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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou tří podniků: Budějovický Budvar n.p., 

Holba a.s. a Svatováclavský pivovar s.r.o. v časovém úseku mezi lety 2009 – 2013 a je 

rozdělena na šest částí. V první části jsou definovány cíle a metody ekonomické analýzy 

podniků. Cílem této práce je tedy analýza finančních ukazatelů zmíněných podniků v 

odvětví výroby piva a porovnání jejich ekonomické situace. Dále potom rozbor 

výsledků finanční analýzy v širších souvislostech – čím je podnik ovlivňován a jak 

podnik ovlivňuje okolí.  

Druhá kapitola představuje teoretický aparát, který vysvětluje analýzu rozvahy a 

výsledovky, rozdílových a tokových indikátorů, poměrových ukazatelů, ukazatel EVA, 

souhrnné indexy hodnocení a pomocné nefinanční analýzy. Ve třetí kapitole jsou 

představeny podniky Budějovický Budvar n.p., Holba a.s. a Svatováclavský pivovar 

s.r.o..  

Čtvrtá kapitola se zabývá již praktickou částí, a to analýzou pivovarského odvětví a jeho 

prostředí, jako např. ekonomické, technologické, sociálně kulturní. Dále se zabývá 

analýzou konkurenčního prostředí (Portrův model pěti sil). V páté kapitole je provedena 

finanční analýza zmíněných podniků vycházející z teoretického aparátu.  

Poslední šestá kapitola shrnuje výsledky provedených analýz a vyhodnocuje finanční 

situaci podniků. Dle dostupných informací Budvar n.p. vykazuje nejlepší ekonomickou 

situaci a byl nejméně ovlivněn vnějšími vlivy a zároveň zaměstnává nejvíce 

zaměstnanců a odvádí nejvyšší daně. Nejhůře dopadl Svatováclavský pivovar, který je 

podle analýz na pokraji bankrotu. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

The diploma thesis is dealing with financial analysis of three brewing companies: 

Budějovický Budvar n.p., Holba a.s. and Svatováclavský pivovar s.r.o. within the time 

frame of 2009 – 2013. The thesis is divided into six chapters. First chapter includes 



 

 

formulation of objectives and methods of economic analysis. The objectives of the 

thesis are the financial analysis of the companies mentioned above from the brewing 

industry and comparison of their economic situation. Further the outcomes of the 

financial analysis are to be analysed within the wider context – which factors influence 

the companies and how the companies influence their environment. 

In the second chapter the theoretical background is introduced, which defines the 

balance sheet and income statement analysis, analysis of difference and flow indicators, 

ratio analysis, Economic Value Added, systems of indicators and other non-financial 

analysis. The third chapter introduces the companies Budějovický Budvar n.p., Holba 

a.s. a Svatováclavský pivovar s.r.o. 

Fourth chapter is already dealing with the practical part of the thesis, such as definition 

and characteristics of the brewing industry, its environment (e.g. economical, 

technological, social-cultural, etc.) and Porter’s Five Forces Model of the competition 

analysis. In the fifth chapter there is the ration analysis of the companies based on the 

theory in the third chapter. 

Last sixth chapter summarizes the outcomes of the performed analyses and evaluates the 

financial situation of the companies. Based on the available information, Budvar n.p. 

shows the best economic stability and was influenced the least by the external factors 

and at the same time employs the most employees and pays the highest taxes. 

Conversely, Svatováclavský pivovar has the worst results and based on the performed 

analysis it is facing bankruptcy. 

 

Klí čová slova 

Finanční analýza, Budějovický Budvar, Holba, Svatováclavský pivovar, analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát, analýza poměrových ukazatelů, EVA. 

 

Klí čová slova v anglickém jazyce 

Financial analysis, Budějovický Budvar, Holba, Svatováclavský pivovar, balance sheet 
and income statement analysis, financial ratios analysis, EVA.
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Předmluva 

 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolil finanční analýzu tří pivovarů rozlišné 

velikosti, a to Budějovický Budvar, n.p., Pivovar Holba, a.s. a Svatováclavský pivovar, 

s.r.o. Především mě zajímalo, jak se bude lišit jejich majetková struktura a finanční 

výkonnost. Zejména dění kolem Budějovického Budvaru je poměrně aktuální, jelikož je 

to náš největší pivovar, který zůstává ve vlastnictví českého státu a nebyl prodán 

nadnárodním korporacím. V minulosti byly snahy o prodej následovány státními 

finančními audity s cílem upozornit na případnou nehospodárnost a potřebu prodeje. 

Hospodaření Budvaru se naštěstí prokázalo jako transparentní a hospodárné, a také 

kvůli právní provázanosti ochranných známek na nynější právní formu k jeho prodeji 

nedošlo. Jakožto konzument produktů všech tří pivovarů bych chtěl zároveň zhodnotit 

finanční zdraví podniků a možné směrování dalšího vývoje. Je jistě také zajímavé 

zjistit, jak se jednotlivá filosofie pivovarů slučuje s jejich finanční situací.  

Myslím, že toto téma je natolik poutavé, že každý kdo bude tuto práci číst, uvidí 

rozdíly mezi velkými, středními a malými pivovary nejen ve velikosti obratu a aktiv, ale 

i ve strategickém pojetí.  
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1. Úvod – Cíle a přehled metod 

 

Úvod 

Mezi zkoumané podniky pro finanční analýzu v letech 2009 - 2013 jsem vybral 

zástupce velkopivovaru Budějovický Budvar, n.p. s produkcí piva více než milion 

hektolitrů za rok, dále středního pivovaru Holba a.s. s produkcí půl milionu hektolitrů 

za rok a minipivovaru Svatováclavský pivovar s.r.o. s produkcí 400 hektolitrů za rok. 

Tyto společnosti, které podnikají v českém prostředí, považuji za zavedené, i když délka 

jejich působení na českém trhu a jejich velikost se liší. Celkově finanční analýza patří 

mezi nejdůležitější procesy v podniku, které se starají o finanční zdraví. Vycházet budu 

především ze zveřejněných finančních výkazů a výročních zpráv v obchodním rejstříku. 

Pro finanční analýza budu vycházet z metod specifikovaných níže v odstavci přehled 

metod. Pro analýzu odvětví použiji především data Českého statistického úřadu, České 

národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V analýze odvětví očekávám, že zkoumané podniky byly svým způsobem 

negativně zasaženy finanční krizí, zejména v roce 2009. Finanční analýza dále ukáže, 

jak se pivovary s tímto nepříjemným obdobím vypořádaly, případně jestli se dostaly do 

finančních potíží. Je nezbytné provést analýzu prostředí, jako například ekonomický 

vývoj či zásahy státu do odvětví daňovou politikou či subvencemi. Dále se budu 

zabývat analýzou konkurenčního prostředí a nakonec zhodnotím ve SWOT analýze 

silné a slabé stránky každého pivovaru. Předpokládám, že výhodu budou mít především 

větší pivovary s nahromaděným kapitálem, které mají větší šanci krizi ustát, na druhou 

stranu menší pivovary můžou překvapit svojí flexibilitou ve změně sortimentu. 

Z analýzy rozvahy mě nejvíce zajímá majetková struktura a případný podíl 

cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Z hlediska analýzy výsledovky, neboť se jedná o 

výrobní podniky, které vaří vlastní pivo, mě zajímá trend výkonů a přidané hodnoty a 

samozřejmě podíl čistého zisku na celkových tržbách. Nicméně jako hlavní analýzu 

považuji analýzu poměrovými ukazateli, která svou komplexitou zajisté odhalí silné a 

slabé stránky ve finanční situaci zkoumaných podniků. 
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Cíle 

Cílem diplomové práce je analýza finančních ukazatelů výše zmíněných podniků 

různé velikosti v odvětví výroby piva a porovnání jejich ekonomické situace. Dále 

potom rozbor výsledků finanční analýzy v širších souvislostech – čím je podnik 

ovlivňován a jak podnik ovlivňuje okolí. 

 

Přehled metod 

V diplomové práci vycházím z teoretických poznatků předmětů studia, a to 

zejména Podnikové ekonomiky, Mikroekonomie a Manažerského účetnictví. Za pomocí 

metod finanční analýzy s použitím finančních výkazů zkoumaných společností, chci 

zhodnotit jejich finanční hospodaření za období 2009 – 2013. Pro zpracování vstupních 

dat pro finanční analýzu používám program Excel z řady Microsoft Office. K rozboru 

výsledků finanční analýzy vycházím z teorií mikroekonomie, managementu a 

marketingu, shrnutých níže v přehledu metod a blíže specifikovaných ve druhé kapitole 

s názvem Teoretický aparát. 

  



15 

 

Přehled metod 

 

NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY 

● Analýza rozvahy (Absolutní ukazatele) 

a) Horizontální analýza 

b) Vertikální analýza 

● Analýza rozdílových a tokových indikátorů 

a) Čistý pracovní kapitál 

b) Obratový cyklus peněz  

● Analýza poměrových ukazatelů 

a) Ukazatel rentability 

b) Ukazatel likvidity 

c) Ukazatel aktivity 

d) Ukazatel zadluženosti 

● Ekonomická přidaná hodnota EVA TM 

● Souhrnné indexy hodnocení 

a) Du Pontův rozklad 

b) Altmanův model  

c) Model IN05 

● Pomocná (nefinanční) analýza 

a) Analýza prostředí v odvětví 

b) Portrův model pěti sil 

c) SWOT analýza 
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2. Teoretický aparát 

2.1. Analýza rozvahy (Absolutní ukazatele) 

Analýza rozvahy se provádí, abychom získali co nejpodrobnější obraz podniku, a to 

bilanční formy stavu, např. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva), a 

zdrojů  financování k určitému datu (pasiva). Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni 

v roce. Abychom získali obraz podniku, je důležité znát tři oblasti, a to: majetkovou 

situaci podniku, zdroje financování a informace o situaci podniku. V účetnictví se musí 

ctít pravidlo rovnosti, že žádný podnik nemůže mít více majetku než zdrojů, resp. 

princip bilanční rovnosti aktiva = pasiva.  Aktiva jsou majetkem firmy a jsou 

uspořádána podle funkce, času a likvidity. Aktivita  jsou členěny na dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek rozdělujeme na hmotný (pozemky, 

budovy atd.) a nehmotný (software, zřizovací výdaje atd.). Dalším odlišným segmentem 

jsou oběžná aktiva, která existují ve dvou formách hmotných (suroviny, materiál, 

výrobky) a finančních (peníze v pokladně, na účtech, cenné papíry). Pasiva je možno 

také označit jako za stranu zdrojů financování firmy. Strana pasiva není členěna jen 

podle času, jak je tomu u aktiv, ale i zdrojem financovaní, a to na vlastní (vlastní akcie, 

kapitálové fondy, rezervní fond, výsledek hospodaření), cizí zdroje (rezervy, závazky, 

bankovní úvěry) a ostatní kapitál (výdaje, výnosy příštích období). 

Analýza rozvahových stavových ukazatelů zahrnuje dohromady analýzu 

horizontální (trendu) a vertikální (procentní rozbor) analýzu. Tyto analýzy aplikujeme 

na výše zmíněné pivovary. [1], [2], [21] 

 

2.1.1. Horizontální analýza 

U horizontální analýzy je potřeba se ptát, o kolik procent se změnili finanční 

výkazy v čase anebo o kolik jednotek se změnily finanční výkazy (absolutní změna). 

Každá z těchto vyjádření má svoji výhodu. Procentuální vyjádření má výhodu, pokud 

hodláme analýzu prozkoumat do hloubky. Lépe se v ní orientuje než v číslech a je lepší 

pro srovnání s jiným firmami. Druhé vyjádření je výhodnější po interní analýzu a jejich 

další plánování, které je potřeba uvažovat v širším kontextu a jakékoliv změny 

v prostředí firmy je potřeba zvážit. [1], [2], [3] 
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      Absolutní	změna = �ěž�é	�����í − �ř���ℎ��í	�����í 

 

 

Procentuální	změna =
�ěž�é	�����í − �ř���ℎ��í	�����í

�ř���ℎ��í	�����í
∙ 100 

 

2.1.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza je procentuální analýza společnosti s vnitřní indikátorovou 

strukturou stavu. Porovnává jednotlivé položky účetní závěrky s celkovou hodnotou 

pasiv (kapitálová struktura) a aktiv (majetková struktura). Tyto položky jsou vhodnější 

zkoumat v delším časovém horizontu z důvodu přesnější identifikace trendů. 

Nevýhodou procentuální analýzy je, že zejména konstatuje strukturu a nepoukazuje na 

její příčiny.  

Kapitálová struktura  říká z jakých zdrojů majetek je. Cílem firmy je zjistit, 

jaké má zdroje financování. Celkovou velikost zdroje financování rozhoduje velikost 

firmy, a to pro využití technologie, techniky, organizace. Kapitálová struktura může být 

překapitalizována a nebo podkapitalizována. Překapitalizována bývá, pokud podnik 

neefektivně využívá kapitál, a to pokud dlouhodobý kapitál je kryt oběžným kapitálem. 

Podkaptializoavyný kapitál bývá, pokud podnik má problémy financování běžné 

činnosti. K tomuto jevu by mělo docházet pouze krátkodobě a to v době expanze. 

Majetková struktura  podniku posuzuje složení stálých aktiv a oběžných aktiv a 

je závislá na zásobách surovin, polotovaru, materiálu. V pivovarnictví je hlavní 

surovinou chmel a obilný slad (ječmen). 

 [1], [2], [3] 

 

2.2. Analýza rozdílových a tokových indikátorů 

Analýza tokových indikátorů se používá v účetní závěrce, která zahrnuje primární 

položky toku (výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow). Rozdílové indikátory jsou použity 

například při zjištění čistého pracovního kapitálu či obratového cyklu peněz. 
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2.2.1. Čistý pracovní kapitál 

Tento kapitál nepřetržitě obíhá, peníze se mění v zásoby, dále se mění v polotovar, 

konečný výrobek a nakonec v pohledávky a opět peníze. Čistý pracovní kapitál patří k 

nejčastějším ukazatelům a stanovuje optimální množství každé položky oběžných aktiv 

(pracovní kapitál). [3], [9] 

 

Oběžná aktiva = Zásoby + Pohledávky + Finanční majetek 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

2.2.2. Obratový cyklus peněz 

Ukazuje vnitřní schopnost podniku vytvářet přebytky z vlastní hospodářské 

činnosti a financování na existenční potřeby (závazky, dividendy, financování investic, 

atd.). Obratový cyklus peněz lze vypočítat: 

 

Obratový cyklus peněz = Doba obratu zásob + Doba inkasa – Doba odkladu plateb 

 

Obratový cyklus je důležitým nástrojem, který vyjadřuje dobu (ve dnech), se kterou 

jsou peníze podniku vázány v oběžném majetku. Rozdělujeme: 

 

a) Z doby obratu zásob (DOZ) – je průměrná doba od nákupu materiálu do prodeje 

produktu. 

DOZ =
Průměrná	zásoba

*+ž�,
∙ 360 

 

b) Doba inkasa (DI) nebo i jinak řečeno doba obratu pohledávek – po uplynutí 

doby fakturace do dne inkasa.  

 

DI =
Pohledávky

*+ž�,
∙ 360 
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c) Doba odkladu plateb (DOP) – je opět doba mezi nákupem materiálu a práce a 

platbou za ně. Tato doba snižuje dobu obratového cyklu peněz. [4] 

 

DOP =
Dluhy	dodavatelům	

*+ž�,
∙ 360 

 

2.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Je nejčastějším způsobem finanční analýzy a pomocí těchto ukazatelů můžeme 

podniky mezi sebou porovnávat, modelovat budoucí vývoj podniku a taky slouží 

k posouzení silných a slabých stránek. Výhodou je časová nenáročnost a také dává 

podnět k hloubkové analýze. 

2.3.1. Ukazatel rentability 

Je schopnost podniku vytvořit nové zdroje, zisk, za použití investovaného 

kapitálu, jinými slovy, je to výnosnost vloženého kapitálu. Zahrnuje ukazatele, které 

poměřují zisk s ostatními veličinami, tak aby se dosáhlo cílů a byly zhodnoceny. 

Existuje dlouhodobá silná vazba mezi rentabilitou a likviditou, a proto se doporučuje 

pracovat s oběma skupinami indikátorů.  

Dva hlavní zdroje pro ukazatele rentability je výkaz zisků a ztrát (čitatel) a 

rozvaha (jmenovatel). Největší zájem o tyto ukazatele mají akcionáři, vlastníci a 

potencionální investoři pro srovnání s konkurencí. Ve vzorcích může být zisk definován 

takto: 

EAT = čistý zisk (po zdanění); Rozdělení mezi vlastníky a podnik 

EBT = zisk před zdaněním (EAT + daň); Srovnání mezi firmami v jiném odvětví a 

s odlišnou daní. 

EBIT = zisk před zdaněním a úroky (EBT + úroky); použití vnitropodnikové například 

u divizí 

EBITDA = zisk před odečtením odpisů, úroku a daní (EBIT + odpisy a amortizace) 

[2], [3], [21] 
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Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets)  

Celková efektivita splaceného kapitálu bez ohledu na typ financování společnosti. 

Poměřuje čistý zisk (zisk před úroky a zdaněním) s celkovými aktivy. Čím vyšší 

hodnota ROA tím lépe. [2], [21] 

 

  567 =
89:;

<=>?@A
 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE (Return on capital employed) 

Je podobný ROA, měří celkovou účinnost splaceného kapitálu. Výnosnost 

investovaného celkového kapitálu na 1 korunu vloženého akcionáři a věřiteli. [2], [21] 

 

 56BC =
89:;

DEAF>Gí	=AH?>áEIJKLKM@NIOEPQRPSPTé	Lá@AL=NI9AG=P@Gí	ú@ěMN
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) 

Měří čistou ziskovost vloženého kapitálu na 1 korunu investované vlastníky či 

akcionáři. Investoři, akcionáři, společníci mají zájem o tento ukazatel, protože 

informuje, zda dostávají dostatečnou návratnost z jejich splaceného kapitálu v riziku 

investic. ROE je často srovnáván s náklady vlastního kapitálu v rámci odvětví podle 

NACE. [2], [21] 

 

 56C =
8<;

DEAF>Gí	=AH?>áE
 

 

Finanční páka je spojena s ROE a vysvětluje, do jaké míry se ROE změní, pokud se 

mění struktura kapitálu. 

 

Pozitivní finanční páka r < ROE → ROE ↑ s přílivem cizího kapitálu 

Negativní finanční páka r > ROE → ROE ↓ s odlivem cizího kapitálu 

r – úroková sazba cizího kapitálu [2] 

 

 56C = 56BC	·
WJXY8	·Z?Lí	=AH?>áE[\W@MáZKGí	Z?LíRP	=AH?>áEQ	·	Z?Lí	=AH?>áE[	

DEAF>Gí	=AH?>áE
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Rentabilita nákladů ROS (Return on Sales) 

Měří výši marže společnosti, nebo i marže na celkových tržbách. Příkladem můžou být 

supermarkety, kde je velký obrat, ale nízká rentabilita tržeb. Oproti tomu je, výroba a 

prodej strojů. Tento ukazatel je vhodný pro majitele, ředitele firem pro srovnání 

s konkurencí. [2], [21] 

 

 56] =
89:;

;MžTN	
 

 

 

Rentabilita nákladů ROC (Return on Costs) 

Čím nižší hodnota ukazatele, tím lepší hospodářské výsledky. Pomáhá kontrolovat 

provozní náklady v průběhu času. Ovlivnit ukazatel lze tak, že se sníží náklady nebo se 

zvýší marže za prodaný výrobek (služby). [1], [2], [10] 

 

 

 56B =
YKE=P@é	Gá=EASN

;MžTN	
= 1 − 56]  

 

2.3.2. Ukazatel likvidity 

Poměr likvidity měří schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky včas a 

v požadovaném množství. Trvalá platební schopnost (=finanční solventnost) je 

základním kamenem úspěšné existence společnosti. Tyto ukazatele patří k indikátorům 

majetku a kapitálové struktury. Mezi solventností a likviditou je úzký vztah, jinými 

slovy, stav solventnosti je likvidita. Všechny tři stupně ukazatelů jsou následující [2], 

[21]: 

 

Hotovostní (okamžitá) likvidita CPR (Cash Position Ratio) 

Často se označuje likviditou 1. stupně, protože zahrnuje nejlikvidnější položky 

z rozvahy, a proto je považován za nejpřísnější a nejkonzervativnější poměr likvidity. 

Pohotové platební prostředky představují peněžní zůstatky na bankovních účtech, 

hotovosti, obchodovatelné cenných papírů. Daný vzorec indikuje, do jaké míry 

obchodní společnost může platit krátkodobé závazky bez spoléhání se na prodej zásob a 
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přijetí pohledávek. Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu v ČR je od 0,6 do 1,1. 

[1], [2], [10], [21]  

 

 ^�_�`�a_�í	bcd`c�c_e =
fPRP>P@é	HEA>KTGí	HMPF>řKS=N

OEQRN	F	P=Agž?>PQ	FHEA>GPF>í	
 

 

 

Pohotová likvidita QAR (Quick Asset Ratio) 

Také likvidita 2. stupně, která uvádí, zda má firma dostatek krátkodobých aktiv 

k pokrytí svých závazků aniž by prodala svoje zásoby (1:1). Čím vyšší hodnota 

ukazatele tím pozitivnější pro věřitele. Pro majitele je lepší nižší hodnota vzorce, pokud 

by tomu bylo naopak (vyšší hodnota až 1,5) jsou aktiva obchodní společnosti 

neproduktivně využívána. [1], [2], [10], [21] 

 

 ��ℎ�_�`á	bcd`c�c_e =
XTěžGá	A=>?@A\háFPTN

iMá>=PSPTé	Lá@AL=N
 

 

Běžná likvidita CR (Current Ratio ) 

Likvidita 3 stupně, měří schopnost obchodní společnosti, kolikrát pokrývají krátkodobé 

závazky (dluhy, závazky) oběžná aktiva (hotovost, inventář, pohledávky). Jinými slovy 

ukazuje, jak by obchodní společnost mohla uspokojit věřitele, pokud by veškerá aktiva 

byla proměněna na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je solventnost 

firmy. Běžná likvidita má i některá omezení: nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

z hlediska likvidnosti.  Další omezení je splatnost závazku, dokáže ovlivnit k datu 

sestavení rozvahy odložením některých nákupů. Doporučená hodnota je od 1,5 do 2,5. 

[1], [2], [10], [21] 

 

 �ěž�á	bcd`c�c_e =
XTěžGá	A=>?@A

iMá>=PSPTé	Lá@AL=N
 

 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

Patří do metodické skupiny rozdílového ukazatele, ale úzce souvisí s likviditou (běžná 

likvidita). Čistý pracovní kapitál představuje část prostředků, které umožňují, aby 

společnost fungovala v omezeném rozsahu své výroby a to v případě, že je obchodní 

společnost povinna splatit některé nebo všechny své krátkodobé závazky (=finanční 
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polštář). Velikost finančního polštáře závisí, na jakém poli působnosti leží obchodní 

společnost a to je v analýze často doprovázeno ukazatelem obratovosti čistého 

pracovního kapitálu. [1], [2], [10] 

 

 Čca_ý	l+e��`�í	delc_áb = 6�ěž�ý	ed_c`e − m+á_d����é	�á`á�d, 

 

 6�+e_�`�a_	čca_éℎ�	l+e�. delc_áb =
Dý=PGN

Č?F>ý	HMAZP@Gí	=AH?>áE
 

 

2.3.3. Ukazatel aktivity 

Tyto ukazatele jsou opatřením, jak dobře se používají aktiva v podniku a zda má 

nevyužité kapacity. Ukazatel aktivity by měl také odpovědět na otázku, jak 

hospodaříme s aktivy a jak ovlivňují rentabilitu a likviditu společnosti. [1], [2], [21] 

 

Obrat aktiv 

Měří výkonnost podniku při používání svých prostředků při prodeji nebo výnosech. 

Ukazuje, kolikrát se otočí celková aktiva za rok. Minimálně by obrat aktiv měl 

dosahovat 1. Nicméně čím vyšší číslo, tím lépe. [1], [2], [21] 

 

 6�+e_	ed_c` =
;MžTN

<=>?@A	ZKE=Kg
 

 

Doba obratu zásob 

Uvádí, kolikrát jsou zásoby během roku prodané a zase naskladněné. Pro podnik je 

výhodnější, aby obratovost zásob se zvyšovala, a doba obratu se snižovala. Pro podnik 

by to znamenalo málo nelikvidních zásob. [1], [2], [21] 

Čím vyšší je doba obratu zásob, tím nižší je doba shromažďování zásob. Tato situace je 

lepší pro zakázkové výrobní firmy nebo firmy s řízením zásob Just-In-Time. [1], [2], 

[21] 

 

 

 6�+e_	�áa�� =
;MžTN

háFPTN
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 p��e	��+e_q	�áa�� =
háFPTN∙rst

;MžTN
=	

rst

XTMA>	LáFPT
 

 

 

 

Doba inkasa splatnosti pohledávek 

Uvádí, kolik dní trvá než se, pohledávky převedou na peníze. Platím čím vyšší obrat 

pohledávek a kratší doba inkasa, tím lepší. 

 

 6�+e_	l�ℎb��á`�d =
;MžTN

fPREKSá@=N
 

 

 p��e	c�deae	l�ℎb��á`�d =
fPREKSá@=N∙rst

;MžTN
=	

rst

XTMA>	HPREKSá@K=
 

 

 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Je doba, která nám říká, za kolik dní obchodní společnost uhradí své krátkodobé 

závazky. Jinak řečeno doba mezi vystavením faktury po její zaplacení. Obecně lze říci, 

že je pro obchodní společnost výhodnější pokud vykazuje kratší dobu inkasa 

pohledávek a delší dobu splatnosti krátkodobých závazků pokud to neohrozí vztahy 

s dodavateli. [1], [3], [21] 

 

 6�+e_	d+á_. �á`. =
;MžTN

iMá>=PSPTé	Lá@AL=N
 

 

 p��e	albe_��a_c	d+á_. �á`. =
iMá>=PSPTé	Lá@AL=N∙rst

;MžTN
=	

rst

XTMA>	Lá@AL=Q
 

 

 

2.3.4. Ukazatel zadluženosti 

Tyto ukazatele se používají k posouzení, jak obchodní společnost využívá 

k financování cizích a vlastních zdrojů a jak je schopna hradit své závazky. Ukazatel 

zadluženosti patří k indikátorům kapitálové struktury a jsou používány hlavně pro 
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věřitele a akcionáře společnosti vzhledem k finančnímu riziku. Čím vyšší je podíl cizího 

kapitálu (dluh) v kapitálové struktuře obchodní společnosti, tím vyšší je finanční riziko 

a očekávaná míra návratnosti. Při vhodném poměru vlastního a cizího kapitálu lze 

dosáhnout vyšší výnosnosti. [1], [2] 

 

• Analýza rizika z provozní činnosti – bod zvratu (tato práce se mu dále nevěnuje) 

• Analýza rizika z finanční činnosti – koeficient finančního rizika	
∆8<;

∆89:;
 

 

Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) 

Měří celkovou zadluženost obchodní společnosti. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

vyšší je riziko pro věřitele. Vysoká hodnota ukazatele může být i pozitivní a to, je-li 

podnik schopen dosáhnout vyšší procento rentability než úroku cizího kapitálu (pákový 

efekt). Obecně doporučená hodnota cizích zdrojů je 50%. Využití krátkodobých cizích 

zdrojů je méně riskantní pro firmy než využití dlouhodobých cizích zdrojů, ale i tak je 

to sporné z důvodu stability finanční politiky firmy. [1], [2], [3] 

 

 p��_. +e_c� =
Y?Lí	=AH?>áE

YKE=P@á	A=>?@A
 

 

Ukazatel samofinancování (Equity ratio) 

Je doplňkovým ukazatelem poměru dluhu k věřitelského rizika a její výsledek by 

měl být přibližně 1. Vyjadřuje proporci, na kterou akcionáři/vlastníci financují aktiva 

obchodní společnosti z vlastních zdrojů. [2] 

 

 Cvqc_,	+e_c� =
DEAF>Gí	=AH?>áE

YKE=P@á	A=>?@A
 

 

Ukazatel úrokového krytí (Interest coverage ratio) 

Měří schopnost obchodní společnosti nést dluhovou zátěž, a uvádí, kolikrát je zisk vyšší 

než úroky. Úrokové krytí je též bezpečnostním polštářem pro věřitele. Za rozhraní mezi 

spekulacemi a investicemi je hodnota 3. [1], [2], [21] 

 

 

 w�_�+�a_	��`�+ex�	+e_c� =
89:;

yá=EASP@é	úMP=N
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2.4. Ekonomická přidaná hodnota EVATM  

Hlavní myšlenkou je ekonomická přidaná hodnota, která je nástrojem měření 

výkonnosti a řízení podniku. Cílem firmy je maximalizace zisku. Hodnota ukazatele 

EVA by měla být v plusových číslech. Jenom tehdy vzniká přidaná hodnota, která 

zvyšuje původní hodnotu podniku. Ukazatel EVA má tři stěžejní hodnoty: čistý 

provozní zisk (NOPAT), celkový investiční kapitál (C), průměrné náklady kapitálu 

(WACC). Zvýšení výkonnosti lze třemi způsoby. Prvním způsobem je zvýšení 

provozního zisku po zdanění NOPAT, pokud se nezmění objem kapitálu. Druhým 

způsobem je investovat volnými finančními prostředky, tak aby výnosnost 

investovaného kapitálu byla větší než náklady. Posledním způsobem je změna 

kapitálové struktury tak, že nároky od finančních majitelů se sníží. [1], [4], [21] 

 

Základní vzorce pro výpočet EVA: 

 

 z{| = }~�|� −�|��	·	� 

 

Vysvětlení jednotlivých vzorců: 

 

a) Provozní zisk po zdanění NOPAT 

 

 }~�|� = z���	·	W� − �[  

 

kde,  EBIT - je výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky 

 t - je sazba daně z příjmů právnických osob 

 

b) Investovaný zpoplatněný kapitál C 

 

 � = ������ − ��á������é	�á����� 

 

c) Průměrné náklady kapitálu WACC 

 

 �|�� = ��W� − �[	·	�/� +	��	·	�/�	 
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kde, rd jsou náklady na cizí kapitál (úrok) 

 

 �� =
�á���� ¡é	ú� �¢

£��� ¡�í	ú¡ě�¢
 

 

t - sazba daně z příjmu právnických osob 

D - cizí kapitál (dluhy) 

E - vlastní kapitál 

re - náklady na vlastní (akciový) kapitál [1], [4], [21] 

 

Stavebnicový model: liší se od klasického modelu určením re, kde se používá 

především různých přirážek, které jsou specifikovány níže. Tento model byl sestaven 

pro podmínky České republiky.  

 

re - náklady vlastního kapitálu - stavebnicový model pro ČR 

 

 +K = +¤ + +¥< + +f¦ + +§¦ 

 

Bezrizikový výnos (rf)  - je výnosem 10-letých státních dluhopisů 

 

Přirážka za velikost podniku (rLA ) - Celkový zpoplatněný kapitál vyjádřený v mld. 

(C). 

pokud: 

 B ≤ 100©cb. mč	 → +¥< = 5%	 

 

 B ≥ 3©b�. mč	 → +¥< = 0%	 

 

 100	©cb. mč < B < 3	©b�. mč, +¥< =
Wr\Y[°

±s²,³

	

 

 

Přirážka za produkční sílu (rPS) - (EBIT/AKTIVA) prezentuje kolik je schopen 

vyprodukovat podnik bez úrovně zdanění a kdo je původcem kapitálu. 

 
89:;

<
> µ → lřc+áždq	b��	`,���ℎe_ 	 
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 µ =	
W@EAF>Gí	=AH?>áEITAG=P@Gí	ú@ěMNIPTE?¶AZK[

A=>?@A
∙

Gá=EASP@é	úMP=N

WTAG=P@Gí	úMP=NIPTE?¶AZK[

	
 

 

 
89:;

<
< 0, 	+fXO → 10%	 

 

 0	 <
89:;

<
<	 W

W·á¸¹º»¼½é	ú¾¼¸¿[
WÀº·¸¼½·í	ú½ě¾¿Á¼À¹ÂÃºÄÅ[

	∙Y\89:;[

W·á¸¹º»¼½é	ú¾¼¸¿[
WÀº·¸¼½·í	ú½ě¾¿Á¼À¹ÂÃºÄÅ[

	∙Y\±t∙<[
[³

	

 

 

Přirážka za finanční stabilitu (r FS) – je závislá na celkové likviditě (schopnost 

uhrazovat včas své závazky Y) 

pokud: Æ ≤ 1, +§¦ → 10%	 

 Æ ≥ l+ů©ě+	l+ů©,abq	Ç	e	�á+�`�ň	`ě_ší	��ž	1,25, +§¦ → 0%	 

 1	 < Æ < 1,25, +§¦ =
W

WËÌ¼Àěž·á	º¸ÍÂ½º[
¸¾áÍ¸¼»¼Àé	Îá½ºÎ¸¿

[°

Wh\±[°
∙ 0,1	 

[1], [4], [21] 

 

2.5. Souhrnné indexy hodnocení 

Jedná se o metody, které používají výše uvedené analýzy a lze je kombinovat 

dohromady. Podstatou je úsilí o kontinuální vyhodnocení finančního zdraví obchodní 

společnosti. Smyslem je sestavit jednoduchý model, jenž by zobrazoval vzájemné vazby 

mezi ukazateli vyššího stupně. Tento model má tři stupně. 

� Vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na výkon celkové 

společnosti 

� Zjednodušení a zpřehlednění analýzy vývoje současné společnosti 

� Dodat informace pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích 

cílů [1] 

 

2.5.1. Du Pontův rozklad (Pyramidový rozklad) 

Cílem této metody je ukázat vzájemné vztahy jednotlivých indikátorů a pro další 

analýzu složité vnitřní vztahy v rámci Du Pontova rozkladu. První nejtypičtější příklad 

pyramidové analýzy byl použit v nadnárodní francouzské chemické společnosti Du Pont 

de Nomeurs. Du Pont analýza je založena na rozkladu rentability vlastního kapitálu a 
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vstupujících položek do tohoto ukazatele. Existuje mnoho příkladů Du Pontovi analýzy. 

ROE analýza byla vybrána, protože je nejvíce používanou analýzou pyramidy a odráží 

hlavní cíle podniku – vytváření zisku. [2] 

 

 

Obrázek 1 Du Pont analýza 

 

 

 Na pravé straně obrázku je rozklad pákového efektu (celkových aktiv je víc než 

vlastního kapitálu). EAT a celková aktiva a celková aktiva mohou být dále členěny, ale 

to není nutné v této analýze. Na výše uvedeném obrázku lze ROE také vypočítat 

následujícím způsobem: 

 

 56C =
Č?F>ý	L?F=

;MžTN
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 56C = 567	·	�ád�`é	l+e`c�b� 

 

[1], [4] 

2.5.2. Altmanův model  

Altmanův index se vypočítá jako součet 5 běžných poměrů s různou váhou, kde 

ROA má největší váhu. Cílem tohoto číselného indexu je odlišit takové firmy, které by 

mohly být bankrotující od firem, které jsou zdravé. Nicméně i přes snadný výpočet jsou 

výsledky diskutabilní a je potřeba chápat výsledek jako hrubé znázornění orientace 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA  Aktiva celkem/vlastní 

Rentabilita tržeb Obrat celkových aktiv 

EAT Tržby   Tržby Aktiva celkem / / 
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finančního zdraví podniku. Analýza je nejvhodnější pro středně velké podniky. [2], [3], 

[21] 

 

Upravený vzorec pro skupinu firem veřejně neobchodovatelných na burze v Českých 

podmínkách. 

 

 Z = 0.7 X1 + 0.85 X2 + 3.2 X3 + 0.4  X4 + 1.0 X5 

kde X1 pracovní kapitál / aktiva celkem 

 X2 nerozdělený zisk / aktiva celkem 

 X3 zisk před úroky a daněmi / aktiva 

  X4 účetní hodnota vlastního kapitálu / dluhy celkem 

  X5 tržby / aktiva celkem 

   

Interpretace výsledků: 

 

Z < 1.2 pásmo v konkurzu 

1.2 < Z < 2.99 pásmo šedé zóny 

  Z > 2.99 pásmo prosperující zóny 

[2], [3] 

2.5.3. Model IN 05 

Tento model byl vytvořen pro specifické české prostředí. Obsahuje následující 

poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity.  Každý indikátor má 

daný koeficient, který je váženým průměrem z daného odvětví. [2] 
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Interpretace výsledků: 

 

IN01 < 0.9 podnik míří k bankrotu s pravděpodobností 86% 

0.9 < IN01 < 1.6 pásmo v šedé zóně 

IN > 1.77 podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67% 

[2] 

 

2.5.4. Finanční páka 

Ukazatel finanční páky se zabývá výhodností financování cizím kapitálem. 

Faktem je, že u finanční páky je cizí kapitál levnější než vlastní. Důvod je ten, že 

věřitelé mají nižší riziko než akcionáři a domáhají se nižších výnosností za zapůjčení 

kapitálu. Přitom i daňová politika napomáhá zahrnout úroky do nákladů a tím snížení 

daňového zatížení (daňový štít). Abychom zjistili, zda zadluženost podniku působí na 

rentabilitu vlastního podniku negativně či pozitivně využívá vypočet koeficient e 

(ziskový účinek finanční páky). Pokud je koeficient e>1, znamená, že použití cizího 

kapitálu zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu a je brána jako pozitivní hodnota. 

Koeficient e<1 značí negativní ovlivnění. Koeficient e zjistíme výpočtem: [1], [2] 
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2.6. Pomocná (nefinanční) analýza 

 

2.6.1. Analýza prostředí v odvětví 

Makroprostředí je skupina vlivů a podmínek v okolí obchodní společnosti bez 

ohledu na ni. Obchodní společnost, která chce být úspěšným hráčem na trhu v plné 

konkurenci, musí znát dobře své prostředí, příležitosti a hrozby a to z oblasti 

ekonomické, technologické, sociálně-kulturní, politicko-legislativní, demografické. 

 

• Ekonomické = celkový zdravotní stav ekonomického systému, v němž 

společnost působí. 
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• Technologické = dostupné technické metody od dostupnosti zdrojů po 

výrobu a jejich služeb 

• Sociálně-kulturní = zákazníci, zvyky, hodnoty a demografické 

charakteristiky společnosti, ve které organizace funguje. 

• Politicko-legislativní = nařízení vlády při regulaci v podnikání a obecný 

vztah mezi podnikatelskou sférou a vládou. 

• Demografické = do jaké míry se společnost angažuje nebo ovlivňuje 

obchod v cizích zemích. 

[13] 

2.6.2. Portrův model pěti sil 

Portrův model pěti sil se snaží odvodit sílu konkurence (konkurenčního 

prostředí) v daném odvětví a tím i případnou konkurenční výhodu. Model rozebírá pět 

klíčových vlivů: 

• Konkurence 

• Hrozba nových vstupů do odvětví 

• Hrozba substitutů 

• Síla zákazníků 

• Síla dodavatelů  

[13] 

2.6.2.1. Oligopol 

 Neboť oligopol nejlépe vystihuje konkurenční prostředí v pivovarském 

odvětví z výše zmíněného Portrova modelu pěti sil, rozhodl jsem se uvézt jeho definici. 

Jedná se o formu nedokonalé konkurence, kde několik výrobců brání dalším zájemcům 

vstoupit na tento na trh. Oligopol vyrábí měně výrobků, ale za vyšší cenu. Dominantní 

firma určuje cenu a má největší podíl na trhu, konkurenční lem tvoří konkurenci 

dominantní firmě, ale nemá možnosti příliš ovlivnit cenu. 

[14] 
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2.6.3. SWOT analýza 

 SWOT analýza (zkratka, která představuje silné, slabé stránky, příležitosti a 

hrozby) je jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě strategie v podniku. Manažeři 

zhodnotí analýzu s cílem rozvíjet dobrou strategii a využívat příležitosti silných stránek 

a vyhnout se nedostatkům. Ve své práci ji použiji jako shrnutí všech významných 

analyzovaných informací a poslouží i jako dobrý podklad pro závěr. 

[5] 
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3. Představení podniků 

V diplomové práci se zabývám tuzemskými pivovary a ty jsou podle velikosti 

rozděleny do tří skupin. Velikost pivovaru rozděluji podle vyprodukovaného objemu v 

hl piva během jednoho roku. Největší a nejznámější analyzovaný pivovar je 

Budějovický Budvar, n. P., zástupce středně velkého pivovaru je potom Holba, a.s. a 

zástupce minipivovaru je Svatováclavský pivovar s.r.o. 

 

3.1. Budějovický Budvar, n. P. 

Historie národního podniku Budvar sahá k poslední čtvrtině 19. století, kdy byl 

založen Český akciový pivovar na popud nespokojenosti ze situace proněmeckého 

Měšťanského pivovaru a dvěma Schwarzenbergskými pivovary. V konkurenci již 

zmíněných pivovarů měl Český akciový pivovar největší prodej v dané oblasti. 

V 30. letech byl název změněn na Budvar – Český akciový pivovar České Budějovice. 

Ve válečných letech byl pivovar pod německou správou a prakticky skončil vývoz. Po 

2. světové válce byl s Měšťanským pivovarem znárodněn. V roce 1948 byly pivovary 

spojeny v jeden celek Jihočeské pivovary n.p.. V roce 1960 byl Měšťanský pivovar 

přejmenován na Samson a o 7 let později v roce 1967 Akciový pivovar pozměněn na 

Budějovický Budvar, národní podnik. V 90. letech v Budvaru došlo k modernizaci 

provozů, skladů a vyšší spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery. Na přelomu 

milénia Budvar vyvážel už do 56 států světa. V dnešní době podnik nadále modernizuje 

a vylepšuje obraz pivovaru, jako například: designem sklenic pro čepované pivo, 

redesignem obalů, novým druhem piva, reklamou atd. [15] 

Budějovický Budvar n.p. má řadu ochranných známek registrovaných ve více 

než 100 zemích světa. Ty nejznámější jsou samozřejmě Budvar, Budweiser, Bud, ale 

také i Czechvar, který se používá v zemích, kde prohráli soudní spor s Americkým 

konkurentem, Anheuser-Busch InBev. Spoustu sporů, cca. 70%, díky chráněnému 

zeměpisnému označení vyhrál. [15]  

Budějovický Budvar n.p. je posledním státním podnikem v České republice. 

Jedná se o pivovar, který není v žádném mezinárodním pivovarském holdingu jako jiné 

skupiny pivovarů. Polovina celkové výroby Budvaru se vyváží do více než 70 zemí. 

Celková roční produkce piva se pohybuje kolem 1,4 mil. hektolitru. [15] 
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Obrázek 2 Pivovar Budvar v Českých Budějovicích 

 

 

Obchodní název firmy:  

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 

Datum zápisu: 1. 2. 1967 

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 3, K. Světlé 512/4, PSČ 370 04 

IČO: 00514152 

Právní forma: Národní podnik 

Kapitál: 3,1 mld. 

Statutární orgán: Ing. JIŘÍ BOČEK - ředitel národního podniku [16] 

 

3.2. Holba, a.s. 

Pivovar byl založen počátkem 70. let 19. století v podhůří Hrubého Jeseníku 

v Hanušovicích v části Holba. Josef Mullschitzký byl zakladatelem moderního parního 

Hanušovického pivovaru Holba. Během první Republiky zažila Holba největší rozmach 

a patřila mezi 3 nejsilnější pivovary na Moravě.  Třicáté léta byla pro Holbu obzvlášť 

produktivní, rekordní produkce koncem třicátých let činila 170 064hl. Během 2. světové 
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války došlo k radikálnímu snížení výstavy piva. Po válce byl pivovar s dalšími pivovary 

v kraji dle tehdejší doby spjat pod národní správu. V období 70. a 80. let docházelo 

k mnoha modernizacím pivovaru, kterým se díky tomu zvýšila produkce piva až na 

300 000hl. V 90. letech dochází ke změně rajonizace k tržní ekonomice. Pivovar Holba 

a.s. se stává dceřinou společností s dalšími pivovary, jako Pivovar Litovel a.s. a Zubr 

Přerov a.s., v rámci skupiny Moravskoslezské pivovary Přerov, a.s. V roce 2000 se 

změnila skupina na PMS Přerov a.s. a dochází k další etapě modernizace. Vlajkovou 

lodí se stává 11° ležák Šerák. V roce 2015 se změnila vlastnická skupina pivovaru na 

jednoho majitele HSK Invest. [6] 

 

Obrázek 3 Pivovar Holba v Hanušovicích 

 

 

Obchodní název firmy: 

Pivovar HOLBA, a.s. 

Datum zápisu: 22. 1. 1996 

Sídlo: Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 788 33 

IČO: 64610276 

Právní forma: Akciová společnost 

Kapitál: 209 mil. 

Statutární orgán: PhDr. ZDENĚK KONEČNÝ [17] 
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3.3. Svatováclavský pivovar, s.r.o. 

Po zániku posledního pivovaru v Olomouci před koncem milénia, se v červnu 

2006 otevřel nový Svatováclavský minipivovar. Tento minipivovar se v roce 2010 

přemístil do větších prostorů blíže k historickému centru a katedrále sv. Václava, kde je 

doposud. Jak je u menších pivovarů zvykem, tak i Svatováclavský pivovar se 

specializuje na široký sortiment vícestupňových piv, jako je například Svatováclavská 

dvanáctka, desítka Vašek, tmavá třináctka pana Bruna, ale i pšeničnou třináctku Hefe-

Weizen a další vícestupňové piva, tzv. speciály při významných příležitostech. Veškerá 

piva, která vyrábí Svatováclavský pivovar, jsou kvasnicová, nefiltrovaná a bez 

pasterizace. Výběr vaření těchto druhů piv není u těchto druhů minipivovarů ničím 

neobvyklým. Pro exkluzivitu minipivovar zkouší vařit pivo i horním kvašením „ALE“ 

oproti standardním způsobům dolního kvašení. Někdy dováží suroviny z jiných koutů 

Evropy, ale i světadílů, tak aby měla piva originální chuť oproti velkým pivovarům, 

které jim nemůžou tyto piva připravit. [18] 

 

Obrázek 4 Pivovar Svatováclavský v Olomouci 
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Obchodní název firmy: 

SVATOVÁCLAVSKÝ PIVOVAR s.r.o. 

Datum zápisu: 16. 7. 2009 

Sídlo: Olomouc, Křížkovského 844/3, PSČ 779 00 

IČO: 28594410 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Kapitál: 200 tis. 

Statutární orgán: Renata Kubíková [19] 

 

 

4. Analýza odvětví 

Podle nejnovější relevantní statistické klasifikace ekonomických činností 

v evropském společenství (CZ NACE v platnosti od 1. 1. 2008, dříve OKEČ), pivovary 

patří do následujícího odvětví národního hospodářství. 

Sekce   NACE 
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

Oddíl  11 - Výroba nápojů 
Skupina 11.0 - Výroba nápojů 
Třída  11.05 - Výroba piva 
NACE   Rev. 1.1 (OKEČ první 4 místa) 

15.96 - Výroba piva 
 

[7] 

 

Shrnutí trendů v odvětví 

 Od prudkého poklesu výroby piva v ČR v roce 2010, došlo v následujících 

letech k pozvolnému nárůstu (Obrázek 5). Stejný trend zaznamenává i export piva do 

zahraničí (Obrázek 6). Je nutno ovšem vyzdvihnout, že s rostoucí výrobou piva se 

změnila preference spotřeby zákazníků, kteří dávají stále větší přednost domácí spotřebě 

láhvového piva nad návštěvou gastronomických zařízení (Obrázek 7). Hlavním 

důvodem je rozdíl v ceně, kdy zákazníci dávají přednost levnějším variantám. Tento 

trend má negativní vliv na marži převážně velkých pivovarů, které prodávají obchodním 

řetězcům a také některé minipivovary můžou pocítit odliv zákazníků. 
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Obrázek 5 Výroba piva v ČR celkem (v mil. hl) [8]  

 

 

 

Obrázek 6 Vývoz piva vyrobeného v ČR (v mil. hl) [8]  
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Obrázek 7 Trend prodeje-Restaurace (on-trade) x Maloobchody (off-trade) [8] 

 

4.1. Obecná analýza odvětví 

4.1.1. Ekonomické prostředí 

Tabulka 1 shrnuje vybrané ekonomické ukazatele za zkoumané období. Ekonomické 

prostředí v ČR je relativně stabilní s nízkou inflací i nezaměstnaností. Celková spotřeba 

piva je konstantní kolem 15,5 milionu hl ročně. Cena vstupů do výroby je ovlivněna 

kvalitou a množstvím úrody (tedy i počasím) a poptávkou. V roce 2009 došlo 

meziročně k největšímu poklesu cen za zemědělské výrobky v důsledku finanční krize a 

utlumené poptávky. V tomto roce byla i slabá koruna vůči USD a EUR, což byl 

pozitivní efekt pro vývozce, negativní pro dovozce. Naopak k největšímu nárůstu 

zemědělských cen došlo v roce 2011, kdy byla koruna nejsilnější vůči USD a EUR. [20] 

 

Tabulka 1: Vybrané ekonomické ukazatele [22], [23] 

Roční ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP [% y/y] -4,8 2,3 2,0 -0,9 -0,5 

Inflace 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Nezaměstnanost (obecná míra) 6,7 7,3 6,7 7 7 

Ceny za zemědělské výrobky -24,8 7,9 21,2 3,8 4,5 

Spotřební daň 24 32 32 32 32 

Průměrná cena lahvového piva 9.18 Kč 9.87 Kč 10.02 Kč 10.12Kč 10.55 Kč 

CZK/EUR 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 

CZK/USD 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 
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4.1.2. Technologické prostředí  

Role technologie v pivovarnictví vzrůstá jako v každém jiném odvětví, zejména 

kvůli neustálým inovacím. Ve velkých pivovarech dochází k modernizaci častější než v 

minipivovarech. Je to z důvodu vyššího objemu výroby piva, kde sebemenší úspora 

významně přispívá k celkové ziskovosti.  

Proces výroby piva je z větší části stejná jak ve velkém pivovaru, tak v malém, 

ale jsou to právě technologie, které můžou část některého procesu urychlit či zkvalitnit. 

Vstupní suroviny jsou stejné bez rozdílu. Velké pivovary oproti menším mají kvalitnější 

konstrukce (tanky, kádě atd.), materiál (měděné, nerezové atd.), doba zrání je 

optimalizovaná softwarem a tím dochází k podobnosti každé várky, což u menších 

pivovarů tomu nemusí být. [20] 

 

4.1.3. Socio – kulturní prostředí 

Mezi světové lídry v konzumaci piva patří Česká republika, Německo, 

Rakousko, Polsko, Litva. V české republice je průměrná spotřeba za rok 2013 144 l na 

osobu na rok, u druhého Německa je to 107 l na osobu na rok, což je cca o 35% méně. 

První místo ve spotřebě piva lze vysvětlit dlouholetou tradicí v odvětví, benevolentní až 

bohémskou společností, kde je pití alkoholu poměrně tolerováno a nezpůsobuje 

významné společenské pohoršení. Odvětví vyžaduje nároky na kvalitní pracovní sílu a 

tím i kvalitu piva, čehož se díky dlouholeté tradici i úspěchům v zahraničí dostává. [20] 

4.1.4. Politicko – právní prostředí 

Největším státním zásahem do odvětví je zdanění (přímé i nepřímé daně), 

poskytování dotací a právní předpisy a normy (bezpečnost práce, hygienické předpisy, 

atd.).  

Spotřební daň (nepřímá daň) ovlivňuje cenu piva, čím více alkoholu, tím vyšší 

daň. Sazba spotřební daně se od roku 2010 změnila z 24% na 32% u velkých pivovarů, 

což ovlivní výši nákladů u Budvaru a Holby. Podle Tabulka 1 je vidět, jak se skokově 

zvýšila průměrná cena lahvového piva v ČR z 9.18 Kč na 9.87 Kč, což je o 7.5 %. 

Pokud pivovar nepřesáhne objemem výroby piva 200 000hl za rok, jedná se o malý 

pivovar. Dále jsou malé pivovary rozděleny výrobou piva do šesti skupin. Každá 
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skupina má svou sazbu daně dle roční výroby v hl. Čím nižší výroba piva tím nižší je 

daň (Tabulka 2)  

 

Tabulka 2: Vývoj spotřební daně [11] 

Sazby daně podle výroby hl ročně 

Rok 2009 2010 - doteď 

<10.000 12% 16% 

10.000 - 50.000 14,4% 19,2% 

50.000 - 100.000 16,8% 22,4% 

100.000 - 150.000 19,2% 25,6% 

50.000 - 200.000 21,6% 28,8% 

> 200 000 24% 32% 

 

Dotace jsou možné využít pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Čím 

menší pivovar a v regionu s menší zaměstnaností, tím je možné využít více dotací. 

Minimální dotace se pohybuje od 1 mil. korun po maximální až 20 mil. korun. Primárně 

jsou podporované hospodářsky problémové regiony (Obrázek 8). Ze zkoumaných 

pivovarů nevyužívá ani jeden dotací pro pivovary. Na druhou stranu Holba využívá jiné 

státní dotace a to za energetické úsporné projekty. Svatováclavský pivovar nesplňuje 

kritérium zadluženosti, kdy cizí kapitál zadluženosti je vyšší než 85%. Budvar nesplňuje 

kritérium velikosti firmy. [12] 
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Obrázek 8 Hospodářsky problémové regiony [12] 

 

 

4.1.5. Mezinárodní prostředí  

 Mezinárodní prostředí je zejména relevantní pro Budvar (přibližně polovina 

výstavu jde do zahraničí) a pro Holbu. Zde ovlivňuje úspěšnost podnikání vývoj 

měnových kurzů na straně exportu. Pokud koruna oslabuje, stává se export výhodnější, 

ovšem cena importovaných surovin a služeb roste. Pokud koruna posiluje, je tomu 

naopak. ČNB má možnost zasahovat do měnové politiky a to buď zvýšit či snížit cenu 

exportu. V našem zkoumaném období ČNB významně nezasahovala a nedošlo 

závažným výkyvům vůči EUR a USD (Tabulka 1). ČNB je centrální banka ČR, která 

provádí měnovou politiku prostřednictvím měnových nástrojů k udržení stability a 

kupní síly domácí měny. Hlavní úkoly ČNB jsou: funkce kontrolní, funkce správní 

devizových rezerv, vede účty ostatním bankám, funkce emisní. 

Další vliv mezinárodního prostředí je zavádění cel, kvót čí jiných místních regulací což 

narušuje výhodnost obchodování pro exportéry. V rámci Evropské Unie vznikla 

bezcelní zóna a momentálně probíhají snahy o snížení obchodních bariér mezi EU a 

Severní Amerikou. Politická nestabilita, jako dění na Ukrajině či Blízkém východě, 

většinou narušuje obchodní vztahy formou zavádění politických sankcí a embarg a tím 

rostou nelegální trhy a šedá ekonomika.  Zavádění obchodních bariér mezi jednotlivými 

státy poškozuje vývoz českých pivovarů. 
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4.2. Portrův model pěti sil 

4.2.1. Konkurence 

Podle definice tržní konkurence patří pivovarnictví v České republice mezi 

oligopoly. To znamená, že v odvětví je několik velkých hráčů, které si mezi sebou 

rozdělují většinu trhu, jako na příklad Plzeňský prazdroj, Budvar a Staropramen, a 

zároveň zůstává prostor pro střední pivovary (Holba, Svijany, Zubr) a lokální 

minipivovary (Svatováclavský, Hostivar, Počernický pivovar, atd.), které tvoří 

konkurenční lem a nejsou tvůrci ceny. Od poloviny 90. let zaznamenávají minipivovary 

rostoucí tendenci. V dnešní době odhaduje Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) 

kolem 300 minipivovarů. Každým dnem se mění jejich počet, koncem roku 2015 by 

mohlo dojít k počtu až 350 minipivovarů. Minipivovary jsou flexibilnější a oproti 

velkým pivovarům a nabízejí bohatší sortiment piv. V posledních letech je větší zájem o 

více stupňové, nefiltrované, kvasnicové nebo svrchně kvašené piva oproti tradičním 

lehkým pivům Plzeňského typu. Konkurence v ČR je tedy v tomto odvětví vysoká. [8] 

 

4.2.2. Hrozba nových vstupů do odvětví 

Obecně se dá shrnout, že toto odvětví disponuje vysokými bariérami vstupu 

s nízkou pravděpodobností vzniku nových firem, které by výrazně ovlivnily konkurenci 

v odvětví. Pro vstup do odvětví jsou zapotřebí vysoké počáteční investice do várečného 

vybavení a především je důležité sehnat kvalitního sládka, který dokáže uvařit pivo o 

zajímavé chuti, která by obstála v konkurenci kvalitních produktů na našem trhu. Zavést 

novou úspěšnou značku na české trhu, která by konkurovala zavedeným pivovarům 

jako Plzeňský Prazdroj, Staropramen či Budvar, je běh na dlouhou trať s nejistým 

koncem. Úspěch minipivovarů například často tkví v kombinaci s nabídkou jiných 

služeb, jako především kvalitní restaurací, ubytování, exkurzí či lázeňských služeb. 

Velké pivovary velkou produkcí snižují cenu piva oproti menším, tzv. úsporou z 

rozsahu. Malé pivovary jsou zase více flexibilní a dokážou rychle měnit druhy piv dle 

požadavku zákazníka, ale taky je rozdíl v ceně, kde si musí zákazník připlatit za 

originální chutě. 
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4.2.3. Hrozba substitutů 

Vzhledem k tradici tohoto nápoje je tato hrozba velmi malá a má větší 

zastoupení především v ženské populaci, kde jsou stále populárnější tzv. „radlery“ 

(ochucené pivo sladkými šťávami), „cidery“ (kvašený alkoholický nápoj z jablek) a 

samozřejmě i nealkoholické nápoje. Z analyzovaných podniků má jen Budvar ve své 

nabídce míchaný nápoj resp. pivo s bezinkovou šťávou, ale není to nápoj, který by mohl 

ohrozit piva ve své nabídce. Výše zmíněné nápoje jsou poslední dobou módní nebo 

popřípadě pro lidi, kteří chtějí nižší obsah alkoholu a pivo jim nechutná. U pivovarů, 

které nemají ovocné piva, si mohou zákazníci namíchat vlastní nápoj z limonády a piva. 

Další hrozbou substitutů pro pivo by mohlo být víno či jiné lihoviny. Jak je vidět níže 

(Tabulka 3), tak ani v tomto případě v letech 2009 až 2013 nedochází k ohrožení pozice 

piva substituty. 

 

Tabulka 3: Průměrná spotřeba na hlavu (litrů) [22] 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pivo 150,68 144,43 142,47 148,6 147,02 

Vino 18,7 19,41 19,44 19,84 18,77 

Lihoviny 8,17 7,01 6,91 6,74 6,51 

Pivo 85% 85% 84% 85% 85% 

Vino 11% 11% 12% 11% 11% 

Lihoviny 5% 4% 4% 4% 4% 

4.2.4. Síla zákazníků 

Vzhledem k tomu, že je možno v restauraci zakoupit pivo levněji, nežli nealkoholický 

nápoj, dá se z toho usoudit, že síla zákazníků je vysoká. V případě budvaru navíc mají 

velkou vyjednávající sílu obchodní řetěze, které neustále tlačí na nižší cenu lahvového 

piva. Zákazníci navíc mají sílu v tom, že můžou preferovat nákup lahvového piva nad 

sudovým či tankovým, což ovlivňuje marži pivovarů a přetváří trendy ve spotřebě, tudíž 

nutí pivovary vyrábět více lahvového, nežli sudového / tankového piva. Zároveň mají 

zákaznici možnost si vybrat z velké nabídky různých značek. 

 

4.2.5. Síla dodavatelů  

Mezi největší dodavatele patří zemědělci, ti mají poměrně nízkou vyjednávací sílu, ceny 

komodit se řídí tržní cenou, tedy formovány nabídkou a poptávkou. Pokud je nabídka 
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vysoká (například dobrá úroda), ceny jsou nižší a naopak. Hlavními dodavateli jsou 

dodavatelé pšenice, ječmene, chmele, vody a energií. Dále potom logistické firmy, 

dodavatelé obalů, přepravek, trubek, softwaru, apod. 

U velkých pivovarů může docházet k množstevním slevám z velkého odběru surovin, 

popřípadě dochází k přednostnímu výběru dle kvality. Samozřejmě vše závisí na 

smluvních podmínkách každého pivovaru. Informace o konkrétních dodavatelích jsou 

důvěrné a nedostupné pro tuto práci. 
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5. Finanční analýza společností v období 2009 – 2013 

V celé této kapitole se věnuji detailní analýze dat, která jsou získány 

z finančních výkazů jednotlivých společností, tedy rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Čerpal jsem také z poměrně podrobných výročních zpráv jednotlivých podniků, pouze v 

případe Svatováclavského pivovaru byly výroční zprávy velmi stručné bez větší přidané 

hodnoty k samotným výkazům. Finanční data spolu s nefinančními (kapitola 4), jsou 

shrnuty ve SWOT analýze v bodě 5.10. 

5.1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Budvar 

Aktiva 

Ve sledovaném období společnost vykazuje stabilní nárůst aktiv, jehož tempo se 

v roce 2013 mírně zpomalilo. Celková aktiva společnosti dosahují řádově účetní 

hodnoty pět miliard Kč. Největší absolutní podíl na celkových aktivech mají oběžná 

aktiva, která představují ve vertikální analýze 54% v roce 2009 a jejich podíl nadále 

pozvolně roste 

Tabulka 5), což dokazuje i horizontální trend. Oběžná aktiva mají rostoucí 

tendenci, jsou hlavní složkou celkových aktiv, s největším nárůstem v roce 2010 (o 

10%) a 2013 (o 6 %) (Tabulka 4). V roce 2010 došlo zejména k investicím do 

krátkodobých cenných papírů a podílů, v roce 2013 zase k nárůstu balance na 

bankovních účtech. Společnost nakupuje derivátové finanční nástroje kvůli zajištění 

měnového rizika při exportu. Eurové riziko je zajištěno dlouhodobým forwardovým 

kontraktem do prosince 2014. 

 Další významnou kategorií je dlouhodobý majetek, který zastává v rozvaze 

podíl 41% v roce 2009 a poté mírně klesá ve prospěch oběžných aktiv. Horizontálně 

zaznamenává růst v letech 2011 a 2012, a pokles v letech 2010 a 2013. Společnost 

v roce 2009 investovala do zvýšení výkonu lahvových linek, nového skladu a 

manipulační techniky, v roce 2010 nebyly investice do hmotného majetku tak 

významné, aby převýšily vliv odpisů. 

 

Pasiva 

Na straně pasiv byly v absolutních číslech nejvýznamnější pohyby v rámci 

vlastního kapitálu, který narůstá díky kladným výsledkům hospodaření, ovšem 
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v letech 2010-2013 je tento růst zpomalen i díky negativním oceňovacím rozdílům. 

Vlastní kapitál tvořil v roce 2013 podíl až 90 % na celkových pasivech, což naznačuje, 

že Budvar bude vykazovat nadstandardně nízkou zadluženost v analýze poměrových 

ukazatelů. Podnik také tvoří rezervy na soudní známkoprávní spory s používání značky 

Budweiser s americkou společností Anheuser-Busch Inc. Od roku 2009 – 2012 byla 

rezerva konstantní ve výši 173 tisíc Kč, v roce 2013 ovšem došlo k jejímu snížení na 59 

tisíc Kč. 

Z cizích zdrojů je nutno zmínit, že Budvar nečerpá žádné bankovní úvěry ani 

státní dotace a nejvýznamnější položkou jsou tedy Závazky z obchodních vztahů, které 

významně vzrostly na konci roku 2011, kdy probíhaly významné investice do hmotného 

majetku. Závazky z obchodních vztahů představovaly v roce 2009 podíl 13% na 

celkových pasivech a tento podíl má klesající trend ve prospěch vlastního kapitálu.  

Časové rozlišení netvoří významnou položku ve vertikální analýze. 

 

Holba 

Aktiva 

Celková aktiva společnosti dosahují řádově účetní hodnoty méně než půl 

miliardy Kč. Největší zastoupení v aktivech, a to nadpoloviční, představuje dlouhodobý 

majetek. Společnost disponuje budovami a samostatnými věci movitými, jakožto 

součástí vybavení pivovaru. Ve své výroční správě vedení zmiňuje kontinuální investice 

do inovací a vybavení. V roce 2009 byl podíl dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech 54%, v letech 2012 a 2013 už to bylo 58%, což je výrazně více než u Budvaru. 

Co se týče analýzy trendu, majetek zaznamenal největší nárůst v roce 2011, kdy došlo 

k největším investicím do ležáckého sklepa. V roce 2012 naopak došlo k vytvoření 

opravné položky k podílu v dceřiné společnosti SICO FM v kategorii dlouhodobých 

finančních aktiv, což významně přispělo k celkovému poklesu DM o 7 %. 

Z pohledu vertikální analýzy, podíl oběžných aktiv má klesající trend ve 

prospěch DM. V roce 2009 představoval 37 %, v roce 2013 potom 31%. 

Nejvýznamnější součást oběžných aktiv představují krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů a poskytnuté zálohy (celkem 28% v roce 2009, 20% potom v roce 

2013). Horizontální trend krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

nezaznamenává významné výkyvy, ty jsou způsobeny na straně záloh, kdy k největšímu 

poklesu došlo v roce 2012. 
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Časové rozlišení představuju relativně stabilní vertikální podíl kolem 10 %, 

horizontálně ovšem došlo k největšímu poklesu v roce 2012, kdy došlo k časovému 

plnění. Náklady příštích období tvoří zejména časové rozlišení smluv z reklamních 

aktivit, vratných lahví a leasingových smluv. 

Pasiva 

Podobně jako u Budvaru, ale ne v tak extrémní míře, má vlastní kapitál 

nadpoloviční zastoupení na celkové sumě pasiv, tj. 63 % v roce 2009, 76 % v roce 

2013. Z toho plyne, že společnosti klesá v čase financování cizími zdroji a je schopna 

generovat vlastní zdroje z hospodářského výsledku, což je určitě pozitivní vývoj. Pohyb 

ve vlastním kapitálu tedy odpovídá hospodářskému výsledku z běžného období, který 

v roce 2011 skokově narostl z 8,2 mil Kč na 21,1 mil Kč a dále se pohybuje v rozmezí 

kolem 20 až 30 mil Kč. Nejlepším rokem z hlediska HV byl rok 2012, kdy společnost 

dosáhla zisku po zdanění 28,6 mil Kč. 

Cizí zdroje představují tedy celkový klesající podíl 37 % v roce 2009 až 24 % 

v roce 2013. Z toho převážnou část tvoří krátkodobé závazky, zejména v letech 2009 – 

2011 přijaté zálohy za vratné obaly, závazky z obchodních vztahů a dohadné účty 

pasivní. Z hlediska horizontální analýzy byl zaznamenán největší pokles v roce 2012, 

kdy došlo jak k poklesu závazků z obchodních vztahů, tak hlavně byly nízké přijaté 

zálohy a snížily se i dohady na slevy koncovým zákazníkům. 

Časové rozlišení netvoří významnou položku ve vertikální analýze. 

 

Svatováclavský 

Aktiva 

V případě Svatováclavského pivovaru bohužel je k dispozici velmi stručná 

výroční zpráva, tudíž vycházím pouze z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a webových 

stránek pivovaru. Jakožto minipivovar, na rozdíl od Budvaru a Holby dosahuje 

společnost větších výkyvů jak ve vertikální, tak v horizontální analýze. Je to způsobeno 

především menším objemem produkce a podílu na trhu, tudíž je pivovar náchylnější ke 

změnám v odvětví, jako jsou ceny surovin a energií, poptávka a lokální dění. 

Tempo růstu aktiv je ze zkoumaných společností nejagresivnější, kdy v roce 

2010 narostla o 56%. V tomto roce došlo ke stěhování do novějších, lukrativnějších 

prostor, pivovar tedy vykazoval vysoké investice a zadluženost. V následujících letech 

se tempo růstu zpomalilo, v roce 2012 došlo dokonce k poklesu aktiv zejména kvůli 
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poklesu peněz.  Pro představu v roce 2009 dosahovala celková aktiva společnosti 412 

tisíc Kč, v roce 2013 potom více než čtyři miliony Kč. 

Vertikální analýza je poměrně obtížná, neboť dochází meziročně k velkým 

změnám struktury aktiv. Je zajímavé, že v roce 2009 společnost vykazovala negativní 

pohledávky za upsaný základní kapitál, technicky spíše závazky za společníky, kteří 

zřejmě poskytli zálohy na počáteční investice na stěhování při nedostatečných 

finančních prostředcích. V dalších letech z hlediska struktury aktiv představoval 

největší zastoupení hmotný majetek, zejména technické zhodnocení budovy. 

Meziročně hodnota majetku roste, ale tempo se zpomaluje. 

Z oběžných aktiv mají největší zastoupené pohledávky z obchodních vztahů 

v letech 2011 – 2013 a poskytnuté zálohy. Finanční majetek a časové rozlišení má 

k výše zmíněnému nižší zastoupení. Vysoké poskytnuté zálohy se pravděpodobně týkají 

hmotného majetku pivovaru. 

 

Pasiva 

Za zkoumané období společnost bohužel nedosáhla zisku ani v jednom roce, 

tudíž nerozdělená ztráta z let minulých neustále narůstá a společnost vykazuje negativní 

vlastní kapitál, který je kompenzován cizími zdroji více než ze 100 %. Nutno alespoň 

říci, že tempo nárůstu ztráty každým rokem zpomaluje. 

Společnost kupodivu není zatížena úvěry. Z cizích zdrojů má největší 

zastoupení dlouhodobé závazky za společníky, které tvoří většinu cizích zdrojů a mají 

rostoucí tendenci. V podstatě by se dalo říci, že majitelé dotují provoz minipivovaru. 

Další významnou položkou jsou závazky za zaměstnanci a sociální správou a závazky 

z obchodních vztahů. 

Časové rozlišení netvoří významnou položku ve vertikální analýze. 
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Tabulka 4: Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální Budvar Holba Svatováclavský pivovar 

(v tis. K č) 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

AKTIVA CELKEM 4% 5% 3% 1% 4% 11% -17% 1% 560% 41% -12% 24% 

DL. MAJETEK -4% 9% 2% -4% 3% 8% -7% 1% 493% 34% 10% 9% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 10% 2% 4% 6% 4% 9% -31% 2% 98% 95% -24% 7% 

ČAS. ROZLIŠENÍ 4% 12% -5% -14% 7% 33% -15% -2% n/a -50% -90% 2436% 

PASIVA CELKEM 4% 5% 2% 1% 4% 11% -17% 1% 560% 41% -12% 24% 

VLASTNÍ KAPITÁL  5% 3% 4% 5% 3% 8% 1% 4% -585% 135% 37% 18% 

CIZI ZDROJE -5% 20% -5% -24% 4% 16% -45% -7% 1373% 59% 6% 23% 

ČAS. ROZLIŠENÍ -100% n/a -57% -67% 1318% -100% n/a -21% n/a n/a -52% -100% 

 

Tabulka 5: Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální Budvar Holba Svatováclavský pivovar 

(v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

POHL. ZA UPSANÝ 
ZÁKL. KAP. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -67% 0% 0% 0% 0% 

DL. MAJETEK 41% 38% 40% 39% 38% 54% 53% 52% 58% 58% 56% 50% 48% 60% 53% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 54% 57% 56% 56% 59% 37% 38% 37% 31% 31% 111% 33% 46% 39% 34% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 4% 4% 5% 4% 4% 9% 9% 11% 11% 11% 0% 16% 6% 1% 13% 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 98% 100% 

VLASTNÍ KAPITÁL 87% 88% 86% 87% 90% 63% 62% 61% 74% 76% 42% -31% -51% -79% -75% 

CIZI ZDROJE 13% 12% 14% 13% 10% 37% 37% 39% 26% 24% 58% 131% 147% 177% 175% 

ČAS. ROZLIŠENÍ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2% 0% 

 

5.2. Horizontální a vertikální analýza výsledovky 

Jako základ pro vertikální analýzu jsem zvolil celkové tržby za prodej zboží a 

služeb, a výkony. Obchodní marže není významně zastoupena v žádném ze 

zkoumaných pivovarů, protože prodej obchodního zboží není hlavní aktivitou a týká se 

hlavně prodeje marketingových produktů přes e-shop, takže jsem ji více neanalyzoval. 

Stejně tak finanční výsledek hospodaření je u všech společností nevýznamný. V případě 

Budvaru jde hlavně o derivátové operace, cenné papíry a bankovní úroky a poplatky, u 

Holby o bankovní úroky a poplatky. A do třetice, daňové náklady také netvoří 

významnou položku v celkové analýze, v případě Svatováclavského pivovaru nejsou 

dokonce žádné, protože podnik je dlouhodobě ve ztrátě. Horizontální a vertikální 

analýzu výsledovky shrnují tabulky Tabulka 6 a Tabulka 7. 
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Budvar 

Hlavní specializací budvaru je výroba a prodej piva, tudíž největší podíl na 

celkových tržbách mají výkony, respektive tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

V roce 2010 došlo k poklesu výkonů o 6 %, v dalších letech sledovaného období ovšem 

výkony meziročně rostly vyrovnaným tempem o 4-5 %, což je pozitivní vývoj. 

Na druhou stranu je nutno sledovat přidanou hodnotu, která může klesat 

navzdory rostoucím výkonům, pokud bylo tempo růstu výkonové spotřeby vyšší než 

výkonů samotných. Podíl výkonové spotřeby na celkových tržbách má mírně rostoucí 

charakter jak ve vertikální (65 % - 70 %), tak v horizontální analýze (pokles v roce 2010 

o 7 %, dále pak nárůst s klesajícím tempem). V důsledku toho přidaná hodnota klesla 

z 33 % v roce 2009 na 29 % v roce 2013. Nutno ovšem zdůraznit, že v roce 2013 bylo 

tempo růstu výkonů vyšší než nákladů, což může značit pozitivní vývoj do budoucna. 

V tomto vývoji nákladů a tržeb hraje svou roli jiná míra inflace na vstupech a výstupech 

i vývoj měnových kurzů, neboť téměř polovina produkce piva jde na export (od roku 

2011 více než ½ produkce piva jde na export). 

Osobní náklady představují stabilní položku s podílem 13 % na celkových 

tržbách. V roce 2013 došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu těchto nákladů a zároveň 

klesl jejich podíl na tržbách na 12 %, což značí, že se společnosti dobře dařilo a zřejmě 

vyplácela zaměstnanecké bonusy. 

Zastoupení odpisů je taktéž vyrovnané a tvoří přibližně podíl 12 % na celkových 

tržbách. Horizontálně odpisy nejvíce rostly v letech 2012 a 2013, kdy došlo k 

vyšším investicím s kratší dobou odpisování (přepravky, dopravní prostředky), což 

dokládá i vývoj na rozvaze. 

Po zohlednění faktorů výše, celkový provozní výsledek roste jak vertikálně, tak 

horizontálně, kdy rok 2013 byl jednoznačně nejúspěšnějším s meziročním růstem až 

78 %. Provozní marže se tedy zvýšila z 6 % v roce 2009 na 13 % v roce 2013, což 

částečně poukazuje na vliv finanční krize v roce 2009 a postupné zotavování. 

Hospodářský výsledek před zdaněním i po zdanění kopírují trend provozního 

výsledku. Čistý zisk zaujímá ve vertikální analýze řádově o procento nižší podíl než 

provozní HV. Nutno ještě zdůraznit, že za zkoumané období Budvar nebyl příjemcem 

žádných státních dotací ani podpor. 
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Holba 

Výkony, které představují zhruba 90 % celkových tržeb, zaznamenaly podobně 

jako u Budvaru meziroční pokles o 11 % v roce 2010. Následujících letech rostly o 13 a 

6 %, v roce 2013 přišel opět mírný pokles o 3 %. 

Výkonová spotřeba má zastoupení v letech 2009 – 2011 62 % na celkových 

tržbách, v letech 2012 a 2013 vzrostla dokonce na 66 a 65 %. Tempo růstu / poklesu 

nákladů je nepříznivější než u tempa růstu / poklesu tržeb, vyjma roku 2012. Z pohledu 

přidané hodnoty, neboli provozní marže, tak ta byla nejvyšší v roce 2009 na hodnotě 

33 %, potom klesala až na 25 % v roce 2011, ale následně opět stoupala na 28 % v roce 

2013, což by se dalo připočíst zvýšením podílu exportu, který vykazuje vyšší marže a 

dopadem marketingových aktivit. V absolutních číslem přidaná hodnota rostla od roku 

2011. 

Podíl osobních nákladů na celkových tržbách je nepatrně vyšší než u Budvaru a 

pohybuje se mezi 13 - 15 %. Meziročně mírně narůstají, nejvíce v roce 2010 a 2011, 

kdy došlo i k nepatrnému nárůstu zaměstnanců. 

Odpisy představují podíl 15 a 9 % v prvních dvou letech zkoumaného období, 

kdy docházelo k největším investicím do rekonstrukce muzea a restaurace, respektive 

do ležáckého sklepa. V dalších letech jejich podíl zůstal konstantní na 7 %. Vyšší podíl 

je způsoben i nižšími tržbami v letech 2009 a 2010. Horizontálně výše odpisů klesá. 

Provozní marže rostla z 2 % v roce 2009 na 8 % v roce 2012 a v roce 2013 

klesla na 6 %. Horizontálně zaznamenal provozní výsledek největší meziroční nárůst 

v roce 2011, a to o 108 %. Naopak největší meziroční pokles byl v roce 2013 o 29 %. 

Z hlediska finančního zdraví podniku je v tomto případě lepší sledovat vertikální 

analýzu, tedy provozní marži. Výsledek je také ovlivněn čerpáním dotací na energetické 

úsporné projekty v letech 2012 a 2013, což vylepšilo celkový výsledek o 9,7 mil Kč, 

respektive 4,8 mil Kč (dopad 1-2 %). Hospodářský výsledek před zdaněním i po 

zdanění kopírují trend provozního výsledku. Čistý zisk zaujímá ve vertikální analýze 

řádově o procento až dvě nižší podíl než provozní HV. 

 

 

Svatováclavský 

V roce 2009 nevykazoval Svatováclavský pivovar žádnou tržní aktivitu, protože 

procházel obdobím přemisťování do nové lokace, která byla otevřena v květnu 2010. I 
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když má pivovar v letech 2010 – 2013 rostoucí přidanou hodnotu jak vertikálně, tak 

horizontálně, tak po přičtení osobních nákladů podnik není schopen pokrýt své 

provozní náklady. Pozitivním faktem je, že podnik není zadlužen a nemá žádné finanční 

náklady a zároveň negativní provozní marže se každým rokem zmenšuje. Riziko 

financování tedy nesou hlavně majitelé pivovaru. 

Vzhledem k tomu, že je společnost ve ztrátě a nemá daňové náklady ani  

nákladové úroky, tak provozní výsledek se rovná zároveň i ztrátě za účetní období. 

V tomto případě by bylo zajímavé vidět výsledky za rok 2014, zdali se pivovar dostal 

konečně do zisku. V době tvoření této práce ovšem výkazy ještě nebyly zveřejněny. Dá 

se spekulovat nad tím, že si stále tvoří povědomí u místních obyvatel, neboť jeho 

historie je poměrně krátká. 

 

Tabulka 6: Horizontální analýza výsledovky 

Horizontální analýza 
Budvar Holba Svatováclavský pivovar 

2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Obchodní marže -1037% 18% 60% 36% -109% -380% 86% 214% 0% -100% 0% 0% 

Výkony -6% 4% 4% 5% -11% 13% 6% -3% 0% 0% 24% 13% 

Výkonová spotřeba -3% 7% 5% 4% -8% 18% 5% -2% 0% 0% 5% 5% 

Přidaná hodnota -12% -3% 1% 7% -23% 5% 10% 1% 0% 33580% 45% 20% 

Osobní náklady -2% 0% 2% 3% 6% 5% 1% 4% 0% 0% 16% 9% 

Odpisy DNM a DHM -1% -4% 6% 4% -48% -2% -6% -4% 0% 0% -25% 42% 

Provozní VH 8% 12% 0% 78% 60% 108% 43% -29% 3334% 12% -36% -33% 

Finan ční VH 5% 3% -22% -34% -89% -254% -71% 140% 0% -117% -600% 20% 

Daň z příjmů                 -30% 8% -7% -29% 205% 33% 62% -9% 0% 0% 0% 0% 

EAT 24% 9% -7% 66% 132% 157% 35% -34% 3355% 11% -35% -32% 

EBT 7% 9% -7% 46% 151% 118% 40% -29% 3355% 11% -35% -32% 
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Tabulka 7: Vertikální analýza výsledovky 

Vertikální 
analýza 

Budvar Holba Svatováclavský pivovar 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby-prod.zboží 2% 3% 2% 3% 2% 8% 10% 14% 7% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Obchodní marže 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Výkony 98% 97% 98% 97% 98% 92% 90% 86% 93% 90% 0% 0% 100% 100% 100% 

Výkon.spotřeba 65% 67% 70% 70% 70% 62% 62% 62% 66% 65% 0% 0% 53% 45% 42% 

Přidaná hodnota 33% 31% 29% 28% 29% 33% 27% 25% 27% 28% 0% 0% 47% 55% 58% 

Osobní náklady 13% 13% 13% 13% 12% 13% 15% 13% 13% 14% 0% 0% 41% 39% 37% 

Odpisy DNM a 

DHM 
12% 12% 11% 12% 12% 15% 9% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 

Provozní VH 6% 7% 8% 7% 13% 2% 3% 6% 8% 6% -42% -42% -31% -16% -10% 

Finanční VH 3% 4% 4% 3% 2% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Daň z příjmů 3% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

EAT 7% 9% 9% 8% 13% 1% 2% 5% 6% 4% -42% -42% -31% -16% -10% 

EBT 10% 11% 12% 10% 14% 1% 3% 6% 8% 6% -42% -42% -31% -16% -10% 

 

5.3.  Analýza rentability 

Aby podnik dosahoval uspokojivých výsledků, měly by ukazatele rentability 

vykazovat rostoucí tendenci. Obecně se dá říci, že jednotlivé ukazatele rentability mají 

podobný trend v rámci jednotlivých společností, který určuje zejména vývoj zisku 

(EBIT u ROA, ROS a ROCE; EAT u ROS a ROE). Typ zisku (EBIT, EAT) byl 

sjednocen s metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu pro případnou možnost 

srovnání s odvětvím. Pro výpočet mzdové náročnosti tržeb T do vzorce vstupuje poměr 

osobních nákladů a celkových tržeb. Výsledky analýzy jsou shrnuty v Tabulka 8. 

Budvar vykazuje ve zkoumaných letech výsledkově vyrovnanou rentabilitu s 

mírně rostoucím trendem, což je znak zdravého podniku. Budvar má nejstabilnější 

rentability ze všech zkoumaných podniků. Navíc v porovnání s ostatními podniky jsou 

výsledky zejména ROE velmi dobré, vezmeme-li v potaz, že vlastní kapitál tvoří 86 – 

90 % bilanční sumy (Tabulka 5). V letech 2009 až 2012 bylo ROE a ROA téměř na 

stejné úrovni a rok 2013 byl z hlediska rentability jednoznačně nejúspěšnějším rokem, 

kdy ukazatele skokově vzrostly. Zisk byl tažen především růstem exportu, tržby rostly 

rychleji nežli aktiva, či vlastní kapitál. Za zmínku stojí i významný rozdíl v ukazateli 

ROS při kalkulaci s EBIT a EAT. Jelikož Budvar patří k ziskovým firmám, neuplatňuje 

si daňová ztráty z let minulých, tudíž daňové náklady nejsou zanedbatelné. Použití 

EBITu tedy vykazuje výrazně lepší obraz nežli EAT. Vliv úrokových nákladů je 

nulový. Mzdová náročnost se pohybovala konstantě na 13 procentech s výjimkou roku 



 

2013, kdy poklesla o jeden procentní bod z

osobních nákladů na celkových tržbách klesl, což je pozitivní jev, pokud ovšem nemá 

za následek odchod kvalitní pracovní síly.

 

Graf 1: Vývoj zisku Budvaru 2009 

 

Rentabilita u 
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rostla, např. u ROE z

velmi pozitivní zejména pro akcioná

% opět z důvodu poklesu EAT

způsobuje, že ukazatele jako ROCE a ROA vykazují vyšší ziskovost p

místo EAT. Vliv nákladových úr

Mzdová náročnost je srovnatelná s

2 procentní body. 
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2013, kdy poklesla o jeden procentní bod z 13 % na 12 %, což znamená, že podíl 

ů na celkových tržbách klesl, což je pozitivní jev, pokud ovšem nemá 

za následek odchod kvalitní pracovní síly. 

: Vývoj zisku Budvaru 2009 - 2013 

 Holby na rozdíl od Budvaru se vyvíjí více skokov

ní sumou a objemem tokových veličin, což má vliv na vyšší meziro

2009 až 2010 byly hodnoty všech ukazatel

li nízkému zisku (Graf 2). V letech 2011 a 2012 

z 3 % na 7 % v roce 2011 a v roce 2012 dosáhla až 10 %, což bylo 

ejména pro akcionáře. V roce 2013 došlo k poklesu hodnoty

vodu poklesu EAT. Jelikož i Holba je ziskový podnik, vliv zdan

sobuje, že ukazatele jako ROCE a ROA vykazují vyšší ziskovost p

místo EAT. Vliv nákladových úroků je patrný pouze v roce 2009, jinak je zanedbatelný. 

nost je srovnatelná s Budvarem, pouze v letech 2010 a 2013 byla vyšší o 

2 %, což znamená, že podíl 

 na celkových tržbách klesl, což je pozitivní jev, pokud ovšem nemá 

 

dvaru se vyvíjí více skokově, což je dáno 

in, což má vliv na vyšší meziroční 

hodnoty všech ukazatelů velmi nízké a to 

letech 2011 a 2012 rentabilita skokově 

roce 2012 dosáhla až 10 %, což bylo 

poklesu hodnoty ROE na 6 

. Jelikož i Holba je ziskový podnik, vliv zdanění 

sobuje, že ukazatele jako ROCE a ROA vykazují vyšší ziskovost při použití EBIT 

roce 2009, jinak je zanedbatelný. 

letech 2010 a 2013 byla vyšší o 



 

Graf 2: Vývoj zisku Holby 2009 
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: Vývoj zisku Holby 2009 - 2013 

Svatováclavský pivovar v roce 2009 má zápornou hodnotu ROE a

vykazuje vysoké procento rentability vlastního kapitálu. Tyto 

matematického hlediska vyšly hodnoty ROE v letech 2010 

že jsou v čitateli i ve jmenovateli záporné

ního hlediska jsou hodnoty záporné, neboť společnost vykazovala po celé 

zkoumané období ztrátu a od roku 2010 dokonce i záporný vlastní kapitál

Svatováclavský pivovar měl nejhorší výsledky v roce 2010 a pak 

, kdy docházelo k největšímu zadlužování. V roce 2010 se uskute

do nových prostor a muselo se investovat zejména do technického zhodnocení 

tomto mezi-období se nevařilo vlastní pivo, nýbrž bylo nakupov

jiných malých pivovarů. Nicméně od roku 2012 tempo r

akumulovaných ztrát klesá a pozitivním ukazatelem je i pokles mzdové náro

sobené především vyšším tempem růstu tržeb. V porovnání s

Holbou je ovšem mzdová náročnost velmi vysoká, přibližně trojnásobná

podniku je nutné výrazně zvýšit tržby, na straně nákladů velký prostor na snižování 

 

u ROE a po zbytek let 

Tyto čísla jsou ovšem 

letech 2010 - 2013 kladně a 

záporné hodnoty, nicméně 

čnost vykazovala po celé 

a od roku 2010 dokonce i záporný vlastní kapitál. 

a pak v následujícím roce 

roce 2010 se uskutečnil  přesun 

se investovat zejména do technického zhodnocení 

, nýbrž bylo nakupováno a 

od roku 2012 tempo růstu 

akumulovaných ztrát klesá a pozitivním ukazatelem je i pokles mzdové náročnosti 

porovnání s Budvarem a 

 trojnásobná. Pro záchranu 

 velký prostor na snižování 



 

Graf 3: Vývoj zisku Svatováclavského pivovaru 2009 

 

Tabulka 8: Analýza rentability Budvar, Holba, Svatováclavský

Pivovary 

Ukazatele rentability  2009

ROE 3%

ROA 4%

ROS (EBIT/T) 10%

ROS (EAT/T) 7%

ROCE 5%

Mzdová náročnost T 13%

 

5.4. Analýza likvidity

Likvidita ukazuje 

hodnota ukazatele, tím v

likvidita příliš vysoká, m

prostředky. Výsledky 

Všechny tři stupn

Budvaru velmi vysoké

zarážející a v roce 2013 dosáhla dokonce hodnoty 7,2. To znamená, že Budvar drží 

vysoký peněžní majetek, zejména ú

slovy, Budvar pokryje své krátkodobé závazky jen svým pen
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Vývoj zisku Svatováclavského pivovaru 2009 - 2013 

: Analýza rentability Budvar, Holba, Svatováclavský 

Budvar Holba 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

3% 4% 4% 4% 6% 1% 3% 7% 10% 6%

4% 4% 4% 4% 6% 1% 3% 5% 9% 7%

10% 11% 12% 10% 14% 1% 3% 6% 8% 6%

7% 9% 9% 8% 13% 1% 2% 5% 6% 4%

5% 5% 5% 4% 6% 2% 4% 9% 12% 8%

13% 13% 13% 13% 12% 13% 15% 13% 13% 14%

Analýza likvidity  

Likvidita ukazuje platební schopnost splácet krátkodobé závazky.

hodnota ukazatele, tím větší je zachování platební schopnosti podniku.

íliš vysoká, může to znamenat, že podnik hospodaří neefektivn

Výsledky analýzy jsou shrnuty v Tabulka 9. 

ři stupně likvidity  (okamžitá, pohotová a bě

velmi vysoké. Zejména u okamžité likvidity 1. stupn

roce 2013 dosáhla dokonce hodnoty 7,2. To znamená, že Budvar drží 

žní majetek, zejména účty v bankách a krátkodobé cenné papíry. Jinými 

slovy, Budvar pokryje své krátkodobé závazky jen svým pen

 

Svatováclavský 

2013 2009 2010 2011 2012 2013 

6% -17% 121% 57% 27% 15% 

7% -7% -37% -29% -21% -12% 

6% N/A -42% -31% -16% -10% 

4% N/A -42% -31% -16% -10% 

8% -8% -44% -33% -24% -13% 

14% N/A 0% 41% 39% 37% 

krátkodobé závazky. Čím vyšší je 

tší je zachování platební schopnosti podniku. Ovšem pokud je 

ří neefektivně se svými 

(okamžitá, pohotová a běžná) jsou v případě 

Zejména u okamžité likvidity 1. stupně je výše ukazatele 

roce 2013 dosáhla dokonce hodnoty 7,2. To znamená, že Budvar drží 

átkodobé cenné papíry. Jinými 

slovy, Budvar pokryje své krátkodobé závazky jen svým peněžním majetkem za 
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zkoumané období minimálně pětkrát. Z toho by se dalo usoudit, že podnik málo 

investuje do svého rozvoje a vedení volí spíše opatrnostní, konzervativní přístup 

financování. Rozdíl oproti Holbě je markantní, což například podporuje i podíl 

dlouhodobého majetku na bilanční sumě (Tabulka 5). Z hlediska čistého pracovního 

kapitálu vykazuje Budvar významný finanční polštář. To potvrzuje také ukazatel 

obratovost čistého pracovního kapitálu, ze kterého vyplývá, že čistý pracovní kapitál je 

dokonce vyšší než výkony, protože hodnota ukazatele je menší než 1. Toto je extrémně 

nízká obratovost a společnost neefektivně využívá svůj pracovní kapitál 

Naopak Holba má problémy s okamžitou likviditou, kdy zdaleka nedosahuje 

doporučených hodnot pro Českou republiku 0.6 – 1.1. Takto nízké hodnoty můžou 

znamenat ohrožení platební schopnosti a společnost pravděpodobně upřednostňuje 

investice do dlouhodobého majetku na úkor věřitelů z obchodních vztahů, což potvrzují 

i příznivé výsledky ukazatelů aktivity v následující kapitole. Ale i tak jsou prameny, 

které tvrdí, že nižší hodnoty nemusejí znamenat problémy firmy, protože se často 

využívá účetních přetažků, kontokorentů atd. a nemusí to být z údajů rozvahy patrné. 

Zároveň se může jednat o krátkodobou situaci. Na rozdíl od Budvaru Holba preferuje 

agresivní politiku financování, která nese vyšší rizika. U pohotové likvidity se Holba 

s výjimkou roku 2011 vešla do doporučených hodnot, tedy 1 – 1,5, ale balancuje na 

spodní hraně. Běžná likvidita se vešla do doporučeného rozmezí 1,5 - 2,5 pouze v roce 

2013, a to na dolní hranici, jinak se pohybuje v rozmezí 1 – 1,3. Je to způsobeno i tím, 

že Holba drží relativně nízkou hladinu zásob, které jsou ovšem stejně nejméně likvidní. 

I přesto tedy Holba má finanční polštář v podobě kladného čistého pracovního kapitálu, 

který ovšem není příliš vysoký, neboť obratovost je velmi vysoká, zejména v roce 2011, 

kdy došlo k podkapitalizování společnosti. Za zdravou obratovost by se v tomto odvětví 

dalo považovat hodnoty mezi 6 – 12. 

Svatováclavský pivovar je na tom v analyzovaném období z hlediska likvidity 

lépe než Holba, ale hůře než Budvar. Zde je zajímavé, že závazky za zaměstnanci a 

státem jsou vyšší než z obchodních vztahů. Okamžitá likvidita se drží těsně pod 

doporučenou hodnotou s výjimkou roku 2011, což může značit podobně jako u Holby 

problémy s platební schopností. Na druhou stranu, běžná i okamžitá likvidita se nachází 

daleko nad doporučeným rozmezím, takže oběžná aktiva bezpečně pokryjí krátkodobé 

závazky. Společnost drží nízkou hladinu zásob, proto je rozdíl mezi likviditou 1. a 2. 

stupně minimální. I Svatováclavský pivovar tvoří finanční polštář v podobě kladného 
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čistého pracovního kapitálu s rostoucí obratovostí v čase, čož je zatím ještě pořád 

přízniví vývoj, neboť nejvyšší hodnota 5,1 byla dosažena v roce 2013. 

 

Tabulka 9: Analýza likvidity Budvar, Holba, Svatováclavský 

Pivovary Budvar Holba Svatováclavský 

Ukazatele likvidity  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 7,6 9,7 7,0 7,9 9,3 1,2 1,2 1,0 1,3 1,5 11,4 2,0 6,6 4,2 3,3 

Pohotová likvidita 6,6 8,5 6,2 7,1 8,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1 11,4 1,8 6,3 4,0 3,0 

Okamžitá likvidita 5,1 7,1 5,2 5,9 7,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 1,3 0,4 0,3 

Čistý prac. kapitál 2267m 2526m 2487m 2645m 2913m 25070 24672 1902 26131 40202 416 446 1490 1014 982 

Obratovost ČPK 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 16 14 210 16 10 0 0 2.4 4.4 5.1 

 

 

5.5. Analýza aktivity 

Při analýze aktivity vstupuje do výpočtu obratovosti tržby k položce v rozvaze 

(celková aktiva, zásoby, pohledávky a závazky). Tyto ukazatele měří efektivitu využití 

zdrojů, tedy jak společnost hospodaří s aktivy. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v  

Tabulka 10. 

U Budvaru je obrat aktiv ve zkoumaném období neměnný a zůstává na hodnotě 

0.4, což je výrazně nižší než u Holby a Svatováclavského a také pod doporučenou 

hodnotou, která by se měla rovnat 1. Je to dáno samozřejmě velikostí podniku, zejména 

jeho aktiv, kdy na růst tržeb je potřeba velkých investic do kapitálu. I když tržby rostly, 

rostly zároveň i investice a bilanční suma. 

 Hodnoty obratu zásob jsou různorodé napříč zkoumanými podniky díky 

vyráběným produktům a receptuře. Čím delší je proces výroby piva, tím větší jsou 

zásoby a tím pádem i nižší obrat zásob. Budvar je znám především výrobou ležáku, 

jehož samotná výroba oproti výčepním pivům je podstatně delší, tzn. pivo leží déle 

v ležáckých sklepích. Nízký obrat zásob může také znamenat pokles poptávky či 

špatnou hospodárnost, což není případ Budvaru. Navíc obrat zásob v čase roste, 

respektive klesá doba obratu zásob, což je pozitivní. Tento trend je způsoben i tím, že 

pivovar začal v těchto analyzovaných letech více prodávat výčepní piva Pardál a jiná 

nealkoholická piva.  

Dalším významným ukazatelem je doba inkasa pohledávek, která se v čase 

taktéž zkracuje, což je pozitivní vývoj. Tento trend je způsobený zejména zlepšující se 
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ekonomickou situací na trhu od finanční krize v roce 2009, tím pádem i lepší platební 

schopností odběratelů. 

Doba splatnosti závazků má u Budvaru volatilní charakter. Důležité ale je, že je 

výrazně kratší než doba splatnosti pohledávek, což by mohlo u menších podniků 

způsobit problémy s platební schopností. Z analýzy likvidity víme, že Budvar 

nedostatkem finančních prostředků rozhodně netrpí. Je možné, že využívá diskontní 

slevy od dodavatelů za včasnou platbu. Navíc Budvar díky své velikosti má větší 

vyjednávací sílu vůči dodavatelům, ale z analýzy vyplývá, že ji neuplatňuje. 

U obratového cyklu peněz (OCP) by se dalo říci, že čím kratší, tím výhodnější 

pro podnik. Budvar má nejdelší OCP ze zkoumaných podniků, a to zejména kvůli nízké 

době splatnosti závazků a relativně dlouhé době obratu zásob. Pozitivní ovšem je, že 

tento ukazatel má klesající tendenci. 

U Holby je obrat aktiv taktéž vyrovnaný s mírně rostoucí tendencí, avšak 

výrazně vyšší, než u Budvaru, hodnota ukazatele se pohybuje okolo 1. Efektivita využití 

aktiv je tedy vyšší, neboť jednotka majetku generuje vyšší tržby, což může být 

způsobeno modernizací a efektivností nového vybavení.  

Obratovost zásob či doba obratu zásob, je poměrně vysoká, respektive krátká, 

což je z finančního hlediska pozitivní jev. Je to pravděpodobně způsobeno portfoliem 

produktů, tedy více výčepních piv s nižší stupňovitostí a tím pádem kratší doba zrání. 

V období 2009 – 2011 byla doba inkasa pohledávek poměrně vysoká, 

dosahovala hodnot kolem 100 dnů. V následujících letech se ovšem snížila na polovinu, 

což mohlo být díky zlepšení platební situace u zákazníků nebo i změnou platebních 

podmínek, což se vzájemně nevylučuje. Holba pravděpodobně zavedla kratší dobu 

splatnosti jako reakci na tlak dodavatelů, viz níže. 

Doba splatnosti závazků byla v letech 2009 – 2011 velmi vysoká, dokonce 

výrazně vyšší než doba inkasa pohledávek. Bylo tomu tak ostatně po celou dobu 

zkoumaného období, ovšem poslední 2 roky se tyto ukazatele více přibližují, v roce 

2013 se rozdíl zmenšil na pouhé 3 dny (oproti 37 dnům v roce 2011) a zároveň se 

ukazatel snížil na polovinu.  

OCP vychází ve srovnání s ostatními společnostmi velmi nízký, zejména 

v letech 2010 a 2011, kdy byl dokonce záporný. V praxi to znamená, že Holba čerpala 

dodavatelský úvěr, kdy platila faktury v některých letech až po 4 měsících a zároveň 

dostala zaplaceno dříve od svých odběratelů při vysokém obratu zásob. Vysvětluje to i 
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nízké ukazatele likvidity a agresivní politiku financování dlouhodobých aktiv 

krátkodobými závazky. Tento stav ale není dlouhodobě udržitelný, protože hrozí ztrátou 

důvěry některých dodavatelů či změnou platebních podmínek, k čemuž pravděpodobně 

došlo v roce 2012 (pokles ze 137 dnů na 64). 

Svatováclavský pivovar v roce 2009 nemá smysl analyzovat, protože 

nedocházelo k žádné nebo minimální tržní aktivitě, ale docházelo spíše k investování do 

nového projektu stěhování. Do roku 2011 byly tržby nižší než aktiva, poté se situace 

mírně zlepšila a tržby byly vyšší než aktiva, což je opět dáno velikostí podniku, kde se 

předpokládá, že u malých podniků je obrat aktiv a tedy i růst vyšší než u velkých 

zavedených společností, jako je Budvar.  

Nejrychlejší dobu obratu zásob má Svatováclavský pivovar, který vaří 10° piva 

popřípadě vícestupňová s horním kvašením ALE (kratší doba výroby piva). 

Svatováclavský pivovar má různorodou tendenci. Vysvětlit to jde tím, že si sládek 

zkoušel různé druhy piv a zákazníci podle zájmu kupovali anebo se na konci roku 2010 

uvařené pivo neprodalo. Ve výsledku vidíme, že si zákazníci oblíbili piva s kratší dobou 

výroby.  

Podobně jako u Budvaru, i Svatováclavský pivovar má kratší dobu splatnosti 

závazků než dobu inkasa pohledávek, což pro podnik není moc výhodné, zejména pro 

takový velikosti minipivovaru. Navíc je zajímavé, že doba splatnosti pohledávek je tak 

dlouhá, když zákazníci platí hned po konzumaci. Zřejmě pivovar prodává i místním 

obchodníkům, ale z hlediska analýzy likvidity víme, že pivovar problémy s placením 

krátkodobých závazků nemá. 

Z hlediska OCP byl velmi špatný rok 2011, zejména kvůli vysoké době inkasa 

pohledávek, která byla až 133 dnů, zatímco doba splatnosti závazků pouhých 27 při 

velmi vysoké obratovosti zásob. Zde je nutno ovšem přihlídnout i k velikosti balancí, 

kdy pohledávky jsou vyšší než závazky, které tvoří hlavně závazky za zaměstnanci a 

státem, kde je splatnost zpravidla do jednoho měsíce. 
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Tabulka 10: Analýza aktivity Budvar, Holba, Svatováclavský 

Pivovary Budvar Holba Svatováclavský 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 0,0 0,9 0,9 1,3 1,2 

Obrat zásob 7,1 7,8 7,4 8,4 8,7 14,4 13,0 16,0 14,9 13,3 N/A 24,9 48,0 68,5 39,2 

Doba obratu aktiv 827 904 934 915 890 349 396 373 314 318 N/A 410 382 273 299 

Doba obratu zásob 51 46 48 43 42 25 28 23 24 27 N/A 14 7 5 9 

Doba inkasa pohl. 94 90 87 86 79 97 98 100 54 64 N/A 92 133 92 82 

Doba splatnosti KZ 59 54 75 65 56 106 127 137 64 67 N/A 69 27 26 31 

Obratový cyklus pen. 86 83 61 64 64 16 -2 -14 14 24 N/A 38 114 72 60 

 

 

5.6. Analýza zadluženosti 

V této analýze zkoumám, do jaké míry podniky používají pro financování aktiv 

cizí zdroje neboli dluh a jakou mají kapitálovou strukturu. Obecně se dá říci, že jediný 

podnik, který má problémy se zadlužeností je Svatováclavský pivovar. Výsledky této 

analýzy jsou shrnuty v Tabulka 11. 

Budvar vykazuje velmi vyrovnané výsledky ve zkoumaném období, a to 

především u Equity ratio a Debt ratio, které se navzájem doplňují. Tyto ukazatele 

vypovídají o tom, že Budvar financuje svá aktiva z 90 % z vlastních zdrojů, což je 

velmi konzervativní způsob a také nejdražší, tedy nejméně výnosný. Na druhou stranu, 

svědčí to o finanční stabilitě a dostatku vlastních zdrojů, kdy podnik není závislý na 

externím financování, což také potvrzuje podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu, Debt-

to-equity ratio, který představuje 10 – 20 %. Je nutno podotknout, že Budvar nečerpá 

žádné bankovní úvěr a dluh je tvořen zejména krátkodobými závazky a odloženým 

daňovým závazkem. 

Také z hlediska finanční páky (celková aktiva/vlastní kapitál) Budvar není 

zadlužený, její hodnota je velmi nízká a pohybuje se v rozmezí od 1,1 – 1,2. Koeficient 

finanční páky a efektivita financování jsou ve větším detailu rozebrány v kapitole 5.7. 

Jelikož Budvar nemá žádné nákladové úroky, úrokové krytí nelze spočítat. 

V případě Holby je kapitálová struktura vyrovnanější. Pivovar spoléhá více na 

cizí zdroje než Budvar, i když v čase podíl financování vlastními zdroji roste a v roce 

2013 se dostal až na 80 %. To potvrzuje i Debt-to-Equity ukazatel a ukazatel finanční 

páky, kdy v čase klesá financování cizími zdroji. I zde je nutno zdůraznit, že se jedná 
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především o krátkodobé cizí zdroje zejména z obchodních vztahů, v letech 2009 a 2012 

čerpala Holba krátkodobé bankovní úvěry v zanedbatelné výši, o čemž svědčí i velmi 

vysoké úrokové krytí (EBIT/nákladové úroky). Proto se dá shrnout, že z hlediska 

zadluženosti je na tom Holba velmi dobře a problémem bude spíše jako u Budvaru 

efektivní využívání kapitálu v analýze koeficientu finanční páky. 

Na druhou stranu, Svatováclavský pivovar má velké problémy s vlastním 

financováním, neboť několik let v řadě akumuluje záporné hospodářské výsledky a tím 

pádem má záporný vlastní kapitál. Díky tomu podnik ani nesplňuje podmínky pro 

případné bankovní výpomoci a je závislý na finančních injekcích od vlastníků 

společnosti. Za celé zkoumané období financuje společnost z větší části svá aktiva 

z cizích zdrojů. Navíc od roku 2010 cizí zdroje financují nejen aktiva, ale i 

akumulovanou ztrátu z hospodaření, proto vykazuje Equity ratio záporné hodnoty a 

Debt ratio kladné. Všechny ukazatele zadlužení se zhoršují v čase, i když je nutno říci, 

že výše nákladových úroků je velmi nízká, zřejmě z čerpání krátkodobých bankovních 

kontokorentů. Hlavní zdroj financování jsou tedy dlouhodobé závazky ke společníkům, 

které v čase narůstají. Dle mého názoru tato situace je dlouhodobě neudržitelná a podnik 

má existenční problémy. 

 

Tabulka 11: Analýza zadluženosti Budvar, Holba, Svatováclavský 

Pivovary Budvar Holba Svatováclavský 

Ukazatele 
zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Equity Ratio 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 -0,3 -0,5 -0,8 -0,8 

Debt Ratio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 1,3 1,5 1,8 1,8 

Debt Equity Ratio 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 1,4 -4,3 -2,9 -2,2 -2,3 

Finanční páka 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 2,4 -3,3 -2,0 -1,3 -1,3 

Úrokové krytí I. N/A N/A N/A N/A N/A 6,0 236,9 N/A 269,2 129,5 N/A N/A N/A -720 -487 

 

5.7. Koeficient finanční páky 

Finanční páka, dalo by se říci i míra ideálního zadlužení, je účinná v případě, že 

je koeficient větší než 1 a zároveň ukazatel EBIT/A je menší než úroková míra cizího 

kapitálu. Jinými slovy, poměr rentability vlastního kapitálu k rentabilitě celkového 

kapitálu má být vždy větší než 1, neboť je předpoklad, že náklady na cizí kapitál bývají 

nižší než na vlastní kapitál, což potvrzuje i analýza EVA v kapitole 0. Nutno 

podotknout, že ani jedna ze zkoumaných společností nevyužívá efektivně finanční páku. 
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Budvar 

Jak bylo již zmíněno v kapitole o zadluženosti, Budvar nemá žádné nákladové 

úroky, tedy nevyužívá ani kontokorentů. Z hlediska finanční páky Budvar nevyužívá 

dostatečně efektivně pružnější financování pomocí dluhu a dosahuje hodnot koeficientu 

v rozmezí 0,75 – 0,79. 

Na druhou stranu bych to nevnímal jen negativně, protože Budvar nemá 

problémy s likviditou a generuje dostatek finančního majetku k pokrytí nejen 

provozních nákladů, ale i dlouhodobých investic. To mu umožňuje i vysoká marže 

v podobě ukazatele ROS, největší ze všech zkoumaných podniků, která je docílena 

cenovou politikou, efektivitou ve výrobě a úsporami z rozsahu. Navíc podnik je zaběhlý 

po desetiletí a již nemá moc prostor expandovat, aniž by založil novou výrobnu a 

rozšířil kapacitu. V případě nových investic a expandování na cizí trhy by muselo 

vedení Budvaru přehodnotit strukturu svého financování. 

 

Tabulka 12: Finanční páka Budvar 

Finanční páka 2009 2010 2011 2012 2013 
ROE 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 
EAT/EBIT 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
A/VK 1,15 1,14 1,16 1,15 1,11 
EBIT/A 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
e = (EAT/EBIT) * (A/VK) 0,79 0,78 0,79 0,78 0,75 

e > 1 ����    ����    ����    ����    ����    

 

 

 

Holba 

Z hlediska finanční páky je na tom Holba nejlépe, zejména v roce 2011, kdy 

dokonce překročila hodnotu 1. Naopak v letech 2012 a 2013 se páka zhoršila. 

Jelikož z analýzy aktivity víme, že za vysokým koeficientem v roce 2011 stály 

především úvěry od dodavatelů, nelze tento ukazatel brát vyloženě pozitivně, což se 

odrazilo v následujících letech zpřísněním platebních podmínek. Holba čerpala 

krátkodobé bankovní výpomoci, ale ty byly zanedbatelné v porovnání s dodavatelským 

úvěrem. Ukazatel se v čase přibližuje hodnotě Budvaru. I zde platí, že již zavedené 

společnosti na trhu rostou pomaleji a většinou se zadlužují až při plánované expanzi. 



66 

 

Tabulka 13: Finanční páka Holba 

Finanční páka 2009 2010 2011 2012 2013 
ROE 0,01 0,03 0,07 0,10 0,06 

EAT/EBIT 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

A/VK 1,59 1,60 1,64 1,35 1,32 

EBIT/A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

e = (EAT/EBIT) * (A/VK) 0,98 0,99 1,02 0,84 0,81 

e > 1 ����    ����    ☺☺☺☺    ����    ����    

 

 

Svatováclavský 

Situace ve Svatováclavském pivovaru vypadá opět poněkud divoce, kdy hodnota 

koeficientu jde z extrému do extrému. V roce 2009 byl sice koeficient velmi vysoký, ale 

bohužel toho bylo docíleno tím, že jak ROE, tak ROA měly negativní hodnotu, neboť 

po celou dobu byla společnost ve ztrátě. 

Z předchozí analýzy víme, že pivovar nemá možnost čerpat ani úvěr, ani dotace 

a jediná možnost jak zlepšit svoji situaci je zvýšit obrat skrz kvalitu služeb a lepší 

propagaci. Pokud se společnost finančně stabilizuje a začne generovat dostatek 

vlastních zdrojů, teprve potom může uvažovat nad různými možnostmi dluhového 

financování. Nyní se nabízí pouze kontokorenty, dodavatelské úvěry nebo samozřejmě 

vklady vlastníků. Účelem podnikání je ale peníze vydělávat a ne prodělávat, takže 

poslední možnost bych vyloučil. 

Tabulka 14: Finanční páka Svatováclavský 

Finanční páka 2009 2010 2011 2012 2013 
ROE -0,17 1,21 0,57 0,27 0,15 
EAT/EBIT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A/VK 2,41 -3,28 -1,97 -1,27 -1,33 
EBIT/A -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

e = (EAT/EBIT) * (A/VK) 2,41 -3,28 -1,97 -1,27 -1,33 
e > 1 ☺☺☺☺    ����    ����    ����    ����    

 

Tabulka 15 Interpretace hodnoty finanční páky 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY FINAN ČNÍ PÁKY 
Finan ční páka je ú činná pokud koeficient e > 1   → ☺☺☺☺ 
Finan ční páka je neú činná pokud koeficient e < 1  →  ���� 

Pokud je koeficient e > 1 použití cizího kapitálu z vyšuje rentabilitu vlastního kapitálu.  
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5.8. Ekonomická přidaná hodnota EVATM  

Pro použitelnost v českých podmínkách jsem zvolil pro výpočet ukazatele 

stavebnicový model, do jehož výpočtu při určení nákladů vlastního kapitálu vstupují 

kromě bezrizikového výnosu státních dluhopisů i rizikové přirážky za velikost podniku, 

produkční sílu a finanční stabilitu. Podnik tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, pokud 

je účetní operativní zisk po zdanění (NOPAT) vyšší než náklady na cizí kapitál (úroky) 

a náklady na vlastní kapitál (náklady ušlých příležitostí). V této analýze dopadl nejlépe 

Budvar, i když z předchozích ukazatelů vyplývalo, že je ve financování velmi 

konzervativní. 

 

Budvar 

Budvar má nejmenší náklady na investovaný kapitál (WACC), které podle 

stavebnicového modelu ve zkoumaném období v podstatě odpovídají bezrizikovému 

výnosu dlouhodobých státních dluhopisů. Hodnoty pro výpočet byly dosazovány podle 

analýz MPO. Podnik nemá žádnou přirážku za velikost podniku, neboť celkový 

investovaný kapitál C je větší než 3 mld. Kč. Stejně tak přirážka za produkční sílu je 

nulová, protože ROA (produkční síla) je větší než koeficient X (více v teoretické části) 

a přirážka za finanční stabilitu také, protože ukazatele celkové běžné likvidity jsou větší 

než 1 a průměr průmyslu. 

V roce 2009 vykazoval Budvar negativní přidanou ekonomickou hodnotu EVA, 

což v praxi znamená, že náklady na vlastní zdroje, tedy náklady ušlé příležitosti, byly 

při dané úrokové míře vyšší, než NOPAT. Kdyby tento kapitál Budvar investoval 

například do dluhopisů, hodnota ukazatele EVA by se zlepšila. 

V následujících letech hodnota ukazatele skokově rostla, a to v závislosti na 

poklesu bezrizikové úrokové sazby a také růstu NOPATu. Dalo by se tedy shrnout, že 

při nulových nákladech na cizí kapitál, nízké rizikovosti, vysoké stabilitě a klesajících 

bezrizikových sazeb, jsou náklady na investovaný kapitál Budvaru velmi nízké a tím 

pádem si může dovolit efektivně financovat provoz z vlastních zdrojů a stále tvořit 

kladnou EVA. 
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Tabulka 16: Výpočet  EVATM stavebnicový model Budvar 

  2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT (net operating profit after taxes) 164 454 178 172 194 142 180 340 263 927 

C (capital) 4 551 477 4 778 871 4 927 894 5 092 613 5 206 056 

investované vlastní zdroje 4 418 423 4 632 477 4 779 988 4 947 782 5 080 878 

investované cizí zdroje 133 054 146 394 147 906 144 831 125 178 

WACC (weighted average cost of capital) 4,53% 3,60% 3,40% 2,24% 2,21% 

requity - náklady vlastního kapitálu 4,67% 3,71% 3,51% 2,31% 2,26% 

bezrizikový výnos 4,67% 3,71% 3,51% 2,31% 2,26% 

přirážka za velikost podniku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

přirážka za produk ční sílu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

přirážka za finan ční stabilitu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rdebt - náklady na cizí kapitál  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EVA -41 886     6 307        26 365        66 046        149 099    

 

Holba 

Podle analýzy EVA to vypadá, že Holbě trvalo déle než Budvaru, než se 

vypořádala s následky finanční krize a začala generovat pozitivní ekonomickou 

přidanou hodnotu, tedy až od roku 2012. Neboť podíl investovaných cizích zdrojů je 

zanedbatelný, hlavním důvodem byly nižší NOPAT a náklady na vlastní kapitál 

plynoucí z vyšší rizikovosti. Na rozdíl od Budvaru má Holba ještě přirážku za velikost 

podniku, neboť kapitál C je menší než 3 mld. Kč, ale více než 100 mil, Kč. Tato 

přirážka v čase klesá s tím, jak roste investovaný kapitál C. Dále má Holba navíc 

přirážku za produkční sílu, ale jen v letech 2009 a 2012 a to ve velmi nízké míře, tedy 

v době, kdy čerpala krátkodobé bankovní úvěry. Finanční stabilita je dobrá, protože 

ukazatel celkové běžné likvidity je vždy větší než 1 a průměr průmyslu, tedy v daném 

období bez přirážky. 

Jelikož má podnik relativně vysoké náklady na vlastní kapitál, měl by zvážit 

financování dlouhodobými finančními úvěry nebo leasingy, které mají zpravidla nižší 

úrokovou sazbu než krátkodobé půjčky. Podnik by tímto mohl financovat například 

dlouhodobý majetek. Tato možnost se jeví především lákavě v posledních letech, kdy se 

úrokové sazby drží na rekordních minimech. 
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Tabulka 17: Výpočet  EVATM stavebnicový model Holba 

  2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT (net operating profit after taxes) 4 598 9 788 21 203 29 869 21 397 

C (capital) 285 506 293 360 303 218 301 259 316 920 

investované vlastní zdroje 279 458 287 130 297 218 293 914 304 336 

investované cizí zdroje 6 048 6 230 6 000 7 345 12 584 

WACC (weighted average cost of capital) 9,20% 7,89% 7,68% 6,50% 6,28% 

requity - náklady vlastního kapitálu 9,06% 8,07% 7,83% 6,65% 6,54% 

bezrizikový výnos 4,67% 3,71% 3,51% 2,31% 2,26% 

přirážka za velikost podniku 4,38% 4,36% 4,32% 4,33% 4,28% 

přirážka za produk ční sílu 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

přirážka za finan ční stabilitu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rdebt - náklady na cizí kapitál  19,10% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 

EVA -21 659 -13 370 -2 080 10 277 1 493 

 

 

Svatováclavský 

Není překvapením, že Svatováclavský pivovar disponuje největšími náklady na 

investovaný kapitál, a to hlavně kvůli větší rizikovosti a přirážce za velikost podniku. 

Zároveň po celé zkoumané období pivovar nedosáhl na pozitivní EVA. Produkční síla i 

finanční stabilita vychází překvapivě dobře, neboť podnik nemá úroková náklady a 

ukazatel celkové běžné likvidity je vždy větší než 1 a průměr průmyslu, tudíž v daném 

období bez přirážky. Co je ovšem problémem, je záporný NOPAT, což společnosti 

nedává moc prostoru k výběru strategie financování. Jak již bylo zmíněno v kapitole o 

zadluženosti, podnik by se měl především zaměřit na růst obratu a dosáhnout kladného 

stabilního hospodářského výsledku. I tento ukazatel poukazuje na hrozbu bankrotu. 
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Tabulka 18: Výpočet  EVATM stavebnicový model Svatováclavský 

  2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT (net operating profit after taxes) -23 -812 -904 -583 -394 

C (capital) 372 2263 3423 2997 3759 

investované vlastní zdroje 171 -830 -1947 -2668 -3156 

investované cizí zdroje 201 3093 5370 5665 6915 

WACC (weighted average cost of capital) 4,45% -3,19% -4,84% -6,51% -6,10% 

requity - náklady vlastního kapitálu 9,67% 8,71% 8,51% 7,31% 7,26% 

bezrizikový výnos 4,67% 3,71% 3,51% 2,31% 2,26% 

přirážka za velikost podniku 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

přirážka za produk ční sílu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

přirážka za finan ční stabilitu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rdebt - náklady na cizí kapitál  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EVA -40 -739 -738 -388 -165 

 

5.9.  Souhrnné indexy hodnocení 

5.9.1. Du Pontův rozklad  

Du Pontův rozklad se řadí mezi takzvané pyramidové soustavy ukazatelů a 

rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu ROE či jiné ukazatele (ROA) na dílčí ukazatele. 

Já se zaměřím na rozklad ROE, protože mi přijde z pohledu vlastníků firmy zajímavější 

a navíc se dá porovnat s náklady na vlastní kapitál v analýze EVA. Pomocí tohoto 

rozkladu popíšu vazby mezi jednotlivými ukazateli ve zkoumaných pivovarech. Je 

zajímavé porovnat, že každý podnik má z tohoto hlediska jiné silné a slabé stránky. 

Rozklad ROE by se dal vyjádřit i: 

 

ROE = ROS (zisková marže) x obrat aktiv x pákový efekt 

 

Budvar 

Když se podíváme blíže na rentabilitu vlastního kapitálu u Budvaru, největší 

„tahoun“ je zisková marže, která je suverénně největší ze všech podniků. Na druhou 

stranu, nejslabším článkem rozpadu je obrat aktiv, který je zase suverénně nejslabší 

z testovaných podniků a má nejvíc negativní vliv na vývoj ROE.  Nízký obrat aktiv je 

způsoben velikostí podniku a jeho dobou působení na trhu, kdy akumuloval vysoký 

majetek, který není adekvátně pokryt dostatečně rychlým tempem růstu tržeb. Pákový 
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efekt patří také ke slabším ukazatelům, kdy podnik dostatečně nevyužívá cizí zdroje. Z 

hlediska možného zlepšení v tomto ukazateli se nabízí zapracovat na pákovém efektu, 

kdy pomocí půjček může Budvar rozjet výrobu v zahraničí a tím stimulovat tržby. 

Ovšem toto je strategicky závažné rozhodnutí, které zřejmě není v souladu s filosofií 

managementu. Důležité ovšem je, že ROE v čase roste a trend víceméně kopíruje vývoj 

ziskové marže ROS. Kdyby se vycházelo v analýze EVA z ROE jako nákladů na vlastní 

kapitál, výsledky Budvaru by byly horší, neboť úrokové sazby dluhopisů byly nižší a 

klesaly, kdežto ROE stoupá. 

  

Tabulka 19: Du Pontův rozklad ROE Budvar 

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 

EAT/T 6,56% 8,61% 9,23% 8,18% 13,04% 

T/A 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40 

A/VK 1,15 1,14 1,16 1,15 1,11 

ROE 3,30% 3,91% 4,13% 3,70% 5,84% 

 

Holba 

Holba již nemá tak vyrovnané výsledky jako Budvar, což je dáno velikostí 

podniku větším dopadem finanční krize. Především v letech 2009 – 2010 hodnoty 

ziskové marže byly velmi nízké a tím pádem i celkové ROE. V následujících letech se 

hodnoty ROS výrazně zlepšily a tím, že společnost má solidní obrat aktiv i pákový 

efekt, předčila v ziskovosti i Budvar. Rozpad nám tedy poukazuje na slabinu zejména 

v oblasti ziskové marže, kde by stálo za úvahu zanalyzovat efektivitu nákladů, případně 

identifikovat produkty, které mají nejvyšší marži a zaměřit se na jejich propagaci. Je 

ovšem otázkou, do jaké míry se dá ovlivnit poptávka a preference spotřebitelů, ale 

Holba je ve své nabídce flexibilní. Jak již bylo zmíněno v analýze odvětví, nejvyšší 

marže jsou u sudového piva prodávaného restauracím či exportního piva, nejnižší 

naopak do supermarketů. 
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Tabulka 20: Du Pontův rozklad ROE Holba 

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 

EAT/T 0,83% 2,10% 4,58% 6,26% 4,14% 

T/A 1,03 0,91 0,97 1,15 1,13 

A/VK 1,59 1,60 1,64 1,35 1,32 

ROE 1,36% 3,05% 7,27% 9,72% 6,18% 

 

Svatováclavský 

Z rozpadu níže vyplývá, že Svatováclavský pivovar ve zkoumaném období není 

firma zisková, nýbrž prodělečná. Jediný spolehlivý ukazatel je obrat aktiv, který kromě 

roku 2009 dosahuje výborných výsledků s rostoucím trendem. Bohužel jak zisková 

marže, tak pákový efekt vzchází negativně kvůli zápornému vlastnímu majetku. 

Kdybychom neprováděli pyramidový rozklad, samotná hodnota ROE by byla 

zavádějící, neboť ukazuje extrémně vysoké hodnoty. Z rozkladu je ovšem patrné, že 

tyto čísla nedávají smysl, protože vycházejí z násobení svou negativních ukazatelů, 

které jsou navíc hodně nepříznivé. Útěchou snad může být postupné zlepšování 

jednotlivých ukazatelů v čase. 

 

Tabulka 21: Du Pontův rozklad ROE Svatováclavský 

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 

EAT/T 0,00% -41,94% -31,02% -16,18% -9,66% 

T/A 0,00 0,88 0,94 1,32 1,20 

A/VK 2,41 -3,28 -1,97 -1,27 -1,33 

ROE 0,00% 120,72% 57,37% 27,02% 15,46% 

 

5.9.2. Bankrotní modely 

Altmanův model i model IN05 patří mezi tzv. bankrotní modely, které mají 

předpovědět, zdali je firma v dohledné době ohrožena bankrotem. K nejčastějším 

„symptomům“ blížícího se bankrotu patří potíže s likviditou, nízký pracovní kapitál a 

nízká rentabilita vloženého kapitálu ROA. 

5.9.2.1. Altmanův model  

Silná stránka tohoto indexu je jednoduchost jeho výpočtu a použitelnost. 

Vychází se z pěti ukazatelů, kterým jsou přiřazeny váhy, a jejich součet (Z faktor) je 
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potom porovnán s pásmem bankrotu, šedé zóny a prosperity, viz interpretační tabulka 

níže. Největší váhu má potom ROA, naopak nejnižší vlastní kapitál / cizí zdroje. Jelikož 

ani jeden ze zkoumaných podniků není obchodován na burze, zvolil jsem indexy pro 

tyto podniky. 

 

Budvar 

Po celé období Budvar spadá do pásma prosperity s významným zlepšením 

v roce 2013 až na hodnotu 5,18. Je ovšem zajímavé podoktnout, že tahounem tohoto 

indexu není ROA, které má největší váhu, ale naopak vlastní kapitál k cizím zdrojům, 

který má váhu nejnižší. I tak se dá shrnout, že Budvaru v nejbližší době bankrot nehrozí. 

 

Tabulka 22: Altmanův model Budvar 

Altmanova rovnice d ůvěryhodnosti pro podniky nekótované na kapitálovém tr hu 2009 2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha 2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 EBIT/AKT 3,107 0,042 0,043 0,045 0,041 0,059 0,13 0,13 0,14 0,13 0,18 

X2 Tržby/AKT 0,998 0,435 0,398 0,385 0,393 0,405 0,43 0,40 0,38 0,39 0,40 

X3 Účetní hodnota VK/Cizí zdroje 0,42 6,458 7,154 6,162 6,727 9,352 2,71 3,00 2,59 2,83 3,93 

X4 Zadržený zisk/AKT 0,847 0,430 0,251 0,273 0,298 0,346 0,36 0,21 0,23 0,25 0,29 

X5 WC/AKT 0,717 0,462 0,497 0,465 0,482 0,524 0,33 0,36 0,33 0,35 0,38 

  Z FAKTOR 3,97 4,11 3,68 3,94 5,18 

1.2 < Z < 2.99 ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 

Holba 

Holba spadá na rozdíl od Budvaru po celou dobu do pásma šedé zóny. Nelze ji 

tedy jednoznačně označit jako úspěšnou firmu, ale zároveň je relativně stabilní a 

nehrozí jí bankrot. Navíc je tu opět pozitivní trend v čase a podle některých zdrojů je 

hranice prosperity již od hodnoty indexu 2,6, což by Holba splnila v letech 2012 a 2013, 

tedy byla by v pásmu prosperity. Největším tahounem indexu jsou vlastní kapitál 

k cizím zdrojům a obrat aktiv. Naopak nejhůře působí pracovní kapitál na celková 

aktiva. 
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Tabulka 23: Altmanův model Holba 

 

Svatováclavský 

Na základě předchozích analýz není překvapením, že Svatováclavský pivovar 

má vážné finanční problémy po celé období, i když trend indexu se zlepšuje. Budu se 

opakovat, když zmíním, že největší tahoun indexu je obrat aktiv, naopak zisk na 

celková aktiva a ROA způsobují, že index dosahuje v letech 2010 – 2012 negativních 

hodnot. Společnost je tedy ohrožena bankrotem po celou dobu. 

 

Tabulka 24: Altmanův model Svatováclavský 

Altmanova rovnice d ůvěryhodnosti pro podniky nekótované na kapitálovém tr hu 2009 2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha  2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 EBIT/AKT 3,107  -0,070 -0,369 -0,292 -0,213 -0,116 -0,22 -1,14 -0,91 -0,66 -0,36 

X2 Tržby/AKT 0,998  0,000 0,879 0,941 1,318 1,205 0,00 0,88 0,94 1,32 1,20 

X3 Účetní hodnota VK/Cizí zdroje 0,42 0,710 -0,234 -0,345 -0,446 -0,429 0,30 -0,10 -0,15 -0,19 -0,18 

X4 Zadržený zisk/AKT 0,847  -0,070 -0,379 -0,561 -0,849 -0,800 -0,06 -0,32 -0,48 -0,72 -0,68 

X5 WC/AKT 0,717 1,010 0,164 0,389 0,300 0,234 0,72 0,12 0,28 0,22 0,17 

  Z FAKTOR 0,74 -0,57 -0,31 -0,04 0,15 

1.2 < Z < 2.99 ����    ����    ����    ����    ����    

 

Tabulka 25 Interpretace hodnoty faktoru 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU 

Z FAKTOR > 2,99  →   můžeme předpovídat uspokojivou finan ční situaci ☺☺☺☺ 

1,2 < Z FAKTOR < 2,99   →   "šedá zóna" nevyhran ěných výsledk ů ���� 

Z FAKTOR < 12   →   firma je ohrožena vážnými finan čními problémy ���� 

 

 

Altmanova rovnice d ůvěryhodnosti pro podniky nekótované na kapitálovém tr hu 2009 2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha 2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 EBIT/AKT 3,107 0,014 0,028 0,055 0,093 0,066 0,04 0,09 0,17 0,29 0,20 

X2 Tržby/AKT 0,998 1,030 0,908 0,966 1,147 1,133 1,03 0,91 0,96 1,14 1,13 

X3 
Účetní hodnota VK/Cizí 

zdroje 0,42 1,684 1,665 1,551 2,835 3,141 0,71 0,70 0,65 1,19 1,32 

X4 Zadržený zisk/AKT 0,847 0,074 0,091 0,126 0,160 0,194 0,06 0,08 0,11 0,14 0,16 

X5 WC/AKT 0,717 0,060 0,057 0,004 0,066 0,100 0,04 0,04 0,00 0,05 0,07 

  Z FAKTOR 1,88 1,81 1,89 2,81 2,89 

1.2 < Z < 2.99 ���� ���� ���� ���� ���� 



75 

 

5.9.2.2. Model IN05 

Tento model funguje na stejném principu jako Altmanův model, jen je více 

uzpůsoben pro české podmínky a volí některé ukazatele jinak a přidává jim jiné váhy. 

Obecně se dá říci, že výsledky analýzy IN05 jsou srovnatelné s Altmanovým modelem, 

jen u Holby se rozcházejí. I zde má nejvyšší váhu ROA, nejnižší ovšem úrokové krytí. 

Budvar 

Budvar tedy opět po celou dobu v zóně prosperity, tentokrát díky ukazateli 

celková aktiva na cizí zdroje. Naopak úrokové krytí se rovná nule, ale to proto, že nejde 

dělit nulou, což Budvar v této analýze poškozuje a dosáhl by ještě na lepší výsledek. 

I zde mají výsledky rostoucí, tedy pozitivní trend. 

 

Tabulka 26: Model IN 05 Budvar 

Index IN 05 2009  2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha  2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 AKT/Cizí zdroje 0,13 7,458 8,154 7,158 7,73 10,35 0,97 1,06 0,93 1,01 1,35 

X2 EBIT/ nákladové úroky 0,04 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 EBIT/AKT 3,97 0,042 0,043 0,045 0,04 0,06 0,17 0,17 0,18 0,16 0,23 

X4 Tržby/AKT 0,21 0,435 0,398 0,385 0,39 0,40 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

X5 OA / (KZ - KBÚ) 0,09 7,561 9,655 6,976 7,87 9,29 0,68 0,87 0,63 0,71 0,84 

  IN 05 1,91 2,18 1,82 1,96 2,50 

0.9 < IN 05 < 1.6 ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    

 

Holba 

Z mého pohledu jsou výsledky Altmanova modelu věrohodnější, neboť ukazatel 

úrokového krytí ukazuje extrémně vysoké hodnoty, které potom hodí celý podnik do 

kategorie prosperujícího podniku, i když ostatní ukazatele pokulhávají. Toho je 

důkazem rok 2011, ve kterém je podnik v kategorii bankrotu, protože hodnota 

úrokového krytí je nula právě kvůli dělení nulou. Když podnik neplatí úroky, měl by za 

to být hodnocen kladně a ne nulou. Nicméně i tak je Holba blízko hranice šedé zóny. 

Stejný ukazatel katapultoval v následujícím v roce 2012 společnost do prosperity 

s několikanásobným překročením horní hranice. Z tohoto důvodu bych preferovala 

výsledky Altmanova modelu. 
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Tabulka 27: Model IN 05 Holba 

Index IN 05 2009  2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha  2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 AKT/Cizí zdroje 0,13 2,685 2,672 2,551 3,84 4,14 0,35 0,35 0,33 0,50 0,54 

X2 EBIT/ nákladové úroky 0,04 6,018 236,941 0,000 269,16 129,49 0,24 9,48 0,00 10,77 5,18 

X3 EBIT/AKT 3,97 0,014 0,028 0,055 0,09 0,07 0,05 0,11 0,22 0,37 0,26 

X4 Tržby/AKT 0,21 1,030 0,908 0,966 1,15 1,13 0,22 0,19 0,20 0,24 0,24 

X5 OA / (KZ - KBÚ) 0,09 1,191 1,178 1,011 1,27 1,48 0,11 0,11 0,09 0,11 0,13 

  IN 05 0,97 10,23 0,84 11,99 6,35 

0.9 < IN 05 < 1.6 ����    ☺☺☺☺    ����    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    

 

Svatováclavský 

Oproti předchozímu modelu si Svatováclavský polepšil jen v roce 2009, a to 

zejména kvůli ukazateli oběžná aktiva na krátkodobé závazky, neboť podnik nečerpal 

žádné krátkodobé bankovní půjčky. Tento ukazatel se jevil jako nejsilnější, byl ovšem 

eliminován zápornýma hodnotami u ROA a úrokového krytí. Tak jako tak, pivovar čelí 

hrozbě bankrotu i podle tohoto modelu. 

 

Tabulka 28: Model IN 05 Svatováclavský 

Index IN 05  2009 2010 2011 2012 2013 

  Ukazatel Váha  2009 2010 2011 2012 2013 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

X1 AKT/Cizí zdroje 0,13 1,710 0,766 0,679 0,56 0,57 0,22 0,10 0,09 0,07 0,07 

X2 EBIT/ nákladové úroky 0,04 0,000 0,000 -1116,0 -720,0 -487,0 0,00 0,00 -44,64 -28,80 -19,48 

X3 EBIT/AKT 3,97 -0,070 -0,369 -0,292 -0,21 -0,12 -0,28 -1,46 -1,16 -0,85 -0,46 

X4 Tržby/AKT 0,21 0,000 0,879 0,941 1,32 1,20 0,00 0,18 0,20 0,28 0,25 

X5 OA / (KZ - KBÚ) 0,09 11,400 1,978 6,620 4,21 3,25 1,03 0,18 0,60 0,38 0,29 

  IN 05 0,97 -1,00 -44,92 -28,92 -19,32 

0.9 < IN 05 < 1.6 ����    ����    ����    ����    ����    

 

Tabulka 29 Interpretace hodnoty indexu IN 05 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY INDEXU IN 0 5 

IN 05  >1,6   →  podnik tvo ří hodnotu     ☺☺☺☺ 

0,9 > IN 05  <1,6   →   "šedá zóna" nevyhran ěných výsledk ů     ���� 

IN 05 < 0,9   →   podnik hodnotu netvoří, ale ničí     ���� 

 



77 

 

5.10. SWOT analýza 

Jelikož zkoumané pivovary se liší svou velikostí, produkcí, dobou působení na 

trhu a geografickou polohou (Tabulka 30), je nutno provást SWOT analýzu na každý 

pivovar zvlášť - Budvar (Obrázek 9), Holba (Obrázek 10) a Svatováclavský (Obrázek 

11). Budvar má ze všech pivovarů nejvíc silných stránek a to nejen počtem, ale i jejich 

důležitostí. Pokud se nezvýší spotřeba surovin u Budvaru a Holby nad omezenou 

kapacitu výroby, nebude potřeba jiných zahraničních poboček nebo nahrazování jinými 

surovinami. Následkem by mohlo dojít ke snížení kvality piva a tím i ke snížení prodeje 

a nespokojenosti spotřebitele. Výhodou Budvaru je značka, která je celosvětově známá 

a má kolikrát jednodušší vstup na trh než Holba. Svatováclavský pivovar nemá ambice 

exportovat pivo do zahraničí, specializuje se hlavně na prodej svým návštěvníkům 

restaurace. Nevýhodou Budvaru jsou právní spory s jedním největších pivovarnických 

podniků Budweiser Anheuser-Bush Inbev, která trvají už od začátku 20. století. Budvar 

v místech, kde má zakázáno prodávat pod značkou Budvar, Budweiser atd. používá 

označení Czechvar. Holba ani Svatováclavský pivovar problémy se značkou nemají. 

Nižší variabilita piv se dá očekávat u velkých pivovarnických značek než u 

Svatováclavského pivovaru. Důvodů je určitě více, jako například, že minipivovary 

mohou nakupovat suroviny v malém množství a změna není nijak finančně náročná. 

Zákazníci u velkých pivovarů jsou zvyklí na specifickou chuť piva a jakákoliv změna 

by mohla uškodit prodeji. Nakonec i cena by se zvýšila, což v dnešní době je velmi 

obtížné, kdy ceny piva jsou tlačeny dolů a to jak konkurencí, tak obchodními řetězci. Co 

pomáhá v kvalitě a chuti piva Budvaru a i Holbě je voda, která je čerpaná z vlastních 

podzemních zdrojů. Jinak je tomu u Svatováclavského pivovaru, který používá vodu 

kohoutkovou, ale nahrazuje chuť chmelem dováženého z různých částí světa a mění 

druh kvašení, který není v ČR standardní ze spodního na horní oproti Budvaru a Holbě. 

Hrozbou pro všechny pivovary bude měnící se daňový systém. Inflace je hrozba pro 

všechny pivovary, a to zejména když se zdraží ceny vstupů více než ceny piva. 

Konkurence je hrozbou opět pro všechny pivovary. Velké pivovary, ale i malé, mají 

problém s konkurencí, a to buď ve velkém měřítku či malém. Pro Budvar jsou 

největšími konkurenty Pilsner Urquell, Staropramen. U Holby jsou to potom střední 

pivovary, jako je Bernard, Litovel, Krušovice, Svijany. Jinak je tomu u 

Svatováclavského pivovaru, jeho konkurencí jsou určitě minipivovary i jiná restaurační 
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Obrázek 9 SWOT analýza Budvaru
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Obrázek 10 SWOT analýza Holby
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, protože zákazníci, kteří navštěvují tyto minipivovary

 piva, které u větších pivovarů chybí. 

SWOT analýza Budvaru 

SWOT analýza Holby 

vují tyto minipivovary, chodí hlavně kvůli 



 

Svatováclavský

Obrázek 11 SWOT analýza Svatováclavský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět (Tabulka 

 

Tabulka 30 Rozdíly mezi 

Rozdíly 
Úvěry 

Export 

Marketing 

Finanční deriváty

Výzkum 

Právní forma 

Velikost 

Ekologické projekty

Produkce = Výstava (hl)

Finanční audit 

Počet zaměstnanců

Dotace 
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Svatováclavský 

SWOT analýza Svatováclavský 

Tabulka 30), každý pivovar je specifický.  

mezi pivovary [6], [8], [15], [18] 

Budvar Holba Svatováclavský
NE málo NE 

ANO ANO NE 

ANO ANO NE 

eriváty ANO NE NE 

ANO ANO NE 

N.P. a.s. s.r.o. 

Top 5 Top 10 Mini 

Ekologické projekty ANO ANO NE 

Produkce = Výstava (hl)      1 400 000         350 000    400 

 ANO ANO NE 

Počet zaměstnanců 630 165 5 

NE ANO NE 

Svatováclavský 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo provést finanční analýzu tří pivovarů o různé velikosti za 

období 2009 – 2013, porovnání jejich ekonomické situace a výsledky dát do širšího 

kontextu, jak jsou podniky ovlivňovány svým prostředím a naopak jak své prostředí 

ovlivňují. Vycházel jsem primárně z finančních výkazů a výročních zpráv podniků 

Budvar, n.p., Holba a.s. a Svatováclavský pivovar, s.r.o. Finanční výkazy obsahovaly 

rozvahu a výkaz zisku a ztrát, ani jeden z podniků nepřipravuje výkaz o peněžních 

tocích. Při finanční analýze jsem postupoval podle odborné literatury zaměřující se na 

české podnikatelské prostředí, pro analýzu odvětví jsem vycházel především z údajů 

Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Výstupy své práce zhodnotím po jednotlivých kategoriích a vyhodnotím výsledky všech 

podniků. 

Analýza odvětví 

Z analýzy odvětví vyplývá, že zkoumané období bylo bohaté na změny 

prostředí. Především šlo o pokles produkce piva v roce 2010 v návaznosti na finanční 

krizi a změnu ve spotřebitelském chování, kdy zákazníci preferují nákup lahvových piv 

v supermarketech nad návštěvou výčepních zařízení. Podle finančních ukazatelů se 

s těmito změnami nejlépe vyrovnal Budvar, který nezaznamenával výraznější výkyvy 

v produkci ani ve finančních ukazatelích. Nejvíce postižena tímto vývojem byla Holba, 

naopak Svatováclavský pivovar procházel rekonstrukcí a stěhováním, ale s trendem, že 

zákazníci více šetří a méně utrácejí v pohostinství, bojuje v následujících letech. 

Budvar i Holba, jakožto podniky s produkcí nad 200 tisíc hl, byly navíc 

ovlivněny skokovým nárůstem sazby spotřební daně v roce 2010 z 24 % na 32%, takže 

byly nuceny adekvátně zvýšit cenu piva. Pohybům měnových kurzů byl nejvíce 

vystaven Budvar, neboť zhruba polovinu produkce vyváží do zahraničí a částečně i 

Holba. Z tohoto pohledu byl nejhorším rokem rok 2011, kdy byla koruna vůči EUR a 

USD nejsilnější, naopak v roce 2013 nejslabší. Na druhou stranu Svatováclavský 

pivovar nemá žádné transakce v cizích měnách podle jeho výroční zprávy. 

Obecně se dá v analýze prostředí říci, že v České republice se tomuto odvětví 

daří v závislosti a na tradici, kvalitě a popularitě piva, ale panuje v něm i velká 

konkurence. Substituty nejsou hrozbou, spíše jsou teď trendy ve vaření pivních speciálů, 

z kterých těží hlavně minipivovary se svojí flexibilitou. Toto odvětví je náročné na 

kvalitní suroviny, jako je voda, pšenice, ječmen a chmel, tudíž dobré vztahy s kvalitními 
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dodavateli jsou velmi důležité. V tomto směru mají Holba a Budvar výhodu, protože 

mají vlastní zdroje kvalitní vody. 

Finanční analýza 

Z analýzy rozvahy a výsledovky vyplývá, že Budvar disponuje vysokým 

zastoupením oběžných aktiv kolem 60 %, kdežto u Holby tvoří nadpoloviční většinu 

bilanční sumy dlouhodobý hmotný majetek, čemuž je podobně i u Svatováclavského 

pivovaru. Neboť se odvětví vyznačuje vysokými investicemi do majetku, tato struktura 

vypovídá o tom, že Budvar je na trhu delší dobu a spoustu budov nebo zařízení má již 

odepsaných. Zároveň generuje více peněžního majetku a může investovat do cenných 

papírů. Budvar má navíc velice silnou pozici na straně pasiv v podobě vlastního 

kapitálu, který tvoří kolem 90 % bilanční sumy a jeho podíl narůstá s rostoucím 

hospodářským výsledkem. O něco slabší zastoupení vlastního kapitálu, i když pořád 

velmi silné, má i Holba. Naopak strana pasiv je slabinou Svatováclavského pivovaru, 

který má bohužel záporný vlastní kapitál kvůli akumulovaným ztrátám, což také 

negativně ovlivňuje zejména ukazatele zadluženosti a ziskovosti. 

Co se týče analýzy poměrových ukazatelů, Budvar je nejsilnější v ukazatelích 

likvidity, zadluženosti, EVA a v bankrotních modelech, kde dosahuje extrémně dobrých 

hodnot díky vysokému pracovnímu kapitálu a minimálnímu zadlužení. Podnik navíc 

nečerpá žádné úvěry, ani ve formě kontokorentů a disponuje vysokou balancí peněžního 

majetku. Na druhou stranu v ziskovosti dosahuje průměrných výsledků zejména kvůli 

horšímu efektu obratu aktiv a finanční páky, které tlumí skvělý výsledek ziskové marže, 

jak vyplývá z Du Pontova rozkladu ROE. Je povzbudivé, že ROE je poměrně stabilní 

s pozitivním trendem. Nejslabším článkem je analýza aktivity, kdy Budvar vykazuje 

nejhorší obrat aktiv a obratový cyklus peněz především kvůli nejkratší době splatnosti 

závazků a nejdelší době obratu zásob. To ale souvisí s velikostí, filosofií podniku a 

výrobními postupy, navíc si společnost může dovolit ze své pozice platit závazky 

zavčasu a využívat případných slev za včasnou platbu. 

Na rozdíl od Budvaru, Holba je na tom nejlépe v ukazatelích aktivity, kdy 

v některých letech dosahuje dokonce negativního obratového cyklu peněz. Tyto skvělé 

výsledky jsou ovšem vykoupeny špatnou likviditou, která se většinou pohybuje pod 

doporučenými hodnotami a značí, že Holba volí riskantní strategii financování a nemá 

dostatečný finanční polštář pro úhradu krátkodobých závazků. Tento ukazatel také 

zhoršuje výsledky v bankrotních modelech, kde se řadí do šedého pásma, tedy ani 
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úspěšné, ani bankrotující firmy. Ukazatele zadluženosti dosahují podobně jako aktivita 

skvělých výsledků, ziskovost byla špatná v prvních dvou letech, dále rostla hlavně díky 

rostoucí ziskové marži ROS, což vyplývá z Du Pontova rozkladu. Efekt finanční páky 

má Holba sice nejúčinnější ze zkoumaných podniků, ale i tak nedosahuje většinou na 

doporučené hodnoty. 

U všech ukazatelů, do kterých vstupuje zisk nebo vlastní kapitál, což je zejména 

zadluženost, ziskovost, bankrotní modely, EVA, či pákový efekt, vykazuje 

Svatováclavský pivovar velmi špatné výsledky. Dokonce podle bankrotních modelů je 

podnik na pokraji bankrotu. Důvodem je již zmíněná akumulovaná ztráta z předchozích 

let, která neustále narůstá, i když tempo zadlužování se snižuje. Nejlépe dopadly 

ukazatele likvidity, ale to se dá přičíst finančním injekcím od majitelů společnosti. 

Obrat aktiv je na tom dobře, ale obratový cyklus peněz měl ve zkoumaném období 

výkyvy, zejména v roce 2010, kdy doba inkasa pohledávek byla až 130 dnů. Doba 

obratu zásob byla v zásadě velmi nízká, stejně jako doba splatnosti závazků, což je 

zajímavé vzhledem finanční pozici společnosti. 

Shrnutí 

V celkové analýze je na tom nejlépe Budvar, který je finančně zdravá společnost 

s kvalitním managementem a dobrým výhledem do budoucna. Společnosti může 

uškodit případná změna právní formy, ztráta ochranných zámek a prodej do cizích 

rukou. To ale není v silách managementu ovlivnit neboť vlastníkem je stát, tak nezbývá 

doufat, že poslední velký prosperující pivovar s tradicí nebude prodán nadnárodní 

společnosti, a zájemců je několik. Holba sice pokulhávala v likviditě, ale vývoj 

posledních dvou let je více než slibný a má dobře našlápnuto. Možná by stálo za úvahu 

financování dlouhodobého majetku dlouhodobým úvěrem při nynějších úrokových 

sazbách, čímž by se zlepšila likvidita i pákový efekt, ovšem na úkor zadluženosti, kde je 

ovšem prostor. Svatováclavskému pivovaru nelze než popřát hodně štěstí a více tržeb, 

jeho lokalita je zajímavá, konkurence v okolí chybí, ale zřejmě je nutno zapracovat 

hlavně na propagaci a kvalitě služeb. Bohužel podnik má problémy pokrýt provozní 

náklady. 
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Rozvaha: 

Příloha 1 Rozvaha Budvar 

 

ř. ROZVAHA BUDVAR (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013

1 AKTIVA CELKEM ( ř. 2+3+31+62) 4 902 874 5 080 249 5 351 596 5 487 636 5 557 512
2 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
3 B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ( ř. 4+13+23) 2 033 222 1 948 269 2 124 898 2 166 857 2 089 925
4 B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK ( ř. 5 až 12) 28 132 21 833 16 553 21 762 13 426
7 B.I. 3. Software  19 380 12 765 13 606 9 775 8 637
8 B.I. 4. Ocenitelná práva 8 752 5 849 2 947 9 469 126

11 B.I. 7. Nedokočený dlouhodobý nehmotný majetek 3 219 0 2 518 4 663
13 B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ( ř. 14 až 22) 1 988 875 1 909 197 2 082 820 2 119 812 2 049 456
14 B.II. 1. Pozemky 149 961 152 411 152 411 152 411 150 211
15 B.II. 2. Stavby 961 079 991 217 948 504 1 034 645 1 018 459
16 B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 720 034 726 380 863 447 848 141 865 791
19 B.II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 337 337 337 337 405
20 B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 157 464 38 852 118 121 84 278 9 593
21 B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 997
23 B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 24 až 30) 16 215 17 239 25 525 25 283 27 043
24 B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 13 051 15 181 23 467 23 225 24 985
25 B.III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 058 2 058 2 058 2 058
26 B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 2 860

27 B.III. 4.
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 304

31 C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( ř. 32+39+47+57) 2 656 311 2 909 894 2 977 303 3 083 740 3 264 874
32 C.I. ZÁSOBY (ř. 33 až 38) 301 512 260 713 277 429 257 210 259 334
33 C.I. 1. Materiál 182 720 156 023 172 362 151 876 148 217
34 C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 83 074 71 008 68 536 66 307 80 134
35 C.I. 3. Výrobky 27 269 22 978 27 708 29 741 23 547
37 C.I. 5. Zboží 8 449 10 704 8 823 9 286 7 436
39 C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 40 až 46) 37 979 82 393 63 723 46 352 0
40 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 14 773 14 395 0
45 C.II. 6. Jiné pohledávky 37 979 82 393 48 950 31 957 0
47 C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 48 až 56) 520 236 424 609 434 611 469 898 490 706
48 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 428 038 322 797 341 001 416 185 444 379
49 C.III. 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 22 389 10 745
53 C.III. 6. Stát - daňové pohledávky 15 749 22 516 38 281 13 002 27 294
54 C.III. 7. Ostatní poskytnuté zálohy 30 581 10 563 2 978 687 8 471
55 C.III. 8. Dohadné účty aktivní 1 952 21 677 30 220 3 971 3 403
56 C.III. 9. Jiné pohledávky 21 527 36 311 22 131 36 053 7 159
57 C.IV. KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 58 až 61) 1 796 584 2 142 179 2 201 540 2 310 280 2 514 834
58 C.IV. 1. Peníze 3 287 3 807 5 519 5 669 4 428
59 C.IV. 2. Účty v bankách 21 758 133 384 1 048 420 452 032 1 509 131
60 C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 1 771 539 2 004 988 1 147 601 1 852 579 1 001 275
62 D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 63 až 65) 213 341 222 086 249 395 237 039 202 713
63 D.I. 1. Náklady příštích období 6 444 7 557 14 237 10 948 11 036
64 D.I. 2. Komplexní náklady příštích období 206 599 214 231 230 707 225 931 187 514
65 D.I. 3. Příjmy příštích období 298 298 4 451 160 4 163
66 PASIVA CELKEM ( ř. 67+84+117) 4 902 874 5 080 249 5 354 671 5 484 561 5 557 512
67 A. VLASTNÍ KAPITÁL ( ř. 68+72+77+80+83) 4 245 423 4 457 227 4 606 988 4 774 782 5 020 662
68 A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL ( ř. 69 až 71) 2 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
69 A.I. 1. Základní kapitál 2 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
72 A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY  ( ř. 73 až 76) 37 541 80 406 44 592 40 419 -3 092 
74 A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920
75 A.II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 34 621 77 486 41 672 37 499 -6 012 

77 A.III.
REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ 
FONDY ZE ZISKU (ř. 78 až 79) 425 195 623 730 622 815 622 127 622 360

78 A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 420 000 620 000 620 000 620 000 620 000
79 A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 5 195 3 730 2 815 2 127 2 360
80 A.IV. VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET ( ř. 81+82) 1 542 625 478 874 649 282 835 707 1 008 262
81 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 1 542 625 478 874 649 282 835 707 1 008 262

83 A.V. OBDOBÍ /+- (ř. 60 VZZ) 140 062 174 217 190 299 176 529 293 132
84 B. CIZI ZDROJE (ř. 85+90+101+113) 657 354 623 022 747 676 709 776 536 849
85 B.I. REZERVY (ř. 86 až 89) 173 000 175 250 173 000 173 000 60 216
88 B.I. 3. Rezerva na daň z příjmů 1 216
89 B.I. 4. Ostatní rezervy 173 000 175 250 173 000 173 000 59 000
90 B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 91 až 100) 133 054 146 394 147 906 144 831 125 178
95 B.II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 750 735 705 705 705

100 B.II. 10. Odložený daňový závazek 132 304 145 659 147 201 144 126 124 473
101 B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 102 až 112) 351 300 301 378 426 770 391 945 351 455
102 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 154 828 130 061 254 488 191 534 189 824
106 B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 12 790 12 561 11 937 13 075 12 764
107 B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiště 7 162 7 103 6 920 7 105 7 276
108 B.III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 9 370 13 196 13 079 15 860 15 199
109 B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 96 399 85 125 82 566 89 125 64 374
111 B.III. 10. Dohadné účty pasivní 70 722 53 304 57 756 75 216 61 996
112 B.III. 11. Jiné závazky 29 28 24 30 22
113 B.IV. BANKOVNÍ ÚV ĚRY A VÝPOMOCI  (ř. 114 až 116) 0 0 0 0 0
117 C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 118 až 119) 97 0 7 3 1
118 C.I. 1. Výdaje příštích období 97 7 3 1
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Příloha 2 Rozvaha Holba 

 

ROZVAHA HOLBA (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM ( ř. 2+3+31+62) 416 772 432 828 478 403 397 782 401 369
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ( ř. 4+13+23) 223 361 230 001 248 437 230 471 233 092
B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK ( ř. 5 až 12) 76 235 212 172 124
B.I. 3. Software  74 235 212 172 124
B.I. 4. Ocenitelná práva 2
B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ( ř. 14 až 22) 166 545 173 200 193 537 196 047 188 947
B.II. 1. Pozemky 4 908 4 953 4 879 4 879 4 879
B.II. 2. Stavby 66 751 78 001 92 269 80 852 76 872
B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 86 567 84 052 79 928 109 208 103 960
B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 218 6 093 10 560 1 108 3 236
B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 101 101 5 901
B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 24 až 30) 56 740 56 566 54 688 34 252 44 021
B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 42 750 42 750 42 750 16 657 17 578
B.III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 10 766 10 766 8 766 8 766 4 870
B.III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 3 224 3 050 3 172 8 829 21 573
B.III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
B.III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( ř. 32+39+47+57) 156 256 163 006 177 087 122 460 124 498
C.I. ZÁSOBY (ř. 33 až 38) 29 720 30 152 28 938 30 649 34 235
C.I. 1. Materiál 19 705 19 037 19 314 17 532 21 445
C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 6 271 6 026 5 679 7 954 7 239
C.I. 3. Výrobky 3 168 4 280 3 094 4 228 3 970
C.I. 5. Zboží 576 809 851 935 1 581
C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 40 až 46) 0 0 0 0 0
C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 48 až 56) 115 709 106 548 128 620 68 665 80 689
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 50 797 48 635 49 975 49 926 52 823
C.III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 7
C.III. 6. Stát - daňové pohledávky 1 098
C.III. 7. Ostatní poskytnuté zálohy 38 391 53 939 71 587 4 907 4 497
C.III. 8. Dohadné účty aktivní 11 516 290 11 279 13 532
C.III. 9. Jiné pohledávky 14 998 3 684 7 058 1 455 9 837
C.IV. KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 58 až 61) 10 827 26 306 19 529 23 146 9 574
C.IV. 1. Peníze 2 274 1 411 1 275 1 440 1 758
C.IV. 2. Účty v bankách 8 553 24 895 18 254 21 706 7 816
D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 63 až 65) 37 155 39 821 52 879 44 851 43 779
D.I. 1. Náklady příštích období 36 502 36 143 42 109 44 723 43 710
D.I. 3. Příjmy příštích období 653 3 678 10 770 128 69

PASIVA CELKEM ( ř. 67+84+117) 416 772 432 828 478 403 397 782 401 369
A. VLASTNÍ KAPITÁL ( ř. 68+72+77+80+83) 261 457 269 702 290 841 293 914 304 336
A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL ( ř. 69 až 71) 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000
A.I. 1. Základní kapitál 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000
A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY  ( ř. 73 až 76) 21 411 21 417 21 417 21 417 17 522
A.II. 1. Emisní ážio 21 311 21 311 21 311 21 311 21 311
A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 100 106 106 106 106
A.II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 895 

A.III.
REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ 
FONDY ZE ZISKU (ř. 78 až 79) 3 335 3 512 3 924 4 981 6 409

A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3 335 3 512 3 924 4 981 6 409
A.IV. VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET ( ř. 81+82) 24 162 27 534 35 361 29 942 52 594
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 24 162 27 534 35 361 29 942 57 088
A.IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let -4 494 

A.V. OBDOBÍ /+- (ř. 60 VZZ) 3 549 8 239 21 139 28 574 18 811
B. CIZI ZDROJE (ř. 85+90+101+113) 155 235 161 992 187 562 103 674 96 880
B.I. REZERVY (ř. 86 až 89) 18 001 17 428 6 377 0 0
B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 18 001 17 428 6 377
B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 91 až 100) 6 048 6 230 6 000 7 345 12 584
B.II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 15 15
B.II. 10. Odložený daňový závazek 6 048 6 230 6 000 7 330 12 569
B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 102 až 112) 126 186 138 334 175 185 81 329 84 296
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 20 360 27 609 37 995 33 672 30 968
B.III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení17 063
B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 2 552 2 891 2 575 2 767 2 835
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiště 1 377 1 692 1 488 1 573 1 624
B.III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 8 487 11 419 13 286 10 614 11 567
B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 51 321 55 648 81 728 114 166
B.III. 10. Dohadné účty pasivní 20 585 36 448 37 943 32 357 36 868
B.III. 11. Jiné závazky 4 441 2 627 170 232 268
B.IV. BANKOVNÍ ÚV ĚRY A VÝPOMOCI  (ř. 114 až 116) 5 000 0 0 15 000 0
B.IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 000 15 000
C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 118 až 119) 80 1 134 0 194 153
C.I. 1. Výdaje příštích období 80 16 194
C.I. 2. Výnosy příštích období 1 118
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Příloha 3 Rozvaha Svatováclavský pivovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVAHA SVATOVÁCLAVSKÝ (v tis. K č) 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM ( ř. 2+3+31+62) 412 2 719 3 826 3 379 4 195
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL -275 
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ( ř. 4+13+23) 231 1 369 1 840 2 027 2 219
B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK ( ř. 5 až 12) 0 0 0 0 0
B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ( ř. 14 až 22) 231 1 369 1 840 2 027 2 219
B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 41 25 12 38
B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 231 1 328 1 815 2 015 2 181
B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 24 až 30) 0 0 0 0 0
C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( ř. 32+39+47+57) 456 902 1 761 1 330 1 418
C.I. ZÁSOBY (ř. 33 až 38) 0 96 75 65 129
C.I. 1. Materiál 96 75 65 129
C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 40 až 46) 0 0 5 0 0
C.II. 5. Dohadné účty aktivní 5
C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ( ř. 48 až 56) 438 612 1 330 1 141 1 146
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 900 900 900
C.III. 7. Ostatní poskytnuté zálohy 345 612 430 241 246
C.IV. KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( ř. 58 až 61) 18 194 351 124 143
C.IV. 1. Peníze 15 190 274 122 126
C.IV. 2. Účty v bankách 3 4 77 2 17
D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 63 až 65) 0 448 225 22 558
D.I. 1. Náklady příštích období 448 225 4 541
D.I. 3. Příjmy příštích období 18 17

PASIVA CELKEM ( ř. 67+84+117) 412 2 719 3 826 3 379 4 195
A. VLASTNÍ KAPITÁL ( ř. 68+72+77+80+83) 171 -830 -1 947 -2 668 -3 156 
A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL ( ř. 69 až 71) 200 200 200 200 200
A.I. 1. Základní kapitál 200 200 200 200 200
A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY  ( ř. 73 až 76) 0 0 0 0 0

A.III.
REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ 
FONDY ZE ZISKU (ř. 78 až 79) 0 0 0 0 0

A.IV. VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET ( ř. 81+82) 0 -28 -1 030 -2 147 -2 868 
A.IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let -28 -1 030 -2 147 -2 868 

A.V. OBDOBÍ /+- (ř. 60 VZZ) -29 -1 002 -1 117 -721 -488 
B. CIZI ZDROJE (ř. 85+90+101+113) 241 3 549 5 636 5 981 7 351
B.I. REZERVY (ř. 86 až 89) 0 0 0 0 0
B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 91 až 100) 201 3 093 5 370 5 665 6 915
B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 201 99 84 64 45
B.II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 2 994 5 286 5 601 6 868
B.II. 9. Jiné závazky 2
B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ( ř. 102 až 112) 40 456 266 316 436
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 40 190 69 77 144
B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 91 83 96 95
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 129 45 51 51
B.III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 46 69 92 146
B.IV. BANKOVNÍ ÚV ĚRY A VÝPOMOCI  (ř. 114 až 116) 0 0 0 0 0
C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 118 až 119) 0 0 137 66 0
C.I. 1. Výdaje příštích období 137 66
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Výkaz zisků a ztrát: 

Příloha 4 Výkaz zisků a ztrát Budvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení       

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY BUDVAR (v tis. K č)
2009 2010 2011 2012 2013

I. Tržby za prodej zboží 46 174 51 255 44 314 58 310 61 926
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 46 772 45 649 37 685 47 705 47 540
+ Obchodní marže     ( řádek 1 - 2 )                                                -598 5 606 6 629 10 605 14 386
II. Výkony             (řádek 5až 7)                                              2 085 073 1 958 479 2 027 950 2 102 490 2 198 516

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 087 781 1 972 603 2 017 888 2 100 300 2 186 865
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -2 708 -14 124 10 062 2 190 11 651
II.3. Aktivace
B. Výkonová spotřeba     (řádek 9 až 10)                                             1 380 933 1 346 293 1 436 480 1 510 011 1 568 769

B.1. Spotřeba materiálu a energie 748 146 706 852 748 768 797 760 911 445
B.2. Služby 632 787 639 441 687 712 712 251 657 324

+ Přidaná hodnota    ( řádek 3 + 4 - 8)                                          703 542 617 792 598 099 603 084 644 133
C. Osobní náklady (řádek 13 až 16) 271 302 265 376 265 668 270 302 277 288

C.1. Mzdové náklady 201 010 195 153 195 521 199 305 204 960
C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 66 323 66 421 66 450 67 133 68 490
C.4. Sociální náklady 3 969 3 802 3 697 3 864 3 838
D. Daně a poplatky 6 300 7 144 6 376 13 482 4 619

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 249 363 246 206 236 166 250 387 261 159

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 37 958 38 204 48 642 52 679 35 062
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 767 4 645 16 056 3 446 6 747
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 33 191 33 559 32 586 49 233 28 315
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 19 426 14 161 26 467 27 315 7 027
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 628 4 053 14 793 494 2 738
F.2 Prodaný materiál 17 798 10 108 11 674 26 821 4 289

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období (+/-)

103 222 15 996 1 347 27 103 -80 390

IV. Ostatní provozní výnosy 55 273 58 183 65 590 103 523 86 991
H. Ostatní provozní náklady 15 437 22 826 16 316 10 055 11 315

V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospoda ření  131 723 142 470 159 991 160 642 285 168

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII.1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 133 22 900 14 779 16 612 10 727
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 3 047 0 3 700 0
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 12 440 0 4 709 0 4 904
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-) 1 707 -5 616
X. Výnosové úroky 2 380 949 6 610 6 921 7 017
N. Nákladové úroky
XI. Ostatní finanční výnosy 47 894 49 268 63 407 35 202 28 348
O. Ostatní finanční náklady 415 4 285 396 435 520
XII. Převod finančních  výnosů
P. Převod finančních nákladů
* Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                         73 845 77 495 79 691 62 000 40 668

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             65 506 45 748 49 383 46 113 32 704
Q. 1. - splatná 60 174 42 536 42 240 42 117 44 812
Q. 2. - odložená 5 332 3 212 7 143 3 996 -12 108

** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 140 062 174 217 190 299 176 529 293 132

XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      0 0 0 0 0

S.1. - splatná
S.2. - odložená

* Mimo řádný výsledek hospoda ření      0 0 0 0 0
W. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** EAT: Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 140 062 174 217 190 299 176 529 293 132

*** EBT: Výsledek hospoda ření p řed zdaněním (+/-) 205 568 219 965 239 682 222 642 325 836



94 

 

Příloha 5 Výkaz zisků a ztrát Holba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení       

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY HOLBA (v tis. K č)
2009 2010 2011 2012 2013

I. Tržby za prodej zboží 44 619 50 605 69 633 45 277 52 688
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 34 319 51 488 67 163 40 685 38 272

+ Obchodní marže     ( řádek 1 - 2 )                                                10 300 -883 2 470 4 592 14 416
II. Výkony             (řádek 5až 7)                                              395 053 352 988 399 517 422 424 407 848

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 384 709 342 477 392 367 410 989 401 907
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 777 1 787 -732 4 323 -970
II.3. Aktivace 9 567 8 724 7 882 7 112 6 911
B. Výkonová spotřeba     (řádek 9 až 10)                                             264 440 244 125 288 547 302 203 296 346

B.1. Spotřeba materiálu a energie 134 609 115 338 132 146 145 649 141 439
B.2. Služby 129 831 128 787 156 401 156 554 154 907

+ Přidaná hodnota    ( řádek 3 + 4 - 8)                                          140 913 107 980 113 440 124 813 125 918
C. Osobní náklady (řádek 13 až 16) 54 752 57 976 60 910 61 215 63 479

C.1. Mzdové náklady 40 033 41 880 43 824 44 252 45 752
C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 72 72 79 84 102
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 011 14 119 14 772 14 876 15 359
C.4. Sociální náklady 1 636 1 905 2 235 2 003 2 266
D. Daně a poplatky 1 217 -157 3 625 -120 3 594

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 65 255 34 152 33 426 31 544 30 208

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 606 3 295 4 133 2 762 9 053
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 378 476 1 693 651 6 754
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 2 228 2 819 2 440 2 111 2 299
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 2 719 2 439 3 424 2 065 8 877
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 757 380 1 125 95 6 697
F.2 Prodaný materiál 1 962 2 059 2 299 1 970 2 180

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období (+/-)

13 118 2 778 -9 335 -8 326 -2 065

IV. Ostatní provozní výnosy 1 916 1 706 2 807 1 765 -269
H. Ostatní provozní náklady 1 629 3 432 2 659 6 371 4 750

V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospoda ření  7 745 12 361 25 671 36 591 25 859

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 600
J. Prodané cenné papíry a podíly 2 000

     VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-)
X. Výnosové úroky 313 380 478 601 1 115
N. Nákladové úroky 955 51 0 137 204
XI. Ostatní finanční výnosy 6 -1 18 13
O. Ostatní finanční náklady 2 317 657 571 335 571
XII. Převod finančních  výnosů
P. Převod finančních nákladů

* Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                         -2 953 -328 506 147 353

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             1 243 3 794 5 038 8 164 7 401
Q.1. - splatná 1 498 3 611 5 268 6 835 6 656
Q.2. - odložená -255 183 -230 1 329 745

** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 3 549 8 239 21 139 28 574 18 811
XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      0 0 0 0 0

S.1. - splatná
S.2. - odložená

* Mimo řádný výsledek hospoda ření      0 0 0 0 0
W. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** EAT: Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 3 549 8 239 21 139 28 574 18 811

*** EBT: Výsledek hospoda ření před zdaněním (+/-) 4 792 12 033 26 177 36 738 26 212
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Příloha 6 Výkaz zisků a ztrát Svatováclavský pivovar 

 

 

 

Označení       

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SVATOVÁCLAVSKÝ (v tis. K č)
2009 2010 2011 2012 2013

I. Tržby za prodej zboží 2 389
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 384
+ Obchodní marže     ( řádek 1 - 2 )                                                0 5 0 0 0
II. Výkony             (řádek 5až 7)                                              0 0 3 601 4 455 5 053

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 601 4 455 5 053
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.3. Aktivace
B. Výkonová spotřeba     (řádek 9 až 10)                                             0 0 1 917 2 010 2 110

B.1. Spotřeba materiálu a energie 1 628 1 699 1 408
B.2. Služby 289 311 702

+ Přidaná hodnota    ( řádek 3 + 4 - 8)                                          0 5 1 684 2 445 2 943
C. Osobní náklady (řádek 13 až 16) 0 0 1 477 1 716 1 870

C.1. Mzdové náklady 1 102 1 266 1 396
C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 375 430 474
C.4. Sociální náklady 20
D. Daně a poplatky 2 1

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 12 17

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III. 2 Tržby z prodeje materiálu
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 0 0 0 0 0
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2 Prodaný materiál

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období (+/-)

IV. Ostatní provozní výnosy 3 1
H. Ostatní provozní náklady 29 1 004 1 307 1 433 1 538

V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospoda ření  -29 -996 -1 118 -716 -482

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-)
X. Výnosové úroky 5 1
N. Nákladové úroky 1 1 1
XI. Ostatní finanční výnosy
O. Ostatní finanční náklady 6 3 5 5
XII. Převod finančních  výnosů
P. Převod finančních nákladů
* Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                         0 -6 1 -5 -6

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             0 0 0 0 0
Q.1. - splatná
Q.2. - odložená
** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost -29 -1 002 -1 117 -721 -488

XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      0 0 0 0 0

S.1. - splatná
S.2. - odložená

* Mimo řádný výsledek hospoda ření      0 0 0 0 0
W. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** EAT: Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) -29 -1 002 -1 117 -721 -488

*** EBT: Výsledek hospoda ření před zdan ěním (+/-) -29 -1 002 -1 117 -721 -488


