
 
 

Anotace 
Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o 
střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými 
jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem práce je vytvořit střednědobý finanční plán 
ve dvou verzích. Každá z verzí disponuje určitými specifiky a dopady na budoucí stav finančního 
zdraví společnosti. Celá práce je rozdělena do několika částí, kde první je věnována 
teoretickým informacím ohledně finančního plánování a finanční analýzy. Další část ukazuje 
to, čemu se podnik věnuje, kupříkladu – produktové portfolio, trhy, způsob finančního 
plánování, atd. Zbytek práce je praktický a je tvořen finanční analýzou a střednědobým 
finančním plánem. Kapitola finanční analýzy aplikuje různé metody jako podílové ukazatele, 
analýzu struktury a predikci finančního zdraví, a to vše s ohledem na získávání co 
nejpřesnějších výsledků z dostupných informací. Celá práce končí tvorbou dvou scénářů 
střednědobého finančního plánu, jejich vzájemným srovnáním a posléze i srovnáním 
s historickými údaji. 
 
Klíčová slova: finanční plánování, finanční analýza, střednědobý finanční plán, podílové 
ukazatele, analýza struktury, scénáře finančního plánu. 
 
 
 

Annotation 
The content of this thesis concerns the creation of a financial plan proposal. There is a mid-
term financial plan which is created with the use of public information, such as financial 
reports, predictions of the future, etc. The main goal consists of proposing two scenarios of a 
financial plan. Both are about preparing a proposal for two different potential trends, which 
are supposed to show the impact on the financial health of the company. The whole paper is 
divided into several parts.  The first concerns theoretical information about financial planning 
and analysis. The next part shows what the company deals with e.g., product portfolios, 
markets, methods of financial planning, etc. The rest of the paper is practical and it’s focused 
on financial analysis and mid-term financial planning. The section of financial analysis applies 
various methods like financial ratios, structure analysis and predictions of financial health to 
get the most precise results from the available information. The paper concludes with the 
creation of two scenarios of a mid-term financial plan and their comparison with each other 
and then with historical data. 
 
Keywords: financial planning, financial analysis, mid-term financial plan, financial ratios, 
structure analysis, financial plan scenarios.   
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1 Seznam použitých zkratek 

A   Aktiva 
BCF   Bilance Cash Flow 
C   Celkový zpoplatněný kapitál  
CF   Cash Flow 
CFbil   Bilanční Cash Flow 
CK   Cizí zdroje 
CKkr   Krátkodobé cizí zdroje 
CKdl   Dlouhodobé cizí zdroje 
CKur   Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry 
CKur(kr)   Krátkodobé bankovní úvěry 
CP   Cenné papíry 
ČD   Čisté dluhy 
DFM   Dlouhodobý finanční majetek 
DHM   Dlouhodobý hmotný majetek 
DN   Doba návratnosti 
DNM   Dlouhodobý nehmotný majetek 
DO   Doba obratu 
Ds Sazba daně z příjmů právnických osob 
EAT   Zisk po zdanění (Earnings after Taxes) 
EBT   Zisk před zdaněním (Earnings before Taxes) 
EBIT   Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before Interest and Taxes) 
EBITDA Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortisation) 
EVA   Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 
FM   Krátkodobý finanční majetek 
HV   Hospodářský výsledek 
KČD   Krytí čistých dluhů 
KFM   Krátkodobý finanční majetek 
KP   Krátkodobé pohledávky 
KS   Konečný stav 
KZPK   Krytí zásob pracovním kapitálem 
L3   Běžná likvidita 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
NOPAT Čistý provozní zisk (Net Operating Profit after Taxes) 
NOWC   Provozně nutný pracovní kapitál (Net Operating Working Capital) 
NWC   Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 
OA   Oběžná aktiva 
P   Pasiva 
PPL   Provozní pohotová likvidita 
PS   Počáteční stav 
rd    Úroková míra placená z CKur  
rf   Bezriziková výnosová míra 
rFS Přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 
rLA Přirážka za malou velikost subjektu 
rPS (rPOD) Přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 
ROA   Rentabilita aktiv (Return on Assets) 
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ROCE   Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 
ROE   Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 
ROS   Rentabilita tržeb (Return on Sales) 
SA   Stálá aktiva 
T   Celkové tržby 
UK   Úrokové krytí 
Ún   Nákladové úroky 
VK   Vlastní kapitál 
VÝK   Celkové výkony 
VZZ   Výkaz zisku a ztráty 
WACC Vážený průměr nákladů na kapitál (Weighted Average Cost of Capital) 
WC   Pracovní kapitál (Working Capital) 
ZK   Základní kapitál 
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2 Úvod 

Finanční plánování je velice složitý proces sestávající se ze schopnosti analytika pojmout 
faktory působící na podnik, ať už vnější, tak vnitřní a s jejich kombinací predikovat jeho možný 
budoucí vývoj. Právě tato poučka byla důvodem volby vybraného tématu a snaha o jeho 
aplikování na reálný podnik. Nicméně pokud bude uvažován plnohodnotný finanční plán, je 
nasnadě zamyslet se, čím vyplnit jeho informační základnu, neboť budoucnost není jasně 
definovatelná. Tato úvaha je navíc ještě prohloubena skutečností, že pokud objekt plánování, 
respektive vybraný podnik, disponuje specifickým portfoliem činností, jejichž uskutečnění není 
možné přesně predikovat, bude tvorba takového plánu o to složitější. Kombinace předchozích 
argumentů vytvořila základ projektu návrhu finančního plánu, který se bude vyznačovat 
jedním specifikem, a to nezasvěceností. Vysvětlení je prosté. Pro potřeby této práce se stavím 
do role nezávislého externího analytika, který má za úkol odhadnout možný budoucí vývoj 
podniku, a to v horizontu následujících třech plánovaných období, kdy jedinými vstupními 
hodnotami budou veřejně přístupné informace o výsledcích hospodaření vybraného podniku, 
okolí podniku a jeho předpokládaném směřování. A právě pro realizaci vybraného projektu 
jsem vybral původní českou obchodní společnost AŽD Praha s.r.o., která disponuje všemi výše 
uvedenými atributy a poslouží tak jako model pro stavbu střednědobého plánu. 
 
Již v úvodu je nutné poznamenat významný fakt, a to, že výsledek této práce nemá primárně 
za úkol vytvořit plnohodnotný střednědobý plán, kterým se má posuzovaný subjekt řídit. Pro 
takový projekt by bylo zapotřebí proniknout mnohem hlouběji do prostředí podniku a zároveň 
vycházet z o poznání detailnějších informací, než těch veřejně dostupných. Cílem této práce je 
tvorba možných scénářů vývoje, založená na vlastních úvahách autora, získaných důkladnou 
analýzou dostupných informací pomocí sofistikovaných metod a jejich převedení do možné 
budoucnosti.  
 
Pro důkladnější rozvinutí cílů práce slouží následující postup. V první části práce bude 
obsažena teoretická část, která popíše principy jednotlivých použitých metod vyskytujících se 
v práci. Poté bude představen samotný podnik, a to s důrazem na jeho současné a možné 
budoucí aktivity. Zároveň bude představen stávající stav finančního plánování, který je 
podnikem aplikován. V další části, která bude souhrnně nazvána finanční analýza, bude kladen 
záměr na posouzení výkonnosti podniku a návrh informačních vstupů finančního plánování, 
které budou z největší části tvořeny výsledky dosaženými finanční analýzou. Posledním 
krokem bude návrh dvou variant střednědobého finančního plánu, vyplývajících z dostupných 
informací a mých vlastních úvah coby autora. V úplném závěru dojde k posouzení obou 
navrhovaných variant z hlediska vlivu na finanční zdraví subjektu a celkové zhodnocení 
výsledků diplomové práce.  
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3 Teoretický základ 

3.1 Finanční plánování 

Cesta k zajištění prosperity podniku nevychází pouze ze schopnosti současného zajišťování 
jejího efektivního fungování, ale hlavně ze schopnosti předpokládat, zda je takový stav i nadále 
udržitelný a pokud ne, tak jak jej opět dosáhnout. Právě touto otázkou se zabývá finanční 
plánování, neboť to by mělo být odpovědí na zmíněné otázky a zároveň tvořit důležitý podklad 
pro podnik, případně jeho investory, o možném směrování a z toho plynoucího dosahování 
stanovených cílů1. V praxi se lze setkat s několika druhy finančního plánování, převážně dle 
jejich vztahu k času. V tomto případě je myšleno, že plánování se může zabývat obdobími 
v řádu týdnů, měsíců i let.  
 
Tato práce se bude věnovat plánování střednědobému až dlouhodobému, a to takovému, 
které se zabývá časovým obdobím v řádu jednoho až pěti let, kdy hlavní náplní plánu by mělo 
být zodpovězení otázek získávání a udržování podnikových zdrojů a s nimi souvisejícími 
činnostmi k jejich zajištění s ohledem na strukturu a charakter využitého kapitálu, a to vše 
s důrazem na dosažení bezpečného a efektivního chodu podniku2. Nic není tak jednoduché, 
jak se na první pohled může zdát, protože stavba finančního plánu nemá žádná předem 
stanovená univerzální pravidla, kterými jej sestavit a zajistit tak jeho nepochybnou vypovídající 
schopnost 3. Tento fakt podporují i mnozí světoví odborníci jako třeba Peter F. Drucker, podle 
kterého je složitost predikovaní natolik složitá, že nejlepším způsobem jak predikovat 
budoucnost, je její vytvoření4. 
 
Jak již bylo řečeno, tak základním nástrojem správného finančního plánování je finanční plán, 
v tomto případě střednědobý finanční plán, který je součástí dlouhodobého komplexního 
plánu podniku a je s ním propojen vzájemnou vazbou, kdy bere zřetel na dílčí plány, jako jsou 
plány investic, výroby či prodeje, ale také na postavení subjektu vůči konkurenci a celému 
odvětví 5. Cílem střednědobého finančního plánu je integrace těchto plánů a vymezení 
optimální struktury kapitálu a jejího efektivního využití tak, aby bylo dosaženo zmíněných 
přínosů v podobě naplnění podnikových cílů a ekonomických přínosů pro vlastníky6. 
 

3.1.1 Metody sestavování finančního plánu 

Jak již bylo řečeno, neexistuje jednotný vztah pro sestavení finančního plánu, je zde však 
možnost definovat několik vzájemně kombinovatelných sofistikovaných činností pro dosažení 
žádoucích výsledků. Výčet hlavních metod je následující7: 
 
 

                                                      
1 Financial Plan [online]. © 2015, Investopedia, LLC. [cit. 23.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/f/financial_plan.asp. 
2 What is Financial Planning? Meaning Types of Financial Plans [online]. © 2015 Kalyan City Life Blog [cit. 
24.5.2015]. Dostupné z: http://kalyan-city.blogspot.com/2011/11/what-is-financial-planning-meaning.html. 
3 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 
4 Peter Drucker Quotes [online].  Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote [cit. 24.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.brainyquote.com/ quotes/ quotes/p/ peterdruck131600.html. 
5 FOTR Jiří. Strategické finanční plánování 
6 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
7 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 
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 Kauzální metody – metody založené na určení procentního podílů k tržbám při výchozí 
myšlence, že hlavním akcelerátorem dynamického vývoje podniku je právě růst jeho 
tržeb. Ostatní parametry vznikají odvozením od tržeb, případně od jiných položek, 
které jsou zvoleny jako výchozí základna pro predikci.  

 Statistické metody – predikce vychází ze statistické závislosti vyjádřené regresní funkcí 
na základě minulého vývoje. Jednotlivé závislosti se promítají do budoucích cílů a 
úkolů. 

 Ekonometrické metody – metody založené na vzájemné interakci skutečně 
dosažených ekonomických parametrů vyjádřených jako proměnné a cílové ukazatele. 

 Simulační metody – modelování predikovaných parametrů na základě vývoje 
makroekonomického a mikroekonomického prostředí v několika scénářích. Nejlepším 
scénářem je takový, který se blíží ke skutečnému vývoji. 

 
Všechny zmíněné metody mají společný proces tvorby výsledného plánu, a to8: 
 

1. Sestavení výchozí ekonomické analýzy 
2. Predikce vývoje tržeb 
3. Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího procesu, zahrnujícího 

kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic 
4. Promítnutí změn do majetkové bilance  
5. Promítnutí vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledku hospodaření 
6. Sestavení plánu peněžních toků 
7. Zhodnocení dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového 

managementu 
 
S přihlédnutím k jednotlivým metodám a postupům záleží na analytikovi, kterou kombinaci 
upřednostní, neboť tento krok je velice individuální a záleží na typu podniku a hlavně na 
charakteru jeho portfolia.  
 

3.1.2 Potřeba dodatečného financování9 

Při konstrukci finančního plánu může dojít k takovému stavu, kdy se plánovaná aktiva 
nerovnají plánovaným pasivům. Tato diskrepance vyjadřuje stav, kdy plán vyžaduje dodatečné 
zdroje financování a tento stav lze vyjádřit následovně (viz. Rovnice 1): 
 
 Potřebné zdroje financování = Δ aktiv – Δ pasiv – Δ zadrženého zisku  (1) 
 
Pokud je výsledek pozitivní, je nutné obstarat nové zdroje financování, kterými lze pokrýt 
budoucí potřebu kapitálu vzniklého vyšším růstem aktiv, než pasiv. V opačném případě, a to 
když je výsledek negativní, podnik vykazuje přebytek zdrojů financování, což dovoluje splatit 
část závazků, případně investovat do finančního majetku. 
 
 
 

                                                      
8 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
9 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
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3.1.3 Zhodnocení finančního plánu 

Závěrečným krokem finančního plánu je jeho ověření z hlediska přínosů pro podnik. K tomuto 
kroku lze použít soubor ukazatelů finanční analýzy (viz. Kapitola 5), kterými analytik může 
kvantifikovat budoucí přínos učiněných doporučení vzhledem k podniku samotnému i k jeho 
vlastníkům10.  
 

3.2 Účetní výkazy11 

Pokud má být vytvořen vypovídající finanční plán, který přinese podniku adekvátní informace 
nutné k optimálnímu řízení podniku, a to nejen po finanční stránce, je potřeba provést 
důkladnou finanční analýzu. Aby však mohla být taková analýza uskutečněna, je třeba zajistit 
základní požadavek – informační základnu. Tou nejdostupnější a nejvíce vypovídající 
informační základnou z pohledu finanční analýzy jsou účetní výkazy.  
 
Z pohledu finanční analýzy je třeba splnit dvě základní funkce, a to prověřit finanční zdraví a 
vytvořit základ pro finanční plán. Aby bylo zajištěno dosažení těchto funkcí, je potřeba mít 
k dispozici tři základní účetní výkazy, a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty (VZZ) a výkaz Cash Flow 
(BCF). V případě rozvahy a VZZ je struktura závazně stanovena Ministerstvem financí a jsou 
zároveň závaznou součástí účetní závěry v soustavě podvojného účetnictví.  
 

3.2.1 Rozvaha12 

Prvním povinným účetním výkazem podniku je rozvaha. Rozvahu lze definovat jako stavový 
výkaz, neboť podává obraz o stavu aktiv a pasiv podniku k určitému dni, zpravidla 
k poslednímu dni posuzovaného období za dané období. Principem rozvahy je bilance, tj. dvě 
strany, které se vždy musí rovnat. Strukturou je rozvaha tvořena dvěma stranami, a to aktivy 
(majetek podniku) a pasivy (zdroje financování majetku). Podrobnější členění obou stran je 
následující: 
 

 
Obrázek 1 - Rozvaha (vzor)13 

 

                                                      
10 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 
11 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
12 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
13 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. str.7 
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3.2.2 Výkaz zisku a ztráty14 

Druhým povinným výkazem je výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka. Na rozdíl od rozvahy se 
nejedná o ukazatel stavový, nýbrž tokový. Důvod je zjevný, jak již bylo řečeno, rozvaha operuje 
s pohledem na stav jednotlivých položek k danému dni, kdežto výkaz zisku a ztráty vychází 
z vývoje jednotlivých položek za zmiňované období.  
 
Předmětem zájmu výsledovky jsou výhradně náklady a výnosy, které je nutné striktně 
odlišovat od příjmů a výdajů (viz. Kapitola 3.1.3). Základní problematikou je zjištění, jak 
jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivnily výsledek hospodaření. Stejně tak rozděluje 
výsledek hospodaření na jednotlivé úrovně podle jeho vztahu k působení jednotlivých položek 
nákladů a výnosů (viz. Obrázek 2). 
 

 
Obrázek 2 - VZZ (HV rozdělení)15 

 

3.2.3 Výkaz Cash Flow16 

Posledním výkazem je bilance Cash Flow, která již netvoří soubor povinně zveřejňovaných 
výkazů. Nicméně, její vypovídající schopnost z hlediska potřeb finanční analýzy a finančního 
plánování, je velmi významná a důležitá. Z tohoto důvodu existuje mnoho rozličných způsobů, 
jak tento výkaz sestavit. Avšak v první řadě je vhodné představit samotný výkaz. Cash Flow se 
věnuje pohybu peněžních prostředků a je založeno na takzvaném akruálním principu, který 
vyjadřuje nesoulad mezi příjmy a výdaji s výnosy a náklady, neboť náklady a výnosy se účtují 
v tom období, se kterým jsou věcně i časově spjaty, a to bez ohledu na to, zda v daném období 
došlo k uskutečnění platby daných položek. I z tohoto důvodu se můžeme v účetních výkazech 
setkat s položkami nákladů příštích období a výnosů příštích období, tyto položky jsou 
vyjádřením takových plateb, které byly uhrazeny v běžném období, ale věcně je lze přidružit 
k období budoucímu. Dalším druhem nesouladu je nesoulad věcný, který vychází z úvahy, že 
existují i takové skupiny nákladů (případně výnosů), které však nejsou provázeny žádnými 
výdaji (resp. příjmy) a stejně tak i výdaje, které nejsou náklady či příjmy, které nejsou výnosy. 
 
Tím nejjednodušším, avšak velice agregovaným, způsobem je metoda sestavení na základě 
rozdílu konečného a počátečního stavu peněžních prostředků podniku. Peněžní prostředky 
podniku lze nalézt v rozvaze, a to pod finančním majetkem. Jednoduchý výpočet by byl 
proveden na základě následujícího vztahu: 
 

CF celkem = KS peněžních prostředků – PS peněžních prostředků   (2) 

                                                      
14 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
15 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. str. 32 
16 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 

provozní

z finančních operací

za běžnou činnost

mimořádný

za účetní období

před zdaněním

výsledek 

hospodaření



8 
 

 
Tento způsob se však hodí spíše jako způsob kontrolní, neboť nepodává náhled na jednotlivé 
úrovně CF, které o hospodaření podniku vypovídají mnohem věcněji nežli pouhý souhrnný 
výsledek17. Pro hlubší analýzu je vymezena samostatná kapitola (viz. Kapitola 3.8). 
 

3.2.4 Vzájemné vazby mezi jednotlivými výkazy18 

Mezi jednotlivými finančními výkazy existují vzájemné vazby, které se navzájem ovlivňují a jsou 
na sobě přímo závislé. Jádrem celého systému je rozvaha, zbylé dvě bilance jsou od ní 
odvozené. Právě na tomto schématu (viz. Obrázek 3) lze vysvětlit funkce komponentů 
systému. Jak již bylo řečeno, páteří je rozvaha19. VZZ popisuje proces vedoucí k tvorbě každé 
úrovně zisku (viz. Kapitola 3.3) na principu přírůstku vlastního kapitálu popisujícího schopnost 
podniku zhodnocovat kapitál vložený do podniku. Druhým odvozeným výkazem je BCF (viz. 
Kapitola 3.2.3), který vysvětluje, proč a jakým způsobem došlo ke změnám peněžních položek 
aktiv, čímž dovoluje provést jejich analýzu a plánování. 
 

 
Obrázek 3 - Provázanost účetních výkazů20 

 

3.3 Modifikace zisku21 

Jako jedním z výchozích prvků následující finanční analýzy bude ukazatel hospodářského 
výsledku. Vzhledem k tomu, že právě tento syntetický ukazatel vypovídá o efektivnosti 
podnikové činnosti, a to z hlediska přebytku výnosů nad náklady, je nutné jej dostatečně 
identifikovat. Avšak pro různé potřeby analýzy je třeba pracovat s různými modifikacemi 
tohoto ukazatele tak, aby co nejlépe odpovídal řešené problematice. 
 
Pro tuto práci slouží následující základní dělení jednotlivých kategorií hospodářského výsledku 
(viz. Obrázek 4). Zisk je zde rozdělen do čtyř úrovní podle toho, jakým způsobem je jejich 
sumarizace rozsáhlá. Základní rozdělení je následující – čistý zisk (EAT), zisk před zdaněním 

                                                      
17 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady 
18 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
19 Vysvětlení zkratek - VK (vlastní kapitál), CK (cizí kapitál)  
20 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. str. 38 
21 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 
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(EBT), zisk před úroky a zdaněním (EBIT) a zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA). 
Teoreticky může být tento výčet navýšen ještě o ukazatele zisku pro akcionáře (tzv. Earnings 
Available for Common Stockholders), který ještě od hodnoty zisku po zdanění odečítá výši 
vyplácených dividend za prioritní akcie. Tento ukazatel není v této práci uvažován, protože 
nemá pro daný podnik vypovídající hodnotu a jeví se tak nadbytečným. 
 

 
Obrázek 4 - Modifikace zisku22 

 
Dále využívanou modifikací hospodářského výsledku, která bude zároveň použita v této práci, 
je čistý provozní zisk, tzv. NOPAT. Zde vyvstává poměrně velký problém s jeho definicí, 
respektive s jeho získáním. NOPAT je ukazatelem hojně užívaným v anglofonní literatuře, kde 
má však několik různých definic a způsobů výpočtu. Tento fakt se však ještě více prohlubuje 
při převodu do českého prostředí, kde se jeho získání o to více komplikuje23. Vzhledem k těmto 
skutečnostem byl vybrán způsob stanovení přes ukazatel EBIT, ke kterému se přiklání i většina 
tuzemských autorů (viz. Marinič či Sedláček).  
 

NOPAT = EBIT ∙ (1 - Ds)         (3) 
 

3.4 Čistý pracovní kapitál (NWC)24 

Důležitou otázkou při finančním plánování je způsob, jak zajistit bezporuchový a efektivní chod 
podniku. Výraznou úlohu zde hraje zajištění a udržování platební schopnost podniku. Podnik 
užívá k úhradě svých závazků mimo jiné oběžný majetek. Právě struktura tohoto majetku 
ovlivní potřebu zdrojů financování a s tím i jejich strukturu. Aby bylo dosaženo kýženého stavu, 
kdy je podnik schopen efektivně hradit své závazky, je nutno se řídit tzv. základním pravidlem 
pro financování, podle kterého je pro zachování bezproblémového chodu podniku potřeba 
sladit doby splatnosti jednotlivých zdrojů a jejich doby vázanosti v určitých složkách majetku. 
Proto musí podnik definovat, které složky mají dlouhodobý charakter, a které naopak 
krátkodobý. Tento krok není vůbec jednoduchý, neboť není jednoznačně dáno, že to, co je 
kupříkladu obsahem oběžných aktiv má vždy krátkodobý charakter. Mezi položky oběžných 
aktiv, resp. oběžného majetku, které mohou mít dlouhodobý charakter, spadají třeba 
pohledávky či zásoby s dobou vázanosti delší než jeden rok. Tyto složky oběžného majetku 
musí být důkladně separovány a z hlediska financování pro ně musí platit stejné podmínky 

                                                      
22 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. str. 8 
23 Není zisk jako zisk [online]. Copyright © 2010-2011 Nitana s.r.o. [cit. 1.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/neni-zisk-jako-zisk. 
24 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 
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jako pro aktiva stálá, a to, že by mělo být pro jejich financování využíváno dlouhodobých 
zdrojů, nikoliv těch krátkodobých. Právě tuto problematiku řeší jeden z rozdílových ukazatelů, 
který se zve čistý pracovní kapitál. Pro jednodušší rozlišení položek podnikové rozvahy lze 
uvažovat následující schéma (viz. Obrázek 5), které rozděluje jednotlivé složky podle jejich 
časového charakteru.  
 

 

Obrázek 5 - Dělení rozvahy dle vázanosti majetku a splatnosti zdrojů financování25 

 

3.4.1 Výpočet NWC pomocí metody krátkodobých položek 

První metodou výpočtu NWC je způsob, ve kterém vycházíme z krátkodobých rozvahových 
položek, respektive jako z rozdílu mezi oběžnými aktivy a krátkodobými zdroji financování (viz. 
Rovnice 4). Tento způsob vychází z předpokladu, v jaké výši budou oběžná aktiva kryta (OA) 
dlouhodobým kapitálem (CKkr).  
 

NWC = OA - CKkr         (4) 
 

3.4.2 Výpočet NWC pomocí metody dlouhodobých položek 

Opačným způsobem je určení hodnoty čistého pracovního kapitálu využitím dlouhodobých 
rozvahových položek, přesněji řečeno rozdílem mezi hodnotou dlouhodobých zdrojů 
financování (CKdl) z rozvahy a hodnotou stálých aktiv (SA). Výsledkem je hodnota 
dlouhodobých finančních zdrojů použitých pro financování časti oběžného majetku, dle 
vztahu:  
 

NWC = (VK + CKdl) - SA        (5) 
 

3.4.3 Výsledná hodnota NWC 

Žádoucím výsledkem výpočtu je hodnota NWC, která je větší než nula. V případě, že nastane 
opačná situace, a to když NWC klesne do záporných hodnot, nebo bude nulové, tak podniku 
vzniká tzv. nekrytý dluh. Tato skutečnost implikuje neschopnost podniku splácet své okamžitě 
splatné závazky a management musí najít taková nápravná opatření, aby tato situace byla co 
nejdříve změněna.  
 

                                                      
25 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 
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3.4.4 Ukazatelé WC, NWC a  NOWC26 

 Pracovní kapitál (WC) – označuje položky oběžných aktiv, které jsou použity v provozu. 
K těmto položkám se také přiřazují i ostatní aktiva, například v podobě aktivního 
časového rozlišení. 

 Čistý pracovní kapitál (NWC) – jedná se o rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých 
závazků. 

 Čistý provozně nutný pracovní kapitál (NOWC) – obsahově na podobné bázi jako NWC, 
s tím rozdílem, že v tomto případě dochází k vyloučení části majetkových položek a 
závazků, které přímo nesouvisí s provozními výnosy. 

 

3.5 Analýza stavových ukazatelů27 

Jedním z druhů finanční analýzy je analýza stavových ukazatelů, která částečně poslouží jako 
výchozí podklad pro další druhy analýzy, např. faktorovou analýzu. Mezi analýzu stavových 
ukazatelů zahrnujeme dva základní typy analýz – horizontální a vertikální. 
 

3.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá analýzou vývojových trendů v čase u absolutních ukazatelů, a 
to jejich změnami. Důležitým faktorem je dostatečně dlouhá časová řada, která snižuje riziko 
vzniku nepřesností z hlediska interpretace výsledků. Druhým faktem, který by si analytik měl 
uvědomit je příslušnost podniku k určitému odvětví, a to pokud možno také v analýze 
zohlednit28. 
 
Způsob výpočtu je následující29: 
 

absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1      (6) 
 

 % změna = (absolutní změna x 100) / ukazatel t-1     (7) 
 

3.5.2 Vertikální analýza 

Druhým způsobem je analýza vertikální, která se nezabývá už vývojovým trendem 
pokračujícím z minulosti, ale zaměřuje se na vnitřní strukturu absolutních ukazatelů, 
respektive jejich procentní rozbor. Principem je porovnání jednotlivých položek účetních 
výkazů (v tomto případě rozvahy) k celkové sumě aktiv a pasiv. Tento způsob dovoluje srovnání 
účetních výkazů v čase skrz vývoj jejich struktury, ale lze také použít k benchmarkingu, resp. 
porovnání jednoho subjektu s jiným30.  
 
Výpočet vertikální analýzy je prostý, neboť vychází z vyjádření jednotlivých položek účetních 
výkazů, a to na bázi procentuálního podílu ke zvolené základně reprezentující sto procent. 

                                                      
26 BRIGHAM E.R., EHRHARDT M.C.. Financial Management. Theory and Practice 
27 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
28 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
29 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 68 
30 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
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V praxi se využívá jako základna hodnota celkových aktiv a pasiv v případě rozvahy a hodnota 
celkových výnosů a nákladů v případě výkazu zisku a ztráty31. 
 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Základním nástrojem finanční analýzy je především analýza poměrových ukazatelů, jejichž 
podkladem jsou účetní výkazy. Právě výchozí podklad ve formě účetních výkazů z nich vytváří 
jedny z nejčastěji používaných metod. Důvod je prostý - díky dostupnosti těchto výkazů mohou 
být prováděny jak interně, tak i externím analytikem, který má k potřebným hodnotám snadný 
přístup. 
 
V následujícím textu budou používány jen vybrané skupiny poměrových ukazatelů. Důvod je 
zřejmý, každý podnik provede analýzu v takovém rozsahu a složení tak jak sám potřebuje. 
V tomto případě budeme pracovat s následujícím složením ukazatelů: 
 

 
Obrázek 6 - Členění poměrových ukazatelů32 

 
Tento výčet může být obecně doplněn ještě o ukazatele tržní hodnoty, které slouží 
k hodnocení subjektu pomocí burzovních ukazatelů. Použití takovéto analýzy je vhodnější pro 
situaci, kdy se nacházíme v postavení investora. Proto byla tato metoda pro účely této práce 
vynechána, neboť v prvé řadě nelze převážnou většinu ukazatelů použít vzhledem k právní 
formě podnikání daného subjektu a v druhé řadě by přínos ukazatelů nebyl příliš významný33. 
 

3.6.1 Ukazatelé rentability34 

První skupinou jsou ukazatelé rentability, jejichž hlavním vypovídajícím účelem je podat obraz, 
o tom jaká je v podnikatelských aktivitách schopnost získávat nějaký výdělek, nebo v opačném 
případě prodělek, jaká je míra zhodnocení vynaložených prostředků, a to ve formě aktiv, 
kapitálu, popřípadě jiných hodnot, které jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách.   
 
Princip měření rentability vychází z Du Pontova konceptu měření rentability investovaného 
kapitálu, který je znám pod zkratkou ROI, tzn. Return on Investment35. V podnikovém prostředí 
byl tento ukazatel přetransformován právě na jednotlivé ukazatele podnikové rentability. 
 

                                                      
31 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady 
32 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. str. 48 
33 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
34 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
35 Rentabilita aktiv [online] 

l ikvidity

rentability

zadluženosti

aktivity
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Rentabilita aktiv (ROA)36 

Tento ukazatel vyjadřuje návratnost kapitálu vloženého do podniku ve formě aktiv. Tento 
proces lze jinak definovat jako tzv. výdělečnou schopnost (earning power) kapitálu, který byl 
do podniku vložen. Prakticky lze tento proces vysvětlit následujícím vztahem: 
 

ROA = EBIT / A         (8) 
 
Tento vztah lze postavit i na základě jiných modifikací zisku (EAT, EBT), nicméně vzhledem ke 
komplexnosti této verze nebudou ostatní modifikace uvažovány. Stejně tak lze výpočet upravit 
tak, aby podával přehled přímo o čisté návratnosti. Tato možnost by upravila vzorec o vliv 
daňového štítu, čímž by výsledek vypovídal o míře zhodnocení vloženého kapitálu po úhradě 
daňové povinnosti a zaplacení odměny věřitelům ve formě úroku. Vzhledem k charakteru a 
rozsahu práce, i tento vztah bude vynechán a nadále se bude pracovat pouze s uvedenou 
základní formou.  
 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)37 

Ukazatel odvoditelný z ukazatele rentability aktiv, který lze také jinak prezentovat jako 
ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, je ukazatel ROCE, který vyjadřuje 
rentabilitu celkového investovaného kapitálu podle vztahu: 
 

ROCE = EAT / (CKdl + VK)        (9) 
 
Ze vzorce lze konstatovat, že podává komplexní přehled o efektivnosti hospodaření subjektu, 
čehož dosahuje vyjádřením míry zhodnocení celkových aktiv společnosti a jejich financování 
vlastními i cizími dlouhodobými zdroji. 
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)38 

Poměrový ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje, jaký je poměr mezi reálnou 
hodnotou zisku, tzn. čistým ziskem a výší vlastního kapitálu. Z toho vyplývá, že ukazatel udává 
míru zhodnocení vlastního kapitálu. Ukazatel poté může sloužit ke srovnání výkonnosti 
celkového, případně cizího kapitálu, nebo dokáže porovnat zhodnocení vlastního kapitálu 
s mírou inflace a úrokovou mírou vynaloženou na cizí kapitál. Samotné znění základního vztahu 
je následující: 
 

ROE = EAT / VK         (10) 
 

Rentabilita tržeb (ROS)39 

Posledním zástupcem ukazatelů rentability, který je v této práci zastoupen, je ukazatel 
rentability tržeb. Základem ukazatele je poměr mezi složkami hospodářského výsledku, 
konkrétně v tomto případě čistého zisku (popř. jiné modifikace) neboli, jak je uváděno ve 
výkazu zisku a ztráty, v hospodářském výsledku za účetní období a mezi dosaženými celkovými 
tržbami podniku (viz. Rovnice 11). Tento ukazatel lze v praxi také nalézt pod názvem zisková 

                                                      
36 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
37 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
38 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
39 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
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marže, která bude v této práci rovněž použita. Jinou interpretací tohoto ukazatele je způsob 
výpočtu, respektive volby výpočetní základny ve formě zisku, a to buď v podobě EAT či EBIT. 
Oba zmíněné způsoby budou v práci použity. 
 
 ROS = EAT / T; ROS = EBIT / T        (11) 
 

3.6.2 Ukazatelé aktivity 

Další skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatelé aktivity. Ukazatelé aktivity mají za 
poslání stanovit efektivnost podnikové činnosti ve vztahu k intenzitě nasazení a využití 
majetku podniku. Celý tento koncept může fungovat buď na bázi měření obratu aktiv jako 
celku (případně jejich dílčích položek), anebo na bázi určení rychlosti obratu kapitálu vázaného 
v aktivech, tzn. v majetku podniku. Doby obratu celkových nebo jednotlivých aktiv jsou 
zpravidla udávány ve dnech40. 
 

Obratovosti celkových aktiv41 

Nejkomplexnějším ukazatelem aktivity je ukazatel obratu celkových aktiv, který má svým 
charakterem přímý vliv na celkovou rentabilitu podniku a řídí se podle následujících vztahů: 
 

obrat celkových aktiv = T / A        (12) 
 

doba obratu aktiv = A / (T / 365) = 365 / obrat celkových aktiv   (13) 
 

Obratovosti dílčích aktiv42 

Jedním z dílčích ukazatelů obratovosti dílčích aktiv je ukazatel obratovosti zásob (viz. Rovnice 
14)43, který podává obraz o rychlosti obratu zásob ve formě poměru tržeb a průměrného stavu 
zásob.  
 

obrat zásob = T / zásoby        (14) 
 
Odvozeným ukazatelem je ukazatel doby obratu zásob, který vypovídá o tom, jak jsou oběžná 
aktiva vázaná ve formě zásob (viz. Rovnice 15)44. Hodnota se vztahuje k období 365 dní a jejich 
poměru k obratu zásob. 
 

doba obratu zásob = zásoby / (T / 365) = 365 / obrat zásob   (15) 
 
Obdobně jsou koncipovány i ostatní dílčí ukazatele obrátky a doby obratu dílčích aktiv. Jako 
další lze zmínit například ukazatele obratovosti pohledávek, závazků a případně i 
dlouhodobého hmotného majetku, více následující vztahy45: 
 

obrat pohledávek = T / pohledávky       (16) 
 

                                                      
40 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. 
41 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. 
42 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 
43 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 
44 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 
45 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 
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obrat krátkodobých závazků = T / CKkr      (17) 
 

obrat DHM = T / DHM        (18) 
 

doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / (T / 365)   (19) 
 

doba obratu krátkodobých závazků = CKkr / (T / 365)    (20) 
 

doba obratu DHM = DHM / (T / 365)       (21) 
 

Obchodní deficit46 

Klíčový ukazatel z pohledu stanovení kapitálové potřeby má takzvaný obchodní deficit. 
Ukazatel vychází z porovnání a rozdílu doby obratu pohledávek s dobou obratu závazků. 
Výsledkem výpočtu je hodnota, která vypovídá o potřebě kapitálu podniku. V případě, že je 
hodnota kladná, podnik poskytuje úvěry svým zákazníkům a do budoucna vyplývá, že může 
vzniknout potřeba dalších zdrojů financování. V opačném případě přijímá podnik úvěry od 
svých dodavatelů a do budoucna by se měl zaměřit na zvýšení volného peněžního toku. 

 

          obchodní deficit= 
pohledávky z obch. styku

tržby/365
-

závazky z obch. styku

tržby/365
                          (22)   

 

3.6.3 Ukazatelé likvidity47 

To, jak dokáže podnik transformovat svá aktiva na hotovost a ostatní finanční instrumenty je 
otázkou, na kterou odpovídají právě ukazatelé likvidity. Stupeň likvidity je dán stupněm 
likvidnosti aktiv. Proto rozdělujeme několik ukazatelů likvidity48. 
 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vypovídá o skutečnosti, kolikrát jsou krátkodobé cizí zdroje kryty 
oběžnými aktivy (OA) podniku.  
 

běžná likvidita = OA / CKkr        (23) 
 

Pohotová likvidita 

Nižším stupněm je ukazatel pohotové likvidity, který vychází ze stejného principu jako ukazatel 
běžné likvidity očištěného od vlivu zásob. 
 

pohotová likvidita = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / CKkr  (24) 
 
 

 

                                                      
46 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
47 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady 
48 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
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Okamžitá likvidita 

Posledním ukazatelem likvidity je poměrový ukazatel okamžité likvidity, který z výpočtu 
pohotové likvidity vypouští vliv krátkodobých pohledávek. 
 

okamžitá likvidita = finanční majetek / CKkr      (25) 
 

3.6.4 Ukazatelé zadluženosti49 

Další skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatelé zadluženosti, které vyjadřují, jaký je 
poměr vlastních a cizích zdrojů, tedy jaký je vztah mezi dlouhodobým a oběžným majetkem a 
jeho krytím pasivy.  
 
Jeden pohled na zadluženost je postaven na vztahu mezi cizími a vlastními zdroji. Prvním 
ukazatelem zadluženosti je ukazatel celkové zadluženosti, který vychází z podílu cizích zdrojů 
a celkových aktiv, avšak v praxi je také známo pod jeho anglickým názvem, a to debt ratio (viz. 
Rovnice 26). 
 

debt ratio = CK / A         (26) 
 
Druhým ukazatelem zadluženosti je zadluženost vlastního kapitálu. Tento ukazatel stanovuje 
hodnotu, kolikrát dluh podniku přesahuje vlastní kapitál.  
 

zadluženost vlastního kapitálu = CK / VK      (27) 
 
Dalším ukazatelem důležitým pro finanční řízení podniku je ukazatel finanční páky. Finanční 
páka znázorňuje spoluúčast cizích zdrojů v důsledku optimálního zadlužení na zvýšení celkové 
výnosnosti vlastního kapitálu. Výpočet finanční páky opět vychází z podílového vztahu, a to 
tentokrát mezi aktivy a vlastním kapitálem (viz. Rovnice 28). Jiným výkladem problematiky 
finanční páky je takový, že finanční pákou lze rozumět stav, kdy právě cizí kapitál působí 
formou páky, která podpírá vlastní kapitál a tím dochází ke zvýšení rentability vlastního 
kapitálu50. 
 

finanční páka = A / VK        (28) 
 

Ve finanční analýze je i potřeba zjistit, jakou měrou jsou aktiva podniku přímo financována 
kapitálem vloženým vlastníky, tzn. vlastním kapitálem. Tento vztah se nazývá koeficientem 
samofinancování. Ten je rovněž znám pod svým anglickým výrazem equity ratio (viz. Rovnice 
29). Zároveň je odvozeninou z předchozího ukazatele debt ratio (viz. Rovnice 26), který by měl 
po součtu s tímto ukazatelem být co nejblíže jedné51.  
 
 equity ratio = VK / A          (29) 
 
Poněkud jiný pohled na zadluženost podniku vychází ze schopnosti podniku splácet své 
závazky. Východiskem v tomto případě je splácení vypůjčeného cizího kapitálu a úhrada 

                                                      
49 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 
50 FOTR Jiří. Strategické finanční plánování 
51 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
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nákladů s tím spojených ve formě úroků. Jedním z použitých ukazatelů, který se na tento fakt 
zaměřuje, je ukazatel úrokového krytí. 
 

úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky      (30) 
 
S tímto pohledem související je i analýza doby splatnosti úvěrů, který vychází z doby, za jakou 

bude závazek splacen určitými provozními peněžními toky podniku (viz. Rovnice 31). 

 

doba návratnosti úvěrů = bankovní úvěry a dluhy / (EAT + odpisy)   (31) 

 

3.7 Faktorová analýza52 

Dalším stylem analýzy je faktorová analýza, která funguje na komplexnější bázi než samotné 
poměrové ukazatele, či ukazatel čistého pracovního kapitálu. Základem pro vyhotovení 
faktorové analýzy jsou právě zmíněné ukazatele, které poslouží jako datová základna. 
Smyslem samotné faktorové analýzy je rozklad jednotlivých syntetických ukazatelů do jejich 
dílčích částí a tvorba popisu kauzálního vztahu mezi nimi, včetně identifikace jejich působení 
v čase. Roli syntetických ukazatelů zde zaujmou ukazatelé rentability vlastního kapitálu, 
rentability aktiv, provozní pohotové likvidity, krytí zásob pracovním kapitálem, úrokového 
krytí a krytí čistých dluhů. 
 
Celý princip faktorové analýzy stojí na principu takzvaných pyramidových ukazatelů, které 
aditivním (součet či rozdíl) nebo multiplikativním (součin či podíl) rozkladem syntetické 
ukazatele na dílčí ukazatele vytváří poklad pro popsání vzájemné závislosti jednotlivých 
ukazatelů a analyzování vnitřních vazeb mezi nimi. Pro vysvětlení principu pyramidového 
rozkladu se používá jeden z prvních představitelů, a to takzvaný Du Pont rozklad rentability 
vlastního kapitálu, který ukazuje na pozitivní vliv zadluženosti podniku ve vztahu k růstu 
rentability pomocí pákového pravidla. Pro dělení se používá následující schéma (viz. Obrázek 
7)53. 
 

 
Obrázek 7 - Du Pont rozklad54 

 

                                                      
52 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 
53 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
54 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. str. 71 
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Postup tvorby celého modelu započne právě u stanovení jednotlivých ukazatelů, které budou 
následně rozděleny na jednotlivé dílčí ukazatele. Tento proces se aplikuje na všechna 
sledovaná období a vzápětí se posoudí změny mezi nimi. Jednotlivá dělení a případná složení 
syntetických i dílčích ukazatelů jsou uvedena v následující tabulce (viz. Tabulka 1). 
 

 
Tabulka 1 - Faktorová analýza (vzor)55 

 
Pro potřeby tohoto dokumentu budou v analytické části vyhotoveny dvě podobné tabulky, 
z nichž první bude obsahovat vypočtené hodnoty uvedených ukazatelů pro každé sledované 
období a druhá bude porovnávat takto dosažené hodnoty mezi jednotlivými obdobími pro 
běžné období a minulé období. Z každého srovnání vyjde procentuální meziroční změna, která 
ukáže, zda došlo k růstu či poklesu daného ukazatele a jestli tato změna měla pozitivní vliv, 
anebo negativní. 
 

                                                      
55 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. str. 174 

Název Struktura

ROA EBIT / A [%]

ROS EBIT / T 

Obrat aktiv T / A

ROE EAT / VK [%]

Zisková marže EAT / T

Obrat aktiv T / A

Finanční páka A / VK

PPL (KP + FM) / CKkr

Doba obratu pohotových aktiv (KP + FM) / (T / 365)

Doba obratu CKkr CKkr / (T / 365)

KZPK (T / Zásoby) / (T / WC) [%]

Obrat zásob T / Zásoby

Obrat WC T / WC

KČD (EAT + Odpisy) / ČD [%]

CF rentabilita VK (EAT + Odpisy) / VK [%]

Zadluženost VK ČD / VK [%]

UK EBT / Ún

Rentabilita celkového kapitálu EBT / A [%]

Celková zadluženost Ckur / A [%]

Průměrná úroková míra Ún / Ckur [%]

Běžné 

období

Minulé 

období

Meziroční 

změna

Ukazatel
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3.8 Analýza Cash Flow 

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnované představení samotného Cash Flow (viz. Kapitola 
3.2.3), tak součástí správné finanční analýzy je i analyzování finančních toků posuzovaného 
subjektu. Pro tento případ existuje několik různých způsobů, které se rozdělují podle 
charakteru zjišťování jednotlivých položek. 
 
Prvním typem je takzvaná přímá metoda sestavení CF, která je založena na sledování reálných 
příjmů a výdajů za určité období. Nicméně tento způsob skýtá určitá specifika, a to hlavně 
v systému zajišťování výchozích hodnot, které by v tomto případě vyžadovali samostatné 
třídění dokladů, což je v mnoha případech velice složité, a tudíž spíše uplatnitelné v kratším 
časovém horizontu. Kratším časovým horizontem je zde myšleno sestavování na bázi 
čtvrtletních či kratších časových intervalů.56  
 
Způsob, který byl vybrán pro tuto práci, je zván jako nepřímá metoda sestavení CF. Nepřímá 
metoda vychází z podmínky podvojnosti, která diktuje, že každá transakce musí mít dvě strany. 
Výchozí hodnotou je v tomto případě hospodářský výsledek ve zvolené formě, který je díky 
tomuto principu transformován na tok peněz, přičemž respektuje zásady věcného a časového 
nesouladu (viz. Kapitola 3.2.3).57 
 

3.8.1 Úrovně Cash Flow 

Při sestavování Cash Flow se vypovídající schopnost zvyšuje rozdělením výkazu do jednotlivých 
úrovní, které přiřazují peněžní toky k oblastem, se kterými souvisejí. V praxi rozlišujeme 
následující úrovně58: 
 

 Cash Flow z provozní činnosti zahrnuje takové peněžní toky, které se vztahují přímo 
k hlavní výdělečné činnosti podniku a zabývají se nejprve toky, které nesouvisejí 
s pohybem pracovního kapitálu. Tuto část lze selektovat a nazvat jako tzv. Cash Flow 
ze samofinancování59, které jsem se rozhodl v práci použít. V další fázi jsou už zahrnuty 
pohyby položek oběžných aktiv, které jsou stěžejním zdrojem vnitřního financování, 
neboť podnik dokáže generovat peněžní toky jen za předpokladu, že je schopen 
vytvářet peněžní toky z běžných obchodních transakcí.  

 Cash Flow z investiční činnosti odpovídá pohybu dlouhodobých aktiv, případně činností 
souvisejících s poskytováním úvěrů apod. Výsledkem je informace o vynakládání peněz 
na dlouhodobá aktiva v návaznosti na budoucí užitek. 

 Cash Flow z finanční činnosti se zabývá takovými toky, které se promítají ve změnách 
vlastního a cizího kapitálu. Výsledkem je možná potřeba přísunu kapitálu od vlastníků 
či věřitelů, nebo naopak odliv kapitálu z podniku. 

 

                                                      
56 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 
57 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady 
58 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 
59 Finanční řízení podniku: cash flow [online].  © 2011 Katedra výrobních systémů, FS TUL [cit. 22.5.2015]. 
Dostupné z: http://educom.tul.cz/educom/inovace /NOP/VY_03_59-
Finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD% 20podniku_cash%20flow_MZ_6.pdf 

http://educom.tul.cz/educom/inovace
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3.8.2 Postup sestavení Cash Flow nepřímou metodou 

Pro sestavení Cash Flow nepřímou metodou opět existuje několik různých způsobů, ale já jsem 
pro tuto práci zvolil způsob následující (viz. Tabulka 2)60, který bude v praktické části upraven 
přímo na míru danému tématu. 
 

 
Tabulka 2 - Sestavení CF nepřímou metodou 

 
Jak je zřejmé z předchozí tabulky (viz. Tabulka 2), tak vliv pohybu jednotlivých položek rozvahy 
je provázen určitými zákonitostmi61. Jedná se o takzvanou problematiku zdrojů a užití, jejichž 
charakter lze interpretovat následovně: 
 

 Jako zdroje lze definovat takový stav, kdy dochází k růstu pasivních položek, popřípadě 
poklesu položek aktivních. Jednoduše se jedná o změnu, která přináší subjektu peněžní 
prostředky, ať už ze získaných úvěrů, či z prodeje stálých aktiv apod. 

 Užitím je myšlen opačný stav, a to takový kdy, pasivní položky ubývají a aktivní naopak 
rostou. Opět je možné tento proces vysvětlit jako odliv peněžních prostředků od 
subjektu v závislosti na pořízení dalšího materiálu potřebného pro výrobu, či zaplacení 
dodavatelské faktury. 

 

3.9 Bankrotní a bonitní modely 

Jedněmi z posledních metod finanční analýzy použité v této práci jsou bankrotní a bonitní 
modely, které mají za úkol posouzení finančního zdraví subjektu za použití ohodnocení 
číselnou charakteristikou získanou aplikací daného modelu. Co se týče bankrotních modelů, 
jejich základní poselství je v predikci rizika bankrotu posuzovaného subjektu. Základním 

                                                      
60 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 52 
61 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 

Počáteční stav peněžních prostředků

Výsledek hospodaření běžného období 

+ odpisy

+ tvorba dlouhodobých rezerv

- snížení dlouhodobých rezerv

+ zvýšení závazků (krátkodobých), krátkodobých bankovních úvěrů, časového rozlišení pasiv

- snížení závazků (krátkodobých), krátkodobých bankovních úvěrů, časového rozlišení pasiv

- zvýšení pohledávek, časového rozlišení aktiv

+ snížení pohledávek, časového rozlišení aktiv

- zvýšení zásob

+ snížení zásob

CF z provozní činnosti

- výdaje s pořízením dlouhodobého majetku

+ příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

CF z investiční činnosti

± dlouhodobé závazky, popř. krátkodobé závazky

± dopady změn vlastního kapitálu

CF z finanční činnosti

Konečný stav peněžních prostředků
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východiskem těchto modelů je skutečnost, že bankrot je taková událost, která se projevuje 
v určitý čas před jeho skutečným dopadem a tudíž podnik vykazuje určité symptomy, které 
takové situaci odpovídají.  
 
Na druhé straně jsou modely bonitní, které mají za úkol posuzovat přímo finanční zdraví ve 
smyslu toho, v jaké finanční situaci podnik je. Jedná se o modely, které vycházejí ze stejného 
principu jako bankrotní modely a jsou vhodné pro posuzování podniku v rámci konkurence či 
období. Nicméně pro potřeby této práce je metoda benchmarkingu vynechána, neboť hlavním 
přínosem z použití těchto modelů je další pohled na možný vývoj podniku v čase62. 
 
Za zmínění určitě stojí také fakt, že výsledky analýzy užitím těchto modelů jsou zatíženy dvěma 
druhy rizik. V první řadě se jedná o výchozí hodnoty potřebné pro výpočet některých modelů, 
neboť ne vždy se jedná o veřejně dostupné a tudíž snadno získatelné hodnoty a je nasnadě 
zda je model natolik důležitý a vypovídající, že stojí za námahu se získáváním těchto hodnot. 
Druhé riziko je globálnějšího typu, neboť tyto modely jsou částečně omezeny, a to jak 
prostorově tak časově. Tento fakt pramení přímo z jejich konstrukce, a proto je vhodné brát 
v potaz, že výsledky nejsou stoprocentní, ale slouží spíše informativně63. I z tohoto důvodu je 
vybráno hned několik různých modelů, které budou aplikovány, aby se tato odchylka 
minimalizovala. 
 

3.9.1 Altmanův model64 

Altmanovo Z-Score je v tuzemsku velmi oblíbeným modelem, a to hlavně díky jednoduchosti 
jeho výpočtu. V praxi se jedná o model vycházející z výpočtu globálních indexů, které jsou 
tvořeny vybranými poměrovými ukazateli, kterým je přiřčena určitá váha. Další nespornou 
výhodou je existence více druhů tohoto modelu, které jsou přizpůsobeny pro potřeby podniků 
obchodovatelných i neobchodovatelných na burze. Pro samotné stanovení takového indexu 
slouží následující vztah65: 
 
 Z = 0,717∙X1 + 0,847∙X2 + 3,107∙X3 + 0,42∙X4 + 0,998∙X5    (32) 
 
Interpretace jednotlivých indexů je následující: 
 

 X1 = NWC / A 
 X2 = Nerozdělený zisk / A 
 X3 = EBIT / A 
 X4 = VK / CK 
 X5 = T / A 

 
Interpretace výsledných hodnot: 
 

 Z < 2,9       - uspokojivá finanční situace   

 1,2 < Z   2,9      - šedá zóna (nevyhraněné výsledky) 

 Z   1,2            - vážné finanční problémy 
 

                                                      
62 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
63 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 
64 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
65 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 
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Důležitým faktem, na který se musí dbát je vypovídající schopnost ukazatele. Je na analytikovi 
jakou váhu přisoudí výsledkům, neboť se jedná o mezinárodní ukazatel, který ne vždy musí 
přesně padnout na míru vybraným subjektům v českém tržním prostředí. Z tohoto důvodu je 
doporučeno počítat s určitou rezervou při předvídání finančního vývoje. 
 

3.9.2 Index IN 

Další skupinou jsou takzvané indexy IN, které byly vytvořeny manžely Inkou a Ivanem 
Neumaierovými, čímž umožnili posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků 
v českém tržním prostředí.  
 
První vybraný index má svůj název dle roku jeho vzniku (rok 1999) a zaměřuje se na stanovení 
bonity podniku z pohledu vlastníků. Princip indexu vychází ze staršího indexu IN95, který se 
naopak zaměřoval na bonitu z pohledu věřitele, avšak ten byl transformován do této podoby 
z důvodu toho, že třeba podnik dokáže hradit své závazky, tak automaticky nemusí tvořit 
hodnotu pro vlastníky. Zajímavým faktorem je i úspěšnost modelu, která se praktickými 
aplikacemi dostala na více než 85%66.  
 
Nejnovějším ukazatelem je index IN05, který se vyvinul ze staršího indexu IN01. Je založen na 
testu průmyslových podniků v roce 2004, tudíž se jedná o mnohem novější model, než 
v případě IN99. IN05 (stejně jako předtím IN01) kombinuje výhody modelů IN95 a IN99, jeho 
konstrukce je následná67: 
 

n KR ur(kr)

A EBIT EBIT T OA
IN05 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09

CK Ú A A CK CK
         


  (33) 

 
 
 
Interpretace výsledných hodnot:  
 

 IN > 1,6  - můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

 0,9 < IN   1,6  - „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

 IN   0,9  - subjekt je ohrožen vážnými finančními problémy 
 

3.9.3 Tafflerův model 

Dalším bankrotním modelem je již starší model z roku 1977, a to takzvaný Tafflerův model, 
který opět funguje na stejném principu jako modely předchozí, a to na bázi diskriminační 
rovnice složené z poměrových ukazatelů a jednotlivých vah jejich důležitosti vzhledem 
k finančnímu zdraví podniku.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
66 NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan NEUMAIER. Výkonnost a tržní hodnota firmy 
67 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 

A B C D E 
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Tafflerova formule je následující: 
 

kr

kr

CKEBIT OA T
T 0,53 0,13 0,18 0,16

CK CK A A
             (34) 

 
 
 
 

3.9.4 Quick test68 

Velmi známým modelem, který se více klaní k těm bonitním, je Kralickův rychlý test. Přívlastek 
„rychlý“ plyne právě z jednoduchosti jeho konstrukce a relativně snadné dosažitelnosti 
vstupních hodnot, které jsou potřebné. Hlavním úkolem tohoto modelu je posouzení finanční 
situace ze čtyř základních oblastí finanční analýzy – stabilita, likvidita, rentabilita a výsledek 
hospodaření.  
 
Konstrukce rychlého testu je taková: 
 

koeficient samofinancování = 
VK

A
        (35) 

doba splácení dluhu z CF = 
bil

CK FM

CF


       (36) 

CF v % tržeb = CF

T
         (37) 

ROA = 
EBIT

A
          (38) 

 
Interpretace výsledných hodnot: 
 

 
Tabulka 3 - Quick test69 

 

3.9.5 Index bonity70 

Posledním použitým modelem je multivariační diskriminační index bonity, který je opět 
principiální obdobou předchozích modelů a svým použitím je hlavně znám v německy 
mluvících zemích.  

                                                      
68 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 
69 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. str. 107 
70 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 

výborný velmi dobrý dobrý špatný
ohrožen 

insolvencí

1 2 3 4 5

Koeficient samofinancování > 30% > 20% > 10% > 0% záporný

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30let

CF v % tržeb > 10%  > 8% > 5% > 0% záporný

ROA > 15% > 12%  > 8% > 0% záporný

Ukazatel

R1 R2 R3 R4 
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Vztah pro index bonity je tento: 
 

CF A EBIT EBIT Zásoby VÝK
B 1,5 0,08 10 5 0,3 0,1

CK CK A VÝK VÝK A
              (39) 

 
 
 
 
Interpretace výsledných hodnot:  
 

 
Obrázek 8 - Index bonity71 

 

3.10 Economic Value Added (EVA) 

Model patentovaný newyorskou konzultační společností Stern Stewart & Co., je založen na 
stanovení ekonomického zisku podniku, který představuje přebytek výnosů, zůstávající 
v podniku po zaplacení služeb výrobních faktorů (cizí a vlastní kapitál). Základní vztah pro 
výpočet EVA je následující72: 
 

EVA = NOPAT – WACC ∙ C        (40) 
 
Nicméně problém nastává v případě stanovení ukazatele vážených nákladů na kapitál (WACC), 
konkrétně jeho strukturní části nákladů na vlastní kapitál, poněvadž tento ukazatel je primárně 
koncipován pro akciové společnosti a náklady na vlastní kapitál vztahuje k prostředí 
kapitálových trhů. Tento koncept se bohužel v tomto případě nedá použít, neboť posuzovaný 
podnik funguje na bázi společnosti s ručením omezeným. Proto je potřeba nalézt jiné řešení 
odpovídající stávajícímu podniku. 
 

3.10.1 Weighted Average Cost of Capital (WACC)73  

Pro výpočet váženého průměru nákladů na kapitál byl zvolen způsob, který byl publikován 
ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s manželi Neumaierovými a je znám 
jako takzvaný ratingový model určování WACC. Model vznikl pro malé a střední podniky 
z důvodu nemožnosti aplikace zásad a principů jako u metody pro společnosti akciové.  
Základní vztah je následující: 
 
 WACC = rf + rLA + rPS + rFS        (41) 
 

Bezriziková výnosová míra (rf) 

Jako bezriziková výnosová míra je v tomto případě brána výnosnost dlouhodobých státních 
dluhopisů. 

                                                      
71 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku. str. 109 
72 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 
73 SCHOLLEOVÁ Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 
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Přirážka za malou velikost subjektu (rLA) 

Hodnota je závislá na výši celkového zpoplatněného kapitálu vloženého do podniku 
stanoveného na základě vztahu: 
 

C = CKur + VK          (42) 
 
Dosazením mohou vzniknout následující situace: 
 

 C > 3 mld. Kč → rLA = 0 
 C < 0,1 mld. Kč → rLA = 5% 

 C74 ∈ (0,1;3) mld. Kč → 
 

2

LA

3 C
r =

168,2


 

 

Přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu (rPS) 

Hodnota závisí na velikosti ukazatele ROA a mohou vzniknout následující situace: 
 

 ROA < 0 → rPS = 10% 
 ROA > rd ∙ (C/A)  → rPS = minimální hodnota v odvětví 

 ROA ∈ (0; rd ∙ (C/A)) → 

2

d
PS

d

r C-EBIT
r =

r C-10 A

 
 

  
  

 

Přirážka za možnou nižší finanční stabilitu (rFS) 

Poslední položkou je rFS, která vychází přímo z doporučených hodnot Ministerstva průmyslu a 
obchodu, kdy středem zájmu je ukazatel běžné likvidity, u kterého se sleduje, zda spadá do 
určitého rozmezí, kde nejnižší hodnotou je XL1 a nejvyšší hodnotou je XL2.  
 
Výpočtem mohou vzejít následující možnosti: 
  

 L3 < XL1 → rFS = 10% 
 L3 > XL2 → rFS = 0% 

 XL1 < L3 < XL2→ 

2

kr
FS

OA
XL2

CK 1
r =

XL2-XL1 10

 
 

  
 
 
 

  

                                                      
74 Hodnoty C dosazovat v mld. Kč 
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4 Obchodní společnost AŽD Praha s.r.o.75 

 

 
 
 
AŽD Praha s.r.o. (dále jen AŽD Praha) je významným českým podnikem s dlouhotrvající tradicí 
na poli zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. Podnik s více 
než šedesátiletou tradicí je v současnosti největším českou společností v oboru zabezpečovací 
techniky působící na tuzemském trhu. Celý subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1466. Subjekt funguje jako obchodní společnost 
s právní formou podnikání „společnost s ručením omezeným“, kmenový kapitál podniku je 
tvořen pouze z vkladů jednotlivých českých společníků. Jménem společnosti jednají ve smyslu 
společenské smlouvy tři jednatelé, kdy každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti 
samostatně.  
 

4.1 Předmět podnikání  

Předmět podnikání subjektu je poměrně rozsáhlý a zaměřuje se na výzkum, vývoj, 
projektování, výrobu, montáž, rekonstrukci a servis zařízení, systémů i investičních celků 
v následujících hlavních oblastech: 

 železniční doprava 
 provoz metra a závodová doprava 
 oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů 
 telematické aplikace 
 silniční, signalizační a parkovištní systémy 
 nové telefonní a rozhlasové systémy do řízení železniční dopravy a pro informování 

cestujících 
 
To, že společnost AŽD Praha zaštiťuje velmi komplexní soubor činností v oblasti automatizační, 
zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky v oblasti železniční i silniční dopravy je 
podpořeno právě základním výčtem těchto činnosti, kdy v první řadě lze hovořit o činnostech 
obchodních, které zajištují zvládnutí zhotovení náročných aplikací nejnovějších technologií 
přímo podle přání a potřeb zákazníka doprovázené komplexní péčí co se týče montáže, servisu 
či zpracování kompletní projektové dokumentace. Dalším významným faktem je, že 
společnost je průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje v dané oblasti, což přímo souvisí i s její 
výrobní činností, která zajišťuje produkci nejnovějších dostupných produktů. Kvalita všech 
dostupných produktů a služeb je zároveň podpořena držitelstvím několika certifikací 
osvědčující jak kvalitu aplikovaných služeb, tak zdůraznění ohledu na životní prostředí, které 
je dalším ze středů zájmu samotného podniku.  
                                                      
75 Zpráva o činnosti a výsledcích společnosti AŽD Praha s.r.o. za hospodářský rok 2013/2014 

Obrázek 9 - AŽD Praha s.r.o. (logo) 
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Podnik se krom rozsáhlého portfolia nabízených služeb a produktů rovněž vyznačuje poměrně 
širokým polem působnosti, které přesahuje hranice České Republiky (viz. Obrázek 10) a 
rozšiřuje se o destinace jako Litva, Bělorusko, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Řecko, USA, 
Bulharsko, Slovensko, Indie a nově také Chorvatsko, Rumunsko, Turkmenistán, Ázerbájdžán, 
Bosna a Hercegovina či Makedonie. 
 

 
Obrázek 10 - Působení podniku 

 

4.2 Strategie společnosti 

Společnost disponuje poměrně jasnou strategií, kterou se řídí a hodlá v ní pokračovat i do 
budoucna. Dlouhodobou strategií podniku je neustálé zlepšování nabízených služeb, 
implementace dokonalejších vnitřních procesů a zkvalitňování výrobků dodávaných 
zákazníkům, a to vše s ohledem na životní prostředí, kterému subjekt přidává velkou váhu a 
snaží se jít cestou minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví svých 
zaměstnanců.  
 

4.3 Stávající stav finančního plánování 

Vzhledem k rozsáhlému portfoliu činností a divizí jich zajišťujících, je způsob finančního 
plánování nastaven tak, aby integroval všechny organizační jednotky do jednotného 
plánovaného celku. Samotný podnik provádí plánování v několika úrovních, a to v podobě 
dlouhodobých plánů, které obsahují časový horizont 3 až 5 let a spojují všechny ovlivňující 
faktory jako je prognóza nabídky, poptávky, vývoje, výroby, montáží atd. Toto plánování se 
vytváří za podnik jako celek a primárně vychází ze strategických a taktických rozhodnutí vedení 
společnosti, kdy jsou průběžně aktualizovány a zpřesňovány. Všechny verze plánů se řídí 
platnými normami v oblasti účetnictví a rovněž vnitropodnikovými předpisy společnosti. Plány 
jsou dále zpracovávány na úrovni rozvahy a výkazu zisků a ztráty, kdy je dodržována 
posloupnost rozpadu dlouhodobých plánů na plány střednědobé, obvykle v horizontu 3let, a 
následně na plány roční a čtvrtletní. 
 
Plánování na úrovni výkonů, a to jak v případě dlouhodobých, tak krátkodobých plánů, vychází 
z propočtů a odhadů optimálního využití kapacit jednotlivých divizí z dlouhodobějšího 
hlediska. Následeduje konkretizace pro kratší časový horizont s ještě větším důrazem na 
využití pohotových kapacit s ohledem na předpokládané zakázky a zhodnocení všech možných 
dopadů. Nákladová část plánů vychází částečně z finančních a částečně nákladových analýz 
založených na údajích z minulého období očištěných od nahodilých výkyvů, které by 
narušovaly konzistenci trendu. Takto získaná data jsou následně doplněna o odborné odhady 
a propočty možného budoucího vývoje jednotlivých nákladových položek. V návaznosti na 
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těchto propočtech se následně sestavují plány hospodářského výsledku, které jsou ovlivněny 
i průběhem jednotlivých realizací v daném období. 
 
Na výše zmíněném principu jsou dále utvářeny dílčí plány jednotlivých divizí, které jsou posléze 
posouzeny a odsouhlaseny na jednáních mezi vedením daných divizí a ředitelstvím 
společnosti. Takto získané informace jsou nadále doplňovány o plány finančních toků, a to 
v oblasti pohledávek a závazků jako výsledek mezi dobou splatností faktur a jejich reálnou 
dobou placení. V této návaznosti jsou plánovány i pohyby a čerpání úvěrových rámců u 
vybraných bankovních ústavů. 
 

4.4 Předpokládaný budoucí vývoj 

S ohledem na směřování podniku v podobě jeho strategie, v kombinaci s dosavadním vývojem, 
podnik očekává následující vývoj: 
 

 Podnik počítá s odezněním poklesu světové ekonomiky a zlepšením tuzemských 
podmínek v segmentu dopravní, zvláště železniční infrastruktury a použití dostupných 
prostředků na rozvíjení svého postavení na tuzemském trhu. 

 Zároveň se podnik hodlá plně zaměřit na dosažení hlavního cíle v podobě uspokojení 
zákazníka při zachování co nejnižších nákladů, a to při maximálním využití svého 
potenciálu. 

 Rokem 2015 se předpokládá ještě větší nárůst potenciálních kontraktů na 
rekonstrukce a revitalizace tratí z důvodu vypisování nových soutěží na zkvalitnění 
dopravní infrastruktury.  

 Vzhledem k současné nestabilitě tuzemského trhu je důraz nadále kladen na rozvíjení 
a získávání dalších zahraničních zakázek ve všech oblastech podniku na zahraničních 
trzích s největším potenciálem jako je Ázerbájdžán, Turecko a další destinace hlavního 
zájmu. 

 Vzhledem k uvedeným faktorům podnik počítá nadále s dalším růstem i ve formě 
kapacit podniku, a to jak v podobě počtu pracovníků, tak výrobních kapacit, které jsou 
maximálně využity. 

 Subjekt rovněž počítá s pokračováním trendu intenzivního výzkumu a vývoje, ať už 
z důvodů vstupu na zmíněné zahraniční trhy, které kladou různé požadavky na 
poskytované produkty, tak i z hlediska zvyšování kvality současných systémů.  
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5 Finanční analýza76 

5.1 Účetní výkazy pro jednotlivá období 

Jako datová základna pro vypracování práce byly použity účetní výkazy obsažené 
v jednotlivých výročních zprávách, a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  
 

5.1.1 Rozvaha 

Pro potřeby práce byla vytvořena redukovaná rozvaha, která podává přehled jen o základním 
dělení položek, přičemž jejich podrobné dělení lze nalézt přímo v jednotlivých účetních 
výkazech pro daná období77. V případě, že v průběhu práce bude potřeba některé položky 
blíže rozvést, bude tak učiněno přímo u daných výpočtů. Pro ostatní situace bude využíváno 
tohoto redukovaného výkazu. 
 

 
Tabulka 4 – Redukovaná rozvaha 

                                                      
76 Uváděné hodnoty tykající se finančních částek jsou vyjádřeny v Kč, a to ve všech případech s výjimkou těch, u 
kterých by bylo případně uvedeno jinak 
77 Zpráva o činnosti a výsledcích společnosti AŽD Praha s.r.o. za hospodářský rok 2009/2010 - 2013/2014 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

AKTIVA Řádek 4 003 620 000 3 703 161 000 3 696 697 000 3 960 216 000 4 943 686 000

Stálá aktiva 003 973 916 000 741 836 000 764 695 000 778 917 000 815 221 000

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 5 617 000 10 050 000 7 739 000 5 203 000 15 034 000

Dlouhodobý hmotný majetek 013 514 259 000 466 469 000 496 084 000 526 379 000 559 975 000

Dlouhodobý finanční majetek 023 454 040 000 265 317 000 260 872 000 247 335 000 240 212 000

Oběžná aktiva 031 3 010 406 000 2 951 296 000 2 917 283 000 3 172 256 000 4 109 072 000

Zásoby 032 587 336 000 484 514 000 597 702 000 706 975 000 1 422 500 000

Dlouhodobé pohledávky 039 653 621 000 619 815 000 601 363 000 530 742 000 652 925 000

Krátkodobé pohledávky 047 1 567 313 000 1 535 422 000 1 402 827 000 1 770 951 000 1 991 727 000

Krátkodobý finanční majetek 057 202 136 000 311 545 000 315 391 000 163 588 000 41 920 000

Časové rozlišení 062 19 298 000 10 029 000 14 719 000 9 043 000 19 393 000

PASIVA Řadek 4 003 620 000 3 703 161 000 3 696 697 000 3 960 216 000 4 943 686 000

VK 067 1 471 783 000 1 472 338 000 1 493 692 000 1 543 169 000 1 597 578 000

Základní kapitál 068 384 436 000 384 436 000 384 436 000 384 436 000 384 436 000

Kapitálové fondy 072 -1 675 000 -568 000 67 000 3 491 000 10 493 000

Rerezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy na zisku 077 75 522 000 75 692 000 75 840 000 76 206 000 75 941 000

Výsledek hospodaření minulých let 080 796 710 000 828 370 000 827 649 000 848 219 000 832 731 000

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 083 216 790 000 184 408 000 205 700 000 230 817 000 293 977 000

Cizí zdroje 084 2 479 433 000 2 229 811 000 2 197 361 000 2 404 783 000 3 343 934 000

Rezervy 085 838 200 000 813 658 000 790 510 000 850 356 000 752 636 000

Dlouhodobé závazky 090 7 412 000 21 470 000 21 557 000 32 663 000 61 568 000

Krátkodobé závazky 101 809 498 000 721 875 000 684 151 000 831 604 000 1 695 842 000

Bankovní úvěry a výpomoci 113 824 323 000 672 808 000 701 143 000 690 160 000 833 888 000

Časové rozlišení 117 52 404 000 1 012 000 5 644 000 12 264 000 2 174 000
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5.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Obdobným způsobem jako u rozvahy i výkaz zisku a ztráty byl upraven podle požadavků práce. 
Do redukované výsledovky byly zaneseny jen takové hodnoty, které mají vzhledem 
k charakteru práce ten nejvíce vypovídající význam. Stejně jako v případě rozvahy i zde, pokud 
bude potřeba použít jiných hodnot než těch, které jsou součástí tohoto redukovaného výkazu, 
bude jich použito přímo z jednotlivých účetních výkazů78 a vyplněno přímo u daného výpočtu 
či problematiky.  
 
Hodnoty, které jsou méně výrazné, tzn. psané šedým písmem, jsou vždy součástí některého 
z černě psaných výrazů. Nicméně jsou zde uvedeny vzhledem k jejich vypovídajícímu 
charakteru.  
 

 
Tabulka 5 - Redukovaný výkaz zisku a ztráty 

 
 
 
 

                                                      
78 Zpráva o činnosti a výsledcích společnosti AŽD Praha s.r.o. za hospodářský rok 2009/2010 - 2013/2014 

Řádek 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tržby za prodej zboží 01 430 740 000 371 504 000 387 448 000 368 680 000 506 603 000

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 375 174 000 327 118 000 340 242 000 329 076 000 471 344 000

Obchodní marže 03 55 566 000 44 386 000 47 206 000 39 604 000 35 259 000

Výkony 04 4 289 995 000 3 540 123 000 3 861 848 000 4 634 207 000 6 312 252 000

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3 545 630 000 3 133 475 000 3 235 033 000 3 878 351 000 4 728 159 000

Výkonová spotřeba 08 3 157 988 000 2 591 930 000 2 865 972 000 3 538 743 000 5 065 294 000

Přidaná hodnota 11 1 187 573 000 992 579 000 1 043 082 000 1 135 068 000 1 282 217 000

Osobní náklady 12 845 805 000 812 058 000 871 345 000 916 399 000 987 301 000

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 19 260 998 000 209 923 000 276 692 000 239 059 000 328 751 000

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majektu a materiálu 22 162 796 000 141 565 000 180 577 000 143 096 000 206 767 000

Provozní výsledek hospodaření 30 314 726 000 217 708 000 200 648 000 217 709 000 351 713 000

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 25 697 000 28 794 000 45 559 000 51 810 000 47 795 000

Výnosové úroky 42 8 143 000 7 246 000 42 920 000 17 875 000 5 467 000

Nákladové úroky 43 22 426 000 13 625 000 15 434 000 9 596 000 7 089 000

Finanční výsledek hospodaření 48 -46 828 000 -13 333 000 33 558 000 43 324 000 23 982 000

Daň z příjmu za běžnou činnost 49 51 108 000 19 967 000 28 506 000 30 216 000 81 718 000

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 216 790 000 184 408 000 205 700 000 230 817 000 293 977 000

Výsledek hospodaření za účetní období 60 216 790 000 184 408 000 205 700 000 230 817 000 293 977 000

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 267 898 000 204 375 000 234 206 000 261 033 000 375 695 000
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5.2 Výpočet jednotlivých modifikací zisku79 

5.2.1 EAT 

Počátečním ukazatelem je zisk po zdanění, který je přímo zobrazen ve výkazu zisku a ztráty 
(řádek 60). 
 

 

Tabulka 6 - Stanovení EAT 

 

5.2.2 EBT 

Obdobným způsobem jako u ukazatele EAT je dohledán zisk před zdaněním, a to z výkazu zisku 
a ztráty v řádku 61. 
 

 

Tabulka 7 - Stanovení EBT 

 

5.2.3 EBIT 

Ukazatel EBIT již nelze přímo vyčíst z výkazu zisku a ztráty, tudíž je potřeba jej získat dopočtem 
(viz. Tabulka 8), a to součtem ukazatele EBT a položky nákladových úroků (VZZ, řádek 43). 
  

 

Tabulka 8 - Stanovení EBIT 

 

5.2.4 EBITDA 

I ukazatel EBITDA musí být z výkazu zisku a ztráty dopočten (viz. Tabulka 9), protože není přímo 
zobrazen. Výsledek byl získán součtem hodnot EBIT a odpisy (VZZ, řádek 18). 

 
Tabulka 9 - Stanovení EBITDA 

                                                      
79 NÝVLTOVÁ Romana, MARINIČ Pavel. Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EAT 216 790 000 184 408 000 205 700 000 230 817 000 293 977 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EBT 267 898 000 204 375 000 234 206 000 261 033 000 375 695 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EBT 267 898 000 204 375 000 234 206 000 261 033 000 375 695 000

+ nákladové úroky 22 426 000 13 625 000 15 434 000 9 596 000 7 089 000

EBIT 290 324 000 218 000 000 249 640 000 270 629 000 382 784 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EBIT 290 324 000 218 000 000 249 640 000 270 629 000 382 784 000

+ odpisy 89 941 000 76 819 000 63 150 000 55 131 000 62 531 000

EBIT 380 265 000 294 819 000 312 790 000 325 760 000 445 315 000
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5.2.5 Struktura jednotlivých modifikací hospodářského výsledku 

Dosažené hodnoty jednotlivých úrovní zisku, které jsou vypočítány v předchozích 
podkapitolách, jsou graficky vyjádřeny a porovnány vzájemně mezi sebou tak, aby bylo jasně 
viditelné, jak byly strukturně jednotlivé položky zisku ovlivněny (viz. Obrázek 11). 
 

 
Obrázek 11 - Struktura zisku (graf) 

 
Hodnoty vycházející z grafu (viz. Obrázek 11) vypovídají následující: 
 

 Úroveň nákladových úroků se v průřezu jednotlivých období snižovala. 
 Hodnoty daní placených státu se v jednotlivých obdobích měnily přímo úměrně na výši 

dosaženého zisku a po zohlednění započtení odložené daně z předchozích období. 
 Odpisy se průměrně s každým obdobím snižují s výjimkou posledního období, kdy došlo 

k mírnému nárůstu. 
 Výše čistého zisku se od hospodářského roku 2010/2011 neustále zvyšuje. 
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5.2.6 NOPAT  

Další modifikací hospodářského výsledku je NOPAT, který bude tvořit základ pro výpočet 
ukazatele EVA (viz. Kapitola 5.9). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Pro 
všechny hodnoty NOPAT byla použita sazba daně z příjmu právnických osob v souladu se 
zákonem, která pro všechna období činí 19%80. 

 

Tabulka 10 - NOPAT (hodnoty) 

 

5.3 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Pro vypočtení podílového ukazatele čistého pracovního kapitálu, a to pro obě používané 
metody, bylo nutné mít k dispozici dostatečnou datovou základnu, která obsahuje veškeré 
potřebné informace. Nejlepší možnou volbou v tomto případě je právě jeden z účetních 
výkazů, a to rozvaha.  
 
Výchozím podkladem se tedy stala již uvedená redukovaná rozvaha (viz. Tabulka 4), která 
svým rozsahem dostatečně zaštiťuje všechny potřeby výpočtových vzorců. Nicméně pro úplně 
správné pochopení a zpracování informací bylo potřeba použitý výkaz doplnit o určité dílčí 
údaje (viz. Tabulka 11). V tomto případě se jednalo o položku „Bankovní úvěry a výpomoci“, 
která svým charakterem nelze použít do obou forem výpočtu ve stejné struktuře. 
 
V případě metody výpočtu pomocí dlouhodobých položek budeme ze souboru těchto hodnot 
čerpat pouze ty částky, které jsou svým časovým charakterem dlouhodobé, v tomto případě 
se jedná o dlouhodobé úvěry. Naopak zbylé dvě hodnoty (běžné úvěry a krátkodobé 
výpomoci) naleznou své uplatnění právě při výpočtu dle krátkodobých položek, kdy navýší 
celkový objem krátkodobých závazků.  
 

 
Tabulka 11 - Cizí zdroje pro výpočet NWC 

 
 
 

                                                      
80 Daň z příjmů právnických osob [online]. © 1997-2015 CzechTrade [cit. 2.5.2015]. Dostupné z:  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dan-z-prijmu-3462.html#b1 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

NOPAT 235 162 440 176 580 000 202 208 400 219 209 490 310 055 040

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Cizí zdroje 084 2 479 433 000 2 229 811 000 2 197 361 000 2 404 783 000 3 343 934 000

Rezervy 085 838 200 000 813 658 000 790 510 000 850 356 000 752 636 000

Dlouhodobé závazky 090 7 412 000 21 470 000 21 557 000 32 663 000 61 568 000

Krátkodobé závazky 101 809 498 000 721 875 000 684 151 000 831 604 000 1 695 842 000

Bankovní úvěry a výpomoci 113 824 323 000 672 808 000 701 143 000 690 160 000 833 888 000

Dlouhodobé úvěry 114 0 0 0 0 0

Běžné úvěry 115 824 323 000 672 808 000 701 143 000 690 160 000 833 888 000

Krátkodobé výpomoci 116 0 0 0 0 0
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5.3.1 Výpočet NWC pomocí metody krátkodobých položek 

Aplikací vzorce (viz. Rovnice 4) na hodnoty položek rozvahy pro jednotlivá posuzovaná období 
jsme obdrželi následující výsledky (viz. Tabulka 12). 
 

 
Tabulka 12 - Výpočet NWC metodou krátkodobých položek 

 

5.3.2 Výpočet NWC pomocí metody dlouhodobých položek 

Obdobným způsobem jako u výpočtu pomocí krátkodobých položek jsme obdrželi následující 
výsledky (viz. Tabulka 13) po dosazení do vzorce (viz. Rovnice 5). 
 

 
Tabulka 13 - Výpočet NWC metodou krátkodobých položek 

 

5.3.3 Porovnání výsledku obou metod 

Při porovnání výsledků obou způsobů výpočtu vychází, že každá metoda podává trochu jiný 
výsledek (viz. Tabulka 14). Tato diference je zapříčiněna způsobem kombinace hodnot do 
jednotlivých výpočtů, neboť ani do jednoho vzorce nebyly zahrnuty položky ostatních pasiv či 
aktiv, které mohou obsahovat například časové rozlišení aktivní a pasivní81. 
 

 
Tabulka 14 - Srovnání metod výpočtu NWC 

 
V tomto případě je rozdíl tvořen právě hodnotami časového rozlišení, jak ukazuje následující 
tabulka (viz. Tabulka 15), je rozdíl v tabulce 15 totožný s rozdílem mezi časovým rozlišením 
aktivním a pasivním. Znaménka jednotlivých rozdílů závisí na způsobu výpočtu. V tomto 
případě jsem demonstroval diferenci pomocí odpočtu výsledku čistého pracovního kapitálu 
pro dlouhodobé položky od položek krátkodobých a stejně tak odpočtem časového rozlišení 
pasivního od časového rozlišení aktivního. 

 
Tabulka 15 - Rozdíl časového rozlišení 

                                                      
81 REŽŇÁKOVÁ Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

NWC -115 236 000 123 140 000 140 116 000 269 394 000 173 781 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

NWC -148 342 000 132 157 000 149 191 000 266 173 000 191 000 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

dle krátkodobých položek -115 236 000 123 140 000 140 116 000 269 394 000 173 781 000

dle dlouhodobých položek -148 342 000 132 157 000 149 191 000 266 173 000 191 000 000

33 106 000 -9 017 000 -9 075 000 3 221 000 -17 219 000

NWC

Rozdíl

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

pasivní 52 404 000 1 012 000 5 644 000 12 264 000 2 174 000

aktivní 19 298 000 10 029 000 14 719 000 9 043 000 19 393 000

33 106 000 -9 017 000 -9 075 000 3 221 000 -17 219 000Rozdíl

Časové 

rozdělení



35 
 

5.3.4 Interpretace výsledků NWC 

Z obou výsledků vychází, že oběma výpočty se lze dopočíst takřka stejných hodnot, které se 
liší pouze v hodnotách časového rozlišení. Pro další výpočty stačí použít pouze jednu z obou 
hodnot a vzhledem k tomu, že dle mého názoru je vypovídající hodnota počítaná pomocí 
krátkodobých položek, která vychází přímo z oběžných aktiv a okrajuje je o položky cizího 
kapitálu. Dalším důvodem výběru této hodnoty je i bližší příbuznost s výpočtem pracovního 
kapitálu, který po pár korekcích vychází právě z oběžných aktiv. 
 

 
Obrázek 12 - Hodnoty NWC v jednotlivých obdobích 

 
Co se týče trendu dosavadního vývoje čistého pracovního kapitálu (viz. Obrázek 12), lze 
obecně poznamenat, že v tomto ohledu je podnik poměrně ve slušné situaci, krom 
hospodářského období 2009/2010, kdy byly hodnoty NWC hluboko v mínusových hodnotách. 
Nicméně další roky byly z pohledu NWC podstatně příznivější, neboť ihned následující období 
hodnota NWC vysoce překročila nulovou hodnotu a následně rostla až do období 2012/2013, 
kde následoval opětovný pokles o zhruba 35%. 
 
Pro zjištění podrobnějších příčin takového vývoje NWC je zapotřebí dalších analýz, které mimo 
jiné odhalí, jak se měnily jednotlivé položky NWC a na co se do budoucího plánování soustředit 
a připravit. 
 

5.4 Provedení analýzy stavových ukazatelů 

Následující kapitola se věnuje analýze stavových ukazatelů, a to pomocí horizontální a 
vertikální analýzy (viz. Kapitola 3.5). Pro lepší přehlednost a výstižnější interpretace výsledků 
byly odděleně analyzovány hlavní položky rozvahy -  aktiva a pasiva a následně byla analýza 
provedena odděleně pro výnosy a pro náklady. 
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5.4.1 Horizontální analýza účetních výkazů 

V první řadě byla provedena analýza položek rozvahy, která je rozdělena na analýzu majetkové 
struktury podniku (resp. Aktiv) a na analýzu finanční struktury podniku (resp. Pasiv). Následně 
byl stejný princip aplikován na analýzu výnosů a nákladů podniku, kdy tyto položky byly 
extrahovány z výkazu zisku a ztráty. Pro kontrolu správnosti této extrakce je nutné, aby rozdíl 
mezi položkami výnosů a nákladů dával hodnotu čistého zisku, což se také potvrdilo, a tudíž 
lze hodnoty považovat za správné a podrobit je analýze.  
 
Vzhledem k přehlednosti a správné identifikaci změn, které se v jednotlivých obdobích udály, 
jsou u každé podkapitoly horizontální analýzy uvedeny absolutní hodnoty rozdílů sloužící 
k povědomí o objemu změn, a následně i hodnoty procentuální sloužící k jasnějšímu vyjádření 
trendu změn. 
 

Horizontální analýza aktiv 

 
Tabulka 16 - Horizontální analýza aktiv (absolutní) 

 
Tabulka 17 - Horizontální analýza aktiv (procentuální) 

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

AKTIVA -300 459 000 -6 464 000 263 519 000 983 470 000

Stálá aktiva -232 080 000 22 859 000 14 222 000 36 304 000

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 433 000 -2 311 000 -2 536 000 9 831 000

Dlouhodobý hmotný majetek -47 790 000 29 615 000 30 295 000 33 596 000

Dlouhodobý finanční majetek -188 723 000 -4 445 000 -13 537 000 -7 123 000

Oběžná aktiva -59 110 000 -34 013 000 254 973 000 936 816 000

Zásoby -102 822 000 113 188 000 109 273 000 715 525 000

Dlouhodobé pohledávky -33 806 000 -18 452 000 -70 621 000 122 183 000

Krátkodobé pohledávky -31 891 000 -132 595 000 368 124 000 220 776 000

Krátkodobý finanční majetek 109 409 000 3 846 000 -151 803 000 -121 668 000

Časové rozlišení -9 269 000 4 690 000 -5 676 000 10 350 000

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

AKTIVA -7,50% -0,17% 7,13% 24,83%

Stálá aktiva -23,83% 3,08% 1,86% 4,66%

Dlouhodobý nehmotný majetek 78,92% -23,00% -32,77% 188,95%

Dlouhodobý hmotný majetek -9,29% 6,35% 6,11% 6,38%

Dlouhodobý finanční majetek -41,57% -1,68% -5,19% -2,88%

Oběžná aktiva -1,96% -1,15% 8,74% 29,53%

Zásoby -17,51% 23,36% 18,28% 101,21%

Dlouhodobé pohledávky -5,17% -2,98% -11,74% 23,02%

Krátkodobé pohledávky -2,03% -8,64% 26,24% 12,47%

Krátkodobý finanční majetek 54,13% 1,23% -48,13% -74,37%

Časové rozlišení -48,03% 46,76% -38,56% 114,45%
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Analýzou aktiv podniku lze pozorovat poměrně značné nárůsty položek oběžných aktiv 
v průběhu jednotlivých období, a to zvláště v posledním sledovaném období kdy došlo téměř 
k 30% růstu oběžných aktiv, a to hlavně díky více než stoprocentnímu nárůstu objemu 
držených zásob. Méně strmý nárůst pocítily položky pohledávek (krátkodobých i 
dlouhodobých) a naprosto opačným trendem se vyvíjel krátkodobý finanční majetek, který 
pocítil v obdobích 2012/2013 a 2013/2014 meziroční poklesy, které zejména v posledním 
období činily 74,37%. Méně významný růst se udál v podobě dlouhodobých aktiv, která 
v prvním sledovaném období zažila výraznější pokles o téměř 24%. Avšak poté docházelo 
meziročně k postupnému růstu v řádku jednotek procent. V této oblasti zaznamenával 
nejzásadnější výkyvy dlouhodobý nehmotný majetek, který v druhém sledovaném období 
zaznamenal nárůst 78,92%, následoval postupný propad a opět růst v posledním období o 
9 931 000, tzn. o 189%. 
 
Vzhledem k tomu, že nejvíce rostoucí položkou aktiv byly v posledním sledovaném období 
zásoby, rozhodl jsem se k bližšímu rozboru jejich struktury, a to kvůli ucelení představ o 
možném budoucím vývoji v návaznosti na sestavení finančního plánu. 
 

 
Tabulka 18 - Struktura zásob 

 
Jak je jasně výše viditelné (viz. Tabulka 18), tak výše zásob je z převážné části ovlivněna 
objemem drženého majetku a objemem nedokončené výroby. Tuto situaci bych okomentoval 
tak, že s růstem produkce se i výrazně navýšila hodnota těchto položek, které jsou vzhledem 
k charakteru podnikového portfolia nutné, neboť realizace jednotlivých projektů není 
záležitost několika dní a je běžné, že se projekt přelévá do dalšího období a s ním rovněž i 
související zásoby.  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Zásoby 587 336 000 484 514 000 597 702 000 706 975 000 1 422 500 000

Materiál 315 435 000 315 526 000 330 793 000 389 411 000 619 152 000

Nedokončená výroba a 

polotovary
270 426 000 164 247 000 266 403 000 312 680 000 769 069 000

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvířata 0 0 0 0 0

Zboží 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na 

zásoby
1 475 000 4 741 000 506 000 4 884 000 34 279 000
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Horizontální analýza pasiv 

 
Tabulka 19 - Horizontální analýza pasiv(absolutní) 

 

 
Tabulka 20 - Horizontální analýza pasiv (relativní) 

 

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

PASIVA -300 459 000 -6 464 000 263 519 000 983 470 000

VK 555 000 21 354 000 49 477 000 54 409 000

Základní kapitál 0 0 0 0

Kapitálové fondy 1 107 000 635 000 3 424 000 7 002 000

Rerezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy na zisku
170 000 148 000 366 000 -265 000

Výsledek hospodaření minulých let 31 660 000 -721 000 20 570 000 -15 488 000

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období
-32 382 000 21 292 000 25 117 000 63 160 000

Cizí zdroje -249 622 000 -32 450 000 207 422 000 939 151 000

Rezervy -24 542 000 -23 148 000 59 846 000 -97 720 000

Dlouhodobé závazky 14 058 000 87 000 11 106 000 28 905 000

Krátkodobé závazky -87 623 000 -37 724 000 147 453 000 864 238 000

Bankovní úvěry výpomoci -151 515 000 28 335 000 -10 983 000 143 728 000

Časové rozlišení -51 392 000 4 632 000 6 620 000 -10 090 000

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

PASIVA -7,50% -0,17% 7,13% 24,83%

VK 0,04% 1,45% 3,31% 3,53%

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kapitálové fondy -66,09% -111,80% 5110,45% 200,57%

Rerezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy na zisku
0,23% 0,20% 0,48% -0,35%

Výsledek hospodaření minulých let 3,97% -0,09% 2,49% -1,83%

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období
-14,94% 11,55% 12,21% 27,36%

Cizí zdroje -10,07% -1,46% 9,44% 39,05%

Rezervy -2,93% -2,84% 7,57% -11,49%

Dlouhodobé závazky 189,67% 0,41% 51,52% 88,49%

Krátkodobé závazky -10,82% -5,23% 21,55% 103,92%

Bankovní úvěry výpomoci -18,38% 4,21% -1,57% 20,83%

Časové rozlišení -98,07% 457,71% 117,29% -82,27%
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Vývoj pasiv byl stejně jako v případě aktiv rostoucí a tento růst byl hlavně ovlivněn vývojem, 
resp. růstem, položek cizích zdrojů, které speciálně v posledním období zaznamenaly výrazný 
39% růst. Tím se narušila původní tendence poklesu z předchozích období. V tomto ohledu se 
hlavní nárůst projevil u položek krátkodobých závazků, kde došlo v posledním období 
k meziročnímu nárůstu o více než 864 mil. Kč. Podobný růst, byť ne tak výrazný měly bankovní 
úvěry a výpomoci, které se ve stejném období zvýšily o víc než 143 mil. Kč. U položek vlastního 
kapitálu nedocházelo k výraznému růstu jednotlivých položek, až na kapitálové fondy, které 
v posledních dvou obdobích zaznamenaly meziroční růsty v řádu stovek (tisíců v případě 
období 2012/2013) procent. 
 

Horizontální analýza výnosů 

 
Tabulka 21 - Horizontální analýza výnosů (absolutní) 

 
Tabulka 22 - Horizontální analýza výnosů (relativní) 

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

VÝNOSY -882 038 000 456 432 000 720 104 000 1 918 627 000

Tržby za prodej zboží -59 236 000 15 944 000 -18 768 000 137 923 000

Výkony -749 872 000 321 725 000 772 359 000 1 678 045 000

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -412 155 000 101 558 000 643 318 000 849 808 000

Změna stavu zásob -100 132 000 208 850 000 -60 666 000 414 412 000

Aktivace -237 585 000 11 317 000 189 707 000 413 825 000

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
-51 075 000 66 769 000 -37 633 000 89 692 000

Ostatní provozní výnosy -27 062 000 -2 438 000 3 321 000 9 977 000

Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 15 000 9 000

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3 097 000 16 765 000 6 251 000 -4 015 000

Výnosové úroky -897 000 35 674 000 -25 045 000 -12 408 000

Ostatní finanční výnosy 3 007 000 1 993 000 19 604 000 19 404 000

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

VÝNOSY -17,33% 10,85% 15,44% 35,63%

Tržby za prodej zboží -13,75% 4,29% -4,84% 37,41%

Výkony -17,48% 9,09% 20,00% 36,21%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -11,62% 3,24% 19,89% 21,91%

Změna stavu zásob 1648,26% -196,64% -59,10% 987,24%

Aktivace -31,66% 2,21% 36,19% 57,97%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
-19,57% 31,81% -13,60% 37,52%

Ostatní provozní výnosy -46,99% -7,99% 11,82% 31,77%

Tržby z prodeje cenných papírů 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 12,05% 58,22% 13,72% -7,75%

Výnosové úroky -11,02% 492,33% -58,35% -69,42%

Ostatní finanční výnosy 17,64% 9,94% 88,94% 46,59%
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Vývoj výnosů podniku lze pokládat za vesměs kladný. Byť byl v průběhu sledovaných období 
spíše proměnlivý, tak v posledním období vzrostly výnosy meziročně o téměř 36%. Výkony 
podniku a tržby za prodej zboží rovněž rostly, stejně jako většina ostatních neprovozních 
položek výnosů. Vzhledem k celkovým výnosům podniku měly největší vliv růstu právě položky 
výkonů podniku, které se v období 2013/2014 meziročně zvýšily o 1 678 mil. Kč. Nejvýraznější 
pokles se projevil u výnosových úroků, které v období 2011/2012 zaznamenaly výrazný 
nárůstu o 35,6 mil. Kč, avšak následně docházelo k postupným poklesům celkem o 37,5 mil. 
Kč. Tento jev by však vyžadoval hlubší analýzu v rámci finančních výkazů podniku, a to je 
vzhledem k celkovému předmětu této práce spíše kontraproduktivní, tudíž jsem se rozhodl, 
že nebude tato skutečnost dále hlouběji analyzována. 
  

Horizontální analýza nákladů 

 
Tabulka 23 - Horizontální analýza nákladů (absolutní) 

 

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

NÁKLADY -849 656 000 435 140 000 694 987 000 1 855 467 000

Náklady vynaložené na prodané zboží -48 056 000 13 124 000 -11 166 000 142 268 000

Výkonová spotřeba -566 058 000 274 042 000 672 771 000 1 526 551 000

Spotřeba materiálu a energie -586 736 000 317 409 000 649 406 000 1 301 713 000

Služby 20 678 000 -43 367 000 23 365 000 224 838 000

Osobní náklady -33 747 000 59 287 000 45 054 000 70 902 000

Daně a poplatky -235 000 5 000 1 946 000 -1 845 000

Odpisy DHM a DNM -13 122 000 -13 669 000 -8 019 000 7 400 000

ZC prodaného DM a majetku -21 231 000 39 012 000 -37 481 000 63 671 000

Změna stavu rezerv (provozní) -33 857 000 46 706 000 45 472 000 -33 152 000

Ostatní provozní náklady -73 921 000 553 000 -6 359 000 5 838 000

Prodané CP 0 0 15 000 225 000

Změna stavu rezerv (finanční) -12 488 000 -2 679 000 1 721 000 14 790 000

Nákladové úroky -8 801 000 1 809 000 -5 838 000 -2 507 000

Ostatní finanční náklady -6 999 000 8 411 000 -4 839 000 9 824 000

Daň z příjmu za běžnou činnost -31 141 000 8 539 000 1 710 000 51 502 000
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Tabulka 24 – Horizontální analýza nákladů (procentuální) 

 
Nepatrně výraznější růst se projevil u celkových nákladů, které téměř kopírovaly vývojový 
trend celkových výnosů. Nejvýrazněji rostoucí položky korespondují s jejich protějšky 
v podobě výnosů. Jedná se o položky nákladů na prodané zboží (v období 2013/2014 meziroční 
nárůst o 43%) a výkonové spotřeby (v období 2013/2014 meziroční nárůst o 43%). Další 
výrazně rostoucí položkou je daň z příjmu, která se v posledním období meziročně zvýšila o 
51,5 mil. Kč. Vysoký nárůst nákladů byl i v podobě finančních rezerv, kde došlo k meziročnímu 
růstu o 14,8 mil. Kč. Zajímavým je i rozpor mezi výnosy z prodaných cenných papírů a 
prodanými cennými papíry v posledním období, kdy došlo k růstu nákladů o 225 tis. Kč, kdežto 
výnosů jen o 9 tis. Kč. Avšak vzhledem ke své velmi nízké hodnotě k poměru k celkovým 
nákladům a výnosům nebude na tento fakt do budoucna brán, v rámci práce, zřetel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka

2010/2011      

vs       

2009/2010

2011/2012        

vs         

2010/2011

2012/2013          

vs       

2011/2012

2013/2014        

vs         

2012/2013

NÁKLADY -17,43% 10,81% 15,59% 36,00%

Náklady vynaložené na prodané zboží -12,81% 4,01% -3,28% 43,23%

Výkonová spotřeba -17,92% 10,57% 23,47% 43,14%

Spotřeba materiálu a energie -20,72% 14,14% 25,35% 40,54%

Služby 6,33% -12,48% 7,68% 68,66%

Osobní náklady -3,99% 7,30% 5,17% 7,74%

Daně a poplatky -5,21% 0,12% 45,49% -29,64%

Odpisy DHM a DNM -14,59% -17,79% -12,70% 13,42%

ZC prodaného DM a majetku -13,04% 27,56% -20,76% 44,50%

Změna stavu rezerv (provozní) 152,70% -83,36% -487,74% -91,71%

Ostatní provozní náklady -66,86% 1,51% -17,10% 18,94%

Prodané CP 0,00% 0,00% 0,00% 1500,00%

Změna stavu rezerv (finanční) -86,92% -142,58% -215,13% 1605,86%

Nákladové úroky -39,24% 13,28% -37,83% -26,13%

Ostatní finanční náklady -11,49% 15,60% -7,76% 17,09%

Daň z příjmu za běžnou činnost -60,93% 42,77% 6,00% 170,45%
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5.4.2 Vertikální analýza účetních výkazů 

Obdobným způsobem byla aplikována i vertikální analýza účetních výkazů, a to při dodržení 
stejné struktury jako u analýzy horizontální. V tomto případě jsou však uvedeny jen změny 
procentuální, neboť záleží pouze na skladbě posuzovaných základen (aktiva, pasiva, …). 
 

Vertikální analýza aktiv 

 
Tabulka 25 – Vertikální analýza aktiv 

 
V případě aktiv podniku se situace vyvíjela ku prospěchu oběžných aktiv, neboť podnik 
postupem jednotlivých období snižoval podíl stálých aktiv na úkor nárůstu oběžných aktiv. 
Strukturně hlavní položka stálých aktiv, a to dlouhodobý hmotný majetek, postupně klesal. 
Stejně tak dlouhodobý finanční majetek, který v průběhu období snížil svůj poměr na méně 
než polovinu. Položka dlouhodobého nehmotného majetku se projevovala spíše proměnlivým 
charakterem s meziročním nárůstem v posledním sledovaném období.  
 
Co se týče oběžných aktiv, tak struktura se víceméně neměnila, krom položek zásob, které se 
v posledním období meziročně navýšily více než o 10%. Naopak krátkodobý finanční majetek 
se postupně snižoval až do míry, kdy je jeho zastoupení v podnikových aktivech minimální. 
 
Výsledná interpretace vertikální analýzy aktiv lze shrnout tak, že podnik postupně snižoval 
podíl dlouhodobých aktiv na úrok těch krátkodobých, které posilovaly hlavně v oblasti zásob, 
jejichž podíl se v průběhu období zdvojnásobil. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

AKTIVA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stálá aktiva 24,3% 20,0% 20,7% 19,7% 16,5%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3%

Dlouhodobý hmotný majetek 12,8% 12,6% 13,4% 13,3% 11,3%

Dlouhodobý finanční majetek 11,3% 7,2% 7,1% 6,2% 4,9%

Oběžná aktiva 75,2% 79,7% 78,9% 80,1% 83,1%

Zásoby 14,7% 13,1% 16,2% 17,9% 28,8%

Dlouhodobé pohledávky 16,3% 16,7% 16,3% 13,4% 13,2%

Krátkodobé pohledávky 39,1% 41,5% 37,9% 44,7% 40,3%

Krátkodobý finanční majetek 5,0% 8,4% 8,5% 4,1% 0,8%

Časové rozlišení 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,4%
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Vertikální analýza pasiv 

 
Tabulka 26 – Vertikální analýza pasiv 

 
Struktura pasiv je výrazně se neměnící po celou sledovanou dobu, resp. poměr cizích zdrojů 
vůči vlastnímu kapitálu zůstává bez výraznějších změn, byť v posledním období došlo 
k meziročnímu růstu ku prospěchu cizích zdrojů. Změny struktury v případě vlastního kapitálu 
jsou téměř minimální a jsou odpovídající změnám v oblasti cizích zdrojů.  
 
Co se týče změn struktury cizích zdrojů, tak jsou zjevné změny na rezervách, jejichž podíl 
meziročně poklesl zhruba o 6%, přestože po zbylá období si udržovaly zhruba 21,5% podíl na 
cizích zdrojích. Bankovní úvěry a výpomoci pokračují ve svém pozvolném trendu postupného 
snižování podílu na cizích zdrojích, a to v řádu jednotek procent v každém období. 
Nejvýraznější změna, která se udála a zároveň nejvíce ovlivnila strukturu pasiv, je poměrně 
výrazný nárůst podílu krátkodobých závazků, který se v posledním období meziročně zvýšil o 
13,3%. 
 
Pro další analýzy bude výchozím podkladem fakt, že struktura pasiv se dlouhodobě vyvíjí ve 
prospěch cizích zdrojů, a to převážně ve formě upřednostňování krátkodobých závazků, které 
svůj podíl navýšily nejvýrazněji. Jasně viditelným je i trend růstu zisku podniku, který postupně 
zvyšuje svůj podíl na vlastním kapitálu a posléze i na celých pasivech. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

PASIVA Řadek 4 003 620 000 3 703 161 000 3 696 697 000 3 960 216 000 4 943 686 000

VK 067 1 471 783 000 1 472 338 000 1 493 692 000 1 543 169 000 1 597 578 000

Základní kapitál 068 384 436 000 384 436 000 384 436 000 384 436 000 384 436 000

Kapitálové fondy 072 -1 675 000 -568 000 67 000 3 491 000 10 493 000

Rerezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy na zisku 077 75 522 000 75 692 000 75 840 000 76 206 000 75 941 000

Výsledek hospodaření minulých let 080 796 710 000 828 370 000 827 649 000 848 219 000 832 731 000

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 083 216 790 000 184 408 000 205 700 000 230 817 000 293 977 000

Cizí zdroje 084 2 479 433 000 2 229 811 000 2 197 361 000 2 404 783 000 3 343 934 000

Rezervy 085 838 200 000 813 658 000 790 510 000 850 356 000 752 636 000

Dlouhodobé závazky 090 7 412 000 21 470 000 21 557 000 32 663 000 61 568 000

Krátkodobé závazky 101 809 498 000 721 875 000 684 151 000 831 604 000 1 695 842 000

Bankovní úvěry a výpomoci 113 824 323 000 672 808 000 701 143 000 690 160 000 833 888 000

Časové rozlišení 117 52 404 000 1 012 000 5 644 000 12 264 000 2 174 000
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Vertikální analýza výnosů 

 
Tabulka 27 – Vertikální analýza výnosů 

 
Další oblast, která je analyzována, je výkaz zisku a ztráty, v tomto případě struktura výnosů 
podniku. Struktura výnosů je více méně po všechna období neměnná, respektive se vyvíjí velmi 
pozvolným a proměnlivým trendem, kdy nejvýraznější náplní výnosů zůstávají výkony, a to 
hlavně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Obecně položka výkonů pocítila nepatrný 
meziroční pokles podílu, a to v období 2011/2012, kdy její podíl na celkových výnosech byl 
82,8%. Tento pokles byl s největší pravděpodobností ovlivněn rychlejším růstem ostatních 
výnosů, jako jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku, či výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku a také největším podílem výnosových úroků na struktuře výnosů, která 
činila 0,9% oproti současným 0,1%. 
 
Z hlediska vertikální analýzy lze tedy konstatovat, že struktura výnosů v obdobích 2009/2010 
až 2013/2014 se dramaticky neměnila a podnik držel skladbu svých výnosů na víceméně 
stejných hodnotách s nepatrnými změnami v průřezu jednotlivých období. 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

VÝNOSY 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tržby za prodej zboží 8,5% 8,8% 8,3% 6,8% 6,9%

Výkony 84,3% 84,1% 82,8% 86,1% 86,4%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 69,7% 74,5% 69,4% 72,0% 64,7%

Změna stavu zásob -0,1% -2,5% 2,2% 0,8% 6,2%

Aktivace 14,7% 12,2% 11,2% 13,3% 15,4%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
5,1% 5,0% 5,9% 4,4% 4,5%

Ostatní provozní výnosy 1,1% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%

Tržby z prodeje cenných papírů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,5% 0,7% 1,0% 1,0% 0,7%

Výnosové úroky 0,2% 0,2% 0,9% 0,3% 0,1%

Ostatní finanční výnosy 0,3% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8%
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Vertikální analýza nákladů 

 
Tabulka 28 - Vertikální analýza nákladů 

 
Poslední skupinou, která byla analyzována, jsou celkové náklady podniku. Zde lze pozorovat 
několik zajímavých trendů. A to trend vývoje struktury výkonové spotřeby a trend vývoje 
struktury osobních nákladů. Právě tyto dvě zmíněné položky zažily nejvýraznější změny ve 
struktuře v průběhu sledovaných období. Hodnota výkonové spotřeby se meziročně držela na 
stejné úrovni. V letech 2012/2013 a 2013/2014 došlo k jejímu růstu v součtu o 8%. Opačným 
trendem se projevily osobní náklady, které naopak ve zmíněných posledních dvou obdobích 
snížily svůj procentuální podíl o 4,4%. 
 

5.5 Provedení poměrové analýzy 

Následujícím krokem finanční analýzy bude provedení poměrové analýzy, která, jak již bylo 
řečeno v teoretické části této práce, podá náhled na finanční situaci podniku z mnoha různých 
pohledů a poslouží jako jeden ze stavebních pilířů navrženého finančního plánu.  
 
Tento krok přinese významné poznatky o finanční situaci podniku, a to nejen současné, ale 
hlavně minulé a jejího vývoje. Všechny dosažené výpočty budou náležitě okomentovány a 
graficky znázorněny tak, aby šlo co nejefektivněji využít výsledků při tvorbě finančního plánu 
a návrhů opatření pro zajištění finančního zdraví celého subjektu. 
 
 
 
 
 
 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

NÁKLADY 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Náklady vynaložené na prodané zboží 7,7% 8,1% 7,6% 6,4% 6,7%

Výkonová spotřeba 64,8% 64,4% 64,3% 68,7% 72,3%

Spotřeba materiálu a energie 58,1% 55,8% 57,5% 62,3% 64,4%

Služby 6,7% 8,6% 6,8% 6,4% 7,9%

Osobní náklady 17,4% 20,2% 19,5% 17,8% 14,1%

Daně a poplatky 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Odpisy DHM a DNM 1,8% 1,9% 1,4% 1,1% 0,9%

ZC prodaného DM a majetku 3,3% 3,5% 4,0% 2,8% 2,9%

Změna stavu rezerv (provozní) -0,5% -1,4% -0,2% 0,7% 0,0%

Ostatní provozní náklady 2,3% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5%

Prodané CP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Změna stavu rezerv (finanční) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Nákladové úroky 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%

Ostatní finanční náklady 1,2% 1,3% 1,4% 1,1% 1,0%

Daň z příjmu za běžnou činnost 1,0% 0,5% 0,6% 0,6% 1,2%
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5.5.1 Výpočet ukazatelů rentability 

V této kapitole jsou provedeny výpočty jednotlivých poměrových ukazatelů podle vztahů 
uvedených v teoretickém základu práce (viz. Kapitola 3.6.1). Jednotlivé hodnoty jsou 
procentuálně vyčísleny pro každé posuzované období a následně jsou porovnány graficky 
s důrazem na jejich vývoj v jednotlivých obdobích. 
 

 
Tabulka 29 - Hodnoty ukazatelů rentability 

 
Procentuální hodnoty ukazatelů jsou následně graficky zpracovány tak, aby bylo jednodušeji 
rozpoznatelné, jak se tyto jednotlivé hodnoty v průběhu posuzovaných období vyvíjely (viz. 
Obrázek 13). 
 

 
Obrázek 13 - Vývoj poměrových ukazatelů 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

ROA 7,25% 5,89% 6,75% 6,83% 7,74%

ROE 14,73% 12,52% 13,77% 14,96% 18,40%

ROS 7,30% 6,22% 6,89% 6,37% 7,31%

ROCE 14,66% 12,34% 13,58% 14,65% 17,72%
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Interpretace výsledků analýzy 

U výsledků je patrno, že trend ukazatelů rentability aktiv je z dlouhodobého hlediska rostoucí. 
Hodnoty oscilují kolem průměrné hranice sedmi procent, čímž lze konstatovat, že podnik 
dlouhodobě dokáže zajistit výnosnost vloženého kapitálu v podobě aktiv, respektive je podnik 
z této stránky dlouhodobě rentabilní, bez ohledu na to jakými zdroji byl kapitál financován.  
 
Co se týče rentability vlastního kapitálu, je zde srovnatelný vývoj, nicméně se strmějším 
růstem v obdobích  2011/2012, 2012/2013 a obzvláště v období 2013/2014. Podnik je na 
základě svých výsledků schopen reprodukovat kapitál vložený vlastníky podniku s odpovídající 
intenzitou vzhledem k riziku investice. Podnik dlouhodobě splňuje podmínku, která praví, že 
hodnota ROE by neměla být dlouhodobě nižší než výnosnost cenných papírů garantovaných 
státem82. Pro porovnání jsou v následujícím grafu (viz. Obrázek 14) uvedeny hodnoty 
úrokových měr státních dluhopisů v jednotlivých posuzovaných obdobích83 vztažených vždy 
k poslednímu dni hospodářského roku. Při porovnání je zřejmé, že z pohledu vlastníka zajišťuje 
podnik dostatečnou rizikovou prémii, která vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou ROE a úrokovou 
mírou bezrizikových státních cenných papírů84. 
 

 
Obrázek 14 - Úroková míra státních dluhopisů 

 
Dalším posuzovaným ukazatelem je ukazatel ROS, který se již nedrží takového trendu jako 
ROE, naopak má spíše proměnlivý průběh s oscilací kolem hodnoty 6,82%, kdy nelze 
zaznamenat žádný vyšší růst. Nicméně se stále jedná o hodnoty kladné a tím pádem je podnik 
schopen generovat ziskový efekt na jednotky svých tržeb a zachovává si určité ziskové rozpětí, 
které vypovídá o možné ziskové marži podniku.  
 

                                                      
82 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
83 Výnos dluhopisu 10R – ČR [online]. Copyright © 2000 – 2015 Kurzy.cz, spol. s r.o. [cit. 29.3.2015]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-dluhopisu-10r-cr/ 
84 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi 
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Posledním hodnoceným ukazatelem je ukazatel ROCE, jehož vývoj takřka identicky odpovídá 
vývoji ROE, nicméně s důrazem pouze na hodnoty strany pasiv, a to včetně dlouhodobých 
závazků. Opět hodnoty přesahující 10% rentabilitu dokazují, že podnik je schopen zhodnotit 
financování aktiv za pomoci jak vlastního, tak i cizího dlouhodobého kapitálu podniku a 
prokazuje tak, že s touto kapitálovou strukturou dokáže efektivně hospodařit.  
 

5.5.2 Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatele souhrnné obratovosti 

Obdobným způsobem byly stanoveny vybrané ukazatele aktivity, jejichž základ byl čerpán z 
kapitoly věnující se jim v teoretickém základu (viz. Kapitola 3.6.2). 
 

 
Tabulka 30 - Souhrnné obratovosti 

 
Z tabulky souhrnných obratovostí (viz. Tabulka 30) lze vyvodit několik závěrů, a to především, 
že úroveň obratu celkových aktiv v prvních třech obdobích nedosahovala ani hodnoty 1, která 
představuje doporučovanou minimální hodnotu, bez ohledu na odvětví, ve kterém se podnik 
pohybuje85. Nicméně v případě, že v prvních třech sledovaných obdobích nepřekročil ukazatel 
minimální doporučenou hodnotu, a tím pádem se může situace podniku popsat, jako stav kdy 
podnik disponuje neúměrnou, resp. vysokou, majetkovou vybaveností a jejím neefektivním 
užíváním. Avšak v tomto případě bych zohlednil již zmiňované odvětví a vlastnosti 
poskytovaných produktů a služeb, ke kterým je potřeba držení určité úrovně zásob a delší 
splatnost pohledávek, tudíž bych tomuto výsledku nepřikládal příliš velkou váhu. 
 

Ukazatele dílčích obratovostí 

 

 
Tabulka 31 - Dílčí obratovosti 

 

                                                      
85 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

obrat celkových aktiv 0,99 0,95 0,98 1,07 1,06

doba obratu celkových aktiv 368 386 372 340 345

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

obrat zásob 6,77 7,23 6,06 6,01 3,68

doba obratu zásob 54 50 60 61 99

obrat pohledávek 2,54 2,28 2,58 2,40 2,63

doba obratu pohledávek 144 160 141 152 139

obrat DHM 7,73 7,51 7,30 8,07 9,35

doba obratu DHM 47 49 50 45 39

obrat CKkr 4,91 4,86 5,29 5,11 3,09

doba obratu CKkr 74 75 69 71 118
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Obrázek 15 - Obrátky (graf) 

 
Co se týče dílčích obrátek, tak v první řadě je vhodné se podívat na hodnoty jednotlivých dílčích 
obrátek. Obrat zásob je poslední tři období v nepřetržitém klesajícím trendu, čímž lze 
konstatovat, že podnik si drží poměrně vysokou úroveň zásob vzhledem k poměru tržeb, tím 
pádem se jejich schopnost obratu v tržbách snižuje. Podobnou tendenci mají i obrátky 
krátkodobých závazků, jejichž obrátky postupně klesají. Obrat pohledávek zůstává v průběhu 
všech období víceméně konstantní. Prudký nárůst zaznamenávají obrátky dlouhodobého 
hmotného majetku, což vypovídá o jeho častější obměně vzhledem k tržbám. 
 

 
Obrázek 16 - Doby obratu (graf) 
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Na stejné bázi jsou postaveny i doby obratu, které však přináší pohled o době jedné obrátky 
ve dnech. Analýza doby obratu zásob ukazuje, že subjekt dokáže v posledním období 
transformovat své peněžní prostředky skrze prodávané výrobky a zboží zpět v peněžní 
prostředky za takřka sto dní. Proto je důležité na tento fakt hledět a do budoucna počítat 
s možným růstem tohoto ukazatele a tomu i přizpůsobit způsob financování těchto zásob 
z hlediska doby vázanosti v nich. Doba obratu pohledávek značí, že podnik udržuje průměrnou 
dobu inkasa pohledávek na relativně stabilní úrovni, a to na takové, která je vzhledem 
k odvětví, ve kterém se podnik pohybuje, adekvátní86. Nicméně i přesto musí podnik dbát, aby 
v dobách, kdy jsou jeho prostředky vázány v pohledávkách, netrpěl potřebou dodatečného 
financování. Co se týče dob obratu krátkodobých závazků, nejlepší metodou je jejich 
porovnání s dobou obratu pohledávek. K tomuto slouží další již zmíněný ukazatel, a to ukazatel 
obchodního deficitu. 
 

Obchodní deficit 

 
Tabulka 32 - obchodní deficit (hodnoty) 

 

 
Obrázek 17 - Obchodní deficit (graf) 

 
Z grafu lze opět potvrdit vývoj z předchozích výpočtů, neboť po dosazení do vztahu pro 
obchodní deficit (viz. Kapitola 3.6.2) se trend ukazatele stává klesajícím v závislosti na 
poměrně výrazném růstu doby obratu cizího kapitálu a relativní stagnace doby inkasa 
pohledávek. Po celou dobu jsou hodnoty obchodního deficitu kladné, což lze vysvětlit jako 
stav, kdy má podnik delší dobu inkasa pohledávek, tím pádem má déle vázané peněžní 
prostředky, které mohou být potřebné v jiných oblastech a na druhé straně je situace, kdy jsou 

                                                      
86 Zpráva o činnosti a výsledcích společnosti AŽD Praha s.r.o. za hospodářský rok 2009/2010 - 2013/2014 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

obchodní deficit 88,24 89,12 68,12 85,16 50,70
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doby splatnosti krátkodobých cizích závazků na takové úrovni, že vzniká diference mezi 
splatností pohledávek a úhradou svých závazků. Přeneseně se jedná o situaci, kdy podnik 
úvěruje své odběratele a měl by se tak zaměřit na důslednou kontrolu tohoto stavu a také na 
způsob, kterým snížit svou potřebu kapitálu tak, aby nemohlo dojít k závažnějšímu ohrožení 
podnikové likvidity, popřípadě jeho solventnosti. S přihlédnutím na trend vývoje obchodního 
deficitu se tato diference postupně snižuje, což lze v daném případě vysvětlit, jako stav kdy 
podnik dokáže buď zajištovat závazkové vztahy s delší dobou splatnosti a tím i možností déle 
využívat prostředky z nich plynoucí, anebo využívá větší množství krátkodobého cizího 
kapitálu.  
 

5.5.3 Výpočet ukazatelů likvidity 

 
Tabulka 33 - Ukazatele likvidity 

 

 
Obrázek 18 - Vývoj likvidity (graf) 

 
Další posuzovanou stránkou podniku je jeho likvidita, která je úzce spjatá s ukazateli 
předchozími, neboť v případě dlouhé vázanosti peněžních prostředků v oběžných aktivech či 
jiném majetku podniku dochází ke snížení likvidity. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, 
tak doby vázanosti jednotlivých podskupin podnikových aktiv se postupně prodlužují 
s výjimkou doby inkasa pohledávek (viz. Kapitola 5.5.2), a tento fakt přímo koresponduje i 
s výslednými hodnotami podnikové likvidity na všech úrovních. Běžná likvidita podniku se za 
poslední dvě sledovaná období propadla o 43%. Avšak i přes tento propad má podnik velmi 
vysoké hodnoty běžné likvidity, literatura uvádí jako doporučenou hodnotu ukazatele 1,5 – 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

běžná likvidita 3,72 4,09 4,26 3,81 2,42

pohotová likvidita 2,19 2,56 2,51 2,33 1,20

okamžitá l ikvidita 0,25 0,43 0,46 0,20 0,02
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2,587. Po první čtyři sledovaná období byla tato doporučená hodnota vysoce převyšována, a 
to může například svědčit o vysokých hodnotách čistého pracovního kapitálu, což však 
částečně koliduje s jeho reálnými hodnotami, neboť v období 2009/2010 bylo NWC hluboko 
v záporných číslech. V tomto případě by bylo možným vysvětlením spíše drahé financování, 
které se mohlo promítnout i v hodnotách NWC. V posledním období došlo k již zmíněnému 
prudkému poklesu hodnot běžné likvidity do úrovně doporučených hodnot a z hlediska 
fungování podniku bude důležitá správná predikce dalšího vývoje, neboť pokud by tento trend 
pokračoval, tak by podnik mohl být na velmi nízké úrovni běžné likvidity a tím ohrozit své 
budoucí aktivity. Takřka totožným vývojem následovala i pohotová likvidita, která opět vysoce 
přesahovala doporučené hodnot (1 - 1,588) a následně prudce klesla do doporučených hodnot. 
Provází jí tedy stejné doporučení v dalších letech. Závažnější situace vyvstává v případě 
okamžité likvidity, která se průměrně pohybovala v pásmu doporučených hodnot (0,2 – 0,589), 
ale v posledním období klesla téměř na nulovou hodnotu, resp. na hodnotu 0,02. Vysvětlení 
je naprosto zřejmé, a to takové, že při vysokém nárůstu CKkr zároveň docházelo k prudkému 
poklesu krátkodobého finančního majetku, a to z 163,6 mil. na 41,9 mil, způsobeného 
zápornou hodnotou CF. Tento ukazatel zaslouží do budoucna velmi vysokou pozornost a 
nalezení východiska, jak tuto hodnotu zvýšit nebo se obránit proti možným nežádoucím 
dopadům.  
 

5.5.4 Výpočet ukazatelů zadluženosti 

 
Tabulka 34 - Ukazatele zadluženosti 

 
První graf se věnuje posouzení vývoje ukazatelů debt ratio a equity ratio, které vzhledem ke 
svému vztahu (viz. Kapitola 5.5.4) jsou vyneseny do vlastního grafu (viz. Obrázek 19), aby bylo 
zřejmé, jak se v průběhu období oba ukazatele vyvíjely. 
 

                                                      
87 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 92 
88 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 92 
89 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 92 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

debt ratio 0,62 0,60 0,59 0,61 0,68

zadluženost VK 1,68 1,51 1,47 1,56 2,09

finanční páka 2,72 2,52 2,47 2,57 3,09

equity ratio 0,37 0,40 0,40 0,39 0,32

doba návratnosti úvěrů 2,69 2,58 2,61 2,41 2,34

úrokové krytí 12,95 16,00 16,17 28,20 54,00



53 
 

 
Obrázek 19 - Debt ratio/Equity ratio (graf) 

 
První podmínka, která udává, že součtem by oba ukazatele měly dát hodnotu co nejbližší jedné 
je splněna, i proto byly hodnoty separovány od ostatních do vlastního grafu. Dále je zde vidět 
závislost mezi oběma ukazateli, a to, že když jeden roste určitým tempem, druhý obdobným 
tempem klesá. V případě debt ratio je jasně viditelné, že zadluženost podniku za poslední 
období roste, do toho bodu naopak velmi mírně klesala. Z pohledu vlastníků se může tento 
fakt jevit poněkud negativně, neboť tak narůstá i rizikovost jejich vkladů. Literaturou udávané 
doporučené hodnoty by se měly pohybovat mezi 0,3 – 0,690, avšak toto jsou jen doporučené 
hodnoty, které neoperují s odvětvím, ve kterém se podnik nachází a ani se schopností splácet 
úroky, které z úvěrů plynou, tudíž za daných okolností a pro potřeby této práce budou hodnoty 
brány opravdu jako pouhá doporučení. Nicméně pokud se na hodnotu pohlédne z hlediska 
provozu podniku a porovná se s hodnotami rentability (viz. Kapitola 5.5.1), je zřejmé, že tento 
nárůst není vhodné považovat za ohrožení podniku, neboť došlo k již uváděnému nárůstu 
využití cizího kapitálu, přičemž rentabilita podniku rostla a stejně tak likvidita se postupně 
dostala ze zbytečně vysokých hodnot do doporučované úrovně. Zda by byl vliv pozitivní či 
negativní ukáže další ukazatel, a to ukazatel finanční páky (viz. Kapitola 5.5.4). Ukazatel equity 
ratio přímo odpovídá na výsledky ukazatele předchozího. Objem kapitálu vlastníků využitého 
pro financování podnikových aktiv byl snížen a nahrazen kapitálem cizím, což opět 
s přihlédnutím k výsledkům poměrové analýzy rentability signifikuje, že tímto krokem bylo 
sníženo vázanosti vlastních prostředků podniků, resp. vlastníků a přitom bylo dosaženo vyšší 
rentability podniku. 
 
Dalším ukazatelem, který byl již zmiňován v předchozím textu je ukazatel finanční páky (viz. 
Kapitola 3.6.4). Jeho grafické vyjádření (viz. Obrázek 20) bylo spojeno společně s ukazatelem 
zadluženosti vlastního kapitálu, a to vzhledem k jejich příbuznosti, neboť ukazatel finanční 
páky posuzuje zadluženost ve vztahu celkových aktiv k vlastnímu kapitálu, přičemž ukazatel 
zadluženosti vlastního kapitálu dává do poměru celkové cizí zdroje a hodnotu vlastního 
kapitálu. 
 

                                                      
90 KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra a ŠTEKER Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
str. 92 
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Obrázek 20 - Zadluženost VK / Finanční páka (graf) 

 
I v tomto případě je z výsledných hodnot jasně viditelné, že oba ukazatele vzrostly za poslední 
období a v jejich vztahu je tedy určitá korelace. Vývojem ukazatele finanční páky je opět 
potvrzen vyšší trend nasazování cizího kapitálu ve vyšší míře vůči kapitálu vlastnímu, což se 
posléze projevuje i na zadluženosti vlastního kapitálu, kdy struktura pasiv podniku se změnila 
ve prospěch cizího kapitálu.  
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5.6 Faktorová analýza 

Dalším krokem analyzování minulého vývoje a stávajícího vztahu je faktorová analýza. 
Vzhledem k tomu, že už byla většina použitých vztahů určena, bude o to práce menší. Avšak 
v této kapitole dojde k odhalení vazeb mezi souhrnnými a dílčími ukazateli a také ke stanovení 
jejich vývojového trendu. 
 

 
Tabulka 35 - Faktorová analýza (hodnoty) 

 
V této tabulce (viz. Tabulka 35) je vidět souhrn dopočtených hodnot, které vypovídají o situaci 
podniku. Takto získané údaje budou podrobeny vzájemnému srovnání v rámci jednotlivých 
období a v dalších dílčích tabulkách budou uvedeny procentuální změny a následné 
interpretace dílčích výsledků, a to pro každý syntetický ukazatel, včetně důkladného rozboru 
z hlediska vzniku a možných dopadů. 
 

5.6.1 Interpretace výsledků faktorové analýzy 

Faktorová analýza odhalila mnoho významných údajů (viz. Tabulka 36), které je však třeba 
náležitě okomentovat a vyvodit tak závěry, které budou moci posloužit jako východiska pro 
tvorbu finančního plánu a zaměření se na zajištění správných zdrojů financování. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

7,25% 5,89% 6,75% 6,83% 7,74%

Rentabilita tržeb 7,30% 6,22% 6,89% 6,37% 7,31%

Obrat aktiv 0,99 0,95 0,98 1,07 1,06

14,73% 12,52% 13,77% 14,96% 18,40%

Zisková marže 5,45% 5,26% 5,68% 5,43% 5,62%

Obrat aktiv 0,99 0,95 0,98 1,07 1,06

Finanční páka 2,72 2,52 2,47 2,57 3,09

2,19 2,56 2,51 2,33 1,20

Doba obratu pohotových aktiv 162 192 173 166 142

Doba obratu závazků 74,31 75,17 68,93 71,47 118,24

5,16 6,11 4,91 4,50 2,90

Obrat zásob 6,77 7,23 6,06 6,01 3,68

Obrat pracovního kapitálu 1,31 1,18 1,24 1,33 1,27

0,21 0,24 0,25 0,21 0,14

CF rentabilita VK 0,21 0,18 0,18 0,19 0,22

Zadluženost VK 0,98 0,75 0,73 0,90 1,60

12,95 16,00 16,17 28,20 54,00

Rentabilita celkového kapitálu 7,25% 5,89% 6,75% 6,83% 7,74%

Celková zadluženost 20,59% 18,17% 18,97% 17,43% 16,87%

Průměrná úroková míra 2,72% 2,03% 2,20% 1,39% 0,85%

Krytí zásob pracovním kapitálem

KZPK

ROA

Rentabilita VK

ROE

Provozní pohotová likvidita

PPL

KČD

Krytí čistých dluhů

Úrokové krytí

UK

Ukazatel

Rentabilita celkového kapitálu
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Tabulka 36 – Faktorová analýza (změny - ROA)91 

 
Rentabilita celkového kapitálu, resp. aktiv, se v posledních třech sledovaných obdobích 
vyvíjela pro podnik pozitivně, pokud rozebereme tento syntetický ukazatel a pronikneme do 
jeho dílčích částí, které jsou tvořeny ukazateli rentability tržeb a obrátky aktiv, tak zjistíme 
následující věci. Ukazatel rentability tržeb působí přímo úměrně na hodnotu ukazatele 
rentability aktiv. Právě tomu lze přisoudit i zásadní úlohu na poměrně vysokém nárůstu 
ukazatele ROA, neboť v posledním sledovaném období jeho přírůstek přesahoval hodnotu 
14%, naopak v předchozím období došlo k jeho 7,5% poklesu, čímž přímo ovlivnil i růst 
ukazatele ROA, který v témže období zaznamenal pouze jednoprocentní růst. Hlavní důvodem 
nárůstu ukazatele ROS (varianta počítaná z EBIT) v posledním období lze získat analýzou jeho 
členů, v tomto případě byl zásadním důvodem růstu vysoký nárůst EBIT, a to o hodnotu vyšší 
než 112 mil. Kč při současném růstu tržeb. Podnik dokázal poměrově získat vyšší hodnotu zisku 
než v letech předchozích (viz. Kapitola 5.2). Oproti tomu v předchozím období tomu bylo 
naopak, neboť tento poměr byl nižší než v předchozích obdobích, což lze přisoudit základní 
věci, a to nárůstu nákladů vůči tržbám. Druhým pilířem je obrátka aktiv, která stejně jako ROS 
ovlivňuje hodnotu ROA přímo úměrně. Avšak v tomto případě byl trend naprosto opačný, 
v období 2013/2014 byla změna záporná a v období předchozím zase naopak. Ze všech 
sledovaných období došlo k růstu obou dílčích ukazatelů zároveň pouze v období 2011/2012, 
kdy bylo i docíleno největší pozitivní změny ROA. Pokud se podíváme hlouběji do struktury 
ukazatelů období 2011/2012, tak zjistíme, že hodnota ukazatele obratu aktiv nebyla na příliš 
vysoké hodnoty, spíš naopak (viz. Kapitola 5.5.2), přesto došlo k jeho navýšení díky zajištění 
lepší majetkové vybavenosti podniku (nárůst aktiv, viz. Kapitola 5.1.1) a zároveň efektivnějšího 
využití těchto prostředků ve vztahu k tržbám, což je z dlouhodobého hlediska pro podnik 
zásadním jevem, pokud chce nadále zvyšovat hodnotu ROA. 
 

 
Tabulka 37 - Faktorová analýza (změny - ROE) 

                                                      
91 Barevné značení pozitivních a negativních dopadů je shodné pro všechny následující tabulky, tudíž jeho 
vysvětlení nebude nadále uváděno 

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

-18,82% 14,71% 1,19% 13,30%

Rentabilita tržeb -14,81% 10,80% -7,53% 14,75%

Obrat aktiv -4,70% 3,53% 9,44% -1,26%

pozitivní změna

negativní změna

Ukazatel

Rentabilita celkového kapitálu

ROA

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

-14,97% 9,95% 8,61% 23,03%

Zisková marže -3,50% 7,93% -4,29% 3,33%

Obrat aktiv -4,70% 3,53% 9,44% -1,26%

Finanční páka -7,54% -1,60% 3,69% 20,58%

Rentabilita VK

ROE

Ukazatel
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Dalším posuzovaným syntetickým ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu, která, jak bylo 
uvedeno v předchozím textu (viz. Kapitola 5.5.1) zaznamenala v posledních obdobích poměrně 
výrazný růst, a to především v posledním období 2013/2014. Pokud se zaměříme na strukturu 
tohoto ukazatele, tak je jasně rozpoznatelné, že jeho celý vývoj je přímo úměrně ovlivňován 
vývojem ukazatelů ziskové marže, obratu aktiv a finanční páky. V případě, že jakýkoliv z těchto 
zmíněných ukazatelů zažije pokles, ovlivní negativně celou hodnotu ROE. Ukazatel ziskové 
marže zažíval v průběhu sledovaných období velmi proměnlivý vývoj – v obdobích 2010/2011 
a 2012/2013 zažila pokles, v obdobích 2011/2012 a 2013/2014 naopak rostla. Důvod poklesu 
v jednotlivých obdobích zjistíme analýzou struktury samotného ukazatele, a to dle jeho vztahu 
(viz. Kapitola 5.5.1). V tomto případě opět vycházíme z poměru zisku (v tomto případě EAT) a 
celkových tržeb, kdy víme, že podíl tržeb na zisku byl právě v rostoucích obdobích takový, že 
podnik dokázal generovat vyšší zisk na jednotku celkových tržeb, což lze také interpretovat 
jako stav, kdy podnik obdobně jako v případě rentability tržeb počítaných ze zisku před úroky 
a daněmi. Avšak v tomto případě je ukazatel očištěn o vliv daní a placených úroků. Dalším, kdo 
se přímo podílí, je již zmiňovaný ukazatel obratu aktiv, který opět svým růstem přímo zvyšuje 
hodnotu ROE a naopak svým poklesem působí negativně na rentabilitu VK. Další komentář 
k tomuto ukazateli není v tomto případě třeba, neboť pro něj platí stejné připomínky a 
doporučení jako u výpočtu ROA. Posledním participujícím ukazatelem je ukazatele finanční 
páky. Právě tomu lze přisoudit nejpozitivnější příspěvek k vysokému nárůstu rentability 
vlastního kapitálu v posledním období, kdy hodnota raketově vzrostla, a to o více než 23%. 
Finanční páka přitom zaznamenala výrazný nárůst o 20,58%, což lze vysvětlit na základě dílčích 
výpočetních hodnot, které ji tvoří (viz. Kapitola 5.5.4). Jak již bylo zjištěno z výsledků poměrové 
analýzy, tak v podniku došlo zejména v posledním období k vysokému nárůstu zadluženosti 
podniku, konkrétně vyšší zadluženosti vlastního kapitálu, s čímž souvisí i úroveň finanční páky. 
V tomto případě se potvrdila hlavní myšlenka použití finanční páky, která v období 2013/2014 
přispěla k markantnímu růstu ROE, avšak se současným výrazným poklesem likvidity na všech 
úrovních s důrazem na okamžitou likviditu (viz. Kapitola 5.5.3). 
 

 
Tabulka 38 – Faktorová analýza (změny - PPL) 

 
Třetím posuzovaným syntetickým ukazatelem je ukazatel provozní pohotové likvidity podniku. 
Ukazatel PPL je svým složením (viz. Kapitola 5.6) je přímo úměrně ovlivněn ukazatelem doby 
obratu pohotových oběžných aktiv a zároveň nepřímo úměrně ovlivněn dobou obratu 
závazků. PPL je také silně ovlivněna obchodním deficitem, který byl náplní kapitoly ukazatelů 
aktivity (viz. Kapitola 5.5.2). Ukazatel naprosto koresponduje s názory řečenými u předchozích 
interpretací, neboť v tomto případě nedocházelo ke kontinuálnímu růstu, nýbrž k poklesu. 
Speciálně v posledním období byl pokles propastný, a to až o více než 45%. Zde opět narážíme 
na problematiku podnikové likvidity, která se neustále snižuje na všech úrovních. Pokud 
pronikneme do jednotlivých podstruktur tohoto souhrnného ukazatele, tak prvním 
ukazatelem, který má podíl je doba obratu pohotových aktiv, která svým vývojem odpovídá 

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

17,05% -1,84% -7,37% -48,45%

Doba obratu pohotových aktiv 18,42% -9,99% -3,97% -14,71%

Doba obratu závazků 1,17% -8,30% 3,68% 65,45%

Provozní pohotová likvidita

PPL

Ukazatel
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vývoji PPL, neboť jediný nárůst byl zaznamenán právě v hospodářském roce 2010/2011, kdy 
oba ukazatele dosáhly přírůstku. Postupný pokles doby obratu pohotových aktiv je zapříčiněn 
poklesem podílu pohotových aktiv na jednotku tržeb, což je vysvětlitelné trendem většího 
používání cizího kapitálu. Druhou stranou je doba obratu závazků, která měla opačný trend 
vývoje, neboť docházelo k jejímu růstu, a to až o 65,45% v posledním období. Tento růst má 
z hlediska PPL negativní účinek a opět lze komentovat mnohem vyšším nasazením 
krátkodobého cizího kapitálu a tím pádem i nárůstu CKkr připadajícího na jednotku tržeb. 
 

 
Tabulka 39 – Faktorová analýza (změny - KZPK) 

 
Z hlediska oběžných aktiv, respektive pracovního kapitálu, je vypovídajícím další syntetický 
ukazatel, a to tentokrát ukazatel krytí zásob pracovním kapitálem, který je závislý na 
hodnotách obrátky zásob a obrátky pracovního kapitálu. Vývoj ukazatele byl v průběhu 
jednotlivých období negativní, neboť se postupně propadal, a to hlavně v posledním období, 
kdy jeho propad oproti období 2013/2013 činil více než 35%. Pokud opět probereme strukturu 
ukazatele KZPK, tak vidíme, že jej pozitivně ovlivňuje nárůst obrátky zásob a stejně tak 
negativně jej ovlivňuje růst obrátky pracovního kapitálu. Právě výrazný pokles obrátky zásob 
v posledním období o více než 38% zapříčinil výrazný pokles KZPK, a to i přesto, že klesal obrat 
pracovního kapitálu o zhruba 5%. Příčina takového poklesu obratu zásob je následující, neboť 
vycházíme-li z údajů rozvahy (viz. Kapitola 5.1.1), je viditelné, že úroveň zásob se téměř 
zdvojnásobila, podrobné změny jednotlivých položek rozvahy a výsledovky jsou obsaženy 
v kapitole horizontální a vertikální analýzy. Avšak růst celkových tržeb, byť byl poměrně 
výrazný, strukturně nedosahoval takového rázu, tudíž vychází na jednotku tržeb hodnota 
zásob, že se v rámci prodejů obrátí zásoby méněkrát než v období předchozím a tím pádem 
zůstávají prostředky vázané v zásobách. Na druhé straně je podporující změnou pokles obratu 
pracovního kapitálu (v tomto případě), jehož důvod je následující. Strukturně se stal opak než 
v případě obrátky zásob, a to takový, že na jednotku tržeb připadala nižší hodnota pracovního 
kapitálu a tím i prostředků v něm vázaných, což je obecně pro podnik pozitivní, avšak ve vztahu 
ke krytí zásob pracovním kapitálem se jedná se o změnu nežádoucí.  
 

 
Tabulka 40 – Faktorová analýza (změny - KČD) 

 

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

18,49% -19,74% -8,27% -35,50%

Obrat zásob 6,85% -16,22% -0,88% -38,74%

Obrat pracovního kapitálu -9,82% 4,39% 8,05% -5,02%

Krytí zásob pracovním kapitálem

KZPK

Ukazatel

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

10,95% 4,16% -16,53% -31,98%

CF rentabilita VK -14,87% 1,45% 2,95% 20,43%

zadluženost VK -23,27% -2,60% 23,34% 77,06%

Ukazatel

Krytí čistých dluhů

KČD
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Ukazatel krytí čistých dluhů vychází z poměru, jak jsou kryty čisté dluhy podniku, tzn. takovou 
část závazků, která je snížena o vliv rezerv a vliv krátkodobého finančního materiálu92. 
Ukazatel KČD je přímo úměrně ovlivněn cash flow rentabilitou vlastního kapitálu, tzn. 
poměrem čistého zisku zvýšeného o hodnotu odpisů a vlastního kapitálu, a nepřímo úměrně 
ovlivněn zadlužeností vlastního kapitálu, kdy se jedná o poměr čistých dluhů a vlastního 
kapitálu. Ukazatel je tedy výrazně ovlivněn zadlužeností vlastního kapitálu, což se projevuje i 
na trendu vývoje, neboť ukazatel za poslední dvě sledovaná období klesal, a to s poměrně 
prudkým, téměř 32%, poklesem v období 2013/2014. I zde se potvrzují předchozí výsledky 
analýzy, a to, že rentabilita podniku obecně roste a likvidita naopak. CF rentabilita vlastního 
kapitálu postupně rostla s největším nárůstem v posledním období, a to díky neúměrnému 
růstu čistého zisku a hodnoty odpisů vůči růstu vlastního kapitálu, a to v daném případě o více 
než 20% v období 2013/2014. Pokud dochází k tomuto jevu, je to z hlediska tohoto ukazatele 
pozitivní jev. Na druhé straně stojí ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, tentokrát počítán 
z čistých dluhů. Růst tohoto ukazatele je v tomto případě negativní, neboť působí snižováním 
celkové hodnoty KČD a v posledním období tento růst dosáhl hodnoty 77%. Příčinu získáme 
analýzou daného ukazatele, protože hodnota čistých dluhů výrazně narostla, a to díky 
výraznému zapojení cizího kapitálu v daném období, o čemž už vypovídají předchozí analýzy. 
Avšak hodnota vlastního kapitálu zaznamenala růst nepatrný (viz. Kapitola 5.4). 
 

 
Tabulka 41 – Faktorová analýza (změny - UK) 

 
Úplně posledním syntetickým ukazatelem použitým ve faktorové analýze je ukazatel 
úrokového krytí, který vychází z ukazatelů rentability aktiv, celkové zadluženosti úročeným 
kapitálem a průměrné úrokové míry, které staví do vzájemného poměru a vyjadřuje, do jaké 
míry dokáží výdělky podniku, resp. čistý zisk, pokrýt nákladové úroky podniku vzniklé 
v důsledku zadlužování cizím kapitálem. V tomto případě se podniku vedlo více než výborně, 
a to ve všech sledovaných obdobích, kdy docházelo ke kontinuálnímu růstu tohoto ukazatele, 
a to velkými skoky v případě období 2012/2013 a 2013/2014. Důvodem je působení 
jednotlivých zúčastněných ukazatelů ve většině případů pozitivním vlivem, kupříkladu první 
ukazatel rentability aktiv, která jak víme, výrazně rostla, tak celkové zadluženosti úročeným 
kapitálem, resp. bankovními úvěry, která naopak v dlouhodobém trendu snižuje svůj podíl vůči 
celkovým aktivům podniku, což lze přisoudit hlavně vyššímu nárůstu úrovně celkových aktiv 
při nižším tempu růstu bankovních úvěrů, které byť rostly, tak ne v takovém trendu jako rostla 
aktiva. Posledním zúčastněným ukazatelem je položka průměrné úrokové míry, která se 
výrazně snížila, čímž prospěla téměř nejvíce. Důvod je takový, že podnik dokázal zajistit takové 
financování bankovními úvěry, ze kterých podniku vyplynuly mnohem nižší úroky i přesto, že 
podnik tento kapitál využíval hojněji.   
 

                                                      
92 MARINIČ Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 

2010/2011 

vs 

2009/2010

2011/2012 

vs 

2010/2011

2012/2013 

vs 

2011/2012

2013/2014 

vs 

2012/2013

23,59% 1,09% 74,36% 91,46%

Rentabilita celkového kapitálu -18,82% 14,71% 1,19% 13,30%

Celková zadluženost -11,76% 4,39% -8,12% -3,21%

Průměrná úroková míra -25,56% 8,70% -36,84% -38,86%

Ukazatel

Úrokové krytí

UK
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5.7 Sestavení a analýza Cash Flow 

Po analyzování prvních dvou výkazů (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty), které jsou povinnou 
přílohou výroční zprávy, nezbývá než sestavit třetí bilanci, která se věnuje peněžním tokům. 
Jak již bylo zmíněno v teoretickém základu (viz. Kapitola 3.8), vybral jsem metodu nepřímou, 
a to převážně kvůli její nižší náročnosti na vstupní hodnoty, které jsou v tomto případě 
omezeny jen na údaje z předchozích zmíněných výkazů.  
 
Nicméně konstrukci výkazu jsem pojal po dohodě s vedoucím práce vlastním způsobem, který 
byť dodržuje hlavní zásady tvorby CF uvedené v teoretické části, tak přináší jistá specifika při 
samotné konstrukci, která dopomáhají hladkému sestavení a budou nadále implementována 
i pro tvorbu finančního plánu. 
 

 
Tabulka 42 - Výkaz CF (hodnoty) 

 

5.7.1 Popis procesu tvorby výkazu 

Pro celý proces bylo zapotřebí využití účetních výkazů (Rozvaha a VZZ) z posledních pěti 
sledovaných období. Výchozí hodnotou jsem zvolil hospodářský výsledek před zdaněním, 
který byl následně očištěn o hodnotu odpisů vyčtené z VZZ. Pro obdržení Cash Flow ze 
samofinancování jsem následně pokračoval úpravou o změny položek rezerv a časového 
rozlišení (aktivního i pasivního). Posledním krokem bylo odečtení zaplacené daně z příjmů.  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Počáteční stav peněžních prostředků 171 987 000 202 136 000 311 545 000 315 391 000 163 588 000

+ výsledek hospodaření před zdaněním 267 898 000 204 375 000 234 206 000 261 033 000 375 695 000

+ odpisy 89 941 000 76 819 000 63 150 000 55 131 000 62 531 000

+/- Δ rezerv -9 504 000 -24 542 000 -23 148 000 59 846 000 -97 720 000

- zaplacená daň z příjmů -51 108 000 -19 967 000 -28 506 000 -30 216 000 -81 718 000

+/-  Δ časového rozlišení aktivního 4 026 000 9 269 000 -4 690 000 5 676 000 -10 350 000

+/-  Δ časového rozlišení pasivního 17 953 000 -51 392 000 4 632 000 6 620 000 -10 090 000

CF ze samofinancování 319 206 000 194 562 000 245 644 000 358 090 000 238 348 000

+/- Δ zásob -37 631 000 102 822 000 -113 188 000 -109 273 000 -715 525 000

+/- Δ pohledávek 612 075 000 65 697 000 151 047 000 -297 503 000 -342 959 000

+/- Δ krátkodobých závazků -226 434 000 -87 623 000 -37 724 000 147 453 000 864 238 000

CF z provozní činnosti 348 010 000 80 896 000 135 000 -259 323 000 -194 246 000

+/- Δ dlouhodobého majetku -174 134 000 155 261 000 -86 009 000 -69 353 000 -98 835 000

CF z investiční činnosti -174 134 000 155 261 000 -86 009 000 -69 353 000 -98 835 000

+/- Δ dlouhodobých závazků 2 611 000 14 058 000 87 000 11 106 000 28 905 000

+/- Δ bankovních úvěrů a výpomocí -279 708 000 -151 515 000 28 335 000 -10 983 000 143 728 000

+/- Δ vlastního kapitálu 30 954 000 555 000 21 354 000 49 477 000 54 409 000

- výplata dividend či podílů na HV -216 790 000 -184 408 000 -205 700 000 -230 817 000 -293 977 000

CF z finanční činnosti -462 933 000 -321 310 000 -155 924 000 -181 217 000 -66 935 000

Celkové CF 30 149 000 109 409 000 3 846 000 -151 803 000 -121 668 000

Konečný  stav peněžních prostředků 202 136 000 311 545 000 315 391 000 163 588 000 41 920 000
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Dalším mezistupněm bylo Cash Flow z provozní činnosti, které jsem pojal jako pohyb položek 
pracovního kapitálu, tudíž se jednalo o změny položek zásob, pohledávek a krátkodobých 
závazků. Jako poznámku bych zmínil fakt, že všechny uvedené změny jsou dopočítávány 
z položek netto.  
 
Následuje Cash Flow z investiční činnosti, které je tvořeno pohybem položek dlouhodobého 
majetku, respektive výdaji na jeho pořízení. Získání tohoto ukazatele je opět tvořeno rozdílem 
netto položek z rozvahy a následné navýšení o hodnotu odpisů získanou z VZZ. 
 
Poslední úrovní je CF z finanční činnosti, které je složeno z pohybu dlouhodobých závazků a 
změn bankovních úvěrů a výpomocí. Stejným způsobem je vytvořen pohyb vlastního kapitálu, 
který není dále rozdělován na dílčí položky, ale je brán jako celek.  
 
Aby bylo dosaženo výsledku změny peněžních prostředků, tak aby hodnota opravdu 
odpovídala skutečnému pohybu peněžních prostředků uvedených v krátkodobém finančním 
majetku v podobě peněz v pokladně a na bankovních účtech, je nutné odečíst hospodářský 
výsledek běžného období. Tímto krokem opravdu dosáhneme stavu odpovídajícímu 
zmíněným změnám peněžních prostředků. Důvod odlivu hodnoty zisku po zdanění jsem po 
dohodě s vedoucím práce přisoudil výplatě celkové hodnoty zisku mezi jednotlivé společníky. 
 

5.7.2 Interpretace výsledků 

Jako výsledek lze konstatovat, že CF vypovídá analyzovanému stavu likvidity podniku, která se 
postupně snižuje, neboť se ukazatel postupně dostal do záporných hodnot a během dvou 
období se peněžní prostředky snížily téměř na desetinnou hodnotu původního stavu. Pokud 
analyzujeme, ve které oblasti se udály největší změny, tak je to Cash Flow z provozní činnosti, 
kde došlo k největšímu poklesu z důvodu vysokého růstu pohledávek a zásob, a tudíž i 
prostředků v nich vázaných. Podobný trend provázel kromě CF ze samofinancování i ostatní 
úrovně, což odpovídá vyššímu odlivu peněžních prostředků než jejich přítoku, což bych 
jednoduše přiřadil současnému růstu produkce podniku, který ovlivnil výdaje na pořízení 
nového dlouhodobého majetku a prosperita podpořila i výplatu podílu společníkům. Stav bych 
nezhodnotil jako negativní, neboť podnik v předchozích obdobích disponoval značnou 
likviditou a i podle analýzy je v současnosti na dobré úrovni, kterou bych doporučoval do 
budoucna udržovat a případný růst výdajů na oběžná i stálá aktiva bych kompenzoval 
nárůstem cizího kapitálu použitého na jejich krytí. 
 

5.8 Bankrotní a bonitní modely  

Jedním ze závěrečných kroků finanční analýzy je samotné aplikování bankrotních a bonitních 
modelů, které přinese další pohled na finanční situaci podniku potřebnou z hlediska plánování 
možného budoucího vývoje. Výběr použitých modelů koresponduje s výběrem zahrnutým do 
teoretického základu (viz. Kapitola 3.9) 
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5.8.1 Altmanův model 

 
Tabulka 43 - Z-Score (hodnoty) 

 

 
Obrázek 21 - Z-Score (graf) 

 
Lze vyvodit následující výsledky, a to takové, že podnik se dlouhodobě vyskytuje v takzvané 
šedé zóně, kdy nelze jednoznačně určit budoucí vývoj podniku. Avšak co je jednoznačně 
pozitivním faktem, tak to, že podnik si dokáže držet stabilní úroveň finančního zdraví 
s pozvolným růstem až do období 2012/2013 a následným mírným poklesem v období 
posledním. Snaha o rozklíčování důvodu poklesu je dle mého názoru zbytečná, neboť slabé i 
silné finanční stránky podniku jsou obsaženy v ostatních provedených analýzách. Zde je 
vypovídajícím výsledek jako celek, kdy lze vidět, že i přes výskyt určitých slabých stránek si 
dokáže podnik držet určitou bezpečnou úroveň. 
 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

index váha 1,614 1,618 1,690 1,782 1,666

X1 0,717 -0,029 0,033 0,038 0,068 0,035

X2 0,847 0,199 0,224 0,224 0,214 0,168

X3 3,107 0,073 0,059 0,068 0,068 0,077

X4 0,42 0,594 0,660 0,680 0,642 0,478

X5 0,998 0,993 0,946 0,980 1,072 1,059

Z - Score



63 
 

5.8.2 Index IN 

Dalším aplikovaným modelem je český model, a to index IN05. Výběr pouze tohoto jednoho 
ukazatele je zjevný a je již zmíněný v teoretickém základu (viz. Kapitola 3.9.2), vzhledem ke 
komplexnosti a k účelu, který má v této práci, jsem zvolil pouze tuto metodu, která spojuje 
pohled vlastníka i věřitele v jednom. 
 

Index IN05 

 
Tabulka 44 - IN05 (hodnoty) 

 

 
Obrázek 22 - IN05 (graf) 

 
V případě modelu IN05 je výsledek poněkud optimističtější než v případě Z-Score. Jak je patrné 
z grafu (viz. Obrázek 22), tak podnik se neustále pozitivně vyvíjí z hlediska přínosu pro vlastníky 
a věřitele. Nejprudší nárůst lze navíc zaznamenat právě v posledním období, kdy je hodnota 
téměř dvakrát vyšší než hranice šedé zóny.  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

index váha 1,559 1,656 1,723 2,182 3,100

A 0,13 1,615 1,661 1,682 1,647 1,478

B 0,04 12,946 16,000 16,175 28,202 53,997

C 3,97 0,073 0,059 0,068 0,068 0,077

D 0,21 0,993 0,946 0,980 1,072 1,059

E 0,09 3,719 4,088 4,264 3,815 2,423

IN05
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5.8.3 Tafflerův model 

 
Tabulka 45 - Tafflerův model (hodnoty) 

 

 
Obrázek 23 - Tafflerův model (graf) 

 
I výsledky Tafflerova modelu korespondují s předchozími indexy, neboť podnik je vysoce 
v oblasti nízké pravděpodobnosti bankrotu. Trend vývoje lze definovat jako proměnlivý, neboť 
téměř v každém období mění svůj směr a sklon. Velmi zjednodušeně, s přihlédnutím ke 
skladbě indexu, bych konstatoval, že podnik dokáže relativně slušně zhodnotit vložený cizí 
kapitál vzhledem k objemu svých aktiv a také tržeb.  
 

5.8.4 Quick test 

Aplikace Kralickova rychlého testu vyžadovala více práce, neboť ne všechny vstupní hodnoty 
byly přímo dosažitelné z dostupných údajů či údajů vypočtených v předchozích kapitolách. 
Jednou z těchto hodnot byla i bilanční cash flow93. Hodnota bilanční cash flow není vlastně nic 
jiného než výsledek hospodaření za účetní období očištěný o daň z příjmu a navýšený o odpisy 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Důvodem proč se používá jako ukazatel 

                                                      
93 SEDLÁČEK Jaroslav. Finanční analýza podniku 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

index váha 0,529 0,509 0,544 0,547 0,508

R1 0,53 0,331 0,283 0,342 0,314 0,222

R2 0,13 1,214 1,324 1,328 1,319 1,229

R3 0,18 0,202 0,195 0,185 0,210 0,343

R4 0,16 0,993 0,946 0,980 1,072 1,059

T
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tato modifikace namísto klasického cash flow je jednoduchý, a to takový, že v případě 
klasického CF by se jednalo o tokový ukazatel, avšak bilanční CF je ukazatel okamžikový, stejně 
jako ostatní položky ukazatele doby splácení dluhu z CF (viz. Kapitola 3.9.4). 
 

 
Tabulka 46 - Bilanční CF 

 

 
Tabulka 47 - Quick test (hodnoty) 

 
Výsledné hodnoty uvedené v tabulce X vyjadřují vývoj finančního zdraví podniku po aplikaci 
vztahů z teoretického základu. Po dosažení výsledků jsem neudělal nic jiného, než jen prosté 
porovnání ze stupnicí (viz. Kapitola 3.9.4) a vzniklo z toho následující skóre (viz. Tabulka 48). 
 

 

 
Tabulka 48 - Quick test (vyhodnocení) 

 
Porovnáním získaných hodnot se stupnicí rozdělujících hodnoty do jednotlivých skupin 
hodnocení. V tomto daném případě vychází podniku ve všech letech jednotný průměrný 
výsledek, a to takový, že finanční zdraví podniku je dle rychlého testu dobré, což zjednodušeně 
znamená, že se podnik nepotýká s vážnějšími problémy, ale zároveň nedosahuje ideální 
situace, která by byla v daném případě možná. 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Bilanční Cash Flow 339 837 000 252 210 000 259 775 000 289 169 000 339 289 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Koeficient samofinancování 36,76% 39,76% 40,41% 38,97% 32,32%

Doba splácení dluhu z CF 6,7 7,6 7,2 7,8 9,7

CF v % tržeb 0,76% 3,12% 0,11% -3,57% -2,32%

ROA 7,25% 5,89% 6,75% 6,83% 7,74%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Koeficient samofinancování 1 1 1 1 1

Doba splácení dluhu z CF 3 3 3 3 3

CF v % tržeb 4 4 4 5 5

ROA 4 4 4 4 4

Aritmetický průměr 3 3 3 3 3

1

2

3

4

5

výborný

velmi dobrý

špatný

ohrožen insolvencí

dobrý
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5.8.5 Index bonity 

 
Tabulka 49 - Index bonity (hodnoty) 

 

 
Obrázek 24 - Index bonity (graf) 

 
Úplně posledním aplikovaným bonitním modelem je index bonity, který stejně jako Kralickův 
rychlý test vypovídá ve směs stejnými výsledky, a to tak, že subjekt si po všechna období drží 
optimální finanční zdraví bez závažnějších problémů či ohrožení. 
 

5.8.6 Srovnání výsledků bankrotních a bonitních modelů 

Závěrečným krokem analýzy bankrotními a bonitními modely je shrnutí jejich výsledků a 
vyhotovení závěrečného posudku. Tento krok jsem zvolil na základě vypovídajících schopností 
jednotlivých modelů, neboť jak již bylo zmíněno, jedná se o informativní zhodnocení 
finančního zdraví podniku. Proto nepovažuji za relevantní pracovat s každým výsledkem 
odděleně, ale preferuji vypovídající schopnost na základě jakéhosi agregovaného výsledku. 
Z tohoto důvodu jsou jednotlivé výsledky seřazeny v následující tabulce pro snadnější 
porovnání (viz. Tabulka 50). 
 

 
Tabulka 50 - Zhodnocení bankortních a bonitních modelů 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

index váha 1,277 1,184 1,225 1,141 1,317

X1 1,5 0,012 0,049 0,002 -0,063 -0,036

X2 0,08 1,615 1,661 1,682 1,647 1,478

X3 10 0,067 0,055 0,063 0,066 0,076

X4 5 0,062 0,058 0,061 0,056 0,060

X5 0,3 0,137 0,137 0,155 0,153 0,225

X6 0,1 1,072 0,956 1,045 1,170 1,277
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Z porovnání vychází téměř jasný výsledek, a to takový, že podnik je co do finančního zdraví na 
celkem slušné úrovni. Bodovací stupnice byla navržena mnou, a to podle vlastního uvážení jak 
posuzuji výsledky dílčích analýz vzhledem k celku. Hlavním pozitivem je, že ani jedna z pěti 
použitých metod neukázala v žádném období, že by podnik byl ve špatném finančním stavu. 
V případě Z-Score se v jednom období podnik nacházel v šedé zóně nejasného, případně 
nevyhraněného, stavu. Tafflerův model vypovídal o dobrém až výborném stavu vzhledem 
k finančnímu zdraví, důvod tohoto hodnocení je z mnou subjektivního vnímání dosahovaných 
hodnot s přihlédnutím ke struktuře modelu. 
 

5.9 Stanovení EVA 

Výpočet ukazatele EVA vycházel přesně z postupu uvedeném v teoretickém základu, kdy byl 
proveden pro každé sledované období. Požadované hodnoty NOPAT byly převzaty z kapitoly 
jemu se věnující (viz. Kapitola 5.2.6) a hodnoty celkového upsaného kapitálu byly vypočteny 
z příslušných položek rozvahy, výsledné hodnoty jsou uvedeny zde: 
 

 
Tabulka 51 - Celkový upsaný kapitál (hodnoty) 

 

5.9.1 Výpočet WACC 

Dílčí hodnoty v podobě přirážek byly stanoveny v souladu s uvedeným postupem 
v teoretickém základu pro všechna sledovaná období, ke kterým byly jednotlivě dohledány 
potřebné hodnoty odvětví z dat vydaných MPO. 
 

Bezriziková výnosová míra (rf) 

 
Tabulka 52 - Bezriziková výnosová míra (rf)94 

 

Přirážka za malou velikost subjektu (rLA) 

Hodnota celkového upsaného kapitálu se po dobu všech sledovaných období (viz. Tabulka 51) 
pohybovala v intervalu 0,1 až 3 mld. Kč, tudíž byly výsledné hodnoty  rLA získány dopočtem (viz. 
Kapitola 3.10.1). 
 

 
Tabulka 53 - Přirážka za malou velikost subjektu (rLA) 

 

                                                      
94 Výnos dluhopisu 10R – ČR [online]. Copyright © 2000 – 2015 Kurzy.cz, spol. s r.o. [cit. 29.3.2015]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-dluhopisu-10r-cr/ 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

C 2 296 106 000 2 145 146 000 2 194 835 000 2 233 329 000 2 431 466 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

rf 3,34% 3,00% 2,37% 2,42% 1,21%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

rLA 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35%
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Přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu (rPS) 

Pro výpočet je požadována hodnota průměrné úrokové míry, v tomto případě značená jako rd, 
která je již uvedena v kapitole faktorové analýzy (viz. Kapitola 5.6) a tím pádem je převzata 
odtud.  
 
Po dosazení hodnot ROA do vztahu uvedeném v teoretickém základu vychází, že ROA je ve 
všech sledovaných obdobích větší než nula a zároveň vysoce přesahuje výslednou hodnotu 
vztahu rd ∙ (C/A) ve všech sledovaných obdobích (viz. Tabulka 54).  
 

 
Tabulka 54 - Stanovení metody určení rPS 

 
Z toho důvodu bude rPS odpovídat minimálním hodnotám rPS (rpod) v jednotlivých obdobích. 
Výše těchto ukazatelů byly převzaty z oficiálních výsledků finančních analýz odvětví 
v uvedených obdobích. Vzhledem k velmi specifickému předmětu podnikání subjektu 
vybraného pro tuto práci bylo zvoleno celé jako odvětví průmysl jako agregovaná hodnota 
všech dílčích pododvětví. Hodnoty rPS jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

 
Tabulka 55 - Přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu (rPS)95 

 

Přirážka za možnou nižší finanční stabilitu (rFS) 

Poslední položkou je přirážka za možnou nižší finanční stabilitu, která opět vychází 
z doporučených hodnot ministerstva průmyslu a obchodu a ty jsou součástí zveřejňované 
metodiky na jeho webových stránkách96. Dle tohoto dokumentu je pro individuální potřeby 
stanovení tohoto ukazatele rFS nejvhodnější zvolit XL1=1 a XL2=2,5. 
 
Dosazením výsledků běžné likvidity do vztahu uvedeném v teoretickém základu vychází, že 
v obdobích 2009/2010 až 2012/2013 podnik přesahuje výší běžné likvidity oba z ukazatelů. 
V posledním sledovaném období se hodnota likvidity dostala do intervalu hodnot mezi XL1 a 
XL2, tudíž byl aplikován příslušný vzorec (viz. Kapitola 3.10.1). 
 

 
Tabulka 56 - Přirážka za možnou nižší finanční stabilitu (rFS) 

 

                                                      
95 Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010-2014 
96 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA - metodika výpočtu [online]. © Copyright 
2005 MPO [cit. 3.5.2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/infa-cznace-metodika.pdf 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

ROA 7,25% 5,89% 6,75% 6,83% 7,74%

rd ∙ (C/A)  1,56% 1,17% 1,31% 0,78% 0,42%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

rPS 2,37% 2,50% 2,94% 2,75% 2,53%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

rFS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
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Stanovení WACC 

Po dopočtení všech potřebných přirážek lze dosazením do vztahu pro výpočet WACC (viz. 
Kapitola 3.10.1) určit jeho reálnou hodnotu v jednotlivých letech (viz. Tabulka 57). 
 

 
Tabulka 57 - WACC (hodnoty) 

 

5.9.2 Dopočet EVA 

Nyní, když jsou všechny potřebné hodnoty získány, nezbývá než dopočíst samotný ukazatel 
EVA v jednotlivých obdobích (viz. Tabulka 58). 
 

 
Tabulka 58 - EVA (hodnoty) 

 

Interpretace výsledků 

Z výpočtu vychází, že hodnota ekonomické přidané hodnoty vysoce přesahuje nulovou hranici, 
respektive nikdy za sledovaná období nenastala situace, kdyby EVA byla záporná. V kostce lze 
říci, že podnik dokáže generovat ekonomický zisk a tím pádem poskytuje zhodnocení 
vloženého kapitálu vlastníky. Pokud se na ukazatel podíváme z hlediska vývoje, tak podnik 
dokázal ukazatel za poslední tři období navyšovat s více než stoprocentním nárůstem od 
posledního období. Z mého pohledu je zřejmé, že podnik dokázal vygenerovat určitou 
hodnotu provozního zisku, v tomto případě největšího za všechna sledovaná období a zároveň 
i optimalizovat náklady, které jej zatěžují, což je jasně znatelné na výsledcích vážených nákladů 
na kapitál, které se v průběhu sledovaných období neustále snižovaly, a to v takové míře, že 
rozdíl mezi posledním a prvním sledovaným obdobím činil 44%, což dle mého soudu lze 
považovat jako velmi pozitivní vývoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

WACC 6,00% 5,93% 5,70% 5,52% 3,96%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EVA 97 291 148 49 276 995 77 203 143 95 941 886 213 805 391



70 
 

5.10 Závěrečné zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Za nejdůležitější krok celé finanční analýzy považuji právě tuto část, ve které hodlám shrnout 
veškeré dosažené poznatky o podniku coby nezávislý analytik a vyvodit závěry, které budou 
sloužit jako vstupní hodnoty pro vytvoření dlouhodobého plánu směřování podniku a 
následné zhotovení návrhů jak se na možné dopady připravit a zajistit další fungování podniku. 
 
Pokud přihlédnu k jednotlivým analýzám, které byly v průběhu provedeny, tak z nich mohu 
vyvodit následující východiska pro tvorbu finančního plánu: 
 

 Trend vývoje hospodářského výsledku je rostoucí, jeho struktura se drží relativně na 
stejné úrovni, avšak roste přidaná hodnota vzhledem k poměru tržeb. 

 Celkové výnosy podniku se vyvíjejí pozitivně, a to při zachování podobné struktury jako 
v předchozích obdobích, kdy hlavní strukturní položky tvoří především tržby 
z provozních činností, které se vyznačují i lepším poměrem k aktivům. De facto stejným 
trendem se vyvíjejí i podnikové náklady, které si rovněž zachovávají strukturu 
s nejvýraznějšími náklady v provozní oblasti. Trend nákladů je rovněž rostoucí, a to 
v závislosti na růstu tržeb podniku a s nimi spojenými výnosy a výkony.  

 Vývoj celkového Cash Flow je klesající, což odpovídá nárůstu investic v důsledku 
pořizování nového dlouhodobého majetku, které bude pravděpodobně závislé na 
navýšení nedostatečné výrobní kapacity. Dalším ovlivňujícím faktorem je provozní 
činnost, která implikuje výší růstu aktivních položek pracovního kapitálu nad těmi 
pasivními. Jedním z rozhodujících faktorů záporného CF je odvádění zisku z vlastního 
kapitálu, a to s největší pravděpodobností v důsledku jeho rozdělování mezi 
společníky. 

 Vývoj čistého pracovního kapitálu se v posledním období změnil z rostoucího na 
klesající, hlavním důvodem je výrazný růst krátkodobých cizích závazků a krátkodobých 
bankovních úvěrů, který strukturně předčí relativně vysoký nárůst hodnoty zásob a 
lehký růst úrovně pohledávek. Nicméně velmi důležitým faktem je, že skladba 
pohledávek je i přes dlouhou dobu splatnosti bonitní, neboť vzhledem k produktovému 
portfoliu je dlouhá splatnost pohledávek nutností. 

 Ukazatel obchodního deficitu se zároveň snižoval, čímž vznikl stav, kdy doba inkasa 
pohledávek překračuje dobu splatnosti krátkodobých závazků, čímž může vznikat 
potenciální úzké místo v likviditě. 

 Podniku v posledních letech stoupala zadluženost, zejména v posledním období, kdy 
hlavně z důvodu růstu cizích krátkodobých závazků došlo k největšímu nárůstu 
zadluženosti, a to především vzhledem k vlastnímu kapitálu, kdy se však pozitivně 
projevil efekt finanční páky a podniku se zároveň zvyšovala rentabilita, a to ve všech 
analyzovaných oblastech, převážně rentabilita vlastního kapitálu a také nárůst ziskové 
marže podniku. 

 Likvidita podniku má rovněž klesající trend, nicméně v případě běžné likvidity a 
pohotové likvidity je stále v dobrých číslech, ale okamžitá likvidita klesla téměř na 
nulovou hodnotu, což je přímo spjato s nízkým stavem peněžních prostředků 
v pokladně a na bankovních účtech a zároveň vysokou úrovní zadluženosti. 

 Co se týče finančního zdraví subjektu testovaného bankrotními a bonitními modely, 
situace podniku byla vyhodnocena jako přívětivá s dobrým potenciálem růstu. Podnik 
zároveň disponuje pozitivním ukazatelem EVA, kdy se zlepšuje vztah mezi čistým 
provozním ziskem a náklady na upsaný kapitál, které se zejména v posledním období 
výrazně snížily. 



71 
 

6 Návrh finančního plánu 

Při sestavování finančního plánu jsem se rozhodl vytvořit dvě odlišné verze, které budou 
představovat dva možné scénáře růstu prodejů podniku – jedna optimističtější a druhá 
pesimističtější. Obě verze střednědobého plánu jsou stavěny na výsledcích finanční analýzy, 
které jsem použil jako základy pro predikci možného vývoje. Po inspiraci teoretickým základem 
(viz. Kapitola 3.1) jsem pro vlastní návrh plánu zvolil jako výchozí základnu celkové tržby 
podniku. Jako celkové tržby v tomto případě uvažuji takové tržby, které jsou generovány 
provozní činností podniku, tzn. tržby za prodej zboží a tržby z prodeje vlastních výrobků a 
služeb. Prvním krokem bylo sestavení plánovaných účetních výkazů v závislosti jejich minulého 
vývoje a vztahu k tržbám. Následným krokem je sestavení potřeby dodatečného financování 
pro vyvážení obou stran rozvahy, navržení vhodného opatření s ohledem na minulý vývoj a 
dostupné výchozí hodnoty a ve finále napojení bilance peněžních toků. 
 

6.1 Střednědobý finanční plán – Verze A 

První verze počítá s optimističtějším vývojem. Po vzetí v úvahu, že podnik zaznamenává 
relativně rychlý růst, který je dle jeho vlastních předpokladů udržitelný a zároveň dle výsledků 
finanční analýzy, kdy se jeho finanční situace drží na velmi přijatelných hodnotách, a to bez 
větších finančních problémů, jsem dle vlastního uvážení sestavil následující předpoklad 
budoucího vývoje celkových tržeb. Předpoklad vychází z meziročního růstu posledního období 
a předpokládá pokračování ustalujícím trendem, který jsem definoval snížením meziroční 
změny o 5% v každém následném období (viz. Tabulka 59). 
 

 
Tabulka 59 – Plán tržeb (verze A) 

 

6.1.1 Postup odvozování jednotlivých položek 

Tato podkapitola bude věnována osvětlení způsobu, kterým byly položky jednotlivých výkazů 
odvozovány. Odvození dílčích hodnot bude uvedeno v následujícím textu, avšak hodnoty, 
které slouží jako součtové (např. výkony, výkonová spotřeba atd.) jsou dopočteny dle způsobu, 
který byl aplikován ve výročních zprávách podniku. To samé platí pro položky rozdílové a 
stejně tak i položky rozvahy. 
 

Výnosy 

Tržby z prodeje zboží, Tržby z prodeje vlastních výrobků - odvození těchto položek již bylo 
zmíněno v předchozím textu, a to vlastní úvahou o jejich budoucím vývoji. 
 
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby - hodnota odpovídá meziročním 
změnám nedokončené výroby získaných z položek běžného a minulého období v rozvaze. 
 
Aktivace - hodnota odvozena od poměru vůči tržbám z prodeje vlastních výrobků a služeb 
z období 2013/2014 (dále jen „13/14“), následně aplikována pro další plánovaná období. 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Celkové tržby 6 543 452 500 7 852 143 000 9 029 964 450

Tržby za prodej zboží 633 253 750 759 904 500 873 890 175

Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 5 910 198 750 7 092 238 500 8 156 074 275

Meziroční změna [%] 25,00% 20,00% 15,00%
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Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu - odvozeny obdobně jako v předchozím 
případě, a to stanovením poměru k tržbám celkovým za období 13/14. 
 
Ostatní provozní výnosy - odvození od poměru k celkovým tržbám za období 13/14. 
 
Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy - aplikován totožný postup jako v předchozím 
případě. Předpokládám, že jsou rovněž ovlivněny růstem celkových prodejů subjektu. 
 
Zbylé výnosové položky, jako převod provozních výnosů, tržby z prodeje cenných papírů a 
podobně, jsou nulové, neboť se v předchozím období vůbec nevyskytovaly. Případně jejich 
výskyt je velmi složitě predikovatelný a vzhledem k vypovídající schopnosti plánu by jejich 
odhadování bylo kontraproduktivní. 
 

Náklady 

Náklady vynaložené na prodané zboží - položka vztažena k podílu na tržbách, konkrétně 
k tržbám z prodeje zboží za období 13/14. V tomto případě předpokládám, že růst nákladů 
bude odvislý od růstu tržeb. 
 
Výkonová spotřeba - odvozena od vztahu k výkonům v období 13/14. Dílčí položky rozděleny 
dle jejich struktury v posledním sledovaném období. 
 
Mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdrav pojištění, sociální náklady - všem 
položkám přisuzuji úzký vztah k růstu tržeb, a to z důvodu souvisejícího růstu kapacit 
potřebných k zajištění provozních činností podniku. 
 
Odměny členům orgánů společnosti -  pokračují ve výši, která přetrvávala v posledních dvou 
sledovaných obdobích.  
 
Daně a poplatky - zde jsem nepřiřkl příliš významný vztah k tržbám, tudíž budoucí odhad řeším 
aplikací klouzavého aritmetického průměru vztaženého vždy k předchozím pěti obdobím. 
 
Odpisy DNM a DHM -  jejich velikost bude záviset na růstu investičního majetku, který bude 
růst v závislosti na tržbách, neboť předpokládám stejnou závislost jako v případě osobních 
nákladů. 
 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu - i zde jsem vzhledem 
k nemožnosti přesné predikce vycházel ze vztahu k tržbám z prodeje DM a majetku v období 
13/14. 
 
Změna stavu rezerv v provozní a finanční oblasti - obě položky jsou řešeny stejným způsobem 
jako daně a poplatky (klouzavý průměr). 
 
Daň z příjmů za běžnou činnost - tuto položku provází jisté specifikum, neboť jsem pro zvýšení 
vypovídající hodnoty vycházel pouze z daně jako celek, a to bez ohledu na její dělení v závislosti 
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na odloženou a splatnou. Výpočet vycházel z výsledku hospodaření před zdaněním, a to při 
zachování sazby 19%97. 
 
Všechny zbývající položky nákladů jsou odvozeny naprosto stejným způsobem jako jejich 
výnosové protějšky. 
 

Aktiva 

Pohledávky za upsaný základní kapitál - vzhledem k tomu, že jejich hodnota byla po všechna 
sledovaná období nulová, ponechávám ji stále nulovou. 
 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - všechny položky zahrnuté do DHM a DNM budou 
dle mého předpokladu růst v závislosti na růstu tržeb, tudíž jejich stanovení bude opět 
provedeno podílem na tržbách v období 13/14 a následné rozpracování na plánované tržby. 
 
Dlouhodobý finanční majetek - zde jsem neshledal žádnou přímou závislost na růstu tržeb, 
tudíž u jednotlivých položek aplikuji predikci pomocí již zmíněného klouzavého aritmetického 
průměru za posledních pět období. 
 
Zásoby -  tato položka je velice specifická, a to svým výrazným růstem v posledním období. 
Nicméně i tak jsem se rozhodl, že použiji podíl z období 13/14 pro další vývoj, a to z prostého 
důvodu, neboť když uvážím charakter produktového portfolia společnosti, dojdu k závěru, že 
bez dostatečné úrovně zásob, v tomto případě hlavně materiálu nedokončené výroby, nelze 
fungovat. Tuto úvahu podpořily i výsledky finanční analýzy týkající se doby obratu položek 
oběžných aktiv, konkrétně pohledávek, jejichž splatnost je poměrně dlouhá, což 
pravděpodobně plyne z rozsahu prováděných realizací, jejichž cena bude vysoká a tím pádem 
i její náročnost na zdroje, které budou v určitých případech velice specifické. Samozřejmě 
kromě náročnosti na zdroje je zde i náročnost časová, která bude mít s největší 
pravděpodobností velký vliv na úroveň nedokončené výroby. 
 
Dlouhodobé pohledávky - co se týče dlouhodobých pohledávek z obchodních styků a 
dlouhodobých poskytnutých záloh, předpokládám, že s růstem prodejů se bude měnit i jejich 
růst, byť ne tak pružně jako v případě pohledávek krátkodobých, proto aplikuji opět odvození 
od výše celkových tržeb. Co se týče zbylých položek, zde aplikuji opět metodu klouzavého 
aritmetického průměru. 
 
Krátkodobé pohledávky - zde je v případě pohledávek z obchodních vztahů evidentní závislost 
na růstu prodejů, predikce bude tedy řešena klasickým způsobem podílu na nich. Pohledávky 
za ovládanými a řízenými osobami jsou predikovány podílem na výnosech z osob pod 
podstatným vlivem v období 13/14 a následně rozvedeny dále. Zbylé položky nevyzařují 
takovou flexibilitu jako ty předchozí, tudíž jsou řešeny klouzavým aritmetickým průměrem za 
období, která neobsahují výraznější výkyvy, které by zapříčinily přílišné zkreslení. 
 
Krátkodobý finanční majetek - vzhledem k tomu, že krátkodobý finanční majetek podniku je 
tvořen pouze peněžními prostředky v pokladně a na bankovních účtech, jeho predikci provedu 
vztažením k tržbám jako v předchozích případech. Budu uvažovat, že podnik hodlá držet 

                                                      
97 Daň z příjmů právnických osob [online]. © 1997-2015 CzechTrade [cit. 2.5.2015]. Dostupné z:  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dan-z-prijmu-3462.html#b1 



74 
 

současnou strukturu peněžních prostředků i v budoucnu a vyvarovat se dalšímu poklesu, jak 
tomu bylo v předchozích obdobích, neboť tímto způsobem by mohlo dojít k výraznému 
ohrožení likvidity, konkrétně té okamžité, která jak vypovídají výsledky finanční analýzy je na 
hraniční hodnotě. 
 
Časové rozlišení - vzhledem k charakteru použitých vstupních hodnot nebudu položky 
časového rozlišení uvažovat, čímž dojde k částečnému snížení přesnosti finančního plánu. 
S ohledem k podílu položek časového rozlišení na celkových aktivech (viz. Kapitola 5.4.2) 
nebude nepřesnost nikterak významná. 
 

Pasiva 

Vlastní kapitál - Položky vlastního kapitálu se takřka nevyznačovaly žádným bližším vztahem 
k objemu prodejů, samozřejmě až na výsledek hospodaření běžného účetního období, který 
se vyznačoval určitou závislostí, nicméně je získáván dopočtem z výkazu zisků a ztráty. Ostatní 
kapitálové fondy si stále udržují dosavadní hodnotu, kterou přebírají z minulých období. 
Základní kapitál zůstává po všechna sledovaná období stejný. Ostatní nenulové položky 
vlastního kapitálu jsou řešeny lineární extrapolací minulého vývoje, neboť v tomto případě 
nepokládám tuto metodu jako kontraproduktivní, jako by tomu bylo u předchozích položek. 
 
Rezervy - tyto položky predikuji na základě lineární extrapolace v případě rezervy na daň 
z příjmů a klouzavého pětiletého průměru pro rezervy ostatní. 
 
Dlouhodobé závazky - v tomto případě jsou predikovány dlouhodobé přijaté zálohy, u který 
byla ponechána hodnota z předchozích období a závazky z obchodních vztahů, u kterých 
předpokládám, že se budou vyvíjet v závislosti na tržbách. 
 
Krátkodobé závazky - jedná se o nejvýraznější položku pasiv, u které je zároveň evidentní 
závislost na tržbách, alespoň v případě závazků z obchodních vztahů, které jsou plánovány 
vzhledem k růstu tržeb. Stejným způsobem jsou predikovány i závazky vůči zaměstnancům a 
z toho plynoucí závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které vypovídají 
růstu osobních nákladů ve VZZ. Závazky ke společníkům jsou ponechány na stejné hodnotě 
jako v předchozích obdobích. Zbylé položky jdou plánovány pomocí pětiletého klouzavého 
průměru. 
 
Bankovní úvěry a výpomoci - v tomto případě se v rozvaze vyskytují jen položky běžných 
bankovních úvěrů, jejichž výše je predikována s ohledem na jejich závislost vůči tržbám, tudíž 
je vytvořen poměr k celkovým tržbám za období 13/14 a aplikován do plánovaných období.  
 
Časové rozlišení - zde stejně jako v případě časového rozlišení aktivního počítám s nulovými 
hodnotami.  
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6.1.2 Stanovení potřeby dodatečného financování 

Po sestavení rozvahy a VZZ za použití předchozího výčtu došlo k situaci, kdy pasiva byla nižší 
nežli aktiva. Tento jev považuji za situaci, kdy nedostačuje hodnota cizího a vlastního kapitálu 
na uživení aktiv plánovaných aktiv podniku. Tím pádem uvažovaný odhad budoucího vývoje 
nebyl přesný a vznikla potřeba dodatečného financování (viz. Tabulka 60). 
 

 
Tabulka 60 – Potřeba dodatečného financování (verze A) 

 

6.1.3 Řešení potřeby dodatečného financování 

Výsledné hodnoty z tabulky 60 představují hodnotu, o kterou je nutno navýšit podniková 
pasiva, aby byla zajištěna rovnost obou stran bilance. Já v tomto případě navrhuji následující 
řešení, a to v podobě navýšení cizího kapitálu o danou hodnotu. Konkrétně by se jednalo o 
zvýšení položek cizích závazků (jak krátkodobých, tak dlouhodobých) a samozřejmě 
bankovních úvěrů. Poměr jednotlivých položek je v následující tabulce (viz. Tabulka 61). 
 

 
Tabulka 61 – Řešení potřeby dodatečného financování (verze A) 

 
Důvod volby takovéto struktury je následující: 
 

 Navýšení dlouhodobých závazků na částečné vyvážení růstu dlouhodobého majetku, 
čímž by se posílilo krytí dlouhodobých aktiv dlouhodobými pasivy.  

 Růst krátkodobých závazků vzhledem k vysokému růstu aktivních položek pracovního 
kapitálu. Důvod tak vysokého podílu krátkodobých závazků vychází i z výše obchodního 
deficitu, kdy je splatnost krátkodobých závazků kratší než inkaso pohledávek a tím 
mohou vznikat prázdná místa v likviditě. Tímto krokem by se mohla situace zlepšit, 
případně obrátit a snížit tato rizika. 

 Poslední navýšenou položkou jsou běžné bankovní úvěry, a to z důvodu postupného 
snižování položek nákladových úroků, u kterých předpokládám, že větší část bude 
tvořena právě úroky z těchto úvěrů a při jejich klesající tendenci usuzuji, že podnik 
dokáže zajišťovat výhodnější úvěry, čímž se jejich užití jeví jako poměrně přínosné. 

 
 
  

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Plánovaná potřeba dodatečného financování 308 649 330 680 368 706 1 040 020 997

2014/2015 2015/2016 2016/2017

ΔCKdl 10% 30 864 933 68 036 871 104 002 100

ΔCKkr 70% 216 054 531 476 258 094 728 014 698

ΔCKur 20% 61 729 866 136 073 741 208 004 199

Celkem 100% 308 649 330 680 368 706 1 040 020 997

Podíl
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6.1.4 Plánovaný VZZ 

 

 
Tabulka 62 – Plánovaný VZZ (verze A) 

Text Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

I. Tržby z prodej zboží 01 633 253 750 759 904 500 873 890 175

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 589 180 000 707 016 000 813 068 400

+ Obchodní marže 03 44 073 750 52 888 500 60 821 775

II. Výkony 04 7 512 096 000 8 976 061 750 10 274 404 200

II. 1 Tržby z prodeje vl . výrobků a  s lužeb 05 5 910 198 750 7 092 238 500 8 156 074 275

2 Změna s tavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 192 267 250 192 267 250 173 040 525

3 Aktivace 07 1 409 630 000 1 691 556 000 1 945 289 400

B. Výkonová spotřeba 08 6 028 114 023 7 202 879 690 8 244 740 221

B. 1 Spotřeba materiá lu a  energie 09 5 370 829 484 6 417 502 798 7 345 762 488

B. 2 Služby 10 657 284 539 785 376 892 898 977 732

+ Přidaná hodnota 11 1 528 055 727 1 826 070 560 2 090 485 754

C. Osobní náklady 12 1 234 126 250 1 480 951 500 1 703 094 225

C. 1 Mzdové náklady 13 914 406 250 1 097 287 500 1 261 880 625

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti  a  družstva 14 1 800 000 1 800 000 1 800 000

C. 3 Náklady na  sociá lní zabezpečení a  zdravotní pojiš tění 15 301 968 750 362 362 500 416 716 875

C. 4 Sociá lní náklady 16 15 951 250 19 501 500 22 696 725

D. Daně a  poplatky 17 4 732 400 4 777 280 4 878 136

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a  hmotného majetku 18 78 163 750 93 796 500 107 865 975

III . Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a  materiá lu 19 410 938 750 493 126 500 567 095 475

III . 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 10 026 250 12 031 500 13 836 225

2 Tržby z prodeje materiá lu 21 400 912 500 481 095 000 553 259 250

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a  materiá lu 22 258 458 750 310 150 500 356 673 075

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 7 738 750 9 286 500 10 679 475

F. 2 Prodaný materiá l 24 250 720 000 300 864 000 345 993 600

G.
Změna s tavu rezerv a  opravných položek v provozní oblasti  a  

komplexních nákladů příš tích období
25 -9 675 600 -7 176 320 2 594 216

IV. Ostatní provozní výnosy 26 51 730 000 62 076 000 71 387 400

H. Ostatní provozní náklady 27 35 326 750 35 000 438 34 454 297

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0

* Provozní výs ledek hospodaření 30 389 592 177 463 773 163 519 408 705

VI. Tržby z prodeje cenných papírů 31 0 0 0

J. Prodané cenné papíry 32 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 48 388 000 49 331 000 48 504 667

VII. 1
Výnosy z podílů v ovládaných a  řízených osobách a  v účetních 

jednotkách pod podstatným vl ivem
34 48 388 000 49 331 000 48 504 667

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a  vkladů 35 0 0 0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a  derivátů 39 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a  derivátů 40 0 0 0

M. Změna s tavu rezerv a  opravných položek ve finanční oblasti 41 6 415 600 4 825 320 5 414 584

X. Výnosové úroky 42 6 833 750 8 200 500 9 430 575

N. Nákladové úroky 43 8 861 250 10 633 500 12 228 525

XI. Ostatní finanční výnosy 44 76 312 500 91 575 000 105 311 250

O. Ostatní finanční náklady 45 84 142 500 100 971 000 116 116 650

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0

* Finanční výs ledek hospodaření 48 32 114 900 32 676 680 29 486 733

Q. Daň z příjmů za  běžnou činnost 49 80 124 345 94 325 470 104 290 133

** Výs ledek hospodaření za  běžnou činnost 52 341 582 733 402 124 373 444 605 305

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0

S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0

* Mimořádný výs ledek hospodaření 58 0 0 0

T. Převod podílu na  výs ledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0

*** Výs ledek hospodaření za  účetní období (+/-) 60 341 582 733 402 124 373 444 605 305

Výs ledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 421 707 077 496 449 843 548 895 438

Označení
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6.1.5 Plánovaná aktiva 

 

 
Tabulka 63 – Plánovaná aktiva (verze A) 

 
 
 

Aktiva Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

AKTIVA CELKEM 001 6 026 391 913 7 088 812 099 8 052 028 101

A. Pohledávky za  upsaný základní kapitá l 002 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 962 534 750 1 104 506 250 1 234 773 650

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 18 792 500 22 551 000 25 933 650

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0

2 Nehmotné výs ledky výzkumu a  vývoje 006 0 0 0

3 Software 007 17 852 500 21 423 000 24 636 450

4 Ocenitelná  práva 008 665 000 798 000 917 700

5 Goodwi l l 009 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 88 750 106 500 122 475

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 186 250 223 500 257 025

8 Poskytnuté zá lohy na  dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0

B. II . Dlouhodobý hmotný majetek 013 699 968 750 839 962 500 965 956 875

B. II . 1 Pozemky 014 167 287 500 200 745 000 230 856 750

2 Stavby 015 278 917 500 334 701 000 384 906 150

3 Samostatné movité věci  a  soubory movitých věcí 016 248 096 250 297 715 500 342 372 825

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 3 025 000 3 630 000 4 174 500

8 Poskytnuté zá lohy na  dlouhodobý hmotný majetek 021 2 642 500 3 171 000 3 646 650

9 Oceňovací rozdíl  k nabytému majetku 022 0 0 0

B. II I . Dlouhodobý finanční majetek 023 243 773 500 241 992 750 242 883 125

B. II I . 1 Podíly v ovládaných a  řízených osobách 024 136 635 000 136 142 000 136 388 500

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vl ivem 025 29 806 000 29 805 500 29 805 750

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a  vklady 026 69 928 000 69 868 000 69 898 000

4
Půjčky a  úvěry ovládaným a  řízeným osobám a  účetním 

jednotkám pod podstatným vl ivem
027 7 404 500 6 177 250 6 790 875

C. Oběžná aktiva 031 5 063 857 163 5 984 305 849 6 817 254 451

C. I. Zásoby 032 1 778 125 000 2 133 750 000 2 453 812 500

C. I. 1 Materiá l 033 773 940 000 928 728 000 1 068 037 200

2 Nedokončená výroba a  polotovary 034 961 336 250 1 153 603 500 1 326 644 025

6 Poskytnuté zá lohy na  zásoby 038 42 848 750 51 418 500 59 131 275

C. II . Dlouhodobé Pohledávky 039 800 825 050 930 733 660 1 047 762 717

C. II . 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 653 613 750 784 336 500 901 986 975

6 Dlouhodobé poskytnuté zá lohy 044a 1 667 500 2 001 000 2 301 150

7 Jiné pohledávky 045 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 046 145 543 800 144 396 160 143 474 592

C. II I . Krátkodobé pohledávky 047 2 432 507 113 2 856 942 189 3 243 367 234

C. II I . 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 2 142 673 750 2 571 208 500 2 956 889 775

2 Pohledávky za  ovládanými  a  řízenými  osobami 049 142 704 863 145 485 939 143 048 934

3 Pohledávky za  účetními  jednotkami  pod podstatným vl ivem 050 0 0 0

4 Pohledávky za  společníky, členy družstva  a  za  účastníky sdružení 051 5 922 500 4 675 250 5 298 875

5 Sociá lní zabezpečení a  zdravotní pojiš tění 052 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 053 29 040 000 30 614 000 29 567 400

7 Ostatní poskytnuté zá lohy 054 97 217 000 91 592 500 94 404 750

8 Dohadné účty aktivní 055 10 691 500 10 262 250 10 476 875

9 Jiné pohledávky 056 4 257 500 3 103 750 3 680 625

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 057 52 400 000 62 880 000 72 312 000

C. IV. 1 Peníze 058 3 428 750 4 114 500 4 731 675

2 Účty v bankách 059 48 971 250 58 765 500 67 580 325

D. I. Časové rozl i šení 062 0 0 0

Označení
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6.1.6 Plánovaná pasiva 

 

 
Tabulka 64 – Plánovaná pasiva (verze A) 

 
 

Pas iva Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

PASIVA CELKEM 066 6 026 391 913 7 088 812 099 8 052 028 101

A. Vlastní kapitá l 067 1 667 358 233 1 732 972 873 1 786 460 055

A. I. Základní kapitá l 068 384 436 000 384 436 000 384 436 000

1 Základní kapitá l 069 384 436 000 384 436 000 384 436 000

2 Vlastní akcie a  vlastní obchodní podíly (-) 070 0 0 0

3 Změny základního kapitá lu 071 0 0 0

A. II . Kapitá lové fondy 072 10 790 600 14 726 080 18 898 864

A. II . 1 Emisní ážio 073 0 0 0

2 Ostatní kapitá lové fondy 074 555 000 555 000 555 000

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a  závazků 075 10 235 600 14 171 080 18 343 864

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při  přeměnách 076 0 0 0

A. II I . Rezervní fondy, neděl i telný fond a  ostatní fondy ze zisku 077 76 245 800 76 347 540 76 432 532

A. II I . 1 Zákonný rezervní fond/Neděl i telný fond 078 73 732 000 73 732 000 73 732 000

3 Statutární a  ostatní fondy 079 2 513 800 2 615 540 2 700 532

A. IV. Výs ledek hospodaření minulých let 080 854 303 100 855 338 880 862 087 354

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 081 854 303 100 855 338 880 862 087 354

2 Neuhrazená ztráta  minulých let 082 0 0 0

A. V. Výs ledek hospodaření běžného účetního obdboí (+/-) 083 341 582 733 402 124 373 444 605 305

B. Cizí zdroje 084 4 359 033 680 5 355 839 226 6 265 568 046

B. I. Rezervy 085 834 643 400 837 777 880 843 289 656

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 0 0 0

2 Rezerva  na  důchody a  podobné závazky 087 0 0 0

3 Rezerva  na  daň z příjmů 088 35 757 000 45 321 000 54 885 000

4 Ostatní rezervy 089 798 886 400 792 456 880 788 404 656

B. II . Dlouhodobé závazky 090 107 797 183 160 333 371 210 126 425

B. II . 1 Závazky z obchodních vztahů 091 107 686 183 160 222 371 210 015 425

2 Závazky k ovládaným a  řízeným osobám 092 0 0 0

3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vl ivem 093 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a  k účastníkům sdružení 094 0 0 0

5 Dlouhodobé při jaté zá lohy 095 111 000 111 000 111 000

B. II I . Krátkodobé závazky 101 2 312 503 231 2 970 822 234 3 565 690 966

B. II I . 1 Závazky z obchodních vztahů 102 1 449 748 281 1 956 690 594 2 430 512 073

2 Závazky k ovládaným a  řízeným osobám 103 0 0 0

3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vl ivem 104 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a  k účastníkům sdružení 105 52 020 000 52 020 000 52 020 000

5 Závazky k zaměstnancům 106 106 866 250 128 239 500 147 475 425

6 Závazky ze sociá lního zabezpečení a  zdravotního pojiš tění 107 63 546 250 76 255 500 87 693 825

7 Stát - daňové závazky a  dotace 108 26 792 600 27 899 720 27 458 464

8 Krátkodobé při jaté zá lohy 109 557 801 250 669 361 500 769 765 725

9 Vydané dluhopisy 110 0 0 0

10 Dohadné účty pas ivní 111 54 103 600 58 892 920 49 221 704

11 Jiné závazky 112 1 625 000 1 462 500 1 543 750

B. IV. Bankovní úvěry a  výpomoci 113 1 104 089 866 1 386 905 741 1 646 460 999

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 114 0 0 0

2 Běžné bankovní úvěry 115 1 104 089 866 1 386 905 741 1 646 460 999

3 Krátkodobé finanční výpomoci 116 0 0 0

C. I. Časové rozl i šení 117 0 0 0

Označení
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6.1.7 Plánované Cash Flow 

 
Tabulka 65 – Plánované CF (verze A) 

 
Konstrukce plánovaného výkazu Cash Flow se řídila naprosto stejnými pravidly, která byla 
použita při sestavování Cash Flow za předchozí období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Počáteční stav peněžních prostředků 41 920 000 52 400 000 62 880 000

+ výsledek hospodaření před zdaněním 421 707 077 496 449 843 548 895 438

+ odpisy 78 163 750 93 796 500 107 865 975

+/- Δ rezerv 82 007 400 3 134 480 5 511 776

- zaplacená daň z příjmů -80 124 345 -94 325 470 -104 290 133

+/-  Δ časového rozlišení aktivního 19 393 000 0 0

+/-  Δ časového rozlišení pasivního -2 174 000 0 0

CF ze samofinancování 518 972 883 499 055 353 557 983 056

+/- Δ zásob -355 625 000 -355 625 000 -320 062 500

+/- Δ pohledávek -588 680 163 -554 343 686 -503 454 102

+/- Δ krátkodobých závazků 616 661 231 658 319 003 594 868 732

CF z provozní činnosti -327 643 932 -251 649 683 -228 647 870

+/- Δ dlouhodobého majetku -225 477 500 -235 768 000 -238 133 375

CF z investiční činnosti -225 477 500 -235 768 000 -238 133 375

+/- Δ dlouhodobých závazků 46 229 183 52 536 188 49 793 054

+/- Δ bankovních úvěrů a výpomocí 270 201 866 282 815 875 259 555 258

+/- Δ vlastního kapitálu 69 780 233 65 614 640 53 487 182

- výplata dividend či podílů na HV -341 582 733 -402 124 373 -444 605 305

CF z finanční činnosti 44 628 549 -1 157 670 -81 769 810

Celkové CF 10 480 000 10 480 000 9 432 000

Konečný  stav peněžních prostředků 52 400 000 62 880 000 72 312 000
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6.2 Střednědobý finanční plán – Verze B 

Druhá verze finančního plánu je založena na velice podobném principu jako způsob předchozí, 
neboť zvoleným stylem predikce budoucnosti s daným charakterem vstupních hodnot 
předpokládám, že by ostatní experimenty byly velmi nepřesné a jejich vypovídající schopnost 
by se mohla snížit natolik, že by jejich přínos byl minimální. Naopak možnost tvorby opačné 
verze plánu, která počítá s poněkud pesimističtějším vývojem tržeb, a to každoročně o 10% 
nižší než u verze A, může přinést pohled na dopady, které by podniku mohlo přinést 
nedosažení vytyčených cílů v závislosti na získání sledovaných zakázek. 
 

 
Tabulka 66 – Plán tržeb (verze B) 

 

6.2.1 Stanovení potřeby dodatečného financování 

Stejným způsobem jako v případě verze A. Výsledek vypovídá naprosto stejný případ, a to 
nedostatek pasiv na krytí aktiv (viz. Tabulka 67). Tentokrát se jedná o mnohem nižší částky, 
což odpovídá pomalejšímu růstu prodejů a tím pádem i položek na nich závislých, které byly 
z největší části tvořeny oběžnými aktivy v podobě zásob a pohledávek. 
 

 
Tabulka 67 - Potřeba dodatečného financování (verze B) 

 

6.2.2 Řešení potřeby dodatečného financování 

I v tomto případě bych se přikláněl k podobnému řešení jako v předchozím případě, avšak 
s vyšším důrazem na krátkodobé závazky, a to čistě z experimentálního hlediska. Výsledkem 
by měl být i pohled na změnu jednotlivých ukazatelů (viz. Kapitola 6.3) v důsledku změny 
struktury dodatečného financování, která upřednostňuje použití neúročeného cizího kapitálu, 
čímž teoreticky může dojít i ke stavu, kdy určitá část nově pořízených stálých aktiv bude kryta 
krátkodobým cizím kapitálem, což může skýtat určité riziko v nezískání nového zdroje 
financování po skončení toho předchozího. Nicméně tato úvaha je opravdu velice obecná a 
slouží spíše k představení možných dopadů tohoto řešení. Navíc s ohledem na použité hodnoty 
nelze přesně definovat složení zdrojů financování jednotlivých položek.  
 

 
Tabulka 68 - Řešení potřeby dodatečného financování (verze B) 

  

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Celkové tržby 6 019 976 300 6 621 973 930 6 953 072 627

Tržby za prodej zboží 582 593 450 640 852 795 672 895 435

Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 5 437 382 850 5 981 121 135 6 280 177 192

Meziroční změna [%] 15,00% 10,00% 5,00%

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Plánovaná potřeba dodatečného financování 163 777 612 327 614 142 436 323 294

2014/2015 2015/2016 2016/2017

ΔCKdl 5% 8 188 881 16 380 707 21 816 165

ΔCKkr 85% 139 210 970 278 472 021 370 874 800

ΔCKur 10% 16 377 761 32 761 414 43 632 329

Celkem 100% 163 777 612 327 614 142 436 323 294
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6.2.3 Plánovaný VZZ 

 

 
Tabulka 69 – Plánovaný VZZ (verze B) 

Text Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

I. Tržby z prodej zboží 01 582 593 450 640 852 795 672 895 435

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 542 045 600 596 250 160 626 062 668

+ Obchodní marže 03 40 547 850 44 602 635 46 832 767

II. Výkony 04 6 849 602 800 7 496 109 630 7 826 693 644

II. 1 Tržby z prodeje vl . výrobků a  s lužeb 05 5 437 382 850 5 981 121 135 6 280 177 192

2 Změna s tavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 115 360 350 88 442 935 48 643 614

3 Aktivace 07 1 296 859 600 1 426 545 560 1 497 872 838

B. Výkonová spotřeba 08 5 496 493 480 6 015 285 691 6 280 564 267

B. 1 Spotřeba materiá lu a  energie 09 4 897 174 992 5 359 399 909 5 595 753 433

B. 2 Služby 10 599 318 488 655 885 782 684 810 833

+ Přidaná hodnota 11 1 393 657 170 1 525 426 574 1 592 962 144

C. Osobní náklady 12 1 135 396 150 1 248 935 765 1 311 382 553

C. 1 Mzdové náklady 13 841 253 750 925 379 125 971 648 081

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti  a  družstva 14 1 800 000 1 800 000 1 800 000

C. 3 Náklady na  sociá lní zabezpečení a  zdravotní pojiš tění 15 277 811 250 305 592 375 320 871 994

C. 4 Sociá lní náklady 16 14 531 150 16 164 265 17 062 478

D. Daně a  poplatky 17 4 732 400 4 777 280 4 878 136

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a  hmotného majetku 18 71 910 650 79 101 715 83 056 801

III . Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a  materiá lu 19 378 063 650 415 870 015 436 663 516

III . 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 9 224 150 10 146 565 10 653 893

2 Tržby z prodeje materiá lu 21 368 839 500 405 723 450 426 009 623

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a  materiá lu 22 237 782 050 261 560 255 274 638 268

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 7 119 650 7 831 615 8 223 196

F. 2 Prodaný materiá l 24 230 662 400 253 728 640 266 415 072

G.
Změna s tavu rezerv a  opravných položek v provozní oblasti  a  

komplexních nákladů příš tích období
25 -9 675 600 -7 176 320 2 594 216

IV. Ostatní provozní výnosy 26 47 591 600 52 350 760 54 968 298

H. Ostatní provozní náklady 27 35 326 750 35 000 438 34 454 297

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0

* Provozní výs ledek hospodaření 30 343 840 020 371 448 217 373 589 687

VI. Tržby z prodeje cenných papírů 31 0 0 0

J. Prodané cenné papíry 32 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 48 388 000 49 331 000 48 504 667

VII. 1
Výnosy z podílů v ovládaných a  řízených osobách a  v účetních 

jednotkách pod podstatným vl ivem
34 48 388 000 49 331 000 48 504 667

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a  vkladů 35 0 0 0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a  derivátů 39 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a  derivátů 40 0 0 0

M. Změna s tavu rezerv a  opravných položek ve finanční oblasti 41 6 415 600 4 825 320 5 414 584

X. Výnosové úroky 42 6 287 050 6 915 755 7 261 543

N. Nákladové úroky 43 8 152 350 8 967 585 9 415 964

XI. Ostatní finanční výnosy 44 70 207 500 77 228 250 81 089 663

O. Ostatní finanční náklady 45 77 411 100 85 152 210 89 409 821

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0

* Finanční výs ledek hospodaření 48 32 903 500 34 529 890 32 615 503

Q. Daň z příjmů za  běžnou činnost 49 71 581 269 77 135 840 77 178 986

** Výs ledek hospodaření za  běžnou činnost 52 305 162 251 328 842 266 329 026 204

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0

S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0

* Mimořádný výs ledek hospodaření 58 0 0 0

T. Převod podílu na  výs ledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0

*** Výs ledek hospodaření za  účetní období (+/-) 60 305 162 251 328 842 266 329 026 204

Výs ledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 376 743 520 405 978 107 406 205 190

Označení
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6.2.4 Plánovaná aktiva 

 

 
Tabulka 70 – Plánovaná aktiva (verze B) 

 
 

Aktiva Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

AKTIVA CELKEM 001 5 598 612 613 6 083 530 744 6 354 813 728

A. Pohledávky za  upsaný základní kapitá l 002 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 905 033 850 969 379 135 1 006 638 829

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 17 289 100 19 018 010 19 968 911

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0

2 Nehmotné výs ledky výzkumu a  vývoje 006 0 0 0

3 Software 007 16 424 300 18 066 730 18 970 067

4 Ocenitelná  práva 008 611 800 672 980 706 629

5 Goodwi l l 009 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 81 650 89 815 94 306

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 171 350 188 485 197 909

8 Poskytnuté zá lohy na  dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0

B. II . Dlouhodobý hmotný majetek 013 643 971 250 708 368 375 743 786 794

B. II . 1 Pozemky 014 153 904 500 169 294 950 177 759 698

2 Stavby 015 256 604 100 282 264 510 296 377 736

3 Samostatné movité věci  a  soubory movitých věcí 016 228 248 550 251 073 405 263 627 075

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 2 783 000 3 061 300 3 214 365

8 Poskytnuté zá lohy na  dlouhodobý hmotný majetek 021 2 431 100 2 674 210 2 807 921

9 Oceňovací rozdíl  k nabytému majetku 022 0 0 0

B. II I . Dlouhodobý finanční majetek 023 243 773 500 241 992 750 242 883 125

B. II I . 1 Podíly v ovládaných a  řízených osobách 024 136 635 000 136 142 000 136 388 500

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vl ivem 025 29 806 000 29 805 500 29 805 750

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a  vklady 026 69 928 000 69 868 000 69 898 000

4
Půjčky a  úvěry ovládaným a  řízeným osobám a  účetním 

jednotkám pod podstatným vl ivem
027 7 404 500 6 177 250 6 790 875

C. Oběžná aktiva 031 4 693 578 763 5 114 151 609 5 348 174 899

C. I. Zásoby 032 1 635 875 000 1 799 462 500 1 889 435 625

C. I. 1 Materiá l 033 712 024 800 783 227 280 822 388 644

2 Nedokončená výroba a  polotovary 034 884 429 350 972 872 285 1 021 515 899

6 Poskytnuté zá lohy na  zásoby 038 39 420 850 43 362 935 45 531 082

C. II . Dlouhodobé Pohledávky 039 748 402 550 807 540 785 839 776 448

C. II . 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 601 324 650 661 457 115 694 529 971

6 Dlouhodobé poskytnuté zá lohy 044a 1 534 100 1 687 510 1 771 886

7 Jiné pohledávky 045 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 046 145 543 800 144 396 160 143 474 592

C. II I . Krátkodobé pohledávky 047 2 261 093 213 2 454 119 524 2 563 282 586

C. II I . 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 1 971 259 850 2 168 385 835 2 276 805 127

2 Pohledávky za  ovládanými  a  řízenými  osobami 049 142 704 863 145 485 939 143 048 934

3 Pohledávky za  účetními  jednotkami  pod podstatným vl ivem 050 0 0 0

4 Pohledávky za  společníky, členy družstva  a  za  účastníky sdružení 051 5 922 500 4 675 250 5 298 875

5 Sociá lní zabezpečení a  zdravotní pojiš tění 052 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 053 29 040 000 30 614 000 29 567 400

7 Ostatní poskytnuté zá lohy 054 97 217 000 91 592 500 94 404 750

8 Dohadné účty aktivní 055 10 691 500 10 262 250 10 476 875

9 Jiné pohledávky 056 4 257 500 3 103 750 3 680 625

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 057 48 208 000 53 028 800 55 680 240

C. IV. 1 Peníze 058 3 154 450 3 469 895 3 643 390

2 Účty v bankách 059 45 053 550 49 558 905 52 036 850

D. I. Časové rozl i šení 062 0 0 0

Označení



83 
 

6.2.5 Plánovaná pasiva 

 

 
Tabulka 71 – Plánovaná pasiva (verze B) 

 
 
 
 

Pas iva Řádek 2014/2015 2015/2016 2016/2017

PASIVA CELKEM 066 5 598 612 613 6 083 530 744 6 354 813 728

A. Vlastní kapitá l 067 1 630 937 751 1 659 690 766 1 670 880 954

A. I. Základní kapitá l 068 384 436 000 384 436 000 384 436 000

1 Základní kapitá l 069 384 436 000 384 436 000 384 436 000

2 Vlastní akcie a  vlastní obchodní podíly (-) 070 0 0 0

3 Změny základního kapitá lu 071 0 0 0

A. II . Kapitá lové fondy 072 10 790 600 14 726 080 18 898 864

A. II . 1 Emisní ážio 073 0 0 0

2 Ostatní kapitá lové fondy 074 555 000 555 000 555 000

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a  závazků 075 10 235 600 14 171 080 18 343 864

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při  přeměnách 076 0 0 0

A. II I . Rezervní fondy, neděl i telný fond a  ostatní fondy ze zisku 077 76 245 800 76 347 540 76 432 532

A. II I . 1 Zákonný rezervní fond/Neděl i telný fond 078 73 732 000 73 732 000 73 732 000

3 Statutární a  ostatní fondy 079 2 513 800 2 615 540 2 700 532

A. IV. Výs ledek hospodaření minulých let 080 854 303 100 855 338 880 862 087 354

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 081 854 303 100 855 338 880 862 087 354

2 Neuhrazená ztráta  minulých let 082 0 0 0

A. V. Výs ledek hospodaření běžného účetního obdboí (+/-) 083 305 162 251 328 842 266 329 026 204

B. Cizí zdroje 084 3 967 674 862 4 423 839 977 4 683 932 774

B. I. Rezervy 085 834 643 400 837 777 880 843 289 656

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 0 0 0

2 Rezerva  na  důchody a  podobné závazky 087 0 0 0

3 Rezerva  na  daň z příjmů 088 35 757 000 45 321 000 54 885 000

4 Ostatní rezervy 089 798 886 400 792 456 880 788 404 656

B. II . Dlouhodobé závazky 090 78 975 431 94 234 812 103 557 425

B. II . 1 Závazky z obchodních vztahů 091 78 864 431 94 123 812 103 446 425

2 Závazky k ovládaným a  řízeným osobám 092 0 0 0

3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vl ivem 093 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a  k účastníkům sdružení 094 0 0 0

5 Dlouhodobé při jaté zá lohy 095 111 000 111 000 111 000

B. II I . Krátkodobé závazky 101 2 078 707 070 2 404 197 551 2 585 841 628

B. II I . 1 Závazky z obchodních vztahů 102 1 274 209 220 1 526 970 096 1 681 797 779

2 Závazky k ovládaným a  řízeným osobám 103 0 0 0

3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vl ivem 104 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a  k účastníkům sdružení 105 52 020 000 52 020 000 52 020 000

5 Závazky k zaměstnancům 106 98 316 950 108 148 645 113 556 077

6 Závazky ze sociá lního zabezpečení a  zdravotního pojiš tění 107 58 462 550 64 308 805 67 524 245

7 Stát - daňové závazky a  dotace 108 26 792 600 27 899 720 27 458 464

8 Krátkodobé při jaté zá lohy 109 513 177 150 564 494 865 592 719 608

9 Vydané dluhopisy 110 0 0 0

10 Dohadné účty pas ivní 111 54 103 600 58 892 920 49 221 704

11 Jiné závazky 112 1 625 000 1 462 500 1 543 750

B. IV. Bankovní úvěry a  výpomoci 113 975 348 961 1 087 629 734 1 151 244 065

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 114 0 0 0

2 Běžné bankovní úvěry 115 975 348 961 1 087 629 734 1 151 244 065

3 Krátkodobé finanční výpomoci 116 0 0 0

C. I. Časové rozl i šení 117 0 0 0

Označení
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6.2.6 Plánované Cash Flow 

 
Tabulka 72 – Plánované CF (verze B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Počáteční stav peněžních prostředků 41 920 000 48 208 000 53 028 800

+ výsledek hospodaření před zdaněním 376 743 520 405 978 107 406 205 190

+ odpisy 71 910 650 79 101 715 83 056 801

+/- Δ rezerv 82 007 400 3 134 480 5 511 776

- zaplacená daň z příjmů -71 581 269 -77 135 840 -77 178 986

+/-  Δ časového rozlišení aktivního 19 393 000 0 0

+/-  Δ časového rozlišení pasivního -2 174 000 0 0

CF ze samofinancování 476 299 301 411 078 461 417 594 781

+/- Δ zásob -213 375 000 -163 587 500 -89 973 125

+/- Δ pohledávek -364 843 763 -252 164 546 -141 398 725

+/- Δ krátkodobých závazků 382 865 070 325 490 480 181 644 077

CF z provozní činnosti -195 353 693 -90 261 565 -49 727 773

+/- Δ dlouhodobého majetku -161 723 500 -143 447 000 -120 316 495

CF z investiční činnosti -161 723 500 -143 447 000 -120 316 495

+/- Δ dlouhodobých závazků 17 407 431 15 259 381 9 322 613

+/- Δ bankovních úvěrů a výpomocí 141 460 961 112 280 773 63 614 331

+/- Δ vlastního kapitálu 33 359 751 28 753 016 11 190 188

- výplata dividend či podílů na HV -305 162 251 -328 842 266 -329 026 204

CF z finanční činnosti -112 934 108 -172 549 096 -244 899 072

Celkové CF 6 288 000 4 820 800 2 651 440

Konečný  stav peněžních prostředků 48 208 000 53 028 800 55 680 240
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6.3 Zhodnocení obou verzí 

Závěrečnou fází návrhu střednědobého finančního plánu je jeho zhodnocení, respektive 
zhodnocení obou uvažovaných variant, a to podle jejich dopadů na finanční zdraví podniku, ať 
už pozitivních, tak negativních. 
 

 

Tabulka 73 – Plánované ukazatele rentability 

 
Výsledky rentability aktiv jsou pro obě varianty klesající oproti minulému období. Tento 
propad je vyšší u verze B, a to meziročně o zhruba půl procenta. Důvodem je zvyšování poměru 
celkových aktiv podniku vůči generovanému zisku. Opačná situace vyvstává v případě 
rentability vlastního kapitálu, která se zvyšuje o poměr zisku vůči generovanému vlastnímu 
kapitálu, růst je výrazně vyšší v případě optimističtější verze. Stejný scénář vývoje jako u ROA 
nastává i v případě ROS, který v případě verze B implikuje relativně hluboký propad ziskové 
marže, zejména v posledním období. Vysvětlení je prosté, a to takové, že náklady rostou 
neúměrně rychle k výnosům, což bych přiřadil k výši fixních nákladů, které se nedokáží 
adekvátně rozpustit v objemu prodejů. 
 

 
Tabulka 74 – Plánované ukazatele aktivity 

 
Co se týče jednotlivých obrátek aktiv a s nimi souvisejícími dobami obratu, tak vývoj je 
poměrně jednotný, téměř všechny aktivní položky pracovního kapitálu zvyšují své obrátky a 
naopak snižují doby obratu. Rozdíly opět hovoří ve prospěch verze A, avšak rozdíly nejsou 
závratné. Výraznější změny jsou u pasivních položek, kdy se zvyšují jednotlivé doby obratu a 
tím pádem se mění i struktura obchodního deficitu. Konkrétně u verze A dochází k převýšení 
doby obratu krátkodobých závazků nad pohledávkami již v druhém plánovaném období, čímž 
se dříve odstraní potenciální hrozba ztráty likvidity v závislosti na rychlejším splacení závazků 
než inkasa pohledávek. 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

ROA 7,74% 7,14% 7,15% 6,97% 6,87% 6,82% 6,54%

ROE 18,40% 20,49% 23,20% 24,89% 18,71% 19,81% 19,69%

ROS 7,31% 6,58% 6,46% 6,21% 6,39% 6,27% 5,98%

Verze A Verze B

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Obrat A 1,06 1,09 1,11 1,12 1,08 1,09 1,09

DO A 344,70 336,16 329,52 325,47 339,45 335,32 333,59

Obrat pohledávek 2,63 2,69 2,75 2,78 2,66 2,70 2,71

DO pohledávek 138,88 135,69 132,80 131,10 137,09 135,27 134,56

Obrat zásob 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68

DO zásob 99,19 99,19 99,19 99,19 99,19 99,19 99,19

Obrat Ckkr 3,09 2,83 2,64 2,53 2,90 2,75 2,69

DO CKkr 118,24 128,99 138,10 144,13 126,04 132,52 135,74

Obchodní deficit 50,70 6,69 -5,29 -13,03 11,06 2,75 -1,18

Verze A Verze B
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Tabulka 75 – Plánované ukazatele likvidity 

 
Výsledky likvidity odpovídají v kladnější přínos verze pesimistické, nicméně zdůvodnění je 
prosté. Pohyb jednotlivých položek vychází z růstu krátkodobých závazků, které s rostoucí 
produkcí zlepšují svou pozici vůči aktivním položkám, které jsou jimi kryty. Tento jev bych 
nepokládal jako výrazné ohrožení, pouze jako oblast, která by měla být do budoucna 
podrobena důkladnější kontrole, zda nedochází k příliš rychlému poklesu likvidity, v tom 
případě by bylo nutné přehodnotit způsob financování a struktury jednotlivých položek. 

 
 

 
Tabulka 76 – Plánované ukazatele zadluženosti 

 
Poslední srovnání se týká ukazatelů zadluženosti, které se vyvíjejí v závislosti na předchozích 
informacích. První případ je finanční páka, která vzrůstá v důsledku změny vztahu mezi růstem 
aktiv a vlastního kapitálu, což odpovídá trendu použití cizího kapitálu na jejich financování. 
V porovnání s rostoucí rentabilitou vlastního kapitálu se tento růst projevuje pozitivně. Ostatní 
ukazatele se vyvíjejí takřka stejně, a to v závislosti na růstu prodejů a s nimi spojených položek. 
Ve zkratce lze konstatovat, že obě verze plánu počítají do budoucna s větším zadlužením a 
s tím souvisejícím růstem doby návratnosti úvěrů a úrokového krytí, které se mění v důsledku 
vyššího použití položek úvěrů. 
  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Běžná likvidita 2,42 2,19 2,01 1,91 2,26 2,13 2,07

Pohotová likvidita 1,20 1,07 0,98 0,93 1,11 1,04 1,01

Okamžitá l ikvidita 0,025 0,023 0,021 0,020 0,023 0,022 0,022

Verze A Verze B

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Debt ratio 0,68 0,72 0,76 0,78 0,71 0,73 0,74

Zadluženost VK 2,09 1,39 1,71 2,00 1,27 1,45 1,55

Finanční páka 3,09 3,61 4,09 4,51 3,43 3,67 3,80

DN úvěrů 2,34 2,54 2,72 3,70 2,54 2,64 3,50

Úrokové krytí 54,00 48,59 47,69 45,89 47,21 46,27 44,14

Verze A Verze B



87 
 

7 Závěr 

Jak bylo řečeno v úvodu, finanční plánování je velice složitý proces, což se v průběhu práce 
několikrát potvrdilo při řešení dílčích problémů. Ale pokud přihlédnu k samotnému úvodu a 
zejména definici cílů práce, které jsem si vytyčil, tak mohu konstatovat, že cíle byly naplněny. 
Pokud vynechám teoretický základ, tak první krok poznání podniku přinesl určité poznatky o 
jeho směřování. Neboť dle způsobu, kterým jsem situaci z dostupných informací pochopil, se 
jedná o velice stabilní český podnik s dlouhou tradicí, který dokáže pružně kompenzovat 
nedostatky tuzemského trhu získáváním trhů zahraničních, a to s důrazem na ty perspektivní. 
Při osvětlení současné metodiky plánování je jasné, že jak bylo předpovídáno, nemůže být 
technika použita v této práci, použita jako plnohodnotná, neboť vzhledem ke všem 
proměnným ovlivňujícím vývoj finanční situace společnosti AŽD Praha s.r.o., se jedná o plán 
nezahrnující odborné znalosti a zároveň zkušenosti jednotlivých členů podniku, kteří se 
podílejí na tvorbě plánu. 
 
Nicméně se práce držela předem stanoveného postupu a očima nezávislého analytika byla 
odhadnuta potenciální budoucnost podniku, a to na tři hospodářské roky vpřed. Vzhledem 
k tomu, že jsem nedisponoval všemi potřebnými znalostmi a zkušenostmi, kterými disponuje 
tým zodpovědný za sestavování plánů přímo v podniku, byl kladen opravdu velký důraz na 
důkladnou analýzu minulého vývoje subjektu. To je hlavním důvodem, proč právě tato část 
práce zabírá jednoznačně největší rozsah. Aplikované metody však splnily svůj účel a odhalily 
jasné rysy podniku, které by na první pohled nemusely být tak jasné, případně by analytik 
neměl jistotu, zda je odhadovaný stav vážně pravdivý. V první části byla důkladně rozebrána 
struktura pracovního kapitálu, který tvoří hlavní položky aktiv a pasiv a celý plán se víceméně 
odvíjí právě od nich. Po doplnění analýzou stavových a podílových ukazatelů, podpořené 
výsledky faktorové analýzy, bylo jasně stanoveno, že podnik se vyznačuje vysokou úrovní 
držených zásob, které tvoří neodmyslitelnou položku jeho aktiv, a to z důvodu specifického 
portfolia služeb a s nimi související vysokou úrovní objemu pohledávek, zejména těch 
krátkodobých, která je jednoznačně zapříčiněna dlouhou dobou inkasa. Ani jeden z těchto 
faktů bych nepokládal za výrazný problém, neboť podnik dokáže krýt tyto položky adekvátní 
hodnotou cizího kapitálu, který je strategicky strukturován ve prospěch kapitálu 
krátkodobého, který je z pohledu struktury aktiv výhodnější. Přes všechny tyto skutečnosti se 
podniku daří udržovat poměrně solidní hodnoty rentability. Jediné co z výsledků analýzy 
vyplývá, je postupně snižující se likvidita. Tento potenciální problém bych nepokládal jako 
závažný, protože po aplikaci bankrotních a bonitních modelů, je podniku predikován slušný 
vývoj bez výskytu větších rizik. To dokládá i pozitivní hodnota ekonomického zisku získaného 
ukazatelem EVA, který se v postupem jednotlivých období výrazně zvyšuje. 
 
Poslední část práce věnovaná návrhu plánu vychází právě z výsledků rozsáhlé analýzy, které 
jsem interpretoval do dvou, z mého pohledu potenciálních, scénářů. V prvním případě jsem 
předpokládal, že růst prodejů bude na takřka stejné úrovni, jako tomu bylo u posledního 
období a postupně se bude zmírňovat. Celé plánování bylo provedeno v rozsahu plánované 
rozvahy, VZZ a Cash Flow. Metodika zvolená pro stanovení jednotlivých položek se odvíjela od 
jejich charakteru a vlastních úvah o nejlepším způsobu jejich predikce. Výchozím bodem bylo 
stanovení hospodářského výsledku získaného právě z VZZ. Dalším krokem bylo stanovení 
potřeby dodatečných zdrojů financování v závislosti na predikci obou stran rozvahy, doplněné 
o hospodářský výsledek. V závislosti na objemu potřebných dodatečných zdrojů bylo navrženo 
takové řešení, které dle mého názoru nejlépe odpovídalo dané situaci a struktuře obou výkazů. 
Po vyřešení obou výkazu byl následně vytvořen výkaz CF, který byl zároveň tvořen i pro období 
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minulá, neboť nebyl součástí zveřejňovaných údajů. Technika tvorby bilance CF byla 
modifikována po dohodě s vedoucím práce na takovou podobu, která nejlépe vyhovuje 
specifikům podniku a pro potřeby práce adekvátně poslouží. Obdobným způsobem byla 
vytvořena i druhá (pesimističtější) verze plánu, která odpovídala situaci, kdyby situace na 
nových i stávajících trzích nebyla tak úspěšná, avšak stále by přinášela určitý růst. 
 
Úplným závěrem hodlám podotknout, že srovnáním obou variant s minulou situací podniku, 
by se v případě alespoň částečné podobnosti reálného vývoje s tímto hrubým odhadem 
jednalo o růst, který i nadále přináší podniku perspektivní budoucnost. Byť některé ukazatele 
zaznamenaly mírný pokles. Z globálního hlediska se nejedná o závažné ohrožení a z mého 
pohledu se podnik, jeho zaměstnanci a vlastníci mohou těšit poměrně světlé budoucnosti a 
nadále trvající prosperitě. 
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