracován s tím, že dřívější druhý rok se stane rokem prvním. V závěru je doplněn plán na 

poslední rok plánovaného období tak, aby počet plánovaných let byl opět úplný. Finanční plán 

na nejbližší příští rok je součástí dlouhodobého finančního plánu. Inflace, očekávaná 

v plánovaném období se nebere v úvahu.  

 

Dlouhodobý finanční plán je sestavován ve srovnatelných cenách běžného roku, tj. roku, 

který předchází prvnímu roku plánovaného období. Výpočty jsou však upravovány o vliv 

minulé inflace, např. s ohledem na historickou hodnotu investičního majetku, např. viz 

Grünwald a Holečková (2007). 

2.4.2   Části dlouhodobého finančního plánu 
 
Dle Grünwald a Holečková (2007) má každý dlouhodobý finanční plán tyto části: 
 

1. analýza výchozího stavu podnikových financí, 

2. plán peněžních toků za plánované období (rámcový a komplexní), 

3. plánová rozvaha za jednotlivé plánované roky, zejména za poslední rok, 

4. plán tržeb, 

5. investiční rozpočet, 

6. rozpočet dlouhodobého externího financování. 

 

Analýza výchozího stavu podnikových financí 
 

Tato analýza se provádí pomocí účetních výkazů daného podniku a zahrnuje tyto kroky: 

1. hodnocení realizace ročního finančního plánu, 

2. hodnocení finančního chování, 

3. diagnóza finančního zdraví, 
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4. posouzení výchozích údajů z výsledovky,  

5. posouzení investičního majetku,  

6. úprava účetní rozvahy a účetní výsledovky.  

 

Hodnocení realizace ročního finančního plánu 

Porovnáváním skutečnosti a plánu je zajišťováno zejména plnění finančních ukazatelů 

jako jsou tržby, provozní zisk, zisk po zdanění, investiční výdaje apod. 

 

Hodnocení finančního chování 

V tomto případě jde o dodržení stanovených kritérií finanční politiky při realizaci plánu. 

Finanční politika chrání před přílišnými finančními riziky. Odchylky od jejích příkazů mohou 

být právem vyvolány nečekanými mimořádnými okolnostmi, ale také neodpovědným nebo 

neprofesionálním řízením. 

 

Diagnóza finančního zdraví 

Pomocí této diagnózy by měla být vyjádřena prognóza financí podniku jako záštity před 

nepříznivými vlivy, které ohrožují existenci firmy. Je možné rozlišovat mezi pevným zdravím, 

dobrým zdravím, slabším zdravím a tzv. churavěním (křehkým zdravím). Pevné zdraví by 

jistilo firmy i při závažných nezdarech v provozní činnosti, či při externím ohrožení. Dobré 

zdraví by podrželo podnik při obvyklých podnikatelských aktivitách v přechodných nesnázích. 

Slabší zdraví dovoluje při zachovávání patřičné opatrnosti pokračovat v dosavadní provozní 

činnosti s tím, že je načase usilovat o nápravu financí podniku. Křehké zdraví pak přivádí 

podnik snadno do finanční tísně. 

 

Posouzení výchozích údajů z výsledovky 

Dlouhodobý plán peněžních toků pracuje s několika položkami, které jsou uvedeny ve 

výsledovce. Jedná se především o tržby, zisk před úroky a zdaněním, nákladové úroky a odpisy. 

 

Posouzení investičního majetku 

V tomto případě je řešeno, jaké je skutečné fyzické a morální opotřebení dlouhodobého 

hmotného majetku, využití kapacity použitelného dlouhodobého hmotného majetku, výše 
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reprodukční pořizovací hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, likvidační hodnota 

nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku apod. 

 

Úprava účetní rozvahy a účetní výsledovky 

Všechna uvedená hodnocení a posouzení jsou promítány do výchozí účetní rozvahy a 

výsledovky, např. viz Grünwald a Holečková (2007). 

 

Plán tržeb 
 

Plán tržeb vychází ze strategické analýzy, ve které byl zjištěn možný procentní růst 

tržeb. Strategická analýza se zabývá analýzou a prognózou vnějšího okolí podniku, z něhož 

mohou vzejít příležitosti k vytvoření konkurenční výhody a ohrožení v něm. Vnějším okolím 

podniku se rozumí faktory, které existují mimo podnik, působí na něj, ale nelze je přímo 

ovlivnit. Tyto faktory jsou obvykle členěny do dvou vzájemně spjatých skupin – 

makroprostředí a mikroprostředí. 

 

Analýza makroprostředí je tvořena několika faktory, které podnik ovlivňují zvenčí a 

přímo i nepřímo působí na všechny její aktivity. Makroprostředí představuje celkový politický, 

ekonomický, sociální a technologický rámec, v němž se podnik pohybuje. Podnik ale na tyto 

faktory nemá v podstatě žádný vliv, a proto je označujeme jako nekontrolovatelné. Mezi tyto 

faktory lze zařadit demografické prostředí ovlivňující trh, například vývojem porodnosti či 

stárnutím obyvatelstva, ekonomické prostředí ohrožované vysokou mírou inflace, vývojem 

HDP, recesí nebo politikou ovlivňující legislativu, ať už směrem k ochraně zájmů investorů, 

nebo směrem k obraně spotřebitelů. Podstatným vnějším faktorem je především technologická 

úroveň a nelze opomenout také přírodní faktory. Hrubý domácí produkt (HDP) je užitečným 

ekonomickým ukazatelem výkonnosti ekonomiky v konkrétním státě nebo ekonomickém 

prostoru. Umožňuje nejen meziroční srovnání vývoje ekonomické situace této země, ale také 

srovnání mezinárodní. 

 

Analýza mikroprostředí hodnotí prostředí, které přímo ovlivňuje podnikání v daném 

odvětví (vnější prostředí) a prostředí uvnitř podniku (vnitřní prostředí). Analýza mikroprostředí 

se nezabývá jen faktory, které jsou skutečně uvnitř podniku. Všímá si i všech faktorů částečně 



10 

kontrolovatelných především lidmi uvnitř podniku, ale i mimo něj. Úroveň a kvalitu vnitřního 

prostředí podniku posuzuje analýza silných a slabých stránek. Vnější prostředí posuzuje 

analýza příležitostí a hrozeb obecně označovaná jako SWOT analýza. 

 

Očekávaný růst tržeb podle strategické analýzy se určí dle vzorce 

 

                           ∆T=∆Tržní podíl + ∆Trh + ∆Tržní podíl · ∆Trh,                             (2.1) 

 

kde ∆T představuje průměrnou meziroční změnu tržeb analyzované společnosti, ∆Tržní 

podíl představuje průměrnou meziroční změnu tržního podílu společnosti na relevantním trhu a 

∆Trh znamená průměrná meziroční změna tržeb relevantního trhu. 

 

 Zhotovení plánu tržeb podává podniku informace o tom, zda je jeho podnikání stabilní 

a zda bude mít zajištěny dostatečné pravidelné příjmy.  

 

Plánový výkaz zisku a ztráty 
 

Navazuje na účetní výkaz zisku a ztráty běžného období. V plánu se tržby ztotožňují 

s peněžními příjmy od odběratelů, kdežto v účetní výsledovce to není totéž. S určitým počtem 

neplatičů mezi odběrateli se musí počítat i do budoucnosti, a je třeba zvážit, zda by se k tomu 

nemělo při stanovení výchozí úrovně tržeb přihlédnout.  

Problematické jsou také odpisy. Pro plán peněžních toků je základem úroveň zisku před 

účetními odpisy, nákladovými úroky a zdaněním. Účetní odpisy jsou nákladem, nikoli výdajem. 

Patří proto do výpočtu peněžních toků z provozní činnosti. Daňové odpisy se vylučují ze 

základu daně z příjmů.  

Nákladové úroky se v plánovém výkazu zisku a ztráty uvádějí i u krátkodobých úvěrů, 

na rozdíl od plánové rozvahy, ve které se uvádějí pouze u dlouhodobých závazků a úvěrů. 

 

Plán peněžních toků 
 

Plán peněžních toků má ve srovnání s účetním přehledem o peněžních tocích snížený 

počet položek a jinou strukturu. Zdaněné úroky jsou přesunuty z provozní činnosti do finanční 
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činnosti. Místo oprav o změny některých položek pracovního kapitálu v provozní činnosti se 

objevuje v investiční činnosti změna pracovního kapitálu. Neuvažuje se s čistou změnou 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Ve srovnání s účetním pojetím je volný peněžní 

tok vyšší o zdaněné úroky. Struktura plánu peněžních toků je uvedena v Obr. č.2.1. 

 

Obr. č.2.1. Struktura plánu peněžních toků 

1. Tržby (pouze orientačně, nevstupují do dalších výpočtů), 

2. Provozní zisk (zisk před úroky a zdaněním), 

3. Daň z příjmů připadající na částku v ř. 2 (-), 

4. Provozní zisk po zdanění (ř.2 mínus ř.3), 

5. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (-), 

6. Čistý peněžní tok z provozní činnosti (ř.4 plus ř.5),  

7. Výdaje na pořízení stálých aktiv (-), 

8. Změna pracovního kapitálu (+,-), 

9. Příjmy z vyřazení stálých aktiv (jen významnější dezinvestice) (+), 

10. Čistý peněžní tok z investiční činnosti (ř.7, ř.8 a ř.9), 

11. Volný peněžní tok (ř.6 plus ř.10), 

12. Zdaněné úroky (-), 

13. Výdaje ze zadrženého zisku (zejména dividendy) (-), 

14. Změna základního kapitálu a kapitálových fondů (+,-), 

15. Změna dlouhodobých závazků (+,-), 

16. Změna dlouhodobých bankovních úvěrů (+,-), 

17. Čistý peněžní tok z finanční činnosti (ř.12 až ř. 16) (+,-). 

Zdroj: vlastní zpracování dle Grünwald a Holečková (2007) 

 

Plánová rozvaha 
 

Plánová rozvaha je v dlouhodobém finančním plánu zredukována na vybrané položky 

dlouhodobého kapitálu na straně pasiv a na zúžené spektrum odpovídajících položek na straně 

aktiv. Strukturu plánové rozvahy v dlouhodobém finančním plánu je uvedena v Tabulce č.2.1. 
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Tab. č.2.1 Plánová rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní kapitál 
Pracovní kapitál Dlouhodobé závazky 
  Dlouhodobé bankovní úvěry 

Σ Aktiv Σ Pasiv 
Zdroj: vlastní zpracování dle Grünwald a Holečková (2007) 

 

Dlouhodobý hmotný majetek, který je vyjádřen v zůstatkové ceně, se zvýší o výdaje na 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Tyto výdaje jsou snížené o odpisy za plánované 

období. 

 

Funkcí tržeb je pracovní kapitál. Ten vyrovnává také časový nesoulad mezi úbytky a 

přírůstky dlouhodobých dluhů. 

 

V první fázi sestavování plánu roste vlastní kapitál z nerozděleného zisku po zdanění. 

V plánu peněžních toků se zjistí zisk po zdanění jako rozdíl provozního zisku po zdanění a  

zdaněných úroků.  

 
Dlouhodobé dluhy jsou dány rozdílem mezi součtem strany aktiv a plánovaným 

vlastním kapitálem. 

 

Investiční rozpočty 
 

Lze říci, že dlouhodobý finanční plán se zpracovává kvůli investiční činnosti, která má 

rozhodující vliv na peněžní toky v následujících letech. 

 
Investiční činnost lze členit na několik základních kategorií: 

• Rozšiřovací investice, 

• Modernizační investice, 

• Racionalizační investice, 

• Investice pro nový druh produkce, 
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• Investice zajišťující obnovu opotřebeného majetku. 

 
Modernizace, racionalizace a zajišťování nové produkce v sobě často zahrnují, jak 

rozšíření, tak obnovu. Modernizační investice představují obnovu, která je spojena s pořízením 

nového provozu. Racionalizační investice umožňují snížení nákladů a investice pro novou 

produkci mohou nahrazovat opotřebená zařízení. 

 

Dlouhodobý investiční plán vychází z investičních záměrů. Tyto záměry jsou 

předpokladem realizace podnikové strategie, jakou může být např. modernizace výroby motoru, 

výstavba závodu pro nový model osobního automobilu, racionalizace vnitropodnikové dopravy. 

Obsahem investičních projektů bývají právě tyto klíčové záměry. 

 

Investiční rozpočet tedy navazuje na harmonogram investiční výstavby. Jednotlivým 

rokům jsou přiřazovány investiční výdaje a čisté peněžní příjmy za každý projekt. Vzniká tak 

přehled o celkovém množství investičních výdajů, a o přírůstku čistých peněžních příjmů za 

každý rok. 

 
Rozpočet dlouhodobého externího financování 
 

Potřeba dlouhodobého kapitálu se stanoví po odečtení plánovaných zdaněných úroků, 

plánovaných dividend a splátek dluhů od volného peněžního toku, který představuje součet 

čistého peněžního toku z provozní činnosti a čistého provozního toku z investiční činnosti. 

Rozpočet dlouhodobého externího financování zachycen v Tabulce č.2.2. 

 
Tab. č.2.2 Rozpočet dlouhodobého externího financování 
 
ř.   2001 2002 2003 2004 2005 Součet 
1 Volný peněžní tok             
2 Zdaněné úroky (-)             
3 Dividendy (-)             
4 Splátky dl. bank. dluhů (-)             

5 Potřeba (-) či přebytek (+) 
dlouhodobých zdrojů             
Emise akcií (+)             
Emise dluhopisů (+)             

6 

Nové dl. Bank. Úvěry (+)             
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Celkem (+)             

7 
Dodatečný přírustek (+) nebo 
úbytek (-) pracovního kapitálu 
(ř.5 + ř.6)             

Zdroj: vlastní zpracování dle Grünwald a Holečková (2007) 

 
Všechny výše uvedené postupy při sestavování finančního plánu jsou uvedeny dle 

Grünwald a Holečková (2007). V praktické části této diplomové práce je ale vycházeno 

z postupů, které si navrhl autor sám a jsou podrobně popsány v praktické části. 

2.4.3  Krátkodobý finanční plán 
 

Krátkodobý finanční plán vychází z dlouhodobého finančního plánu. Sestavuje se 

obvykle na dobu kratší než jeden rok. Krátkodobé finanční plány se sestavují jako roční, 

čtvrtletní, měsíční nebo i týdenní. Slouží především managementu podniku ke konkretizaci 

plánů. 

 
U krátkodobého finančního plánu se nejprve sleduje zajištění očekávané výnosnosti 

kapitálu a následně zajištění potřebné likvidity podniku.  

 

Postup při sestavování ročního plánu je následující: 

 

1. roční plánová výsledovka, která vzniká sladěním rámcové plánové výsledovky 

s rozpočetní výsledovkou, 

2. podle plánové výsledovky a z údajů rozvinutého plánu peněžních toků se upravuje roční 

plán peněžních toků, 

3. posledním krokem je sestavení roční plánové rozvahy, která odpovídá ročnímu plánu 

peněžních toků. 

 
Zabezpečení krátkodobé finanční likvidity je hlavním cílem ročního finančního plánu. V 

krátkodobém horizontu lze snadněji a přesněji stanovit úplný přehled o příjmech a výdajích, 

proto lze plán peněžních toků doplnit například o inkaso od odběratelů, platby dodavatelům, 

zaměstnancům, finančnímu úřadu, ale také o další výdaje jako je pojistné, úroky, dividendy, 

nájemné. 
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Realizace krátkodobého finančního plánu se kontroluje podle účetních výkazů, 

sestavovanými během roku, např. viz Grünwald a Holečková (2007). 

 

2.5 Hodnocení finančního plánu 
 

Dle Zmeškal (2004) lze hodnocení finančního plánu  provádět na základě dvou metod. 

První metoda je založena na tržním ocenění majetku podniku. Druhá metoda je prováděna 

pomocí prostředků finanční analýzy. V praktické části je hodnocení finančního plánu 

provedeno na základě druhé metody. 

2.5.1   Tržní ocenění majetku podniku 
 

Sestavením komplexního finančního plánu výpočty ještě nekončí. Kvalita finančního 

plánu se posuzuje podle jeho důsledků pro vývoj tržní hodnoty podniku.  

 
Dle Mařík (2007) je tržní hodnota odhadnutá částka, za kterou by se aktivum směňovalo 

k datu oceňování mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci 

mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, při čemž každá strana by 

jednala se znalostí věci, rozumně a bez nátlaku. Tržní hodnota podniku záleží na jeho 

výnosnosti a na finančních i tržních rizicích. 

 

Při hodnocení plánu podle výnosnosti jsou použitelné dvě výnosové metody oceňování 

podniku. Je to metoda kapitalizovaných zisků a metoda diskontovaného peněžního toku. 

 
Metoda kapitalizovaných zisků 
 

Tato metoda spočívá ve stanovení současné hodnoty budoucích zisků. Výchozími údaji 

jsou především data z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období 3 – 5 let. Odhady jsou tedy 

prováděny z historických dat. Hlavním údajem je tzv. udržitelný zisk, což je účetní zisk, který 

je podroben řadě úprav – např. odpisy jsou upraveny o reálné opotřebení, jsou vyčleněny 

náklady a výnosy, které nesouvisí s hlavní činnosti podniku. Hodnota podniku je pak stanovena 

podílem udržitelného zisku a nákladů kapitálu.  
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Metoda diskontovaných peněžních toků 
 

Metoda DCF je založena na ocenění firmy jako celku a to pomocí FCFF (free cash flow 

to firm), ale také na ocenění pouze vlastního kapitálu firmy pomocí FCFE (free cash flow to 

equity). A právě podle ocenění celé firmy nebo vlastního kapitálu se dále rozlišují čtyři dílčí 

metody ocenění. Jsou jimi metoda DCF-Entity, DCF-Equity, metoda DDM a metoda APV. 

 

1) Metoda DCF-Entity 

Užívá se při oceňování podniku jakožto celku. Celkové náklady kapitálu se diskontují 

volnými peněžními toky typu FCFF. Výpočet je založen na poměru volného peněžního toku 

pro vlastníky a věřitele FCFF a celkových nákladů kapitálu WACC. Propočet hodnoty je 

následující 

                                                 

(2.2)                                                                           .                                                 
WACC

FCFF
V =

                                            
 

2) Metoda DCF-Equity 

Tato metoda se používá pouze pro ocenění vlastního kapitálu podniku. Výpočet je pak 

založen na diskontování nákladů vlastního kapitálu RE volnými peněžními toky vlastního 

kapitálu FCFE. Hodnotu podniku lze pak určit dle následujícího vztahu 

                                                

(2.3)                                                                               .                                               
ER

FCFE
V =

                                      

3) Metoda DDM (Dividend Discount Model) 

U metody DDM je opět oceňován pouze vlastní kapitál. Základní rozdíl je v tom, že 

volné peněžní toky v čitateli u metody DCF-Equity jsou nahrazeny dividendou a ta je podělena 

rozdílem nákladů vlastního kapitálu RE a očekávaného tempa růstu této dividendy g. Propočet 

je následující 

                                                 .
gR

DIV
V

E −
=                                                                            (2.4) 
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4) Metoda APV (Adjusted Present Value) 

Podnik je zde oceňován jako celek, přičemž podnik může být buď zadlužený, či 

nezadlužený. V případě nezadluženého podniku získáme hodnotu ocenění diskontováním 

finančních toků nezadlužené firmy FCFEU náklady jejího celkového kapitálu RU. U zadlužené 

firmy musíme k tomuto poměru navíc přičíst daňový štít TS diskontovaný náklady dluhu RD. 

Hodnota podniku se pak určí dle vztahu 

 

                                                   
U

U

R

FCFE
V = +                                                             .

DR

TS

    (2.5)  

                                                         
V praxi je nejčastěji používaná dvoufázová metoda DCF. Pro délku první fáze se 

doporučuje období od 3 až 5 let (podle plánu). Tato délka se odvíjí především od charakteru 

výrobního procesu, odvětví a konkurenční pozice podniku.  

Hodnotu podniku touto metodou pak určíme pomocí vzorce: 

                                                   21 VVV += ,                                                                            (2.6) 

kde 1V je hodnota podniku v první fázi a 2V  hodnota v druhé fázi.  

 

Hodnotu podniku v první fázi vypočteme dosazením do vzorce 

                                      )( t
t

T

t

RFCFV −

=

+⋅= Σ 1
1

1 1 ,                                                     (2.7) 

kde T je délka první fáze, R1 jsou náklady kapitálu v první fázi a FCF jsou volné peněžní toky. 

Hodnotu podniku v druhé fázi zjistíme dle vzorce 

                                      )( ,1 12
TRPHV −

+⋅=                                                     (2.8) 

přičemž PH rozumíme pokračující hodnotu, kterou zjistíme ze vztahu 

                                         ,
2

1

R

FCF
PH T +=                                                                 (2.9) 

kde R2 jsou náklady kapitálu ve druhé fázi. 

2.5.2 Hodnocení finančního plánu pomocí finanční analýzy 
 

Finanční analýza je další možností, jak vyhodnotit sestavený finanční plán. Znalost 

finanční situace a finančního zdraví podniku je velmi důležitá pro jakékoliv finanční řízení, 
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nebo rozhodování v podniku. Finanční analýza hodnotí jak minulý vývoj podniku, tak jeho 

současný vývoj a snaží se navrhovat vhodná doporučení pro budoucnost společnosti. Vzhledem 

k jejímu propojení s účetnictvím podniku a jeho finančním řízením dokáže přesně rozlišit, co je 

ve finančním hospodaření slabým místem, avšak také odhalit silné stránky, které lze využít pro 

příští období. 

 

Metody finanční analýzy 
 

Mezi základní metody finanční analýzy patří metody, které jsou založeny na práci 

s údaji obsaženými v účetních výkazech a s údaji, které jsou z nich odvozeny. Hovoří se tedy o 

ukazatelích. Jestliže se pracuje s údaji obsaženými v účetních výkazech, hovoří se o metodě 

absolutní. Budou-li se používat údaje z nich odvozené, jedná se o metodu relativní. 

 
 
Metoda absolutní 

 
 Smysl této metody spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. 

Tyto údaje jsou někdy označovány jako tzv. absolutní ukazatele. Jedná se o  ukazatele stavové a 

tokové. Stavové ukazatele obsahují informace o stavu majetku podniku a zdrojích jeho 

financování a jsou obsaženy v rozvaze. Tokové ukazatele poskytují údaje za určité období a 

jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty. Absolutní ukazatele se používají především k analýze 

vývojových trendů, tzv. horizontální analýze a k analýze komponent, tzv. vertikální analýze. K 

základním problémům těchto absolutních ukazatelů patří obtížná srovnatelnost údajů z různě 

velkých podniků. Tyto údaje se však mohou srovnávat v rámci jednoho podniku. Tím, že se 

vypočte rozdíl absolutních ukazatelů, se získají tzv. rozdílové ukazatele. Ty obvykle bývají 

označovány jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Ovšem pojem fond má ve 

finanční analýze jiný význam, než v účetnictví. Ve finanční analýze je chápán jednak jako 

agregace určitých stavových položek, vyjadřujících aktiva nebo pasiva, ale také jako rozdíl 

mezi určitými položkami aktiv a pasiv. Tento rozdíl se pak označuje jak čistý fond, např. viz 

Grünwald a Holečková (2007). 
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Metoda relativní 

 
Podle Grünwald a Holečková (2007) se zde hovoří o tzv. procentním rozboru 

absolutních ukazatelů, který slouží jednak k orientaci v hospodaření podniku, ale také 

představuje nejjednodušší techniku analýzy účetních výkazů. Metoda relativní rovněž 

upozorňuje na problémové oblasti, které by bylo zapotřebí podrobit detailnějšímu zkoumání. 

Tato metoda se většinou provádí ve dvou formách, a to jako horizontální a vertikální analýza. 

Horizontální analýza uvádí změny absolutních ukazatelů a zejména jejich procentní změny v 

čase. Ke zjištění těchto změn se používají finanční účetní výkazy, které obsahují údaje z 

běžného roku i z let předchozích. Dané položky jednotlivých výkazů se pak porovnávají v čase 

po řádcích, horizontálně, např. viz Grünwald a Holečková (2007). 

 

Samotný rozbor se pak vyjádří následovně. Nejprve se vypočte rozdíl hodnot z obou po 

sobě jdoucích let, tzv. absolutní změna. Ta se potom vyjádří procentem k hodnotě výchozího 

roku 

 

                            absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 ,                                                     (2.10) 

            samotná procentní změna = (absolutní změna / hodnota t-1) · 100 .             (2.11) 

 

Vertikální analýza zjišťuje podíl jednotlivých položek  výkazů na daném základu. 

Analyzuje-li se rozvaha, bývají její položky vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. 

z celkových pasiv. Ve výkazu zisků a ztrát se jako základ bere obvykle velikost celkových 

výnosů z tržeb. Tato technika umožňuje zkoumat nejenom relativní strukturu aktiv a pasiv, ale 

také roli jednotlivých činitelů při tvorbě zisku. Pracuje se přitom s účetními výkazy 

v jednotlivých letech odshora dolů, ne napříč jednotlivými lety. Tato analýza má však i své 

nevýhody. Patří mezi ně určitě fakt, že dané změny pouze konstatuje a neukazuje jejich příčiny, 

jak uvádí Grünwald a Holečková (2007). 

 

Charakteristika poměrových ukazatelů 

 
Podle Dluhošové (2010) patří mezi základní poměrové ukazatele finanční analýzy 

ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele 
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aktivity a ukazatele kapitálového trhu. V této části práce budou popsány základní ukazatele, 

použité v praktické části. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 
 

Finanční stabilitu lze hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů 

jejich krytí, tedy pasiv. Mezi základní ukazatele této skupiny patří podíl vlastního kapitálu na 

aktivech, ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, koeficient 

samofinancování, úrokové krytí a úrokové zatížení. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek 

firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší zadluženost podniku. Ukazatel 

celkové zadluženosti se vypočítá jako poměr  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je kombinací předchozích dvou ukazatelů. Jeho hodnota roste s růstem 

podílů závazků ve finanční struktuře a měla by být větší než 0. Pro výpočet zadluženosti 

vlastního kapitálu se používá vzorec 

 

 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Používá se v podniku 

proto, aby se zjistilo, zda je daný podnik schopen ještě unést své dluhové zatížení. Je-li hodnota 

rovna 100 %, pak to znamená, že daný podnik vydělává pouze na úroky a nedosahuje zisku. Je-

li jeho hodnota nižší, podnik nevydělá ani na úroky. Hodnota úrokového krytí se vypočítá jako 

poměr 

                             
aktiv 

kapitál cizí
luženostielkové zadukazatel c )12.2(.                                                                   

Σ
=

(2.13)       .                       
kapitál vlastní

kapitál cizí
 kapitálu  vlastního tizadluženos ukazatel =
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kde EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním včetně nákladových úroků. 

Úrokové zatížení 

Tento ukazatel představuje převrácenou hodnotu ukazatele úrokové krytí. Úrokové 

zatížení vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Pokud má 

podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Ukazatel 

úrokové zatížení lze vypočítat podle následujícího vztahu 

 

 

 
 

Ukazatele likvidity 
 

Likviditou se obecně rozumí schopnost podniku dostát svých závazků. Je závislá na 

tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky apod. 

Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje objem oběžných aktiv, jako potenciální objem 

peněžních prostředků a objem závazků, které budou splatné v blízké budoucnosti. Výše tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Udává tedy, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Jeho hodnota vyplývá ze vztahu 

 

 

 
kde OA představují oběžná aktiva podniku, tedy zásoby včetně pohledávek a finančního 

majetku. 

Ukazatel pohotové likvidity 

Tento ukazatel uvádí z oběžných aktiv pouze pohotové prostředky, tedy pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky v tzv. čisté 

(2.14)                                                 ,                                           
úroky nákladové

EBIT
  krytí úrokové =

    (2.15)                                             .                                           
EBIT 

úroky
  zatížení úrokové =

(2.16)          ,                                             
 závazkykrátkodobé

OA
 likvidity  celkové ukazatel =
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výši, tj. po vyloučení pohledávek nedobytných. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

v rozmezí od 1,0 do 1,5 a vypočítá se jako poměr 

(2.17)                              .                        
závazky krátkodobé

zásoby  OA
 likvidity  pohotové ukazatel

−
=

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Základní složkou tohoto ukazatele jsou pohotové platební prostředky, tedy 

nejlikvidnější prostředky. Patří zde nejenom peněžní prostředky na bankovních účtech, nebo v 

pokladně, ale také šeky, volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry apod.. Optimální 

hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Ukazatel okamžité 

likvidity se vyjádří pomocí vztahu 

 

(2.18)                      .                          
závazky krátkodobé

y
 likvidity  okamžité ukazatel

prostředk platební pohotové
=

 
Ukazatele rentability 
 

Za základní kritérium pro hodnocení rentability se používá rentabilita vloženého 

kapitálu. Ta je definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho, jaký typ kapitálu 

je použit, rozlišují se následující ukazatele: rentabilita aktiv, rentabilita vloženého kapitálu, 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Rentabilita aktiv 

Tento ukazatel bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s 

celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Tento ukazatel lze vyjádřit jako vztah 

        

              (2.19)                                                  ,                                                    
aktiv 

EBIT
  aktiv arentabilit
Σ

=

 

kde EBIT představuje výsledek hospodaření před zdaněním včetně nákladových úroků. 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů včetně 

jejich zhodnocení v zisku. Lze podle něj testovat např. účast vlastního kapitálu na zvyšování 

kapitálových zdrojů, udržitelné míry růstu podniku odvozené od růstu vlastního kapitálu. Je-li 

hodnota tohoto ukazatele trvale nízká, potom je podnik odsouzen k zániku. Lze také říct, že 

ukazatel rentability vlastního kapitálu ztrácí v některých případech svou vypovídací schopnost. 

Např. když je vlastní kapitál příliš nízký a rentabilita pak nabývá vysokých hodnot. Rentabilita 

kapitálu se tedy vypočítá podle vztahu 

 

(2.20)                              ,                          
kapitál vlastní

EAT
 kapitálu  vlastního arentabilit =  

kde EAT představuje výsledek hospodaření po zdanění. 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb udává, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. 

Mělo by platit, že čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Je-li příliš nízký, upozorňuje to 

na špatné řízení firmy. Měl by být používán zejména pro mezipodnikové srovnání a srovnání v 

čase. Hodnota rentability tržeb se vypočítá  

 (2.21)                                              ,                                                       
tržby

EAT
  tržeb arentabilit =  

kde EAT představuje výsledek hospodaření po zdanění. 

 
 
Ukazatele aktivity 
 

Ukazatele aktivity hodnotí jednak, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, ale 

také vázanost jednotlivých složek kapitálu v určitých složkách aktiv. Mezi nejčastěji používané 

ukazatele aktivity patří doba obratu aktiv, pohledávek, zásob a závazků. Dále pak obrátka 

celkových aktiv. 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k 

tržbám. Pro podnik je pozitivní co nejkratší doba obratu. Lze ji vyjádřit pomocí vztahu 
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(2.22)                                    ,                                          
tržby denní 

aktiv 
  aktivobratu  doba
φ

Σ
=

 

přičemž průměrné denní tržby se vyjádří jako 

(2.23)                                             .                                                               
360

tržeb 
 tržby  denní 
Σ

=φ

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá jednak o strategii řízení pohledávek, ale také o tom, za jak 

dlouho jsou průměrně placeny faktury. Udává, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek. Jeho hodnota by měla odpovídat průměrné době splatnosti faktur. Vypočítá se 

podle vztahu 

(2.24)                                   .                                 
tržby denní 

pohledávky
  pohledávekobratu  doba
φ

=

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel je velmi široce používán a je citlivý na změny v dynamice výkonů. Je 

dobré udržovat hodnotu tohoto ukazatele na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Jeho 

hodnotu lze tedy stanovit jako podíl 

(2.25)                                        .                                     
tržby denní 

zásoby
  zásobobratu  doba
φ

=

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům a 

vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Při výpočtu jeho hodnoty se 

využívá vztahu 

(2.26)                                 .                                     
tržby denní 

závazky
  tu závazků doba obra
φ

=  

Obrátka celkových aktiv 

Tento ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za rok. Hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,6 – 2,9. Pokud je hodnota nižší než 1,5, tak 
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společnost má příliš mnoho majetku a měla by ho prodat nebo zvýšit tržby. Hodnota tohoto 

ukazatele se vypočítá jako poměr 

(2.27)                                      .                                        
aktiv 

tržby
  aktiv celkových obrátka
Σ

=  

 

2.6 Hodnocení plnění finančního plánu 
 

Hodnocení plnění finančního plánu slouží k tomu, aby se pomocí vybraných ukazatelů 

porovnal sestavený finanční plán se skutečností. Tedy, zda-li sestavený finanční plán odpovídá 

realitě. Tento rozbor se provádí pomocí pyramidových rozkladů jednotlivých ukazatelů a 

následně provedené analýzy odchylek, pomocí níž se zjistí, které veličiny mají největší vliv na 

plnění, či neplnění finančního plánu.  

2.6.1  Pyramidové rozklady 
Ukazatele rentability patří ke klíčovým ukazatelům výkonnosti podniku. Jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, jako je zadluženost podniku, likvidita i aktivita podniku. Proto je 

důležité provádět rozbor vývoje a odchylek ukazatelů rentability, aby se zjistilo, které konkrétní 

faktory a v jaké míře tyto odchylky způsobují nebo k nim nejvíce přispívají. V kapitole bylo 

vycházeno z Dluhošová (2010), Kislingerová (2010) a Růčková (2008). 

 
Pyramidový rozklad ROA 
 

Je-li do čitatele vzorce pro výpočet ROA dosazen EBIT, pak ukazatel měří provozní sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný pro porovnávání podniků s 

rozdílnými daňovými podmínkami a různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. Rentabilita 

aktiv se spočítá dle vzorce (2.18). Tento vzorec lze rozdělit na dílčí ukazatele. Multiplikativní 

rozklad je vyjádřen v následující rovnici 

 

                                                   
A

T

T

EBIT
ROA ⋅=  .                                                              (2.28) 

Rozklad s aditivní vazbou je uveden v rovnici (2.29) 
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A

úroky

A

EBT
ROA +=  .                                                         (2.29) 

 

Podrobnější rozklad ROA s aditivní vazbou je uveden v Obr. č.2.2 

 

Obr. č.2.2 Pyramidový rozklad ukazatele ROA 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Sedláček (2011) 

 

kde A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, OBL jsou obligace, VK je výše 

vlastního kapitálu a UZ = VK + BU + OBL jsou úplatné zdroje. 

 
Pyramidový rozklad ROE 
 

Pro hlubší analýzu vlivu jednotlivých komponent rozkladu ukazatele ROE se používá 

různých metod, které kvantifikují, jak změna dílčích částí přispěla ke změně celkové hodnoty 

ROE. Nejběžnější a dodnes nejpoužívanější je tvz. Du Pontův rozklad ROE, který je uveden 

v Obr. č.2.3 

 
Obr. č.2.3  Du Pontův rozklad ROE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošová (2010) 
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Schéma vypovídá o závislosti ukazatele rentability vlastního kapitálu, jakožto 

vrcholového ukazatele, na třech dílčích ukazatelích, a to úrokové a daňové redukci (EAT/EBIT), 

rentabilitě aktiv (EBIT/A) a finanční páce (A/VK).  

 
Pyramidový rozklad ROS 
 

Jedním z nejpoužívanějších rozkladů rentability tržeb je rozklad na tři dílčí ukazatele a 

to na daňovou redukci zisku (EAT/EBT), úrokovou redukci zisku (EBT/EBIT) a provozní 

rentabilitu tržeb (EBIT/T). Pyramidový rozklad ROS je uveden v Obr. č.2.4. 

Obr. č.2.4 Pyramidový rozklad ROS 

 

 

 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošová (2010) 
 
 

2.6.2 Analýza odchylek 
 

Podle Dluhošová (2010) tato analýza kvantifikuje vlivy dílčích ukazatelů na změnu 

vrcholového ukazatele. Samotná odchylka vrcholového ukazatele je pak určena jako součet vlivů 

vybraných dílčích ukazatelů, 

 
                                                                                               (2.30) 

 
kde x je analyzovaný ukazatel, ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai  je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆ xai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x, jak uvádí 

Dluhošová (2010). 

 

,∑∆=∆
i

ax i
xy
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Je třeba rozlišit dvě formy odchylek a to absolutní a relativní odchylku. Absolutní 

odchylka je stanovena jako rozdíl mezi hodnotami dvou různých období a relativní odchylka 

vyjadřuje procentní změnu dvou období. 

 

                                        Absolutní odchylka ∆x = x1 – x0  ,                                                                            (2.31)                                                                                                         

 

kde ∆x představuje absolutní změnu ukazatele x, x1 jsou hodnoty ukazatele běžného období a x0 

hodnota ukazatele základního období, viz Dluhošová (2010). Relativní odchylka je vyjádřena 

vztahem:  

 

                                     Relativní odchylka ∆x = (x1 – x0)/x0 ,                                                                        (2.32)  

 

kde ∆x znázorňuje relativní změnu ukazatele x, x1 je hodnota ukazatele běžného období a x0 

představuje hodnotu ukazatele základního období.   

 

V pyramidových soustavách se vyskytují dvě základní vazby a to aditivní a 

multiplikativní, které jsou popsány následně. 

 

Aditivní vazba  
 

Aditivní vazba je naznačena vztahem x = Σai = a1 + a2 +…+ an . Celková změna vlivu 

je vypočtena jako poměr změny ukazatele na celkové změně ukazatelů. 

              
                                                                                                                                        (2.33)  

 
 
kde ∆ai = ai,1 – ai,0, ai,0, resp. ai,1 je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas (index 0) a 

následný stav nebo čas (index 1). 

 
 

Multiplikativní vazba 

 

O multiplikativní vazbu se jedná, pokud je výchozí ukazatel rozložen na součin nebo 

podíl vysvětlujících ukazatelů, x = ∏ ia  = a1 · a2 · … · an . Na rozdíl od aditivní vazby, 

, y
a

a
x

i
i

i
ai

∆⋅
∆

∆
=∆
∑
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vyjadřuje multiplikativní vazba složitější propočty. Lze rozlišit čtyři základní metody: metodu 

postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu a funkcionální metodu. 

V praktické části práce je použita funkcionální metoda. 

 
 

Funkcionální metoda 
 

Metoda funkcionální zohledňuje současný vliv všech ukazatelů při vysvětlení dílčích 

vlivů. Vychází z diskrétních výnosů, neboť Rai a Rx znamenají diskrétní výnos ukazatelů ai a x . 

U metody funkcionální je odstraněn problém záporných indexů ukazatelů. V případě 

rovnoměrného dělení zbytku a součinu tří dílčích ukazatelů, 321 aaax ⋅⋅= , jsou vlivy vyčísleny 

následovně 

 
 
 
 

                                                     (2.34) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
3

1

2

1

2

1
1

1

,
3

1

2

1

2

1
1

1

,
3
1

2
1

2
1

1
1

212133

313122

323211

xaaaaa
x

a

xaaaaa
x

a

xaaaaa
x

a

yRRRRR
R

x

yRRRRR
R

x

yRRRRR
R

x

∆







⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=∆

∆







⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=∆

∆







⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=∆



30 

3 Hodnocení finančního plánu 

Obsahem této kapitoly je charakteristika zvolené společnosti, dále pak provedení 

strategické analýzy, na základě které se vyčíslí předpokládané tržby a následný popis 

sestaveného finančního plánu. V závěru kapitoly je provedeno zhodnocení finančního plánu 

pomocí vybraných metod finanční analýzy. 

 

Finanční plán je v této diplomové práci sestaven na základě následujícího postupu: 

1. strategická analýza, 

2. plán tržeb, 

3. plánový výkaz zisku a ztráty, 

4. plánový Cash flow, 

5. plánová rozvaha. 

3.1  Charakteristika zvolené společnosti 

Krnovská škrobárna, s.r.o. vznikla v roce 1996 odkoupením původního areálu pšeničné 

škrobárny v městě Krnov od společnosti OPAMYL, Slezské škrobárny a lihovary, s.r.o.. Svými 

podnikatelskými aktivitami navázala na dlouholetou tradici výroby škrobu a mlýnských 

výrobků v Krnově, která je s tímto městem spjata více než 100 let. V následujících letech 

společnost výrazně investovala do rekonstrukcí budov, nákupu nových technologií a rozšiřování 

kapacit škrobárenské výroby. V roce 2000 se stala vlastníkem mlýna v areálu škrobárny. V roce 

2001 pak získala nezávislost od nákupu a zpracování základní suroviny akvizicí 

velkoobjemových obilných sil v Městě Albrechtice. 

V průběhu roku 2002 byla původní pšeničná škrobárna definitivně uzavřena a na jiném 

místě v areálu byla nainstalována moderní linka na výrobu škrobu a lepku od německé 

společnosti Flottweg. Tato investice se zopakovala v roce 2007 instalací druhé škrobárenské 

linky od stejného dodavatele. V roce 2003 společnost uzavřela výrobně-technologický řetězec 

výstavbou lihovaru, který se zaměřuje na destilaci tekutého škrobu dodávaného kontinuálně ze 

škrobárny na jemný kvasný líh a technický líh.  
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V roce 2007 se Krnovská škrobárna na základě svých finančních výsledků stala vítězem 

soutěže Firma roku v segmentu středně velkých firem v Moravskoslezském kraji. 

 

Krnovská škrobárna je ve vlastnictví dvou fyzických osob s obchodními podíly v 

poměru 80% a 20%. Společnost je vlastníkem 62,5% obchodního podílu v dceřinné společnosti 

Krnovský lihovar. Vlastníkem zbylých 37,5%  podílu v lihovaru je třetí fyzická osoba. 

 

K 31.12.2008 společnost zaměstnávala 80 zaměstnanců. 53% z celkového počtu 

zaměstnanců pracuje v dělnických profesích, 25% tvoří zaměstnanci technické podpory a 23% 

z celkového počtu zaměstnanců jsou technicko-hospodářští pracovníci a management. 

 

Průměrná mzda v dělnických profesích k 30.12.2008 byla 14 373 Kč, průměrná mzda 

technické podpory činila 17 771 Kč a průměrná mzda technicko-hospodářských pracovníků a 

managementu byla 27 752 Kč. 81% z celkového počtu zaměstnanců tvoří odborně vyučení 

zaměstnanci a zaměstnanci se středoškolským vzděláním, 11% zaměstnanců má základní 

vzdělání a 8% tvoří zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním. 

 

Společnost je vnitřně rozčleněna podle technologické návaznosti procesů do třech divizí 

(silo, mlýn, škrobárna). Škrobárna, mlýn i silo mají strategickou polohu v centru obilnářské 

oblasti severní Moravy a jižního Polska. Areál škrobárny a mlýna je situovaný přímo v městě 

Krnov. Velkoobjemové obilné silo se nachází v 15 km vzdáleném Městě Albrechtice v regionu 

Osoblažsko. 

 

Společnost Krnovský lihovar spol. s.r.o. byla založena v roce 2002. V roce 2008 je 

druhým největším lihovarem na Moravě. Vznikla v návaznosti na instalaci nové škrobárenské 

linky v Krnovské škrobárně. Instalace nové technologie významně zvýšila produkci tekutého B 

škrobu, základní suroviny pro výrobu jemného rafinovaného kvasného lihu, který okolní 

lihovary vzhledem k nízké kapacitě nebyly schopny v plné míře zpracovat. Tento stav podmínil 

rozhodnutí vybudovat vlastní lihovar, který zpracovává 100% produkce tekutého škrobu ze 

škrobárny a který je na škrobárnu technologicky napojen. Moderní lihovar je situován přímo 

v areálu škrobárny na místě původní nevyužívané kotelny. Dodavatelem technologie je 
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společnost BIOTECH s.r.o., Trnava. Krnovský lihovar vyrábí kvašením a destilací B škrobu 

z vlastní škrobárny dva základní produkty, a to líh kvasný rafinovaný jemný (96,7%) a líh 

technický (94%). 

 

3.2 Strategická analýza společnosti Krnovská škrobárna, s.r.o. 
 

Strategická analýza má za úkol určit pro firmu Krnovská škrobárna, s.r.o. velikost jejího 

relevantního trhu a podle podílu tržeb firmy na něm pak zjistit, jaké procento daná společnost 

na tomto trhu zaujímá. Rovněž je provedeno zhodnocení růstu jejího podílu, případně vliv 

vybraných makroekonomických ukazatelů na podnik 

3.2.1   Analýza vnějšího potenciálu 
 

V Tabulce č.3.1 je uvedena velikost relevantního trhu společnosti Krnovská škrobárna, 

s.r.o.. 

Tab. č.3.1 Velikost trhu (v tis. Kč) 

Společnost 2005 2006 2007 2008 2009 
Amylon, a.s. 261 254 275 390 273 695 264 870 272 422 
Škrobárny Pelhřimov, a.s. 387 762 352 027 404 526 322 082 270 575 
Krnovská škrobárna, s.r.o. 128 389 176 600 144 894 169 723 134 293 
Trh celkem 777 405 804 017 823 115 756 675 677 290 
Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost Krnovská škrobárna, s.r.o. se pohybuje na specifickém trhu výroby 

pšeničného škrobu, který z velké části tvoří dvě firmy. Jsou jimi Škrobárny Pelhřimov, a.s. a 

Amylon, a.s.. Samotná velikost trhu je pak dána součtem celkových tržeb těchto tří společností, 

které jsou uveřejněny ve výročních zprávách, dostupných z internetu. 

 

Ministerstvo financí předpokládá vývoj HDP, který je uveden v Tabulce č.3.2. 

Tab. č.3.2 Předpokládaný vývoj HDP v letech 2010 – 2014 (v procentech) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Vývoj HDP v procentech 2,2 2,0 3,2 3,8 4,0 3,0 

Zdroj: www.mfcr.cz 
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Trh s potravinami zaznamenává růst až do roku 2009. V tomto roce se na trhu projevila 

hospodářská krize. Z analýz ministerstva průmyslu a obchodu však vyplývá, že by mělo dojít 

k oživení v oblasti celého průmyslu. Proto i u tohoto odvětví lze očekávat v příštích letech 

opětovný růst. 

Vývoj trhu je znázorněn v Tabulce č.3.3.  

Tab. č.3.3 Růst trhu 

Rok Trh celkem Růst trhu 
2005 777 405   
2006 804 017 3,42% 
2007 823 115 2,38% 
2008 753 675 -8,44% 
2009 677 290 -10,14% 

Průměr -3,19% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Pomocí relativních změn tržeb relevantního trhu a následného aritmetického průměru 

z těchto tržeb je vypočítán růst trhu v budoucnosti. 

 

Z analýzy vnějšího potenciálu vyplývá, že trh bude v budoucnosti klesat. Jelikož ale MF 

ČR předpokládalo průměrný vývoj HDP do budoucna 3%, je v další aplikaci počítáno s růstem 

trhu – 0,19%. 

3.2.2 Analýza vnitřního potenciálu 
 

Pomocí této analýzy je zjištěn tržní podíl společnosti Krnovská škrobárna, s.r.o.. 

Vypočítá se jako tržní podíl Krnovské škrobárny na celkovém relevantním trhu. Pomocí této 

analýzy je vypočítána také procentní změna podílu a průměr této změny.  

 

V Tabulce č.3.4 je znázorněn podíl tržeb společnosti Krnovská škrobárna, s.r.o. na jejím 

relevantním trhu. 
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Tab. č.3.4 Tržní podíl firmy na jejím relevantním trhu 

Rok 
Tržby 

relevantního 
trhu  

Tržby 
společnosti  

Tržní podíl 
společnosti na 
relevantním 

trhu 

Meziroční 
změna podílu 

2005 777 405 128 389 16,52%   
2006 804 017 176 600 21,96% 33,00% 
2007 823 115 144 894 17,60% -19,86%  
2008 753 675 169 723 22,52% 27,93% 
2009 677 290 134 293 19,83% -11,95%  

Průměrně: 19,69% 7,28% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy vyplývá, že společnost Krnovská škrobárna, s.r.o. dosahuje v průměru téměř 

20% tržního podílu.  

3.2.3 Prognóza tržeb 
 

Prognóza tržeb vychází jak z analýzy vnějšího a vnitřního potenciálu, tak z analýzy 

tržeb zkoumané společnosti.  

 

Dosazením do vzorce (2.1) se získá očekávaný růst tržeb podle strategické analýzy ∆T= 

7,28% + (-0,19%) + 7,28% · (-0,19%) = 7,07%. Dle strategické analýzy je tedy prognóza růstu 

tržeb 7,07%. 

 

V Tabulce č.3.5 je zaznamenán vývoj tržeb společnosti za období 2005 – 2009. 

Tab. č.3.5 Vývoj tržeb společnosti Krnovská škrobárna, s.r.o. 

Rok Tržby celkem 
Meziroční změna 

tržeb 
2005 128 389   
2006 176 600 37,55% 
2007 144 894 -17,95%  
2008 169 723 17,14% 
2009 134 293 -20,88%  

Průměrně: 3,96% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy tržeb společnosti Krnovská škrobárna, s.r.o. vyplývá průměrný růst 3,96%. 

Celková prognóza tržeb pak vychází jak z výsledku strategické analýzy, tak z analýzy tržeb 
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společnosti. Strategická analýza je přesnější, a proto bude jejímu výsledku přiřazena váha 2/3. 

Výsledná prognóza tržeb pak vypadá asi takto: ∆T= 2/3 · 7,07% + 1/3 · 3,96% = 6,04% 

Při prognóze tržeb je počítáno s meziročním růstem 6,04%. Vývoj tržeb je uveden v  

Tabulce č.3.6. 

Tab. č.3.6 Výsledná prognóza tržeb na období 2010 – 2014 (v tis.Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby 142 399 150 995 160 109 169 774 180 022 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

3.3   Finanční plán  

Při sestavování finančního plánu se vychází z již zmiňovaných plánovaných tržeb, které 

jsou uvedeny v Tabulce č.3.6. 

Plánový výkaz zisku a ztráty 

V tabulce č.3.7 je zaznamenána podoba výkazu zisku a ztráty na plánové období. 

Tab. č.3.7 Plánový výkaz zisku a ztráty na období 2010 – 2014 v tis. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Plán. Tržby 142 399 150 995 160 109 169 774 180 022 
Provozní ziskové rozpětí 9,7% 10,2% 10,9% 11,5% 12,2% 
EBIT 13 742 15 447 17 372 19 541 21 963 
Provozní náklady 128 658 135 548 142 737 150 233 158 059 
Odpisy 8 005 9 245 10 556 11 940 13 398 
Úroky 1 577 1 389 1 210 1 043 891 
EBT 12 164 14 058 16 162 18 498 21 072 
Daň 19% 2 311 2 671 3 071 3 515 4 004 
EAT 9 853 11 387 13 091 14 983 17 068 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Provozní ziskové rozpětí na období 2010 – 2014 je stanoveno dle plánované výše 

procentního růstu tržeb. Výše plánovaného provozního ziskového rozpětí roste tedy meziročně 

o 6,04%. Z toho vyplývá i výše EBIT a následné provozní náklady podniku. Průměrná změna 

odpisů je stanovena na 2%, tedy i plánované odpisy rostou o tento průměr. K této výši odpisů se 

ještě připočítává plánovaná výše rozvojových investic, uvedena v Tabulce č.3.8. Výše úroků je 

stanovena jako 5% z celkové výše bankovních úvěrů uvedených v plánové rozvaze. Daň ze 

zisku je ve výši 19%. 
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Tab. č.3.8 Plán investic 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Obnovovací investice 4 003 4 622 5 278 5 970 6 699 
Rozvojové investice 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výše obnovovacích investic je dána procentem z odpisů, konkrétně 50%. Toto procento 

je zvoleno po konzultaci s vedením společnosti. Rozvojové investice jsou rovněž naplánovány 

dle informací od vedení společnosti. Výraznější investice společnost nepředpokládá, neboť 

vychází ze současné ekonomické situace s nejistou prognózou tržeb, tj. uzavřených zakázek a 

nejisté ekonomické situace v Eurozóně. Dle vedení společnosti v roce 2012 je maximální délka 

podepsaných zakázek na odbyt 12 měsíční. Především zahraniční odběratelé tuto délku 

kontraktu neustále snižují. To je objektivní současný faktor, ovlivňující rozhodnutí o výši 

plánovaných investic. Proto jsou v sestaveném plánu investice na relativně nízké úrovni. 

 
Plánový Cash Flow 

  Podrobný rozpis jednotlivých položek plánového výkazu Cash Flow je uveden v 

Tabulce č.3.9.. 

Tab. č.3.9 Plánový výkaz Cash Flow na období 2010 – 2014 v tis. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počáteční stav peněžních 
prostředků 

8003 13 175 20 398 29 900 41 928 

EAT 9 853 11 387 13 091 14 983 17 068 
Odpisy 8 005 9 245 10 556 11 940 13 398 
Změna ostatních aktiv 5 6 6 6 7 
Změna ostatních pasiv 362 384 407 432 458 
Celkem změna přechodných účtů 357 378 401 425 451 
Změna zásob 3 575 3 791 4 019 4 262 4 519 
Změna pohledávek 1 389 1 473 1 562 1 656 1 756 
Změna krátkodobých závazků 767 813 862 914 969 
Změna ČPK 4 197 4 450 4 719 5 004 5 306 
CF z provozní činnosti 14 018 16 560 19 329 22 344 25 611 
Změna dlouhodobého majetku 
brutto 

5 053 5 722 6 428 7 170 7 949 

CF z investiční činnosti -5 053 -5 722 -6 428 -7 170 -7 949 
Dividendy 0 0 0 0 0 
Změna bankovních úvěrů -3 947 -3 778 -3 572 -3 330 -3 051 
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Změna dlouhodobých závazků 154 163 173 184 195 
Změna základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Změna kapitálových fondů 0 0 0 0 0 
Změna fondů ze zisku 0 0 0 0 0 
CF z finanční činnosti -3 794 -3 614 -3 399 -3 147 -2 857 
CF celkem 5 172 7 223 9 502 12 028 14 806 
Konečný stav peněžních 
prostředků 

13 175 20 398 29 900 41 928 56 734 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Plánový výkaz Cash Flow vychází opět z plánovaných tržeb a přímo navazuje na 

plánový výkaz zisku a ztráty, konkrétně na čistý zisk a výši odpisů. Změna přechodných účtů 

aktiv a pasiv je stanovena na základě procentní změny tržeb. Změna čistého pracovního 

kapitálu je dána změnou pohledávek, zásob a krátkodobých závazků. Změna pohledávek, zásob 

i krátkodobých závazků je rovněž dána stejným procentem, kterým se vyvíjejí naplánované 

tržby. Dále je potřeba vyčíslit, jak se bude měnit dlouhodobý majetek podniku. Změna 

dlouhodobého majetku v brutto vyjádření je dána výší investic podniku. Ty jsou rozděleny na 

obnovovací a rozvojové a jsou zobrazeny v plánu investic, který je uveden v Tabulce č.3.8.. 

Společnost nevyplácí dividendy, a proto je výše dividend naplánována jako nulová. Změna 

bankovních úvěrů je dána rozdílem příjmu nových úvěrů a splátkami úvěrů. Podrobný rozpis je 

uveden v plánu dlouhodobého externího financování, který je blíže specifikován v Tabulce 

č.3.10.. Změna základního kapitálu, kapitálových fondů a fondů ze zisku je naplánována jako 

nulová, neboť společnost si udržuje stále stejnou výši těchto položek. Konkrétně v případě 

rezervního fondu má splněnou zákonem stanovenou výši této položky, proto není třeba ji 

navyšovat. Konečný stav peněžních prostředků zároveň představuje počáteční stav peněžních 

prostředků v příštím roce. 

Tab. č.3.10 Plán dlouhodobého externího financování 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Volný peněžní tok 8 965 10 838 12 901 15 174 17 662 

Zdaněné úroky 1 577 1 389 1 210 1 043 891 
Dividendy 0 0 0 0 0 

Splátky úvěrů 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 
Potřeba či přebytek dlouhodobých 

zdrojů 154 163 173 184 195 
Nové bankovní úvěry 5 053 5 722 6 428 7 170 7 949 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Příjem nových úvěrů je stanoven ve výši celkových investic společnosti a splátky úvěrů 

jsou po konzultaci s vedením společnosti naplánovány mezi 9 – 12 mil. Kč ročně. Změna 

dlouhodobých závazků je stanovena opět na základě procentní změny tržeb. Výše zdaněných 

úroků je převzata z plánového výkazu zisku a ztráty. Volný peněžní tok představuje součet 

Cash flow z provozní činnosti a Cash flow z investiční činnosti. 

 

Plánová rozvaha 
 

V Tabulce č.3.11 je konkretizován přehled všech položek plánové rozvahy společnosti 

Krnovská škrobárna, s.r.o.. 

Tab. č.3.11 Plánová rozvaha na období 2010 – 2014 v tis. Kč 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Stálá aktiva 52 557 49 604 46 082 41 954 37 184 31 736 
Dlouhodobý majetek 
brutto 

119 440 124 493 130 215 136 643 143 813 151 761 

Korekce -66 883 -74 888 -84 133 -94 688 -106 628 -120 026 
Dlouhodobý majetek 
netto 

52 557 49 604 46 082 41 954 37 184 31 736 

Oběžná aktiva 90 233 100 368 112 855 127 938 145 884 166 964 
Zásoby 59 222 62 797 66 587 70 607 74 869 79 388 
Pohledávky 23 008 24 397 25 869 27 431 29 087 30 843 
Peněžní prostředky 8 003 13 175 20 398 29 900 41 928 56 734 
Časové rozlišení 90 95 101 107 114 121 
Σ Aktiva 142 880 150 068 159 038 169 999 183 182 198 821 
              
Vlastní kapitál 86 132 95 985 107 372 120 463 135 446 152 514 
Základní kapitál 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 
Kapitálové fondy -662 -662 -662 -662 -662 -662 
Fondy ze zisku 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 
VH minulých období 66 309 75 454 85 307 96 694 109 785 124 768 
VH běžného období 9 145 9 853 11 387 13 091 14 983 17 068 
Cizí kapitál 50 748 47 721 44 920 42 383 40 150 38 263 
Krátkodobé závazky 12 702 13 469 14 282 15 144 16 058 17 027 
Dlouhodobé závazky 2 550 2 704 2 867 3 040 3 224 3 418 
Bankovní úvěry 35 496 31 549 27 771 24 199 20 869 17 817 
Ostatní pasiva 6 000 6 362 6 746 7 153 7 585 8 043 
Σ Pasiva 142 880 150 068 159 038 169 999 183 182 198 821 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Plánová rozvaha vychází jak z výkazu zisku a ztráty, tak z výkazu Cash flow. Výše 

dlouhodobého majetku brutto je naplánována jako výše běžného období 2009 navýšená o 

naplánované investice. Čistá výše dlouhodobého majetku je stanovena jako výše dlouhodobého 

majetku brutto, snížená o korekce. Zásoby a pohledávky jsou naplánovány na základě změny 

těchto položek, vyjádřené ve výkazu Cash flow. Výše peněžních prostředků je také převzata 

z výkazu Cash flow. Časové rozlišení aktiv je naplánováno na základě změny přechodných účtů 

aktiv ve výkazu Cash flow. Výše vlastního kapitálu podniku představuje součet základního 

kapitálu, kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých období a 

výsledku hospodaření běžného období. Jak už bylo uvedeno ve výkazu Cash Flow, společnost 

si udržuje základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku na stále stejné úrovni. 

Krátkodobé a dlouhodobé závazky společnosti jsou naplánovány na základě změny těchto 

položek uvedených ve výkazu Cash flow. Rovněž výše ostatních pasiv je stanovena tímto 

způsobem. 

3.4  Hodnocení finančního plánu 
 

Hodnocení finančního plánu je provedeno na základě vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Vedením společnosti byly stanoveny strategické cíle, kterých by mělo být 

prostřednictvím finančního plánu dosaženo. V případě ukazatelů likvidity je to především 

udržování stávajícího trendu všech tří ukazatelů. Strategickým cílem podniku v oblasti 

zadluženosti je její postupné snižování. U ukazatelů rentability je strategickým cílem udržovat 

rostoucí trend všech ukazatelů. V oblasti aktivity je cílem společnosti snížit vysoké hodnoty, 

kterých je každoročně dosahováno u jednotlivých ukazatelů. 

 
Finanční analýza 
 

Hlavním cílem této analýzy je posouzení finančního plánu společnosti Krnovská 

škrobárna s.r.o. pomocí skupiny poměrových ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a 

aktivity. Je provedeno srovnání vývoje daných ukazatelů za minulé období a plánové období 

2010 – 2014.  

 
 
 



40 

Likvidita 
 

Hlavními posuzovanými ukazateli jsou zde ukazatel celkové likvidity, ukazatel 

pohotové likvidity a ukazatel okamžité likvidity. V Tabulce č.3.12 jsou uvedeny zjištěné 

hodnoty ukazatele celkové likvidity (2.16), pohotové likvidity (2.17) a okamžité likvidity 

(2.18). Je zde zohledněn rovněž minulý vývoj všech tří ukazatelů. 

Tab. č.3.12 Hodnoty ukazatelů likvidity    

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel celkové likvidity 3,77 4,56 6,77 7,10 7,45 7,90 8,45 9,08 9,81 

Ukazatel pohotové likvidity 2,45 1,42 1,98 2,44 2,79 3,24 3,79 4,42 5,14 

Ukazatel okamžité likvidity 1,15 0,30 0,30 0,63 0,98 1,43 1,97 2,61 3,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Obr. č.3.1 je graficky znázorněn vývoj ukazatelů likvidity ve sledovaném období 

2006 – 2014 

Obr. č.3.1 Vývoj ukazatelů likvidity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Na základě vypočtených hodnot ukazatelů likvidity je na první pohled patrný rostoucí 

trend, a to v případě všech tří zkoumaných ukazatelů. V případě ukazatele celkové likvidity je 

při srovnání s optimálními hodnotami, které jsou připisovány tomuto ukazateli, zjištěno, že ve 

všech sledovaných letech jsou hodnoty tohoto ukazatele mimo rámec stanoveného optima. Tato 

skutečnost je dána vysokými objemy především zásob v daném období. Jedná se o specifikum 

společnosti, kdy se nakupují do sil zásoby pšenice vždy po žních. Dochází tedy k výraznému 

nárůstu zásob, a tím také hodnot ukazatele celkové likvidity především v posledním čtvrtletí 
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kalendářního roku, a tedy i k rozvahovému dni 31.12. Při podrobnějších analýzách rozvahy 

vyšlo najevo, že skutečně k výraznému snížení ukazatele celkové likvidity dochází v 6 – 7 

měsíci každého kalendářního roku. Tyto zásoby jsou průběžně odebírány až v následujícím 

kalendářním roce a ukazatel celkové likvidity je výrazně nižší před dalšími žněmi. Jak je vidět 

z Obr. č.3.1, tak s tímto trendem je pracováno i v sestaveném finančním plánu a tedy i 

v predikovaných letech 2010 – 2014 je patrný rostoucí trend tohoto ukazatele.  

Jak je vidět z Obr. č.3.1, tak ukazatel pohotové likvidity se ve sledovaném období 

vyznačuje stabilním vývojem. V roce 2009 je zaznamenán růst ukazatele a s tímto růstem je 

počítáno  i v následujících letech. Hodnocená společnost má ukazatel pohotové likvidity vyšší, 

než v literatuře uváděný index 1,5, což vede k tomu, že po celé sledované období se společnost 

bez větších problémů se svými krátkodobými závazky uměla a i nadále bude umět řádně 

vyrovnat.  

V případě ukazatele okamžité likvidity je minimální doporučená hodnota v rozmezí 0,2 

– 0,5. Jak je patrno z Obr. č.3.1, tak i v tomto případě je toto kritérium splněno ve všech 

sledovaných letech. Především v predikovaných letech je opět zaznamenán rostoucí trend toho 

ukazatele, způsobný především zvyšováním peněžních prostředků společnosti. 

 

Zadluženost 
 

Mezi hlavní posuzované ukazatele patří ukazatel celkové zadluženosti (2.12), ukazatel 

zadluženosti vlastních zdrojů (2.13), úrokové krytí (2.14) a úrokové zatížení (2.15). V Tabulce 

č.3.13 jsou uvedeny zjištěné hodnoty ukazatelů zadluženosti na sledovaném podniku 

v minulosti a v plánovém období 2010 - 2014. 

Tab. č.3.13 Vývoj ukazatelů zadluženosti  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel celkové 
zadluženosti 

0,48 0,53 0,48 0,40 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19 

Ukazatel zadluženosti 
vlastních zdrojů 

0,93 1,12 0,92 0,66 0,50 0,42 0,35 0,30 0,25 

Úrokové krytí 28,35 39,89 14,71 10,66 8,71 12,12 15,36 19,73 25,65 
Úrokové zatížení 0,04 0,03 0,07 0,09 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V Obr. č.3.2 je graficky zachycen vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a zadluženosti 

vlastních zdrojů ve sledovaném období 2006 – 2014. 

 
Obr. č.3.2 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí ukazatele celkové zadluženosti se měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, ze 

kterého je financován majetek firmy. Jednoznačně pozitivní (klesající) trend tohoto ukazatele 

ukazuje, že dochází průběžně k snižování celkové zadluženosti společnosti. Tato skutečnost je 

dána rostoucím ziskem v posledních letech a snižováním závislosti na cizích zdrojích 

financování, což se projevilo i při sestavování finančního plánu. V predikovaných letech 2010 – 

2014 je tedy zachován klesající trend ukazatele celkové zadluženosti. Vývoj tohoto ukazatele je 

zachycen v Obr. č.3.2. 

Hodnota ukazatele zadluženosti vlastních zdrojů zpravidla roste s růstem podílů závazků 

ve finanční struktuře a měla by být větší než 0. Toto kritérium je dodržováno ve všech letech. 

Vývoj tohoto ukazatele souvisí s pozitivním trendem jako u ukazatele celkové zadluženosti, a 

proto i v plánových letech 2010 – 2014 je vidět klesající trend tohoto ukazatele. Tato skutečnost 

je dána také snahou snižovat úvěrovou angažovanost společnosti. V Obr. č.3.2 je zachycen 

vývoj tohoto ukazatele. 

V Obr. č.3.3 je zaznamenán grafický vývoj ukazatele úrokové krytí v období 2006 – 

2014. 
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Obr. č.3.3 Vývoj ukazatele úrokové krytí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí ukazatele úrokové krytí se zjišťuje, kolikrát je zisk podniku vyšší, než placené 

úroky. Z Obr. č.3.3 je patrné, že poměrně pozitivní trend let 2006 až 2007 byl oslaben z důvodu 

vyšších nákladových úroků, neboť společnost si musela před žněmi roku 2008 zajistit výrazně 

vyšší úvěrové krytí, než tomu bylo v předchozích letech. V letech 2010 – 2014 je patrný 

výrazný růst tohoto ukazatele, neboť při sestavování finančního plánu byl předpokládán růst 

čistého zisku společnosti a snižování úvěrové angažovanosti společnosti, a tedy i nákladových 

úroků. 

V obr. č.3.4 je znázorněn vývoj ukazatele úrokové zatížení v letech 2006 – 2014. 

Obr. č.3.4 Vývoj ukazatele úrokové zatížení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel úrokové zatížení vyjadřuje, jak velkou část celkového vytvořeného zisku 

odčerpávají nákladové úroky. Podle vývoje došlo k mírnému zhoršení v roce 2008 a 2009. 
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Vývoj v letech 2010 – 2014 souvisí s vývojem ukazatele úrokové krytí, a tedy se zvyšováním 

zisku a snižováním závislosti na úvěrových zdrojích. Vývoj ukazatele úrokové zatížení je 

zachycen v Obr. č.3.4. 

Rentabilita 

Hodnocenými ukazateli jsou zde rentabilita aktiv (2.19), rentabilita vlastního kapitálu 

(2.20) a rentabilita tržeb (2.21). V Tabulce č.3.14 jsou uvedeny zjištěné hodnoty ukazatelů 

rentability, kterých firma dosáhla minulém období a v predikovaném období dle finančního 

plánu. 

Tab. č.3.14  Vývoj ukazatelů rentability (v procentech) 
Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv 17,49 16,34 17,18 8,59 9,16 9,71 10,22 10,67 11,05 

Rentabilita vlast. kapitálu 26,50 26,28 24,57 10,62 10,27 10,61 10,87 11,06 11,19 

Rentabilita tržeb 8,33 12,49 11,87 6,81 6,92 7,54 8,18 8,83 9,48 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Obr. č.3.5 je zobrazen vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období 2006 – 2014. 

Obr. č.3.5 Vývoj ukazatelů rentability 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z prvního pohledu na vývoj všech zkoumaných ukazatelů rentability je patrný rostoucí 

vývoj ve všech letech, vyjma roku 2009, kdy došlo k extrémnímu snížení všech tří ukazatelů. 

Tento pokles byl dán především světovou ekonomickou krizí, kdy společnosti klesly zakázky a 

došlo tedy i ke snížení hospodářského výsledku. Od roku 2010 je ale počítáno s pomalým 
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oživením v této oblasti. Při sestavování finančního plánu byl brán zřetel na předchozí vývoj 

společnosti. Při studiu této skupiny ukazatelů je velmi důležité si uvědomit, že všechny tři 

ukazatele poměřují vždy zisk k nějaké veličině. Došlo-li tedy ke snížení zisku společnosti, 

snížila se i hodnota každého z ukazatelů. V plánových letech 2010 – 2014 je ale počítáno 

s rostoucím ziskem a rovněž vývoj aktiv, vlastního kapitálu a tržeb společnosti se vyznačuje 

rostoucím trendem. Tyto skutečnosti přispěly k pozitivním výsledkům všech tří zkoumaných 

ukazatelů. Lze tedy říci, že z hlediska rentability je daný podnik na velmi dobré úrovni a tento 

fakt by měl být zachován i v následujících letech. Vývoj ukazatelů rentability je zachycen 

v Obr. č.3.5. 

 
Aktivita 

V této oblasti jsou analyzovány čtyři ukazatele, a to doba obratu aktiv (2.22), doba 

obratu pohledávek (2.24), doba obratu zásob (2.25) a obrátka aktiv (2.27). Následující Tabulka 

č.3.15 zachycuje zjištěné hodnoty ukazatelů aktivity a je v ní uveden jak minulý vývoj, tak 

predikovaný vývoj. 

Tab. č.3.15  Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu aktiv 218,73 362,16 333,09 383,02 379,39 379,18 382,24 388,43 397,59 
Doba obratu pohledávek 44,47 52,66 53,64 61,68 61,68 61,68 61,68 61,68 61,68 
Doba obratu zásob 45,41 148,00 153,05 158,76 158,76 158,76 158,76 158,76 158,76 
Obrátka aktiv 1,65 0,99 1,08 0,94 0,95 0,95 0,94 0,93 0,91 

Zdroj: vlastní zpracování 

V obr. č.3.6 je graficky vymezen vývoj ukazatelů doba obratu aktiv, doba obratu 

pohledávek a doba obratu zásob v letech 2006 – 2014. 
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Obr. č.3.6 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je z Obr. č.3.6 patrné, v roce 2007, 2008 a 2009 došlo ke zhoršení hodnot ukazatele 

doba obratu aktiv. Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že je to v důsledku navýšení oběžných aktiv, 

především v nakoupených zásobách. Tento trend byl zohledněn také při sestavování finančního 

plánu, proto i v plánovém období 2010 - 2014 není hodnota tohoto ukazatele příliš pozitivní. 

Firma se ve sledovaných letech pohybovala v relativně vyšších hodnotách ukazatele 

doba obratu pohledávek. Při sestavování finančního plánu se rovněž počítalo s tímto trendem a 

jak je vidět v Obr. č.3.6, ve všech sledovaných letech je hodnota ukazatele doba obratu 

pohledávek stejná. Tato skutečnost je dána faktem, že výše pohledávek a průměrných denních 

tržeb, se kterými se počítá v tomto ukazateli, se vyvíjí stejným procentem. Jak výše 

pohledávek, tak výše tržeb roste ročně o 6,04%. 

Z Obr. č.3.6 je opět vidět, že hodnoty ukazatele doba obratu zásob jsou pro společnost 

poměrně vysoké. Zhoršení tohoto ukazatele především od roku 2007 bylo dáno výrazným 

nárůstem zásob a výrazným navýšením ceny pšenice. Tato skutečnost byla započítána i do 

sestaveného finančního plánu. Pro společnost jako takovou, je velmi obtížné stanovit, kolik 

bude potřebovat zásob v příštích 2 – 3 letech. Proto bylo při stanovování výše zásob 

postupováno stejně, jako v případě pohledávek. Výše zásob se vyvíjí stejným tempem, jako 

tržby společnosti. Hodnota tohoto ukazatele je tedy opět ve všech predikovaných letech shodná. 

V Obr. č.3.7 je zachycen vývoj ukazatele obrátka aktiv v letech 2006 – 2014. 
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Obr. č.3.7 Vývoj ukazatele obrátka aktiv 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrátka aktiv by měla mít rostoucí trend. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

efektivněji podnik využívá svůj majetek. Dle vývoje uvedeného v Obr. č.3.7 je zřejmé, že 

ukazatel obrátka aktiv nesplňuje toto kritérium. Je to dáno především strukturou majetku, kde 

např. velkoobjemová sila nevytvářejí žádný zisk, ale jsou zahrnuta v majetku společnosti. Patří 

však mezi základní předpoklady pro efektivní fungování společnosti. Je problematické prodat 

část majetku (např. již zmiňované silo), aby došlo k vylepšení tohoto ukazatele, aniž by to mělo 

vliv na tvorbu zisku celé společnosti. S touto skutečností je počítáno i v sestaveném finančním 

plánu na období 2010 – 2014. 

 

3.5  Celkové zhodnocení sestaveného plánu 
 

Z hlediska likvidity je podnik na velmi dobré úrovni. Ve všech sledovaných letech  

dosahuje v oblasti likvidity výrazně vysokých hodnot a tento trend je dodržován i v sestaveném 

finančním plánu. Výkyvy od optimálních hodnot, ke kterým každoročně dochází, jsou 

způsobeny vysokými objemy zásob pšenice, která je pro společnost strategickou surovinou a je 

nakupována vždy po žních. Jedná se o specifikum společnosti, díky kterému nemá a dle 

sestaveného finančního plánu by ani neměla mít v následujících letech potíže dostát svým 

závazkům. Je zachován rostoucí trend jednotlivých ukazatelů a došlo tedy ke splnění 

strategického cíle v oblasti likvidity, který je definován v úvodu kapitoly 3.4. Je ale důležité 
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zmínit, že příliš vysoká likvidita není pro podnik žádoucím jevem. S růstem likvidity, klesá 

rentabilita vlastního kapitálu. Společnost by na tento fakt měla brát zřetel. 

 

 
Lze tvrdit, že také sféra zadluženosti je u této firmy na velice slušné úrovni. Na tento 

fakt ukazuje jak minulý vývoj společnosti, tak její predikovaný vývoj ve finančním plánu. Tato 

skutečnost je dána především plánovaným rostoucím ziskem a snahou společnosti snižovat 

závislost na úvěrových zdrojích. I v této oblasti tedy došlo ke splnění strategického cíle, kterým 

bylo snižování zadluženosti podniku. Rovněž v této oblasti je důležité zmínit, že ani příliš nízká 

zadluženost není pro podnik pro podnik dobrá. Při velmi nízké zadluženosti nedosahuje podnik 

příslušné rentability vlastního kapitálu. 

 

Z hlediska rentability je podnik opět na velmi dobré úrovni. Téměř ve všech letech 2006 

– 2009 mají hodnoty jednotlivých ukazatelů stoupající úroveň. Tato skutečnost je využita také 

při sestavování finančního plánu. Jelikož je analyzované společnosti na základě minulého 

vývoje predikován rostoucí zisk, společně s tím roste i hodnota ukazatelů rentability. Opět je 

splněn strategický cíl, kterým bylo zachovat rostoucí trend jednotlivých ukazatelů. 

 
Snad jedinou problémovou oblastí společnosti je vývoj ukazatelů aktivity. V této oblasti 

je vývoj jednotlivých ukazatelů horší. Nedošlo tedy ke splnění strategického cíle uvedeného 

v úvodu kapitoly. Zejména v případě ukazatele doba obratu aktiv, který pravidelně dosahuje 

extrémních hodnot v důsledku vysokých zásob pšenice. S tímto specifikem společnosti je 

počítáno i při sestavování finančního plánu. Rovněž ukazatel doba obratu pohledávek stále 

nabývá vysokých hodnot, a to jak v minulém, tak v predikovaném období. Pro společnost, jako 

takovou, je velmi obtížné naplánovat, jak bude, či nebude daný odběratel platit. Společnosti by 

tedy měla věnovat zvýšené úsilí vymáhání pohledávek. Nabízí se ještě možnost využití 

faktoringu, tedy odkupu krátkodobých pohledávek bankou. Vedení společnosti se této možnosti 

zatím brání a to zejména z důvodu vysokých nákladů, které jsou ze strany bank za tuto službu 

účtovány. V případě využití této možnosti je tedy nutné zvolit správnou banku, aby to bylo pro 

společnost alespoň trochu rentabilní. 
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Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že hodnocená společnost je společností finančně 

zdravou a tuto vlastnost by si měla udržet i v následujících letech.  

 

Ze sestaveného finančního plánu je možno pro společnost vydedukovat silné stránky i 

hrozby. Mezi silné stránky lze určitě zařadit rostoucí predikované tržby společně 

s predikovaným rostoucím čistým ziskem společnosti. Jako hrozba se může jevit především 

vysoké tempo růstu peněžních prostředků a klesající tempo růstu dlouhodobého majetku. 

Řešením by mohla být investice volných peněžních prostředků do nového dlouhodobého 

majetku. Ovšem výrobní prostředky této společnosti byly pořízeny na klíč v roce 2004 před 

vstupem do EU. Tato zařízení mají poměrně dlouhou životnost (15 – 20 let).  Z tohoto důvodu 

není potřeba v plánovaných letech 2010 – 2014 příliš investovat do rozvojových investic. 

Společnost nemá v plánu provádět investice do aktivit jiného, než škrobárenského směru.  

 

Dalšími hrozbami jsou již výše zmiňovaná vysoká hodnota ukazatelů likvidity, nízká 

zadluženost a také vysoká doba obratu aktiv a pohledávek. 
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4 Hodnocení plnění finančního plánu 
 
 

Hodnocení plnění finančního plánu je provedeno na základě pyramidových rozkladů a 

následně provedené analýzy odchylek. Pro výpočty funkcionální metody je použit vzorec 

(2.34). Po konzultaci s vedením společnosti jsou zvoleny strategické cíle, kterých by mělo být 

prostřednictvím finančního plánu dosaženo. V případě ROS je cílem udržet se v  rozpětí 5 – 

8%, ukazatel ROE by měl oscilovat mezi 8 – 11% a ukazatel ROA by se měl nacházet 

v rozmezí 9 – 10%. 

 

4.1 Pyramidový rozklad a analýza odchylek ukazatele rentabilita 
tržeb 

 
Tato kapitola je zaměřena na rozklad vrcholového ukazatele rentabilita tržeb na dílčí 

ukazatele, pomocí kterého je zjištěna identifikace a kvantifikace vlivů dílčích ukazatelů. Jak je 

patrné z teoretické části, konkrétně z Obr. č.2.4, mezi dílčími ukazateli existují multiplikativní 

vazby. Samotná analýza odchylek je provedena pomocí metody funkcionální. 

 
V Tabulce č.4.1 jsou pro lepší přehlednost shrnuty vstupní údaje pro analýzu odchylek. 

Je zde rovněž vyčíslena absolutní odchylka ukazatele rentabilita tržeb, která je vypočtena na 

základně vzorce (2.10) 

 
Tab. č.4.1 Vstupní údaje pro analýzu odchylek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
 
 

Ukazatel 2010 - plán 2010 
EBIT 13 742 11 199 
EBT 12 164 10 660 
EAT 9 853 8 757 
T 142 399 171 721 
ROS (EAT/T) 6,92% 5,10% 
Absolutní odchylka ROS -1,82% 
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Analýza odchylek ROS pomocí metody funkcionální v letech 2010 – plán a 
2010 
 

V Tabulce č.4.2 je znázorněn vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel rentabilita 

tržeb. 

Tab. č.4.2 Analýza odchylek ukazatele rentabilita tržeb metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 – plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = EAT/EBT 0,8100 0,8215 0,0115 0,0142 0,09% 3 
a2 = EBT/EBIT 0,8852 0,9519 0,0667 0,0753 0,44% 2 
a3 = EBIT/T 0,0965 0,0652 -0,0313 -0,3242 -2,34% 1 
Absolutní odchylka ROS X x x x -1,82% x 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky č.4.1 je při srovnání ROS v plánovém roce 2010 a skutečném roce 2010 

patrné, že ve skutečném roce byla jeho hodnota o 1,82% nižší. Dle Tabulky č.4.2 je zřejmé, že 

na tuto negativní odchylku ukazatele ROS má největší vliv ukazatel provozní rentabilita tržeb, 

jehož vliv je vyčíslen na -2.34%. V plánovém roce 2010 je počítáno s rostoucími tržbami, ale 

rovněž s rostoucím ziskem. Ale ve skutečném roce 2010 došlo ke snížení zisku, zatímco tržby 

prudce vzrostly. V tomto roce totiž došlo k růstu v oblasti nákladovosti, především 

energetických nákladů (elektřina, teplo). Jako druhý v pořadí má významný vliv ukazatel 

úroková redukce, u kterého je zaznamenán vliv 0.44% na vrcholový ukazatel. Ukazatel daňová 

redukce působí nejméně na změnu ukazatele ROS. Jeho vliv je vyčíslen na 0,09%. 

 

4.2 Pyramidový rozklad a analýza odchylek ukazatele rentabilita  
vlastního kapitálu 

 
 

V této kapitole je proveden dvouúrovňový rozklad vrcholového ukazatele rentabilita 

vlastního kapitálu na dílčí ukazatele. Jak je patrné z teoretické části, konkrétně z Obr. č.2.3, 

mezi dílčími ukazateli existují multiplikativní vazby. Analýza odchylek je opět provedena 

pomocí metody funkcionální.  

 
V Tabulce č.4.3 jsou pro lepší přehlednost shrnuty vstupní údaje pro analýzu odchylek a 

rovněž absolutní odchylky analyzovaných ukazatelů. 
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Tab. č.4.3 Vstupní údaje pro analýzu odchylek 

Ukazatel 2010 - plán 2010 
A 150 068 122 037 
VK 95 985 88 882 
EBIT 13 742 11 199 
EBT 12 164 10 660 
EAT 9 853 8 757 
T 142 399 171 721 
ROE (EAT/VK) 10,27% 9,85% 
Absolutní odchylka ROE -0,41% 
Úroková a daňová redukce (EAT/EBIT) 71,70% 78,19% 
Absolutní odchylka úrokové a daňové redukce 6,49% 
ROA (EBIT/A) 9,16% 9,18% 
Absolutní odchylka rentability aktiv 0,02% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

4.2.1 Analýza odchylek pro první úroveň rozkladu ROE pomocí metody 
funkcionální v letech 2010 – plán a 2010 

 
V Tabulce č.4.4 je uveden vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel rentabilita 

vlastního kapitálu. 

Tab. č.4.4 Analýza odchylek ukazatele rentabilita vlastního kapitálu metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 - plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = EAT/EBIT 0,7170 0,7819 0,0649 0,0906 0,87% 2 
a2 = EBIT/A 0,0916 0,0918 -0,0002 -0,0022 0,02% 3 
a3 = A/VK 1,5635 1,3730 -0,1904 -0,1218 -1,31% 1 
Absolutní odchylka ROE x x x x -0,41% x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Při porovnání plánu a skutečnosti je z Tabulky č.4.3 zřejmé, že v plánovém roce 2010 

činí hodnota ROE 10,27%, zatímco ve skutečném roce je tato hodnota o 0,41% nižší. Dle 

Tabulky č.4.4 je patrné, že na tuto negativní odchylku ukazatele ROE má největší vliv ukazatel 

finanční páka s vlivem -1,31%. Tato skutečnost je dána výrazným poklesem oběžných aktiv, 

především zásob, ve skutečném roce 2010. Tento pokles činil skoro 20 mil. oproti roku 2009. 

V plánovém období 2010 je ale počítáno s nárůstem zásob. Jako druhý v pořadí má významný 

vliv ukazatel úroková a daňová redukce, u kterého je zaznamenán pozitivní vliv 0.87% na 

vrcholový ukazatel. Nejméně na změnu ukazatele ROE působí ukazatel rentabilita aktiv, a to 

s vlivem 0,02%.  
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4.2.2 Analýza odchylek pro druhou úroveň rozkladu ROE pomocí metody 
funkcionální v letech 2010 – plán a 2010 

 
Analýza odchylek úrokové a daňové redukce 
 

V Tabulce č.4.5 je zachycen vliv jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

úroková a daňová redukce. 

Tab. č.4.5 Analýza odchylek ukazatele úroková a daňová redukce metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 - plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = EAT/EBT 0,8100 0,8215 0,0115 0,0142 0,14% 2 
a2 = EBT/EBIT 0,8852 0,9519 0,0667 0,0753 0,73% 1 
Vliv EAT/EBIT na ROE x x x x 0,87% x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky č.4.4 je patrné, že ukazatel úroková a daňová redukce působí na odchylku 

ukazatele ROE pozitivním vlivem 0,87%. Rozložením ukazatele úroková a daňová redukce je z 

Tabulky č.4.5 je zřejmé, že na odchylku ukazatele ROE má největší vliv ukazatel úroková 

redukce, u kterého je vyčíslen vliv 0,73%. Jako druhý v pořadí má významný vliv ukazatel 

daňová redukce zisku, s rovněž pozitivním vlivem 0,14%. 

 
Analýza odchylek rentability aktiv 
 

V následující Tabulce č.4.6 je uveden vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

rentabilita aktiv. 

 
Tab. č.4.6 Analýza odchylek ukazatele rentabilita aktiv metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 - plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = EBIT/T 0,0965 0,0652 -0,0313 -0,3242 -3,69% 2 

a2 = T/A 0,9489 1,4071 0,4582 0,4829 3,71% 1 
Vliv ROA na ROE x x x x 0,02% x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky č.4.4 je vidět, že ukazatel ROA působí na odchylku ukazatele ROE, a to 

vlivem 0,02%. Rozkladem ROA je z Tabulky č.4.6 patrné, že na odchylku ukazatele ROE má 

největší vliv ukazatel obrátka aktiv, u kterého je zaznamenán vliv 3,71%. Ve skutečném roce 

2010 totiž dochází k velmi výraznému růstu tržeb, doprovázenému výrazným snížením aktiv, 

zatímco v plánovém roce 2010 není naplánován tak markantní růst tržeb a nedochází ani ke 
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snižování aktiv společnosti. Druhý, a rovněž velmi významný vliv, má ukazatel provozní 

rentabilita tržeb. U tohoto ukazatele je vliv vypočten na -3,69%. Jak už bylo zmíněno, v 

plánovém roce 2010 je počítáno s růstem tržeb i výsledku hospodaření. Ve skutečném roce 

2010 společnosti výrazně vzrostly tržby, zatímco hospodářský výsledek klesl z důvodu vyšší 

nákladovosti především v oblasti energie. 

 

4.3 Pyramidový rozklad a analýza odchylek ukazatele rentabilita 
aktiv 

 
Tato kapitola je zaměřena na rozklad vrcholového ukazatele rentabilita aktiv na dílčí 

ukazatele, pomocí kterého bude zjištěna identifikace a kvantifikace vlivů dílčích ukazatelů. Jak 

je patrné z teoretické části, konkrétně z Obr. č.2.2, mezi dílčími ukazateli existuje aditivní 

vazba a lze je rozložit ještě na součin dílčích ukazatelů. Je tedy provedena analýza odchylek pro 

každý z dílčích ukazatelů zvlášť a následný součet absolutních změn dílčích ukazatelů udává 

absolutní změnu rentability aktiv. Samotná analýza odchylek je provedena pomocí metody 

funkcionální.  

 
V Tabulce č.4.7 jsou pro lepší přehlednost shrnuty vstupní údaje pro analýzu odchylek a 

absolutní odchylky zkoumaných ukazatelů. 

 
 
Tab. č.4.7 Vstupní údaje pro analýzu odchylek 

Ukazatel 2010 - plán 2010 
A 150 068 122 037 
EBIT 13 742 11 199 
EBT 12 164 10 660 
EAT 9 853 8 757 
T 142 399 171 721 
VK 95 985 88 882 
UZ 127 533 107 753 
BÚ 31 549 18 871 
OBL 0 0 
Ú 1 577 539 
ROA (EBIT/A) 9,16% 9,18% 
Absolutní odchylka ROA 0,02% 
EBT/A 8,11% 8,74% 
Absolutní odchylka EBT/A 0,63% 
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Ú/A 1,05% 0,44% 
Absolutní odchylka Ú/A -0,61% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Analýza odchylek ROA pomocí metody funkcionální v letech 2010 – plán a 
2010 
 
Analýza odchylek ukazatele EBT/A 
 

Znázornění vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel je zachyceno v Tabulce č.4.8. 

Tab. č.4.8 Analýza odchylek ukazatele EBT/A metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 - plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = EAT/VK 0,1027 0,0985 -0,0041 -0,0402 -0,35% 2 
a2 = VK/A 0,6396 0,7283 0,0887 0,1387 1,09% 1 
a3 = EBT/EAT 1,2346 1,2173 -0,0173 -0,0140 -0,12% 3 
Absolutní odchylka EBT/A x x x x 0,63% x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Srovnáním skutečného a plánového roku 2010 v Tabulce 4.7 vychází najevo, že hodnota 

ukazatele EBT/A je ve skutečnosti o 0,63% vyšší. Dle Tabulky č.4.8 je patrné, že na tuto 

odchylku  má největší vliv ukazatel VK/A s vlivem 1,09%. Tato skutečnost je dána především 

poklesem zásob ve skutečném roce 2010, zatímco v plánovém roce 2010 je počítáno s růstem 

této položky.  Dále má významný vliv ukazatel rentabilita vlastního kapitálu EAT/VK, u 

kterého je zaznamenán vliv -0.35%. Ukazatel EBT/EAT působí nejméně na ukazatel EBT/A, a 

to vlivem -0,12%. 

 
Analýza odchylek ukazatele Ú/A 
 

V Tabulce č.4.9 je uveden vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel Ú/A. 

Tab. č.4.9 Analýza odchylek ukazatele Ú/A metodou funkcionální 

Ukazatel a2010 - plán a2010 ∆a ∆Raj ∆Xai 
Pořadí 
vlivu 

a1 = U/(BÚ + OBL) 0,0500 0,0286 -0,0214 -0,4288 -0,39% 1 
a2 = (UZ/A - VK/A) 0,2102 0,1546 -0,0556 -0,2644 -0,22% 2 
Absolutní odchylka Ú/A x x x x -0,61% x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Jak je patrné z Tabulky č.4.7, hodnota ukazatele Ú/A je ve skutečnosti oproti plánu o 

0,61% nižší. V Tabulce č.4.9 je uvedeno, že na této odchylce se nejvíce podílí ukazatel úroková 
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míra (Ú/(BU + OBL)), jehož vliv je vyčíslen na -0,39%. Tento fakt je dán především 

skutečností, že v plánovém roce 2010 je počítáno s téměř dvojnásobnou výší bankovních úvěrů 

a úroků, oproti skutečnému roku 2010. U ukazatele úvěrová zadluženost (UZ/A – VK/A) je 

zaznamenán vliv -0,22%. 

 
V Tabulce č.4.10 jsou uvedeny absolutní odchylky sledovaných ukazatelů 
 
Tab. č.4.10 Absolutní odchylky dílčích ukazatelů a vrcholového ukazatele ROA 
Absolutní odchylka EBT/A 0,63% 
Absolutní odchylka Ú/A -0,61% 
Σ 0,02% 
Absolutní odchylka ROA 0,02% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z Tabulky č.4.10 je zřejmé, že při součtu absolutních odchylek obou výše uvedených 

ukazatelů je dosaženo absolutní odchylky vrcholového ukazatele rentabilita aktiv.  

 

4.4 Celkové hodnocení plnění finančního plánu 
 

Sestavený finanční plán odpovídá realitě a odchylky od skutečných hodnot 

analyzovaných ukazatelů jsou minimální. 

 

Při rozboru ukazatele ROS bylo zjištěno, že jeho plánová hodnota je o 1,82% vyšší, než 

skutečně dosažená hodnota v roce 2010. Na tuto skutečnost měl největší vliv ukazatel provozní 

rentabilita tržeb, jehož vliv byl vyčíslen na 2.34% 

 

Při rozboru ukazatele ROE vyšlo najevo, že odchylka mezi plánovým a skutečným 

rokem 2010 byla vyčíslena na -0,41%. Největší podíl na skutečnosti, že hodnota ROE byla ve 

skutečném roce 2010 o 0,41% nižší, měl ukazatel finanční páka s vlivem -1,31%. 

 

Rozkladem ukazatele ROA bylo zjištěno, že hodnota tohoto ukazatele je v plánovém 

roce 2010 o 0,02% nižší, než ve skutečném roce 2010. Na tento fakt nejvíce působil ukazatel 

EBT/A, jehož vliv činil 0,63%. 
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Z dosažených výsledků je zřejmé, že došlo ke splnění všech strategických cílů, 

definovaných v úvodu kapitoly. Všechny ukazatele jsou udržovány v plánovaném rozpětí, tedy 

ukazatel ROS 5 – 8%, ukazatel ROE 8 – 11% a ukazatel ROA 9 – 10%. 
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5 Závěr 
 

Diplomová práce byla věnována hodnocení finančního plánu společnosti Krnovská 

škrobárna, s.r.o.. Základním cílem práce bylo sestavit finanční plán, provést jeho hodnocení a  

pomocí funkcionální metody analýzy odchylek vyjádřit, který z ukazatelů má největší vliv na 

plnění plánu.   

 

Hodnocení finančního plánu bylo provedeno na základě vybraných ukazatelů finanční 

analýzy a po konzultaci s vedením společnosti byly stanoveny strategické cíle, kterých by mělo 

být prostřednictvím plánu dosaženo. 

 

V případě likvidity bylo hlavním cílem udržet stávající rostoucí trend jednotlivých 

ukazatelů. V sestaveném finančním plánu je tento trend zachován. Všechny sledované 

ukazatele se vyznačují rostoucím vývojem. Výkyvy od optimálních hodnot zapříčiněné 

vysokými objemy zásob, jsou každoročním faktem. Společnost je tedy i v budoucnu schopna 

splácet své závazky.  

 

Strategickým cílem v oblasti zadluženosti bylo její postupné snižování. I v tomto 

případě lze hovořit o jeho splnění. Hodnoty ukazatelů zadluženosti mají klesající tendenci a to 

v důsledku růstu plánovaného zisku a snahy společnosti snižovat závislost na cizích zdrojích 

financování.  

 

Analýzou rentability bylo zjištěno, že i v této oblasti je dosahováno strategického cíle, 

tj. zachování stoupajícího trendu všech ukazatelů. Společnosti je na základě minulého vývoje 

predikován rostoucí zisk, což má za následek růst hodnot ukazatelů rentability. 

 

V případě ukazatelů aktivity bylo cílem společnosti snížit vysoké hodnoty, kterých je 

každoročně dosahováno u jednotlivých ukazatelů. Tento cíl se nepodařilo splnit. Ukazatel doba 

obratu aktiv pravidelně dosahuje extrémních hodnot v důsledku nutnosti každoročního 

předzásobení pšenicí po žních. Tento fakt je zohledněn i při sestavování finančního plánu.  Toto 

specifikum je neměnné a opakuje se každý rok. Ukazatel doba obratu pohledávek rovněž 
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nabývá velmi vysokých hodnot v minulém i v predikovaném období. V dnešní nejisté 

ekonomické situaci se lze jen stěží spoléhat pouze na dobrou platební morálku odběratelů. 

Dlouhá lhůta splatnosti faktur a hrozba druhotné platební neschopnosti může mít neblahé 

následky. Společnost by měla věnovat zvýšené úsilí vymáhání svých pohledávek. Např. častější 

využívání sankcí (penalizace pozdních plateb, omezení dodávek) apod.. Nabízí se ještě možnost 

využití faktoringu, tedy odkupu krátkodobých pohledávek bankou. Vedení společnosti se této 

možnosti zatím brání a to zejména z důvodu relativně vysokých nákladů, které je nutné bankám 

za poskytování této služby hradit.  

 

V sestaveném finančním plánu je možné najít silné stránky i hrozby. Rostoucí 

predikované tržby a čistý zisk lze považovat jednoznačně za pozitivum. Jako hrozba se může 

jevit vysoké tempo růstu peněžních prostředků společně s klesajícím tempem růstu 

dlouhodobého majetku. Řešením by mohla být investice volných peněžních prostředků do 

nového dlouhodobého majetku. Avšak výrobní prostředky této společnosti byly pořízeny na 

klíč v roce 2004 před vstupem do EU. Specifikem škrobárenské výroby je, že tato zařízení mají 

poměrně dlouhou životnost (15 – 20 let). Z tohoto důvodu není potřeba v plánovaných letech 

2010 – 2014 příliš investovat do rozvojových investic. Společnost nemá v tomto období záměr 

investovat do aktivit jiného, než škrobárenského charakteru.  

 

Dalšími hrozbami jsou již výše zmiňovaná vysoká hodnota ukazatelů likvidity, nízká 

zadluženost a vysoká doba obratu aktiv a pohledávek. S růstem likvidity klesá rentabilita 

vlastního kapitálu. Při velmi nízké úrovni zadluženosti nedosahuje podnik příslušné rentability 

vlastního kapitálu. Vysoké hodnoty ukazatelů doba obratu aktiv a pohledávek rovněž nejsou 

žádoucí.  Společnost by tato fakta měla zohlednit. 

 

Při rozboru ukazatele ROS vyšlo najevo, že jeho skutečná hodnota v roce 2010 byla o 

1,82% nižší, než plánová hodnota roku 2010. Pomocí pyramidového rozkladu a následně 

provedené analýzy odchylek bylo zjištěno, že na tuto odchylku má největší vliv ukazatel 

provozní rentabilita tržeb, jehož vliv byl vyčíslen na -2,34%. Strategickým cílem u ukazatele 

ROS bylo udržet se v rozmezí 5 – 8%. Tento cíl byl splněn. 
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Porovnáním skutečné hodnoty ukazatele ROE v roce 2010 a plánové hodnoty v roce 

2010 bylo zjištěno, že jeho skutečná hodnota je o 0,41% nižší. Pyramidovým rozkladem a 

analýzou odchylek vyšlo najevo, že ukazatel finanční páka má největší vliv na tuto odchylku. 

Tento vliv byl zaznamenán ve výši -1,31%. Rovněž u ukazatele ROE byl stanoven strategický 

cíl, kterým bylo udržet jeho hodnotu v rozmezí 8 – 11%. I v tomto případě bylo stanoveného 

cíle dosaženo. 

 

Při rozkladu ukazatele ROA vyšlo najevo, že hodnota tohoto ukazatele je v plánovém 

roce 2010 o 0,02% nižší, než ve skutečném roce 2010. Z pyramidového rozkladu ukazatele 

ROA bylo zjištěno, že na tuto odchylku nejvíce působil ukazatel EBT/A, jehož vliv činil 

0,63%. U ukazatele ROA bylo hlavním cílem udržet se v plánovém rozpětí 9 – 11%. Tohoto 

cíle bylo dosaženo. 

 
Závěrem lze říci, že zpracovaný finanční plán je pro společnost optimistický v tom 

smyslu, že mimo pozitivních zjištění byla odhalena i možná rizika, která mohou nastat. Při 

svých rozhodnutích by společnost měla na tento plán brát zřetel. 
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OBL         obligace 
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