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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce má především za úkol zjistit aktuální finanční situaci ve firmě Hu-

bert Kutňák, s. r. o. Teoretická část této práce je zaměřena na důsledné vysvětlení všech 

pojmů tykající se finanční analýzy a představení všech důležitých ukazatelů používaných 

při finanční analýze. V praktické části jsou pak obsaženy tyto jednotlivé ukazatele, které 

mají za úkol nastínit pravděpodobný budoucí vývoj firmy. Praktickou část předchází dů-

kladné zpracování základních účetních výkazů, a to rozvahy a výkazu zisku ztráty, pomocí 

kterých jsou vypočítány všechny ekonomické údaje o firmě Hubert Kutňák, s. r. o. Zjištěné 

výsledky jsou pak srovnány s přímými konkurenty – firmami PROPLAST CZ, s. r. o. a 

VAPOL CZ, s. r. o. Hlavní účel práce spočívá ve zjištění finanční situace firmy Hubert 

Kutňák, s. r. o., které pak vyústí v návrhu na zlepšení, které vyplynou ze zjištěných údajů 

v rámci finanční analýzy.   

Klíčová slova: finanční analýza, ukazatel, rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, firma, 

benchmarking 

 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis is primarily intended to find out the current financial situation in Hu-

bert Kutňák, Ltd. The theoretical part of this thesis is focused on a thorough explanation of 

all concepts related to financial analysis and presentation of all important indicators used in 

financial analysis. The practical parts are included as individual indicators, which are me-

ant to outline the likely future development of the company. The practical part is preceded 

by a thorough preparation of the basic financial statements, namely the balance sheet and 

the profit statement, by which all economic data about Hubert Kutňák, Ltd. are calculated. 

The results are then compared with direct competitors - PROPLAST CZ, Ltd. and VAPOL 

CZ, Ltd. the purpose of the work is to find out the financial situation of Hubert Kutňák, 

Ltd., which will then result in suggesting the improvements that will result from the fin-

dings in the financial analysis. 

Keywords: financial analysis, pointer, profitable, liquidity, indebtedness, aktivity, comapa-

ny, benchamarking 
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ÚVOD 

Finanční analýza je v dnešní době velice moderní prvek finanční politiky podniku, kdy 

umožňuje podniku relativně v brzké době posoudit jeho finanční pozici i vzhledem k po-

stavení ke konkurenčním firmám. Dnešní ekonomické prostředí se velmi často a rychle 

mění, a tudíž i podniky a především jejich vlastníci chtějí mít dokonalý přehled o své vý-

konnost a pohlídat si tak riziko vloženého kapitálu. Z toho vyplývá, že je nezbytná kontrola 

všech ekonomických činností v podniku.  

Pro zpracování finanční analýzy je zásadní umět důkladně zanalyzovat účetní výkazy, ze 

kterých jsou čerpána data potřebná pro provedení finanční analýzy. Po provedení finanční 

analýzy dostáváme dokonalý obraz o finanční situaci, kterému je zapotřebí věnovat pozor-

nost. Cílem každého podniku je totiž především dosahovat zisku, ale je také důležité se 

zabývat otázkou, jak je tohoto cíle dosahováno, zdali podnik není například příliš zadluže-

ný, kdy by se tato situace projevovala zvýšenou mírou rizika. O všech skutečnostech nás 

tedy důkladně informuje finanční analýza. 

V teoretické části bakalářské práce je věnována pozornost především finanční analýze. 

Důkladně jsou popsány veškeré funkce finanční analýzy, také uživatelé finanční analýzy a 

v neposlední řadě také zdroje informací umožňující její provedení. Podrobně jsou popsány 

také ukazatele finanční ukazatele, protože se jedná o klíčovou část celé práce. Dále je 

v teoretické části popsán benchmarking jako nástroj pro srovnání konkurence. 

Na začátku praktické části je důkladně představena firma Hubert Kutňák, s. r. o. a také 

uvedeny důležité informace o přímých konkurentech, kteří tvoří základ pro srovnání dosa-

žených výsledků. Následuje důkladná analýza všech tří ekonomických subjektů, která 

v sobě zahrnuje také horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů firmy Hubert 

Kutňák, s. r. o. Srovnání probíhá v rámci analýzy rozdílových ukazatelů, ale především při 

analýze poměrových ukazatelů, které patří mezi nejdůležitější ukazatele. V poslední kapi-

tole pak dochází na závěrečné zhodnocení dosažených výsledků a také prostor pro možné 

návrhy na zlepšení.  

Finanční analýza spolu s benchmarkingem je provedena za období 2014 – 2016, to v sobě 

tedy skrývá roky 2014, 2015 a 2016. Tři roky jsou zvoleny proto, aby mohl být nastíněn 

budoucí vývoj firmy. Údaje za rok 2017 nebyly v době zpracování práce ještě zveřejněny, 

proto nejsou v práci obsaženy. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE  

Základní cíle této bakalářské práce je provedení finanční analýzy a zjištění aktuální finanč-

ní situace ve společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. a následné porovnání v rámci ben-

chmarkingu s přímými konkurenty v odvětví, firmami PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL 

CZ, s. r. o. Ke srovnání budou použity veškeré dostupné údaje z let 2014 – 2016. Po pro-

vedení finanční analýzy zmíněných firem, budou odhaleny slabší místa společnosti Hubert 

Kutňák, s. r. o., kterým bude věnována pozornost v oblasti závěrečného doporučení a ná-

vrhů na zlepšení. Přijetí těchto opatření by mohlo pomoci zvýšit firmě Hubert Kutňák, s. r. 

o. svou pozici mezi přímými konkurenty.  

Mezi metody, které jsou použity při zpracování této bakalářské práce, patří literární rešer-

še, analýza a srovnání. Smyslem literární rešerše je uvést všechny základní informace o 

finanční analýze a benchmarkingu. Všechny knižní zdroje uvedené v práci mají za úkolem 

poskytnout podrobné informace týkající se právě dvou výše zmíněných pojmů. 

Praktická část vychází z informací a poznatků uvedených v teoretické části práce a plynule 

na ni navazuje. V praktické části byly využity metody absolutních ukazatelů (horizontální 

a vertikální analýza), rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele (zadluženosti, likvidity, 

rentability, aktivity). Pro tyto ukazatele jsou využity převážně informace obsažené v účet-

ních výkazech vybraných firem. Po provedení finanční analýzy přichází na řadu ben-

chmarking s využitím metody srovnání. Po benchmarkingu následuje zhodnocení dosaže-

ných výsledků. 

V závěrečné části práce je pak uvedeno již zmíněné zhodnocení výsledků, ale především 

navržena opatření, které mají dopomoci firmě Hubert Kutňák, s. r. o. ještě více optimalizo-

vat svou finanční stránku, a také posílit své postavení na trhu. Tyto opatření vyplývají ze 

zjištěných a dosažených informací. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

1 FINANČNÍ ANALÝZA 

Dobří finanční manažeři dokážou plánovat budoucnost. Kontrolují, zda v budoucnu budou 

mít dostatek peněžních prostředků na uhrazení daňových poplatků nebo výplatu dividend. 

Přemýšlí o tom, jaké investice bude podnik potřebovat nebo také jak bude tyto investice 

financovat. Zaměřují se také na neočekávaný pokles v poptávce nebo naopak se zajímají o 

nárůst v cen pořízeného materiálu. Finanční analýza popisuje, jak jsou manažeři schopni 

rozvíjet své krátkodobé i dlouhodobé plány. Je důležité vědět současné postavení k tomu, 

aby bylo možné určit, kam má podnik v budoucnu směřovat.  Finanční analýza také ukazu-

je, jak finanční výkazy umožňují pochopit výkonnost podniku, a také jak finanční ukazate-

lé dokážou upozornit vrcholový management na potencionální problémy. Finanční ukaza-

telé shrnují velké množství finančních dat k porovnání výkonnosti firmy. (Brealey, Myers 

a Allen, 2017, s. 732)  

1.1 Podnik a jeho výkonnost 

Za základní jednotku, v níž probíhají různé ekonomické procesy, které jsou zároveň cíleně 

řízeny, je považován podnik.  Tato základní organizační jednotka je navíc vždy součástí 

širšího ekonomického, resp. společenského prostředí, kterým je do značné míry ovlivňová-

na. Na druhé straně však i podnik má vliv na vytváření tohoto prostředí. Jako nejefektiv-

nější forma uspořádání tohoto prostředí se již v historii osvědčil mechanismus trhu, jehož 

základ spočívá ve vzájemném střetu nabídky s poptávkou.  Tržní mechanismus vkládá jako 

hnací prvek směřující k uspokojení potřeb zprostředkující článek - zisk. V podniku tak 

probíhá dvojitý proces – zájem na uspokojení potřeb (tvorba výkonů, po kterých je poptáv-

ka) a zájem na zhodnocení vložených prostředků (tvorba zisku). Úspěšnost firmy závisí na 

tom, jak dokáže vytvářet a prodávat své výrobky, nebo poskytovat služby akceptované 

zákazníkem s co nejefektivnějším řízením, které má jediný cíl – zvyšování celkové hodno-

ty firmy. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 1-2) 

1.2 Podstata finanční analýzy 

Výkonnost v rámci konkurenceschopnosti klade důraz na zvyšování hodnoty firmy, a tím 

vytváří prostor pro finanční výkonnost a možnosti jejího měření. Finanční výkonnost pod-

niku zůstává klíčovým prvkem pro hodnocení konkurenční pozice a důležitým aspektem 

atraktivnosti pro případné investory. Otázka finanční síly je důležitá pro rozhodování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 

 

v oblasti financování, investování, ale třeba také i dividendové politiky. V různých zdro-

jích lze naleznout různé vysvětlení pojmu finanční analýza. (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015, s. 3) 

V nejužším pojetí vychází z činností, které přímo zahrnuje, aniž by byl určen konkrétní 

účel. „Finanční analýza je rozbor údajů o podniku, jejichž hlavním zdrojem je účetnic-

tví“. Účetnictví je považováno za systematické zaznamenávání a kvantifikaci ekonomic-

kých procesů probíhajících ve firmě prostřednictvím údajů o stavu a pohybu majetků a 

závazků, změnách kapitálu. Informace, které vyplývají z účetnictví, mají v ekonomice vel-

kou váhu. Avšak ne vždy jsou tyto informace dostačující, proto je zapotřebí další fáze 

zpracování těchto informací. Tento úkol je přisuzován právě finanční analýze. Finanční 

analýza je potom vymezena jako rozbor údajů, které poskytuje účetnictví, s cílem poznání 

jejich vzájemných vztahů a souvislostí, umožňující vzájemné srovnání a hodnocení. (Ku-

bíčková a Jindřichovská, 2015, s. 3-4) 

Kubíčková a Jindřichovská (2015, s. 4) dále uvádí existenci i širších vymezení finanční 

analýzy, které ji zařazují do širších souvislostí podnikových procesů finančního řízení. 

Toto vymezení může být použito pro rozhodování a usměrňování těchto procesů v budou-

cích obdobích. „Finanční analýza je rozbor účetních dat za účelem hodnocení procesů 

v podniku, popř. i pro oceňování podniku“. Takto se do vymezení pojmu finanční analýzy 

dostává nejen účel, ale také pohled uživatele. Pro uvedenou formulaci platí, že rozšiřuje 

rozsah uživatelů, kteří mohou využívat výsledky finanční analýzy. Lze tedy konstatovat, že 

existuje mnoho definicí pojmu finanční analýzy, které jsou od sebe odlišeny z hlediska 

obsahového, věcného, uživatelského, apod.  

Vývoj finanční situace v podniku je projevem finančního chování. Míra finanční důvěry-

hodnosti je využívána uživateli finanční analýzy pro řízení rizika spojeného s rozhodová-

ním, které si klade za cíl předcházet budoucím finančním ztrátám. Všichni uživatelé chtějí 

hodnotit základní charakteristiky hospodářských procesů podniku, které jsou někdy nahra-

zeny pojmem „finanční zdraví“ podniku. Podnik je označován jako finančně zdravý, jestli-

že:  

 Dokáže zhodnotit vložené finanční prostředky – výnosnost, rentabilita. 

 Jeho stabilita nezávisí na nějakém jiném podniku – zadluženost. 

 Je schopen hradit závazky svým věřitelům. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 5) 
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1.3 Pojetí finanční analýzy 

V českém pojetí se ustálil pojem finanční analýzy po roce 1989, která má své kořeny 

v německé teorii hospodaření podniku, jejímž autorem je ekonom F. Schmalenbach, ten za 

základ považuje vnitřní podnikové procesy, které jsou samostatně zkoumány. Určuje fakto-

ry, jež ovlivňují tyto procesy a dává tak podklady pro regulaci těchto procesů a celkové 

optimalizaci. Samostatně je hodnocena rentabilita, likvidita či aktivita podniku, a tím pá-

dem dokáže určit základní charakteristiky finančního zdraví firmy srovnatelné v čase a 

prostoru. Je zde zřejmá také těsná vazba na finanční výkazy a účetní metodu. Výše uvede-

ný přístup umožňuje rozlišovat finanční analýzu v užším a širším pojetí. (Kubíčková a Jin-

dřichovská, 2015, s. 5-6) 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 6) finanční analýza v užším pojetí hodnotí stav 

finančního zdraví podniku na základě rozboru dat z účetních výkazů uplynulého období. 

Úkolem takto pojaté analýzy je posoudit výkonnost podniku ve sledovaném období. Ana-

lýza účetních výkazů se zaměřuje na výnosnost, likviditu, finanční stabilitu. Tento proces 

umožňuje posoudit situaci a výkonnost firmy a je podkladem pro hodnocení práce manaže-

rů – srovnání s očekávánými hodnotami. Slouží také pro sestavení zpravidla krátkodobého 

plánu pro další období a poskytuje tak důležité informace pro všechny zainteresované stra-

ny.  

Širší pojetí finanční analýzy, jak uvádí Kubíčková a Jindřichovská (2015, s. 6), komplexně 

posuzuje finanční zdraví podniku a také jeho vývoj v delším časovém horizontu a kontextu 

širších podmínek. Finanční analýza má za cíl rozšířit informace o finančním zdraví podni-

ku a jeho vývojem, které přinášejí účetní výkazy, ale také zjistit příčiny tohoto vývoje. Má 

za úkol také podat přesný přehled o budoucím stavu podniku. Spektrum metod je rozšířeno 

o metody sloužící k porovnání vývoje ostatních podniků, nebo srovnání s hodnotami dosa-

ženými v odvětví. Odhad budoucího vývoje je dosažen podrobným rozborem minulých 

výsledků s ohledem na chování trhu.  

1.4 Typy analýz  

Rozdělení je výsledkem spojení různých kritérií ve vztahu k analýze – účelu, s nímž je 

analýza prováděna, zdrojů a rozsahu dat, na jejichž základě se posuzuje finanční situace. 

Hodnocení analýzy z hlediska způsobu práce s daty a z hlediska času je následující: 
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 Analýza technická (kvantitativní) – založena na matematicko-statistických meto-

dách a vychází z dat, které poskytuje účetnictví, zdrojů jako je výroční zpráva spo-

lečnosti, statické údaje obou, regionu. 

 Analýza fundamentální – využívá kromě kvantitativních charakteristik i charakte-

ristiky kvalitativní a metody, které umožňují tento kvalitativní popis (SWOT analý-

za, analýza trhu, aj.). Hodnocení klade větší důraz na budoucí vývoj a čerpá vývo-

jové tendence z širšího okolí podniku. Fundamentální analýza je v současné době 

používána pro rozšíření pohledu na výkonnost podniku, kde nestačí pouze finanční 

měřítka. 

 Analýza kauzální – hodnotí příčiny a důsledky vazeb mezi jevy, které mohou mít 

pravděpodobnostní nebo deterministický charakter. Mezi významné metody 

kauzální metody patří pyramidové rozklady ukazatelů, kdy pomocí multiplikačních 

vazeb mezi dílčími ukazateli je rozkládán vrcholový ukazatel. 

 Analýza komparační – doplňuje analýzu technickou a může být založena na srov-

nání standartních hodnot ukazatelů, metoda je použitelná pouze pokud analytik má 

dostatečné informace z ekonomického prostředí a zná oborová a firemní rizika. 

Zvláštní část analýzy zaujímá tzv. benchmarking, kdy se firma porovnává se svým 

dokonalým konkurentem, aby mohla posílat své přednosti a naopak eliminovat ri-

zika. (Kraftová, 2002, s. 26-27)  

1.5 Vývoj finanční analýzy 

Počátky finanční analýzy lze pozorovat od konce 19. století. Analytické postupy, které 

dávaly podklad pro hodnocení průběhu ekonomických činností, se však objevily již mno-

hem dříve a byly spojeny se soustavnou hospodářskou činností. Na přelomu 19. a 20. stole-

tí se pozornost ekonomické teorie obrací k intenzivním faktorům a důležitým prvkem se 

stávají informace, které jsou v dostatečné kvalitě pro různé úrovně řízení. V té době také 

dochází k rozvoji statistiky, k rozvoji účetnictví došlo již o půl století dříve a začíná využí-

vat metody vedoucí k rozvoji vypovídací schopnosti účetních dat. Na konci 19. století do-

chází ke změně účelů účetnictví z evidence majetku a kapitálu pro externí uživatele na 

zdroj ekonomických informací sloužících k řízení podnikových procesů. Kubíčková a Jin-

dřichovská, 2015, s. 8-9) 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 9-10) jsou za kolébku finanční analýzy považo-

vány Spojené státy americké. Pojem finanční analýza byl používán především 
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v angloamerické oblasti, v kontinentální Evropě se používal pojem bilanční analýza. Sjed-

nocení nastává pak po druhé světové válce, resp. po roce 1989. Vývoj finanční analýzy 

v průběhu 20. století kopíruje vývoj účetnictví, do kterého stále více zasahuje proces glo-

balizace. Dochází k přesunu od popisně-analytického pohledu k pohledu do budoucna, 

tedy k predikci vývoje.  

Vývoj finanční analýzy jako specifické disciplíny pokračuje samozřejmě i v současné do-

bě, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Lze rozlišit i několik směrů vývoje, protože na 

jedné straně jsou prohlubovány metody založené na datech účetních výkazů a konstruová-

ny další ukazatele, které přispívají ke zvyšování spolehlivosti a srozumitelnosti účetních 

dat. Na druhé straně je to pak pohled na výkonnost podniku, nejen pro účely investorské, 

ale také vzhledem k postavení podniku ve společnosti. S rozšiřováním možných metod 

finanční analýzy je současně řešena otázka vývoje softwaru, který by byl schopen zajistit 

její provedení. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 10-11) 

1.6 Uživatelé finanční analýzy 

Vzhledem k rozsáhlému množství přístupů a pojetí finanční analýzy existuje také mnoho 

subjektů, které ji využívají pro různé účely. Tohle široké množství pojetí se odráží v odliš-

ném účelu a úkolu finanční analýzy. Mezi uživatele výsledků finanční analýzy uvádí Ku-

bíčková a Jindřichovská (2015, s. 11-12) tyto subjekty: 

 Management podniku – výsledky finanční analýzy využívá pro operativní i strate-

gické řízení procesů v podniku. Mezi tyto procesy můžeme zařadit řízení struktury 

majetku a kapitálu, dlouhodobé i operativní plánování, rozhodování o rozdělení 

zisku, rozhodování v dalších oblastech řízení. 

 Vlastníci podniku – mezi ně patří akcionáři a společníci. Ti využívají výsledky pro 

posouzení míry zhodnocení vloženého kapitálu, prostředků, pro hodnocení způsobu 

a efektivnosti činnosti managementu, pro rozhodování o rozdělení a užití zisku, pro 

hodnocení strategických záměrů, pro oceňování podniku.  

 Banky – výsledky finanční analýzy využívají pro rozhodování o poskytnutí úvěru a 

záruk za úvěry, pro posouzení schopnosti podniku splácet úvěr a pro měření rizik 

spojených s úvěrem. 

 Obchodní věřitelé – využívají výsledky finanční analýzy pro výběr obchodních 

partnerů, pro formulaci obchodní politiky vůči nim, pro své záměry a plány. 
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 Investoři – účastníci kapitálového trhu využívají výsledky finanční analýzy pro 

rozhodování o investicích do daného podniku. 

 Odběratelé – využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování o tom, jakého 

dodavatele zvolit v rámci plánování své činnosti, také pro posouzení stability a 

schopnosti dostát smluvním závazkům.  

 Konkurenční firmy – využívají finanční analýzu pro srovnání podmínek a výsledků 

ostatních firem s vlastními.  

 Zaměstnanci – využití pro posouzení celkové a finanční stability firmy, především 

z důvodu stability zaměstnání a také možného růstu mezd. 

 Státní orgány – využívají výsledky finanční analýzy pro státní statistiku, analytické 

činnosti na úrovni národního hospodářství, pro formulaci státní politiky. 

 Veřejnost, regionální orgány – výsledky využívají pro posouzení stability a výkonů 

firmy v návaznosti na rozvoj perspektivního vývoje regionu, pracovních míst, spo-

luúčasti na regionálních záměrech, ochraně životního prostředí.  

1.7 Funkce finanční analýzy 

Finanční analýza dokáže v různých oblastech svého užití plnit různé funkce. V obecné ro-

vině můžeme rozlišit několik funkcí, které finanční analýza dokáže plnit v průřezu všech 

oblastí. Kubíčková a Jindřichovská (2015, s. 12-13) charakterizují tyto funkce: 

 Deskripční – prostřednictvím vypočtených hodnot ukazatelů dokáže rozšířit, dopl-

nit a zjednodušit charakteristiky procesů v podniku, které jsou zjištěny na základě 

účetnictví za minulé období. Může se jednat např. o zjištění míry zhodnocení pro-

středků vložených vlastníky, ziskovosti výrobků atd. 

 Valuační – díky hodnotám vypočítaných ukazatelů umožňuje porovnání s jinými 

podniky, průměrnými hodnotami za celý obor, odvětví. Jedná se například o porov-

nání dosažené rentability vlastního podniku s hodnotami doporučenými, či 

s hodnotami konkurenčních podniků. 

 Explanační – prostřednictvím ukazatelů či metod umožňuje odhalit příčinné vztahy 

mezi jevy, které jsou zachyceny v účetnictví. Konkrétně můžeme mluvit o nárůstu 

(poklesu) míry zhodnocení zapříčiněném efektivním (neefektivním) využíváním 

prostředků. Manažerům umožňuje zaměřit se na oblasti, které napomáhají stanove-

ným cílům.  
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 Predikční – díky vypočteným hodnotám, souvislostem a vývojovým trendům a po 

jejich srovnání s jinými podniky dokáže finanční analýza odhadnout možný vývoj 

podniku.  

1.7.1 Cíle a úloha finanční analýzy  

Finanční analýza, která je součástí finančního řízení podniku, bývá označována za meto-

dický nástroj, který dokáže posoudit finanční zdraví podniku. Bývá také chápána jako pro-

středek umožňující z běžně dostupných účetních informací získat informaci další, jinak 

nedostupnou. (Kalouda, 2015, s. 51) 

Za obecný cíl finanční analýzy je obvykle považováno posouzení finančního zdraví podni-

ku v podobě průniku rentability a likvidity: 

finanční zdraví = rentabilita + likvidita. 

Pouze toto vymezení však není dostačující, proto je zapotřebí definovat další, alternativní 

cíle, mezi které jsou zařazeny: 

 Identifikace silných a slabých stránek podniku. 

 Rozbor finanční situace. 

 Identifikace finanční tísně podniku pomocí ukazatelů likvidity. 

Mezi úlohy finanční analýzy řadíme: 

 Obnovu, popřípadě vylepšení výkonnosti podniku. 

 Maximalizaci množství informací dostupných datových základen i generování 

dat jinak nedostupných. 

 Fungování jako diagnostická součást finančního řízení. (Kalouda, 2015, s. 51-

52) 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, s. 13) jsou cíle finanční analýzy také stanoveny 

podle postavení analytika vůči analyzované společnosti a také především podle informací, 

které má k dispozici. Z tohoto pohledu je možné analýzu rozlišovat jako externí a interní. 

Externí finanční analýza je prováděna analytikem, který je v postavení mimo analyzova-

nou společnost. K provedení analýzy má k dispozici zveřejňované či jinak veřejně dostup-

né informace obsažené ve finančních výkazech společnosti. Z názvu je patrné, že je prová-

děna externími uživateli, mezi které můžeme řadit věřitele, banky, investory, obchodní 

partnery, účastníky kapitálového trhu a další. Někteří uživatelé mají také postavení, že si 
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mohou vyžádat podle potřeb data k doplnění – banky, státní orgány. (Kubíčková a Jindři-

chovská, 2015, s. 13) 

Interní finanční analýza je prováděna analytikem, který má k dispozici veškeré údaje 

z informačního systému podniku. Mezi tyto řadíme informace z finančního účetnictví, ma-

nažerského účetnictví, podnikových plánů, kalkulací. Většinou je prováděna prostřednic-

tvím manažerů a vlastníků firem, event. zaměstnanců. Může být prováděna také bankami, 

které mají přístup k interním informacím v rámci úvěrování firmy, nebo také investory, 

kteří mohou získat interní data v rámci kapitálového trhu. (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015, s. 13) 

1.8 Postup při provádění finanční analýzy 

Při provádění finanční analýzy je zapotřebí postupovat podle jednotlivých dílčích kroků 

(etap) tak, aby došlo k naplnění analytického cíle. Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015, 

s. 15) bývá postup prací při finanční analýze vymezován takto: 

1. Stanovení a jasná formulace cílů. 

2. Stanovení zdrojů, ze kterých bude čerpáno. 

3. Volba metod, které budou použity pro dosažení cíle, včetně jejich využitelnosti 

a účelnosti. 

4. Ověření a předzpracování zdrojových dat, které budou použity ve zvolených 

metodách. 

5. Použití zvolených metod, výpočet hodnot zvolených ukazatelů. 

6. Posouzení dosažených výsledků a jejich interpretace směrem k cíli finanční 

analýzy. 

7. Shrnutí zjištěných údajů a závěrů, které z nich vyplývají a následná formulace 

doporučení, jež by měla přinést posun k žádoucímu stavu v dalším období. 

Konkrétní postup je však stanoven podle různorodosti cílů a podmínek, podle kterých je 

finanční analýza prováděna. Dodnes totiž jednoznačný postup při finanční analýze není 

legislativně upraven, nebo vázán specifickými předpisy. Ani obecně známé postupy a me-

tody nejsou sjednoceny standardy, jako je tomu u finančního účetnictví či daňové proble-

matiky. Tato skutečnost tedy přináší určité komplikace při vlastním zpracování finanční 

analýzy. Stává se totiž velmi často, že stejným pojmům je dáván různý obsah a naopak. 

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 15) 
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2 ZDROJE DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU  

Jako základní zdroj dat pro finanční analýzu je uváděno účetnictví a účetní výkazy. Při 

provádění finanční analýzy je však brát v úvahu i další (doplňkové) zdroje dat, u kterých se 

rozsah mění v závislosti na cíli prováděné analýzy. Zdroje lze pak podle Kubíčkové a Jin-

dřichovské (2015, s. 17) rozdělit do tří základních oblastí: 

1. Účetnictví - data jsou obsažena: 

- ve výkazech finančního účetnictví, mezi které patří bilance, výkaz zisku a 

ztráty, výkaz cash flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a příloha 

k účetním výkazům, 

- ve výkazech, odpočtech, kalkulačních listech a dalších dokumentech používa-

ných manažerským účetnictvím, které není upraveno žádnou konkrétní normou 

a účetní jednotka si jej sestavuje podle vlastních potřeb, 

- ve výroční zprávě, která obsahuje kromě účetních výkazů i další informace, 

které nejsou v účetních výkazech zveřejněny,  

- v prospektech cenných papírů, kde jsou obsažené údaje z účetních výkazů do-

plněné dalšími informaci informujícími o budoucím vývoji a záměru firmy. 

2. Ostatní data podnikového informačního systému – data jsou obsažena: 

- ve statistických výkazech a operativní evidenci,  

- ve vnitřních směrnicích podniku, 

- ve mzdových a navazujících předpisech. 

3. Externí data – jsou obsažena: 

- v odborném tisku,  

- ve Statistické ročence, účelových databázích,  

- v údajích prezentovaných na kapitálovém trhu. 

2.1 Základní legislativa pro finanční analýzu  

Velice důležité je třeba vždy důkladně sledovat platnou legislativu vztahující se k dané 

problematice. Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost řada změn v oblasti účetnictví, které mají 

dopad i na účetní výkazy. Mezi nejdůležitější právní předpisy, které tvoří základ pro kva-

litní zpracování finanční analýzy, patří podle Knápkové et all., (2017, s. 21-24): 
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1. Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstev (zákon ob-

chodních korporacích – dále jen ZOK) ukládá povinnost zajištění řádného ve-

dení předepsané evidence účetnictví.  

HLAVA III Společnost s ručením omezeným 

§ 196: Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení se-

znamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. 

2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZÚ), upravuje obsah rozsah vede-

ní účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy; dále účetní závěrku a 

její obsah; použití IFRS pro sestavení účetní závěrky; způsoby oceňování; in-

ventarizaci majetku a závazků a systém úschovy účetních záznamů. 

Podstatnou změnou ZÚ od roku 2016 je zavedení kategorizace účetních jednotek (§1b) na 

malé, mikro, střední a velké účetní jednotky a určení jejich povinnosti ve  vykazování (vy-

kazování je upraveno vyhláškou č. 500/200). Kategorizace podniků dle velikosti je násle-

dující: 

Tab. 1. Kategorizace podniků dle jejich velikosti, zdroj: vlastní zpracování 

Účetní jednotka Aktiva Obrat Zaměstnanci 

Mikro do 9 mil. Kč do 18 mil. Kč do 10 

Malá do 100 mil. Kč do 200 mil. Kč do 50 

Střední do 500 mil. Kč do 1 mld. Kč do 250 

Velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250 

 Aktivy se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy. Od 1. 1. 2016 se používá hodnota 

aktiv netto. 

 Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů sní-

žená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní ob-

dobí, vynásobená 12. 

 Průměrným počtem zaměstnancům se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný 

přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického 

úřadu. 

Účetní jednotka se zařadí do příslušné kategorie, pokud přesahuje dvě ze tří hraničních 

kritérií. V prvním roce účinnosti zákona (tzn. v roce 2016) se účetní jednotka zatřídila pod-

le hodnot vykázaných v účetní závěrce k 31. 12. 2015. Pokud ve dvou po sobě následují-
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cích rozvahových dnech překročí účetní jednotka dvě hraniční kritéria, změní kategorii od 

počátku bezprostředně následujících účetního období.  

 §2  

 (1) Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu nebo ve                             

 zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a  

 jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o 

 výsledku hospodaření.  

 §8, odst. 1: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, 

 srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 

 §21, odst. 1: Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

 auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně,     

 vyváženě a komplexně informovat o jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím 

 hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech vedených v 

 § 20 odst. 2 ZÚ. 

3. Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen VyZÚ), kterou se provádějí tato ustanovení 

ZÚ. Tato vyhláška upravuje rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, obsahové 

vymezení některých položek účetních výkazů, účetní metody a jejich použití 

(např. způsob oceňování a odpisování majetku). 

Přehled účetních a výkazů a jejich rozsahu, které musí jednotlivé účetní jednotky (ÚJ) dle 

velikosti předkládat je následující: 

Tab. 2. Přehled účetních výkazů a jejich rozsahu, zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz Kategorizace účetní jednotky 

 

Rozvaha 

v plném rozsahu 
velká ÚJ, střední ÚJ, malá a mikro ÚJ 

s povinným auditem 

ve zkráceném rozsahu malá a mikro ÚJ bez povinného auditu 

 

Výkaz zisku a 

v plném rozsahu 
velká ÚJ, malá a mikro ÚJ s povinným audi-

tem, všechny obchodní společnosti 
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ztráty 
ve zkráceném obsahu 

malá a mikro ÚJ bez povinného auditu, pokud 

není obchodní společností 

Přehled o peněžních tocích velká ÚJ, střední ÚJ a OS 

Přehled o změnách VK velká ÚJ, střední ÚJ a OS 

 

příloha 

v plném rozsahu 
velká ÚJ, střední ÚJ, malá a mikro ÚJ 

s povinným auditem 

ve zkráceném rozsahu malá a mikro ÚJ bez povinného auditu 

4. České účetní standardy (ČÚS), které jsou vydávány v souladu s Ministerstvem 

financí. Mají za úkol podrobněji popsat účetní metody a stanovit postupy účto-

vání v konkrétních případech. Cílem standardu je dosažení souladu při používá-

ní účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti 

účetních závěrek.  

5. Vnitřní účetní směrnice, ty si každá ÚJ vypracovává sama podle zákonů zmíně-

ných výše. Jsou zde stanoveny pravidla, postupy a metody, které budou 

v účetnictví využívány. Pro vytvoření neexistují závazné postupy, stejně jako u 

postupu k finanční analýze, přesto jsou pro podniky velmi důležité z hlediska 

interní i externí kontroly účetnictví a také pro zaškolení nových pracovníků, 

kteří se v dané oblasti budou pohybovat.  

2.2 Rozvaha 

Základní účetní výkaz každého podniku, který má za cíl informovat o tom, jaký majetek 

podnik vlastní (aktiva) a z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen (pasiva). Rozvaha je 

vždy sestavena k určitému datu a musí platit základní bilanční pravidlo, které udává, že 

suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Základní struktura údajů o aktivech a pasivech udá-

vá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který také vymezuje 

obsahové charakteristiky jednotlivých položek. (Knápková et all., 2017, s. 24-25) 
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Tab. 3. Vzor rozvahy, zdroj: vlastní zpracování 

Rozvaha ke dni …………… 

(v celých tisících Kč) 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál  

B.I. DNM A.II.  Ážio a kapitálové fondy 

B.II. DHM A.III. Fondy ze zisku 

B.III. DFM A.IV. VH minulých let  

C.  Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období  

C.I. Zásoby A.VI. 
Rozhodnuto o zálohách na výplatě podí-

lu na zisku 

C.II. Pohledávky B.+ C. Cizí zdroje 

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B.  Rezervy 

C.II.2 Krátkodobé pohledávky C.  Závazky  

C.III. 
Krátkodobý finanční maje-

tek 
C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II.  Krátkodobé závazky 

D.  Časové rozlišení aktiv D.  Časové rozlišení pasiv  

2.2.1 Druhy rozvahy 

V případě vzniku ÚJ je sestavována zahajovací rozvaha. Ta má za úkol vyjádřit ke dni 

vzniku stav majetku, který vlastní ÚJ. Účetní jednotka může vznikat peněžitým i nepeněži-

tým vkladem. Peněžitý vklad vyjadřuje objem prostředků vložených společníky, nepeněži-

tý vklad je oceněn znalcem. Pokud se jedná o nepeněžitý vklad, pak jsou tyto vklady oce-

něné znalcem. Dalším typem rozvahy je počáteční, a jak už z názvu vyplývá, sestavuje se 

k prvnímu dni účetního období. Řádná rozvaha se sestavuje na konci účetního období, 

které může mít dvě podoby – kalendářní nebo hospodářský rok. Před sestavením řádné 

rozvahy je zapotřebí provést inventarizaci a uzavřít účetní knihy. V mimořádných situacích 
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se sestavuje mimořádná rozvaha. Mezi mimořádné situace mohou patřit například vstup 

společnosti do likvidace, zrušení společnosti bez likvidace, rozhodnutí o úpadku společ-

nosti, nebo vstup společnosti do konkurzu. Mezitímní rozvaha se sestavuje pro případ po-

žadavku soudu na sestavení mezitímní účetní závěrky. V případě sestavení mezitímní uzá-

věrky nedochází k uzavírání účetních knih. Posledním druhem rozvahy je konečná, která je 

součástí konečné účetní závěrky. (Březinová, 2017, s. 61)  

2.2.2 Aktiva  

Jednoznačnou definici aktiva v českém právním systému nenajdeme, proto ji lze bez pro-

blému převzít z koncepčního rámce, který se váže k Mezinárodním účetním standardům. 

Koncepční rámec podle Březinové (2017, s. 9) vymezuje aktiva následujícím způsobem: 

1. Jsou výsledkem minulých transakcí – zcela obvyklý je jev, že účetní jednotky na-

kupují nebo vyrábějí aktiva, tyhle transakce však automaticky nevedou k nárůstu 

aktiv (např. úmysl nákupu). 

2. Jsou ocenitelná – jejich ocenění musí být spolehlivé, v některých případech je po-

třeba odhadu, pokud odhad nelze provést, tak nelze položku zařadit mezi aktiva. 

3. Přinesou budoucí ekonomický prospěch – tímto se rozumí, že pomáhají zvyšovat 

hodnotu účetní jednotky ve formě přímého nebo nepřímého ovlivňování přítoku 

peněžních ekvivalentů.  

Podle Knápkové et all., (2017, s. 25-32) se jedná o majetkovou strukturu podniku. Aktiva 

jsou v rozvaze uspořádána podle doby použitelnosti, případně jak rychle je lze přeměnit na 

peněžní prostředky (likvidnost) tak, aby bylo možné uhradit splatné závazky podniku. Ak-

tiva jsou v rozvaze rozděleny na čtyři části: 

 Pohledávky za upsaný ZK – zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů ze 

strany společníků, akcionářů nebo členů družstva. Většinou je tato položka nulová. 

 Dlouhodobý majetek – tvořený z dlouhodobého hmotného majetku (DHM), dlou-

hodobého nehmotného majetku (DNM) a dlouhodobého finančního majetku 

(DFM). Dlouhodobý majetek podnik využívá déle než 1 rok, a postupně se opotře-

bovává a tvoří převážnou část majetkové struktury podniku.  

U DNM a DHM je zapotřebí si při finanční analýze všímat jeho stáří, které může-

me rozpoznat z rozvahy pod sloupečkem „korekce“, který vyjadřuje výši oprávek 

k dlouhodobému majetku – oprávky jsou součtem dosud provedených odpisů. Od-
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pisy vyjadřují opotřebení majetku a tvoří významnou nákladovou položku, která 

snižuje zisk podniku a slouží také jako interní zdroj financování. Podnik může také 

vlastnit neodpisovaný majetek – pozemky, umělecká díla a sbírky. Pro zařazení do 

DNM je třeba respektovat princip významnosti, včetně věrného a poctivého zobra-

zení majetku.  U DHM je třeba splnit podmínku dlouhodobosti a také určitou výši 

ocenění zvolené ÚJ. DFM zahrnuje majetek se splatností delší než 1 rok, mezi kte-

rý patří dluhopisy, akcie, vkladové listy, termínové vklady, aj. DFM se neodepisu-

je, protože nedochází k jeho opotřebení v průběhu životnosti.  Patří sem například i 

nemovitosti, které podnik nakoupil za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu.  

 Oběžný majetek – představuje krátkodobý majetek podniku s dobou použitelnosti 

kratší než 1 rok. V rámci hotovostního cyklu dochází k přeměně hotovosti na mate-

riál, který se v rámci výrobního procesu mění na polotovary, nedokončenou výro-

bu, výrobky. Ty jsou následně prodány a podniku vzniknou pohledávky, které jsou 

následně přeměněny na peníze. Čím častěji se cyklus zopakuje, tím lépe pro vý-

konnost podniku.  

Oběžná aktiva tvoří zásoby (materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní vý-

roby, hotové výrobky, zboží) pohledávky (tříděny z hlediska času – dlouhodobé a 

krátkodobé, z hlediska účelu – z obchodního styku, za společníky), krátkodobý fi-

nanční majetek (zahrnuje cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu, které za-

bezpečují rychlou likviditu podniku) a peněžní prostředky (pokladna, bankovní 

účty a ceniny).  

 Časové rozlišení aktiv – zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příš-

tích období, komplexních nákladů příštích období a příjmů příštích období. 

Majetková struktura podniku závisí především na oboru, ve kterém se podnik nachází. Vý-

robní podniky mají vysoký podíl DHM i DNM, záleží také na formě financování. Nelze 

také zanedbat podíl odpisové politiky na struktuře toho majetku a především jeho odepsa-

nost a také ochota podniku investovat, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě. Musíme také 

brát v úvahu likvidnost jednotlivých složek. (Knápková et all., 2017, s. 32) 

2.2.3 Pasiva 

Ani v případě pasiv nenalezneme v českém právním systému definici. Mezi pasiva patří 

vlastní a cizí kapitál, do cizího kapitálu patří rezervy a závazky. Opět můžeme využít defi-
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nici Koncepčního rámce, který podle Březinové (2017, s. 9-10) uvádí definici závazku 

(současná povinnost) jako: 

1. Výsledek minulých transakcí – např. pořízení zboží. 

2. Možnost jeho ocenění.  

3. Spojení s vynaložením ekonomických zdrojů – představuje budoucí odtok ekono-

mických užitků formou platby, převodu aktiva, poskytnutím služby. 

Pasiva jsou vyjádřením finanční struktury podniku. Pasiva jsou uspořádána podle toho, 

z jakých finančních zdrojů byl majetek, který vystupuje na straně aktiv, pořízen. Finanční 

struktura obsahuje podle Knápkové et all. (2017, s. 33-38) tyto základní položky: 

 Vlastní kapitál – tvořený základním kapitálem, ážiem, kapitálovými fondy, fondy 

ze zisku a také výsledkem hospodaření minulých let i běžného období, který podnik 

vyprodukoval. Základní kapitál představuje část vlastního kapitálu, který vzniká při 

založení společnosti, je to tady upsaný kapitál. Externí kapitál, nejedná se však o 

cizí kapitál, představují ážio a kapitálové fondy, které podnik získal zvnějšku. Fon-

dy ze zisku společnosti vytváří podle ZOK, stanov, společenské smlouvy, zaklada-

telské smlouvy nebo listiny. Výsledek hospodaření minulých let představuje část 

zisku, která nebyla použita pro tvorbu fondů ani výplatu podílu na zisku. Při analý-

ze je dobré si všimnout, zda podnik dosažený zisk používá ke svému rozvoji nebo 

dochází k rozdělení mezi vlastníky. Výsledek hospodaření běžného účetního obdo-

bí je zdaněný zisk dosažený podnikem ve sledovaném období a zároveň ještě nedo-

šlo k jeho rozdělení. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku je položka, 

která vykazuje vyplacené zálohy z VH běžného účetního období. 

 Cizí zdroje – patří sem rezervy a závazky. Rezervy představují částku peněz, které 

podnik bude muset v budoucnu vynaložit (např. rezervy na opravy hmotného ma-

jetku, rezerva na restrukturalizaci podniku). Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákla-

dů podniku – tím pádem snižují zisk. Závazky jsou rozlišeny na krátkodobé a dlou-

hodobé. Mezi dlouhodobé závazky řadíme takové, které mají dobu splatnosti delší 

než 1 rok. Jedná se o závazky z obchodních vztahů, emitované dluhopisy, dlouho-

dobé směnky k úhradě a také dlouhodobé úvěry. Krátkodobé závazky naopak před-

stavují závazky k dodavatelům kratší než 1 rok, krátkodobé směnky k úhradě ale 

také závazky vůči zaměstnancům, institucím a nově také krátkodobé úvěry. 
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 Časové rozlišení pasiv – zachycuje zůstatky výdajů příštích období a zůstatky vý-

nosů příštích období, mezi které patří např. předem přijaté nájemné. 

Výše pasiv závisí na velikosti podniku. Podíl jednotlivých složek zdrojů financování je 

závislý na řadě faktorů, mezi které můžeme podle Knápkové et all. (2017, s. 39) zařadit: 

 Náklady kapitálu – podnik totiž nese náklady jak vlastního (náklady obětované pří-

ležitosti), tak i cizího kapitálu (úrok), přičemž platí, že cizí kapitál je levnější. 

 Majetkovou strukturu podniku – DM a trvale přítomná část OM by měly být kryty 

dlouhodobým kapitálem (zlaté pravidlo financování), podniky s vysokým podílem 

nehmotného majetku by se neměly příliš zadlužovat, podniky s vysokým provoz-

ním rizikem (vysoký podíl fixních nákladů) by měly dát přednost vlastním zdrojům 

financování. 

 Velikost a stabilitu zisku – v tomto případě platí, že čím vyšší a stabilnější je dosa-

hovaný zisk, tím vyšší podíl cizích zdrojů můžou podniky využívat. 

 Ochotu podstoupit riziko – zadluženost totiž vede v budoucnu k nejistotě spojenou 

s úhradou závazků, manažeři tuhle informaci musí brát v potaz.  

 Požadavky věřitelů a odvětvové standardy.  

2.3 Výkaz zisku a ztráty  

Podle Knápkové et all. (2017, s. 40-41) je tento výkaz tvořen výnosy a náklady podniku. 

Výnosy jsou definovány jako peněžní částky, které podnik dokázal získat z veškerých 

svých činností za dané období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Za náklady jsou 

pak považovány částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání, opět bez 

ohledu na to, zda skutečně došlo k zaplacení. Hlavní účel tohoto výkazu spočívá v zjištění 

výsledku hospodaření (VH): 

výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 

2.3.1 Druhové a účelové členění nákladů  

Výkaz zisku a ztráty může být sestaven v druhovém nebo účelovém členění. Druhové čle-

nění sleduje povahu vynaložených nákladů, tedy jaké druhy nákladů byly vynaloženy. Bě-

hem sledovaného období se náklady promítají do výkazu podle časového hlediska (kdy 

byly vynaloženy) bez ohledu na věcné hledisko (na co byly vynaloženy). Naopak účelové 

členění sleduje příčinu vzniku nákladů, tedy na jaký účel byly vynaloženy. Náklady jsou 
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promítnuty do výkazu zisku a ztráty až v okamžiku vykázání výnosu, k jehož uskutečnění 

napomohly. (Knápková et all., 2017, s. 41) 

2.3.2 Položky výkazu a zásadní změny 

Jak je již zmíněno od roku 2016 byl novelizován ZÚ a tato změny se promítly i do podoby 

výkazu zisku a ztráty. Vynechány jsou položky obchodní marže, výkony, přidaná hodnota 

a jiné. Položka změna stavu zásob a aktivace se přesunula z provozních výnosů do provoz-

ních nákladů, odpisy a opravné položky nově nalezneme pod názvem „úpravy hodnot ak-

tiv“. Zrušeny jsou také mimořádné položky, které se přesunuly do provozní části. (Knáp-

ková et all., 2017, s. 43) 

Za významné položky výkazu zisku a ztráty považuje Knápková et all. (2017, s. 43-44) 

„tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“ (především výrobní a služby poskytující pod-

niky) a „tržby za prodané zboží“ (obchodní podniky). S těmito výnosovými položkami je 

úzce spjata nákladová položka „výkonová spotřeba“. Tato položka v sobě obsahuje polož-

ky, jako jsou „náklady vynaložené na prodej zboží“, „spotřeba materiálu a energie“ a 

„služby“. Nákladová položka „změna stavu zásob vlastní činnosti“ obsahuje náklady nebo 

naopak snížení nákladů z důvodu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti. „Aktivace“ 

jako nákladová položka obsahuje právě snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoře-

ní zásob nebo DHM (DNM) vlastní činností. 

2.3.3 Přidaná hodnota  

Do konce roku 2015 byla přidaná hodnota součástí výkazu zisku a ztrát a počítala se jako 

součet obchodní marže a výkonů, od kterých se odečetla výkonová spotřeba. V současné 

době je vzorec pro přidanou hodnotu následující:  

Přidaná hodnota = I. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + II. tržby za prodej zboží 

– A. výkonová spotřeba – B. změna stavu zásob vlastní činností – C. aktivace  

Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, kterou podnikatel přidá svou 

vlastní činností k hodnotě již nakoupených meziproduktů. V ekonomickém pojetí se jedná 

o ocenění výrobních faktorů a vytvořený zisk. (Knápková et all., 2017, s. 44) 
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2.4 Přehled o peněžních tocích  

Smyslem přehledu o peněžních tocích (cash flow) je sledování příjmů a výdajů podniku. 

Podstatou sledování ve výkazu peněžních toků je změna stavu peněžních prostředků, vy-

světluje přírůstky a úbytky peněžních prostředků. Pro malé a střední podniky je vysoce 

důležitý stav peněžních prostředků. Nesmí se dostat do stavu, kdy mají nulový zůstatek na 

bankovním účtu, popř. v pokladně. Základní pojmy, které je třeba znát, jsou peněžní pro-

středky (peníze v hotovosti a na účtu včetně cenin, peníze na cestě) a peněžní ekvivalenty 

(krátkodobý likvidní majetek směnitelný za předem známou částku). Peněžní ekvivalenty 

si každá ÚJ definuje sama (Knápková et all., 2017, s. 52) 

2.4.1 Vstupní data 

Datovou základnou výkazu cash flow je účetnictví. Externí uživatel má přístup pouze 

k účetní uzávěrce, a proto sestavuje výkaz pouze v hrubém členění. Výkaz je sestavován 

pomocí změn stavů položek rozvahy a také nákladových a výnosových položek 

z výsledovky.  Externí uživatel tak může pouze zjistit platební schopnost. Pracovníci sesta-

vující výkazy čerpají takové informace, aby docházelo k efektivnímu hodnocení.  V tomto 

případě je zapotřebí získávat informace ze syntetických a analytických účtů, včetně inter-

ních dokladů. (Knápková et all., 2017, s. 53) 

2.4.2 Struktura výkazu 

Výkaz je sestavován takovým způsobem, aby měl co nejlepší vypovídající schopnost pro 

uživatele. Výkaz cash flow se většinou podle Knápkové et all. (2017, s. 53) člení do těchto 

oblastí: 

 Provozní – tvoří jádro celého podniku a z finančního hlediska je nejdůležitější. Tato 

oblast je klíčová pro existenci podniku, pokud několik let po sobě dosazuje 

v provozní oblasti ztráty, jedná se o signál závažných problémů. 

 Investiční – do této oblasti spadá pořízení a prodej dlouhodobého majetku, dále ta-

ké činnosti související s poskytováním úvěrů a půjček, pokud nespadají do hlavní 

činnosti. Pozitivní jev nastává, pokud podnik dosahuje záporného výsledku v této 

oblasti, protože přináší příslib do budoucna.  

 Finanční – v této oblasti jsou zachyceny peněžní toky vedoucí ke změně vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. Kladné cash flow vyjadřuje přítok peněžních 
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prostředků od vlastníků a věřitelů, záporné naopak udává opačný směr toku peněž-

ních prostředků.  

2.4.3 Metody sestavení výkazu  

Podle Knápkové et all. (2017, s. 54-55) existují dvě základy metody sestavení výkazu: 

 Přímá metoda – přehled je sestaven na základě čistých peněžních toků uvedených 

v samostatné bilanci peněžních toků. Hlavní výhoda spočívá v přímém zobrazení 

hlavní kategorie peněžních příjmů a výdajů. Nevýhodou je naopak označována sku-

tečnost, že nejsou zřejmé zdroje peněžních prostředků a jejich užití. Schéma sesta-

vování je následující: 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ příjmy za určité období  

- výdaje za určité období 

= konečný stav peněžních prostředků 

 Celkový cash flow 

 Nepřímá metoda – vychází z výsledku hospodaření zjištěného v účetnictví a jeho 

následné transformace na tok peněz. Transformace vychází ze skutečnosti, že: 

1. Náklad, který neznamenal výdaj, byl do výsledku hospodaření zahrnut. Jelikož se 

nejedná o výdaj, musí být k výsledku hospodaření přičten (např. odpisy dlouhodo-

bého majetku). 

2. Výdaj, který nebyl zároveň nákladem, se vůbec nepromítl do výsledku hospodaře-

ní, protože peníze byly vydány, je nutné jej odečíst od výsledku hospodaření (např. 

nákup DHM). 

3. Výnos, který neznamenal zároveň příjem, byl do výsledku hospodaření započítán, 

jelikož tedy není příjmem, tak jej musíme odečíst (např. prodej na fakturu). 

4. Příjem neznamenající výnos se ve výsledku hospodaření vůbec neprojevil, je tedy 

nutné jej k výsledku hospodaření přičíst (např. přijaté zálohy). 

V rámci posuzování jednotlivých položek se vychází z těchto zásad: 

 u změny aktivních položek platí: je-li konečný stav vyšší než počáteční, dochází ke 

změně, která je vykazována záporně; 

 u změny pasivních položek platí: je-li konečný stav vyšší než počáteční, tato změna 

se vykazuje kladně; 
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 pokud se vylučují výnosy, zachycuje se to do přehledu cash flow záporně; 

 pokud se vylučují náklady, zachycují se do přehledu cash flow kladně. (Knápková 

et all. 2017, s. 56) 

Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích je uveden v hlavě V (§ 40, 

41, 42 a 43) VyZÚ č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako v případě 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Základní postupy jsou pak uvedeny v Českém účetním 

standardu pro podnikatele č. 023. Metody a koncepce jsou plně v kompetenci účetní jed-

notky, pokud dodržuje ustanovení § 40, 41, 42 a 43 VyZÚ. (Knápková et all., 2017, s. 60) 

2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu  

Celkové bohatství podniku vyplývá ze změn, které v průběhu období proběhnou ve vlast-

ním kapitálu. V celkové změně vlastního kapitálu se objevují:  

 Změny vyplývající z transakcí s vlastníky (např. vklady do vlastního kapitály, vý-

běry dividend). 

 Změny vyplývající z ostatních transakcí (např. změny z přecenění některých fi-

nančních aktiv, přesuny mezi fondy tvořenými ze zisku). 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu má za úkol vysvětlit u každé položky vlastního kapi-

tálu rozdíl mezi počátečním a konečným stavem, s výjimkou položky výsledku hospodaře-

ní, kterou se podrobně zaobírá výkaz zisku a ztráty. Z výkazu můžeme také vyčíst některé 

záměry, které vyplývají z jednání vlastníků, a také finanční strategii, nastolenou manažery. 

(Knápková et all., 2017, s. 62) 

2.6 Provázanost účetních výkazů 

Všechny výše uvedené účetní výkazy jsou vzájemně propojeny pomocí položek, které je 

vzájemně propojují. Základním výkazem je rozvaha, ve které je zachycena majetková a 

finanční struktura. Mezi významné zdroje financování patří výsledek hospodaření za běžné 

účetní období, který je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztráty. Důležitou položku 

v majetkové struktuře tvoří peněžní prostředky, jejichž konečný stav je do rozvahy přene-

sen z výkazu cash flow. Konečný stav je zjištěn podle počátečního stavu peněžních pro-

středků a případného rozdílu, ať už kladného či záporného. (Knápková et all., 2017, s. 62) 
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Obr. 1. Provázanost účetních výkazů, zdroj: jatodokazu.cz 

2.7 Příloha účetní závěrky 

Pro zpracování finanční analýzy přináší velmi cenné informace také příloha účetní závěr-

ky. Uspořádání a obsahové vymezení se taktéž řídí VyZÚ (hlava IV, § 39), stejně jako je 

tomu i v případě ostatních výkazů. Po změnách, které nabyly platnosti 1. 1. 2016, je celý 

výkaz přehlednější a jsou taxativně vymezeny informace, které musí povinně každá účetní 

jednotka zveřejnit. V příloze účetní závěrky můžeme nalézt informace o použitých účet-

ních zásadách a účetních metodách, informace o použitém oceňovacím modelu pro stano-

vení reálné hodnoty, závazky a podmíněné závazky (nevykázané v rozvaze), výši a povahu 

jednotlivých výnosů a nákladů. Dále jsou zde uvedeny zejména způsoby oceňování majet-

ku a závazků, stanovení úprav hodnoty majetku (odpisy a opravné položky) a způsoby pře-

počtu cizí měny na českou korunu a mnoho dalších informací. Cenné informace obsahuje 

příloha účetní závěrky zejména pro externího analytika. (Knápková et all., 2017, s. 63-64) 
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3   METODY A UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

3.1 Metody finanční analýzy 

Knápková et all. (2017, s. 65) uvádí mezi základní metody využívané při finanční analýze: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů – v tomto případě se jedná o analýzu 

majetkové a finanční struktury. Využívá se analýza trendů (horizontální analýza) a 

procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální analýza). 

 Analýza tokových ukazatelů – především se jedná o analýzy výnosů, nákladů, zisku 

a cash flow. Využívá se horizontální i vertikální analýza. 

 Analýza rozdílových ukazatelů – hlavním ukazatelem je čistý pracovní kapitál. 

 Analýza poměrových ukazatelů – jedná se především o analýzu ukazatelé likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, aj. 

 Analýza soustav ukazatelů – při této metodě je zjišťován vliv dílčích ukazatelů na 

vývoj souhrnného ukazatele. 

 Souhrnné ukazatele hospodaření – jejich využití spočívá v bankrotních a bonitních 

modelech pro komplexní zhodnocení finančního zdraví podniku.  

Jednotlivé kroky zpracování finanční analýzy jsou podle Knápkové et all. (2017, s. 68-70): 

1. Zjištění informací o dané společnosti – hlavně při externím zpracování, za kvalitní 

zdroj těchto informací je považována výroční zpráva. 

2. Analýza vývoje odvětví – velice důležitá část pro posouzení perspektivy daného 

odvětví, většina informací zveřejněna na stránkách Ministerstva průmyslu a ob-

chodu ČR, které vydává publikaci ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. 

3.  Analýza účetní výkazů – prostudování rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu 

cash flow a porovnání jejich položek s podobnými podniky v odvětví. 

4. Zhodnocení finanční situace – použití ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti, 

aktivity a ukazatelů kapitálového trhu a porovnání dosažených hodnot v čase, s ji-

nými podniky v odvětví, nebo normou (plánem). Srovnání v čase umožňuje zjistit 

trend vývoje hospodaření podniku, popřípadě přijmout opatření na podporu dobré-

ho finančního zdraví podniku. Srovnání s jinými podniky v odvětví je důležitou 

složkou celkového hodnocení, avšak získání potřebných dat nebývá jednoduché. 

Srovnání s normou nebo plánem vychází z odhalení odchylek a jejich příčin.  

5. Rozbor vztahů mezi ukazateli – například pomocí pyramidového rozkladu. 
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6. Zhodnocení výsledků a souhrn doporučení – vede ke zlepšení finanční situace spo-

lečnosti. 

3.2 Ukazatele finanční analýzy  

V rámci finanční analýzy existují tři typy ukazatelů. První z nich jsou absolutní ukazatele, 

které můžeme získat z účetních výkazů. Rozvaha obsahuje údaje k určitému datu – stavové 

ukazatele. Výkaz zisku a ztráty obsahuje výnosy a náklady za daný časový interval - toko-

vé ukazatele. Právě z rozdílu těchto typů ukazatelů získáváme druhý typ, za který jsou po-

važovány rozdílové ukazatele. Třetí typ ukazatelů získáme tak, že je dáme do poměru 

s jiným údajem – poměrové ukazatele. Všechny typy ukazatelů jsou využívány při tvorbě a 

postupu finanční analýzy, který je popsán v kapitole 3.1. (Knápková et all., 2017, s. 71) 

3.2.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy  

Za absolutní ukazatele jsou považovány data obsažená přímo v účetních výkazech. Posou-

zení jejich výše, struktury a vývoje bývá prvním krokem finanční analýzy. Mezi metody, 

které využívají tyto ukazatele pro hodnocení a měření intenzity jejich změn patří horizon-

tální a vertikální analýzy. (Knápková et all., 2017, s. 71) 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek výkazu v časovém horizontu. 

Vypočítá se absolutní výše změn a jejich procentní vyjádření k výchozímu toku. Výpočet 

je následující:  

absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

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

Vertikální analýza bývá někdy označována jako procentní rozbor a spočívá ve vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů jako procentní podílu ke zvolené základně (polož-

ce), která představuje 100 %. (Knápková et all., 2017, s. 71) 

Analýza rozvahy je rozdělena do dvou častí, konktrétně na analýzu majetkové struktury a 

analýzu finanční struktury. Pokud máme při analýze údaje o výši pohledávek a závazků po 

lhůtě splatnosti, je vhodné tyto položky v analýze patřičně zohlednit. Stejně, jako rozvaha, 

je rozdělen při vertikální a horizontální analýze také výkaz zisku a ztráty – na náklady a na 

výnosy. Poté by měla následovat podrobnější analýza přidané hodnoty a vývoje výsledku 

hospodaření. V případě výsledku hospodaření je třeba zaměřit pozornost také na vývoj 

položek, jako jsou výsledek hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT) a výsledku hospo-
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daření před zdaněním (EBT). Třetím výkazem v pořadí analýzy je přehled o peněžních 

tocích (cash flow). (Knápková et all., 2017, s. 71-82) 

3.2.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy  

Rozdílové ukazatele jsou při finanční analýze využívány ke zjištění platební schopnosti 

podniku. Významným rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK), někdy také 

bývá označován jako čistý provozní kapitál. Pokud chce být podnik likvidní, musí mít do-

statečnou výši volného kapitálu. ČPK lze vypočítat dvěma způsoby:  

1) čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

2) čistý provozní kapitál = (vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje) – stálá aktiva 

ČPK vyjadřuje stupeň krytí oběžných aktiv dlouhodobými zdroji financování (vlastními i 

cizími) a vytváří také prostor pro vlastníky podniku k rozhodování o struktuře oběžných 

aktiv podle doby nutného splacení. Udává platební schopnost podniku, čím vyšší hodnoty 

ukazatel dosahuje, tím vyšší má podnik likviditu. V případě záporné hodnoty se jedná o 

nekrytý dluh.  

Čisté pohotové prostředky (ČPP) je dalším rozdílovým ukazatelem a sestavuje se proto, 

aby se odstranily nedostatky ČPK v případě likvidnosti některých položek oběžného ma-

jetku. Výpočet tohoto ukazatele je následující: 

čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Mezi pohotové prostředky můžeme zařadit nejen hotovost a zůstatek běžného účtu, ale 

také krátkodobé cenné papíry, protože je lze v případě fungujícího kapitálového trhu pře-

měnit na peníze. Ukazatel není zatížen oceňovacími metodami podniku, na druhou stranu 

nelze jej zjistit z údajů účetní závěrky. (Březinová, 2017, s. 171) 

3.2.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy  

Tyto ukazatele jsou považovány za základní při finanční analýze, umožňují získat rychlé 

povědomí o finanční situaci v podniku. Dávají do poměru různé položky účetních výkazů a 

existuje jich velké množství. V praxi se využívají pouze základní skupiny ukazatelů podle 

oblasti finanční hospodaření. Jedná se o ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, akti-

vity a kapitálového trhu. U ukazatelů existují také doporučené hodnoty, se kterými je po-

třeba obezřetně nakládat, protože každý podnik je jedinečný. (Knápková et all., 2017, s. 

87) 
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1) Analýza zadluženosti – tyhle ukazatele slouží jako indikátory míry rizika, které pod-

nik podstupuje v případě využívání cizích zdrojů. Určitá výše zadlužení je pro podnik 

pozitivní, protože platí, že cizí kapitál je levnější než ten vlastní z důvodu daňového 

efektu (daňového štítu), který umožňuje snížit daňové zatížení podniku. Cena kapitálu 

je dána také stupněm rizika, které podstupuje investor, protože zde platí přímá úměra 

mezi rizikem a cenou kapitálu. Náklady kapitálu jsou také ovlivněny dobou splatnosti 

daného kapitálu, a to opět s ohledem na existenci přímé úměry v případě doby splat-

nosti a požadovanou navrácenou částkou. Z tohoto ohledu vychází nejlépe krátkodobý 

cizí kapitál, nejdražší je naopak vlastní kapitál z důvodu neomezené splatnosti. Na dru-

hou stranu je vlastní kapitál nejbezpečnějším zdrojem financování z pohledu riskant-

nosti. Podnik tedy musí brát v úvahu všechny tyto faktory a zvolit co nejvhodnější po-

měr vlastního a cizího kapitálu, tak aby minimalizoval náklady na kapitál. (Knápková 

et all., 2017, s. 87) 

Knápková et all. (2017, s. 88) udává celkovou zadluženost jako základní ukazatel za-

dluženosti. Doporučená hodnota se u tohoto ukazatele pohybuje mezi 30 a 60%, je 

však zapotřebí vzít v úvahu také odvětví podniku a schopnost splácet úroky z dluhů. 

Výpočet je následující: 

celková zadluženost = 
cizí zdroje

aktiva celkem
 

 

Podle Knápkové et all. (2017, s. 89) je míra zadluženosti často využívaným typem uka-

zatele a dává do poměru cizí a vlastní kapitál. Ukazatel je často využíván bankou při 

žádosti podniku o úvěr. Důležitý je faktor času a zjištění, zda podíl cizích zdrojů narůs-

tá nebo se snižuje. Doporučená hodnota u tohoto ukazatele se pohybuje na 1, vyšší 

hodnoty svědčí o věřitelském riziku, kdy by v případě nutnosti nestačily zdroje.  

míra zadluženosti = 
cizí zdroje

vlastní kapitál
 

Při analýze zadluženosti je také důležité podle Knápkové et all. (2017, s. 89) zaměřit se 

nejen na podíl vlastního a cizího kapitálu, ale také složení jednotlivých zdrojů 

z hlediska splatnosti. Krátkodobé zdroje jsou rizikovější než dlouhodobé, které mají 

zase naopak vyšší cenu danou nižším rizikem. Využívaným ukazatelem v této oblasti 

je: 

podíl dl. cizích zdrojů na dl. kapitálu = 
dlouhodobé cizí zdroje

vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje
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Významným ukazatelem je podle Knápkové et all. (2017, s. 90) úrokové krytí, které 

vyjadřuje, jak podnik dokáže hradit své nákladové úroky. Zvláštní pozornost tomuto 

ukazateli je potřeba brát v případě využívání cizích zdrojů financování. Pokud ukazatel 

dosahuje hodnoty 1, znamená to, že podnik dokáže hradit své úroky, avšak už mu nic 

nezbývá na platbu daní a pro vlastníka na tvorbu zisku. Proto je doporučená hranice 

uváděna na hodnotě 5.  

úrokové krytí = 
EBIT

nákladové úroky
 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji by měl vycházet ze zlatého 

pravidla financování: Dlouhodobý majetek by měl být krytý dlouhodobými zdroji. Po-

kud podnik v tomto ukazateli dosahuje hodnoty nižší než 1, využívá ke krytí dlouhodo-

bého majetku také krátkodobé zdroje – je podkapitalizován a ČPK je záporný. V tomto 

případě se jedná o agresivní strategii financování (levnější, vysoce riziková). V případě 

vysoké hodnoty ukazatele je podnik finančně stabilní, část drahých dlouhodobých 

zdrojů využívá ke krytí krátkodobého majetku – je překapitalizován, ČPK kladný. Jed-

ná se o konzervativní strategii financování (dražší, bezpečná). Posledním typem je ne-

utrální strategie financování, kdy podnik dlouhodobým kapitálem kryje dlouhodobý 

majetek a část oběžných aktiv – ČPK dostatečně vysoký, ale nenadbytečný pro řízení. 

(Knápková et all., 2017, s. 90-91) 

krytí DM dlouhodobými zdroji = 
vlastní kapitál + dl. cizí zdroje

dlouhodobý majetek
 

Finanční páka je podle Březinové (2017, s. 179) obrácenou hodnotou koeficientu sa-

mofinancování a může působit pozitivně i negativně. Čím vyšší je hodnota tohoto uka-

zatele, pak podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích je nižší, a tím pádem je i 

vyšší zadluženost (vysoký efekt působení finanční páky). Při výpočtu se musí brát 

v úvahu řada faktorů, které ovlivňují hodnotu rentability vlastního kapitálu, tak že jej 

snižují (např. růst finančních nákladů, pokles zisku před zdaněním). 

ukazatel finanční páky = 
aktiva celkem 

vlastní kapitál 
 

2) Analýza likvidity – likvidita udává, jak podnik dokáže uhradit své krátkodobé závaz-

ky. V základních ukazatelích se vyskytují položky z oběžných aktiv a krátkodobé zá-

vazky. Poměřují tedy čím je možno zaplatit (čitatel) s tím, co se bude platit (jmenova-
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tel). Podle Knápkové et all. (2017, s. 93-95) existují 3 základní typy ukazatelů likvidi-

ty. 

Prvním z nich je ukazatel běžné likvidity (III. stupně), který udává, kolikrát jsou schopna 

oběžná aktiva pokrýt krátkodobé závazky. Při výpočtu by měla být zohledněna struktura 

zásob (neprodejné zásoby odečíst) a také pohledávek. Doporučená hodnota se u tohoto 

ukazatele pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5. Pokud podnik dosahuje úrovně likvidity 1, je 

považován za rizikový z finančního hlediska a taktéž pokud využívá krátkodobé závazky 

k financování dlouhodobého majetku. Vysoká hodnota naopak svědčí o zbytečně vysokém 

ČPK a drahé formě financování.  

běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Ukazatel pohotové likvidity (II. stupně) by se měl pohybovat mezi hodnotami 1 a 1,5. 

V případě nižší hodnoty je žádoucí, aby podnik navýšil své peněžní prostředky, např. od-

prodejem zásob. 

pohotová likvidita = 
kr. pohledávky + kr. finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Dalším typem ukazatele je hotovostní likvidita (okamžitá, I. stupně), která by se měla po-

hybovat na úrovni 0,2 až 0,5. Vyšší hodnoty vypovídají o neefektivním využívání finanč-

ních prostředků. 

hotovostní likvidita = 
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Mezi využívané ukazatele v oblasti likvidity patří podíl ČPK na oběžných aktivech. Uka-

zatel by se měl pohybovat mezi 30 – 50% a vyjadřuje finanční stabilitu podniku v krátko-

dobém horizontu. (Knápková et all., 2017, s. 94) 

podíl ČPK na oběžných aktivech = 
oběžná aktiva - krátkodobé cizí zdroje

oběžná aktiva
 

 

Uvedené ukazatele vycházejí ze stavových položek rozvahy, to znamená, že likvidita je 

hodnocena k určitému datu, což není pro budoucnost podniku dostačující. Proto je důležité 

také brát v úvahu prognózy výkazu cash flow, který je důležitým zdrojem informací pro 

analýzu likvidity. Z výsledku analýzy mohou nastat v zásadě dvě skutečnosti – nedostatek 

nebo naopak přebytek hotovosti. Nedostatek může vzniknout z důvodu růstu podniku a řeší 
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se zvýšením příjmů nebo snížením výdajů. Naopak přebytek finančních prostředků by měl 

podnik investovat ať už do cenných papírů nebo do dalšího rozvoje podniku. (Knápková et 

all., 2017, s. 96) 

3) Analýza rentability – takhle část analýzy řeší výnosnost (rentabilitu) vloženého kapi-

tálu a je měřítkem schopnosti podniku generovat zisk. Nejdůležitější ukazatele budou 

nyní představeny. 

Rentabilita tržeb (return on sales – ROS) vyjadřuje podle Knápkové et all. (2017, s. 100) 

ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Zisk 

uváděný ve vzorci může mít několik podob, např. zisk před zdaněním i po zdanění nebo 

EBIT. Doporučuje se využít EBIT pro porovnání podniků. Tržby (jmenovatel) mohou mít 

podobu také výnosů.  

rentabilita tržeb = 
zisk

tržby
 

Rentabilita celkové kapitálu (return on assets – ROA) je důležitý ukazatel měřící výkon-

nost podniku. V případě použití EBIT v čitateli je možné změřit výkonnost podniku očiště-

nou o zadlužení a daňové efekty. (Knápková et all., 2017, s. 101,102) 

rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
EBIT 

aktiva
 

Další významným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (return on equity – ROE). 

Problém tohoto ukazatele nastává u použití čistého zisku ve jmenovateli, ten totiž nebyl 

k dispozici po celé účetní období (počítá se obvykle k poslednímu dni uč. období), a proto 

dochází k nadhodnocení. Výpočtem ukazatele lze vyjádřit výnosnost vloženého kapitálu a 

výsledek by měl být vyšší než výnosnost z úroků v bance. Ukazatel samozřejmě může ko-

lísat, avšak při dlouhodobé nízké hodnotě by měla být zodpovězena otázka, zda není lepší 

uložit peníze do banky při využití nižší míry rizika. (Knápková et all., 2017, s. 103) 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
čistý zisk

vlastní kapitál
 

4) Řízení aktiv – ukazatele měří výkonnost podniku v oblasti využívání majetku a tedy 

také jak dokáže efektivně využít prostředky vložené do podnikání. Ukazatelé aktivity 

mají také za úkol informovat, kolikrát se daný majetek obrátí za časový interval. Pře-

vrácené hodnoty ukazatelů vyjadřuji dobu obratu. Obrat by měl být co nejvyšší, naopak 

u doby obratu platí, že čím nižší číslo, tím lépe. (Knápková et all., 2017, s. 107) 
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Pro obrat aktiv je minimální doporučená hodnota stanovena na 1, přičemž nižší hodnoty 

svědčí o neefektivním využívání. 

obrat aktiv = 
tržby

aktiva
 

Dalším ukazatelem je obrat dlouhodobého majetku, který má téměř totožnou vypovídající 

schopnost jako ukazatel obratu aktiv. Ukazatel je značně ovlivněn tím, jak je daný majetek 

odepsán, protože při stejné výši tržeb je lepší výsledek dosažen u více odepsaného majet-

ku. V případě využívání leasingu na DM pak dochází k nadhodnocení ukazatele vzhledem 

k tomu, že rozvaha není ovlivněna. (Knápková et all., 2017, s. 108) 

obrat dlouhodobého majetku = 
tržby

dlouhodobý majetek
 

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat zásob v majetkové struktuře, vy-

jadřující také proměnu peněžních prostředků přes výrobky a zboží opět do peněžních pro-

středků. Pro lepší vyjádření lze také místo tržeb použít jednotlivé položky nákladů. (Knáp-

ková et all., 2017, s. 108) 

doba obratu zásob = 
průměrný stav zásob

tržby 
 x 360 

Důležitým ukazatelem v oblasti řízení aktiv je také doba obratu pohledávek. Hodnota uka-

zatele je reprezentována dobou, po kterou odběratelé dluží podniku peněžních prostředky 

za prodané (poskytnuté) výrobky (služby) formou obchodního úvěru. Tato hodnota se bývá 

porovnávána s dobou splatnosti faktur, přičemž delší doba inkasa pohledávek znamená 

nedostatek peněžních prostředků. (Knápková et all., 2017, s. 108) 

doba obratu pohledávek = 
průměrný stav pohledávek

tržby
 x 360 

Analogickým ukazatelem předcházejícímu je doba obratu závazků, ve kterém nastává pro-

blém, které položky zařadit do tohoto ukazatele. Je totiž žádoucí, aby ukazatel vyjadřoval 

co nejpřesněji ekonomickou realitu v podniku. Tento ukazatel vyjadřuje dobu, která uplyne 

od doby vzniku závazku až po jeho následnou úhradu, a měl by dosáhnout alespoň hodnoty 

předešlého ukazatele. (Knápková et all., 2017, s. 109) 

doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky z obch. vztahů + ostatní závazky

tržby
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Knápková et all. (2017, s. 109) dále uvádí, že poslední dva zmíněné ukazatele jsou velice 

důležité z hlediska posouzení časového nesouladu mezi inkasem pohledávky a úhrady zá-

vazku, což úzce souvisí s likviditou podniku. Je výhodné, pokud je doba obratu závazků 

vyšší než součet dob obratu pohledávek a zásob, ale přináší to sebou také nižší ukazatel 

likvidity. Mezi aktivitou a likviditou podniku je velice úzký vztah, kterému je důležité se 

věnovat a najít ideální rovnováhu.  

5) Ukazatele kapitálového trhu – tato část finanční analýzy je využívána pouze 

v případě, že je podnik obchodován na kapitálovém trhu, tudíž tyto ukazatele využívají 

investoři pro zjištění finanční situace podniku.  

Podle Knápkové et all., (2017, s. 111) je nejběžnějším ukazatelem v této oblasti P/E ratio 

(price-earnings ratio), který je vyjádřen podílem tržní ceny akcie a ziskem na akcii. Ukaza-

tel v sobě zahrnuje investorské odhady budoucího růstu, míry zisku a podílu dividend na 

zisku. Pokud se tento ukazatel značně liší od odvětví, jedná se o podhodnocení (P/E ratio 

podniku nižší) nebo nadhodnocení (P/E ratio podniku vyšší). Ukazatel má podobu: 

P/E ratio = 
tržní cena akcie

zisk na akcii
 

Ukazatel P/BV (price to book value) vyjadřuje ocenění vlastního kapitálu podniku tržním 

systémem. Neměl by dosahovat hodnoty nižší než 1, jinak by vyhlídky podniku do bu-

doucna byly špatné a trh by nejevil o takový podnik zájem. Pokud jsou akcie podhodnoce-

ny, znamenalo by to ideální podmínky pro nákup těchto akcií. (Knápková et all., 2017, s. 

112) 

P/BV = 
tržní cena akcie

účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii 
 

Ukazatelem míry výnosnosti investovaného kapitálu do akcií ve vztahu k vyplaceným di-

videndám je dividendový výnos. Podnik ale také může část svého zisku držet v nerozděle-

ném zisku určenému pro budoucí investice a rozvoj, v tomto případě se investorovi vrací 

prostředky pomocí vyšší tržní ceny akcií. (Knápková et all., 2017, s. 112) 

dividendový výnos = 
dividenda na akcii 

tržní kurz akcie 
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3.2.4 Další ukazatele finanční analýzy  

Samozřejmě lze využít při finanční analýze i dalších ukazatelů, kterých je podle Knápkové 

et all. (2017, s. 113) celá řada. Často používané jsou s přidanou hodnotou a počtem za-

městnanců. Mezi tyto ukazatele patří: 

 Přidaná hodnota / počet zaměstnanců. 

 Přidaná hodnota / tržby. 

 Přidaná hodnota / aktiva. 

 Zisk před zdaněním / přidaná hodnota. 

Využívány jsou také ukazatele vyjadřující produktivitu práce včetně nákladovosti: 

 Tržby / počet zaměstnanců.  

 Osobní náklady / počet zaměstnanců. 

Ukazatele, které slouží pro porovnání s podniky působící v odvětví, jsou následující:  

 Náklady / tržby. 

 Výkonová spotřeba / tržby. 

 Odpisy / tržby. 
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4 BENCHMARKING 

Klíčovým pojmem podle Nenadála, Vykydala a Halfarové (2011, s. 13-15) je benchmark, 

který je považován za ukazatel výkonosti. Opět platí, že pro benchmarking neexistuje žád-

ná univerzální definice. Mezi jednu z nejrespektovanějších definicí na světě patří ta od 

Slovník controllingu, který uvádí: „Benchmarking je analytický a plánovací nástroj pro 

srovnání vlastní firmy s nejlepším konkurentem v odvětví“. S pojmem benchmarking úzce 

souvisí i benchlearning, tedy způsob propojení dokonalého systému řízení s potřebami fir-

my zajišťující bezprostřední užitečnost. Tyto dva pojmy jsou shrnuty v dlouhodobém pro-

cesu zvaném benchmarkingový projekt. Benchmarkingový projekt označuje soubor dílčích 

koordinovaných aktivit s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle vyhovující 

požadavkům projektu, včetně všech omezení (čas, náklady, zdroje). 

4.1 Obsah benchmarkingu 

Benchmarking spolu benchlearningem jsou nikdy nekončící aktivity, které v případě opa-

kování činností mají pozitivní dopad na zlepšování. Výstupem benchmarkingového projek-

tu je identifikace oblastí, kde se podnik může zlepšit, protože bez realizace inovací a změn 

je bechmarking pouze plýtvání zdrojů. Pro benchmarking je také důležité, aby byl podně-

cován a podporován ze strany vedení organizace. Jedná se o systematický proces, který je 

plánovaný ve všech oblastech přístupů, nástrojů a zdrojů. Benchmarking musí mít zvole-

nou minimálně 1 organizaci, podle které se bude posuzovat vlastní realita. Tato organizace 

by měla být považována spíše za partnera, a to i přesto, že je třeba v některých oblastech 

výrazně lepší než daný podnik. Za objekt benchmarkingu může být považováno cokoli. 

Benchmarking má velice silnou motivační a vzdělávací roli, protože dochází ke zjištění, že 

někde jinde to lze provést lépe. Nemusí jít pouze o porovnání, ale především jde o měření 

za účelem zlepšení výkonnosti, přičemž dochází k překonávání tradičních způsobů analýzy 

konkurence, které blíže nespecifikují, jak dané (lepší) situace bylo dosaženo. Ben-

chmarking spolu s benchlearningem využívají celé řady metod a nástrojů vedoucí 

k vlastnímu zlepšování a vytváří vhodným prostor pro nové podněty, způsoby vykonávání 

činností a také odbourávají odpor vůči změnám. (Nenadál, Vykydal a Halfarová, 2011, s. 

15-17)  
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4.2 Typy benchmarkingu  

Mezi moderní typy podle Nenadála, Vykydala a Halfarové (2011, s. 20-23) vyvážené spo-

lupráce s partnery patří: 

 Benchmarking výkonový – orientován na přímé porovnání a měření různých výko-

nových parametrů, např. výkon motoru, výkon pracovníka. Díky tomuto typu mo-

hou podniky poznat svou relativní výkonnost. Výsledkem je pak srovnání klíčo-

vých ukazatelů výkonnosti (parametrů) srovnatelných produktů.  

 Benchmarking funkcionální – při tomto typu dochází k porovnání funkcí určité or-

ganizace a je rozšířena především v oblasti služeb. Může jít například o rozsah na-

bízených poprodejních služeb obchodníků, přístupy umožňující rozvinutí vztahů 

s dodavateli. To vše vyžaduje nemalé finanční zdroje. 

 Benchmarking procesní – cílem je porovnat a změřit konkrétní proces v organizaci. 

Základní kritérium pro porovnání a měření je výkonnost procesu, doba jeho trvání, 

úroveň nákladů a rozsah neshod. Tento typ benchmarkingu, vede přímo 

k identifikaci lepších praktik využívaných jinými. Odpovídá na otázky, co a jak dě-

lá daný podnik, resp. konkurence, ale hlavně proč to tak je.  

Tyto typy mohou být vykonávaný jak v rámci jedné organizace, tak i napříč různými pod-

niky. V závislosti na použitém hledisku vykonávání benchmarkingu se podle Nenadála, 

Vykydala a Halfarové (2011, s. 24-26) rozlišují dva základní typy: 

1) Interní benchmarking – je využíván v rámci jedné organizace nebo mezi jejími jednot-

kami s hlavním cílem nalezení nejlepšího vnitřního standardu výkonnosti. Díky tomuto 

typu lze účinně snižovat rozdíly ve výkonnosti složek organizace. Na druhou stranu na-

lezení nejlepšího vlastního standardu je náročnější než v případě vnějších podnětů mů-

že také vést k podceňování vnějších impulzů ke zlepšení. Podmínkou interního ben-

chamarkingu je vysoká úroveň komunikace napříč celou organizací s využíváním růz-

ných forem učení. Nepřímo dokládá skutečnou vůdčí roli vrcholového managementu. 

2) Externí benchmarking – jedná se o souhrn činností, které slouží pro srovnání a měření 

s jinou organizací. Důležité je vyhledat si vhodného externího partnera. Přednost spo-

čívá ve stanovení nejvyššího možného benchmarka (nejlepšího) a porovnání s ním. 

Existuje celá řada benchmarkingových projektů odvíjejících se od nalezení vlastní sla-

bé stránky.  

V různých typech benchmarkingu lze využívat různé variantní přístupy, mezi které patří: 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

 

 Přístup s využitím veřejně dostupných zdrojů – nejrozšířenější, založen na shro-

mažďování sekundárních informací (časopisy, internet) a využití ke zlepšení 

s inspirací v daných zdrojích. 

 Přístup přímého porovnání – vychází z přirozené zvídavosti, dochází k porovnání 

organizací včetně jejich procesů a produktů. 

 Přístup využívající speciální databáze – porovnání a měření s celou řadou společ-

ností, databáze jsou účelové vytvářeny organizacemi umožňující komerční přístup, 

nedostatek spočívá v neuvedení důvodu odchylky od nejlepších (excelence). 

 Přístup využívající testování – organizace hledající změny a zlepšení zakoupí kon-

kurenční produkty a využívá je, příčiny odchylek taktéž nejsou zjištěny. 

 Přístup využívající externí přehled – založen na názorech většího počtu responden-

tů, kteří odpovídají na otázky týkající se úrovně procesů, funkcí i výrobků. 

 Přístup využívající sebehodnocení vůči modelům excelence – zaměstnanci identifi-

kují silné a slabé stránky všech aspektů organizace a v případě porovnání s modely 

excelence by neměl být problém ve vzájemné výměně informací, protože excelence 

předpokládá učení se a zlepšování. (Nenadál, Vykydal a Halfarová, 2011, s. 25-26) 

4.3 Modely benchmarkingu 

Lze zmínit tři důležité modely doporučované organizacemi, které jsou považovány za vel-

mi vyspělé v této oblasti. Mezi základní metody patří podle Nenadála, Vykydala a Halfa-

rové (2011, s. 27-32):  

1. Model firmy Xerox – celý model je založen na čtyřech základních fázích, kterými 

jsou plánování, analýza, integrace a realizace. Plánování má na starosti vrcholový 

management a cílem je zvolení minimálně jednoho subjektu, podle kterého se bude 

benchmarking provádět, poté následuje sběr dat, které jsou následně zpracovány 

v analytické fázi. Integrační fáze posuzuje data a formuluje cíle vlastního zlepšení, 

které nastává realizací projektu v poslední fázi.  

2. Model APQC – model vyvinutý americkým centrem pro produktivitu a jakost po-

važuje jako základ čtyři principiální otázky. První otázka (Co se bude porovnávat?) 

a třetí otázka (Kdo je v tom nejlepší?) odhalují charakteristiky ovlivňující míru 

spokojenosti zákazníků. Druhá otázka (Jak to děláme my?) a čtvrtá otázka (Jak to 

dělají oni?) porovnává metody, přístupy a nástroje využívané mezi podnikem a 

zvoleným partnerem. Odpovědi na první dvě otázky poskytuje hloubková analýza 
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interních dat, odpovědi na zbylé dvě jsou provedeny shromážděním externích dat, 

především od zvolené organizace. 

3. Model EFQM – model vytvořený Evropskou nadací pro management jakosti opět 

rozděluje aktivit do čtyř základních částí: plánování, shromažďování, analýza, 

adaptace. První fáze je typická vytvořením benchmarkingové studie, včetně ozna-

čení potencionálních partnerů. Pro druhou fázi je typický sběr dat umožňující roz-

poznání přístupů a metod pro vlastní zlepšení, většinou probíhá formou dotazníku. 

Pro analýzu (třetí fázi) je typické nalezení rozdílů zainteresovaných stran a posou-

zení možnosti přenést rozdíly do vlastního podniku předložením vrcholnému vede-

ní. Fáze adaptace si klade za cíl vytvoření plánu, který svým přenesením do dané 

organizace umožní realizaci zlepšení a také stanoví jeho cíle a postupy. 

4.4 Fáze benchmarkingu 

Pro všechny fáze benchmarkingu podle Nenadála, Vykydala a Halfarové (2011, s. 45-50) 

je typické, že mají osobu, která nese odpovědnost za výsledky dané fáze. S tím souvisejí 

také odpovídající pravomoci. Do jednotlivých fází může zasahovat vrcholové vedení. Kaž-

dá fáze je rozdělena na jednotlivé procesy, které musí na sebe navazovat: 

1. Iniciační fáze – hlavní cílem je posouzení potřeby změn v organizaci ze strany vr-

cholových manažerů. Pokud jsou změny zapotřebí, dochází k tvorbě konkrétního 

modelu benchmarkingu, včetně definice jednotlivých procesů. 

2. Plánovací fáze – základem pro tuto fázi je nalezení vhodného partnera ze strany 

vedení podniku. Definují se postupy a formy zpracování dat od zvoleného partnera, 

včetně dohodnutých pravidel.  

3. Analytická fáze – zásadní pro tuto fází je podrobné zpracování a vyhodnocení dat o 

vlastní výkonnosti a výkonnosti partnerů. Pokud jsou nalezeny rozdíly, je také ne-

zbytné objasnit jejich příčinu. 

4. Integrační fáze – rozdíly zjištěné v analytické fázi jsou předloženy vrcholovým 

manažerům, kteří rozhodnou o cílech vlastního zlepšení s ohledem na strategický 

vývoj podniku.  

5. Realizační fáze – má za úkol efektivně přenést do praxe opatření, které odstraní 

vzniklé rozdíly, které byly zjištěny ve předešlých fázích. To dává podniku možnost 

dalšího zlepšování se. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA FIRMY HUBERT KUTŇÁK, S. R. O. 

Webová stránka autosvetla.cz udává, že historie firmy Hubert Kutňák, s.r.o. sahá hluboko 

do 20. století, kdy firma byla založena v roce 1939 v areálu Baťových závodů. Rozmach 

nastává v průběhu 90. let. V roce 1992 byla opět obnovena a firma začíná využívat nové 

prostory v průmyslovém areálu Zlín – Rybníky. Dochází také k výrazné expanzi nejen po 

evropském trhu, ale také například do severní Afriky (Alžírsko, Barma, aj.). Na začátku 

nového tisíciletí začíná rozšiřovat svůj velkoobchod s autoelektrikou nejen pro nákladní 

automobily, ale také návěsy, autobusy a zemědělské stroje. Průlomovým rokem pro spo-

lečnost je rok 2004, kdy dochází ke spuštění prvního e-shopu. Nyní má firma sídlo 

v průmyslovém areálu v Lukově u Zlína, kde využívá nově vybudované moderní logistické 

centrum (od roku 2015).  

V současné době firma Hubert Kutňák, s.r.o. patří mezi přední dodavatele autoelektriky na 

nákladní vozidla, návěsy, autobusy, pracovní stroje a zemědělskou techniku. Velkou část 

výrobků si sama vyvíjí a vyrábí v partnerských továrnách v Evropě a Asii. Pod několika 

privátními značkami dodává své výrobky B2B (důraz kladen na zajištění obchodu) zákaz-

níkům po celé Evropské unii. Každým rokem uvádí desítky nových technologií, které pre-

zentuje evropským distributorům na unikátním B2B portále. (Interní materiály, 2016) 

 

Obr. 2. Logo firmy, zdroj: autosvetla.cz 

5.1 Nabízené produkty  

Všechny nabízené produkty se týkají autoelektriky a náhradních dílů nejen pro nákladní 

automobily, ale také pro autobusy, zemědělské a pracovní stroje. Firma se orientuje vý-

hradně na velkoobchod a dodávky pro prvovýrobu. K dispozici má jak vlastní výrobky, 

originální díly, tak i náhrady v nejvyšší možné kvalitě. Všechny položky se snaží držet 

v dostatečném množství skladem tak, aby mohly být dodávky plněny do 24 hodin. Na tom-

to si firma velmi zakládá. Mezi produkty firmy se řadí: 
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 Osvětlení na všechny vozy LKW (kamiony) a návěsy/přívěsy. 

 Pracovní světla, majáky, světelné rampy.  

 Propojovací kabely, zásuvky a zástrčky. 

 Reflexní tabule a samolepky. 

 Poziční světla a tykadla. 

 Zadní skupinové svítilny. 

 Opravné sady. 

 Rozvodné skřínky.  

 Kamerové sety zpětného chodu.  

 Startéry a alternátory. 

 Stírací lišty. 

 Žárovky.  

 

Obr. 3. Světlomet, zdroj: autosvetla.cz 
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Obr. 4. Prac. světlomet, zdroj: autosvetla.cz 

 

Obr. 5. Maják, zdroj: autosvetla.cz 

 

Obr. 6. Vlastní značky a značky evropských distributorů, zdroj: autosvetla.cz 
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5.2 SWOT analýza  

Pomocí SWOT analýzy lze velmi účinně identifikovat silné a slabé stránky podniku (vnitř-

ní prostředí) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (vnější prostředí). Podle Jakubíkové 

(2008, s. 103) je hlavním cílem identifikovat jak se současná firemní strategie dokáže vy-

rovnat se změnami, které nastávají v prostředí.  

5.2.1 Silné stránky  

Silné stránky udávají přednosti, ve kterých podnik vyniká, a zároveň mohou udávat budou-

cí směřování podniku. Mezi silné stránky patří:  

 Široký sortiment výrobků. 

 Cenová politika.  

 Vysoká kvalita nabízených produktů.  

 Nové sídlo firmy - logistické centrum.  

 Vysoká odbornost zaměstnanců.  

 Stabilní finanční pozice.  

 Expanze nabízených produktů.  

 Dodavatelé z celého světa. 

5.2.2 Slabé stránky  

Slabé stránky naopak poukazují na nedostatky, které firma zatím není schopna řešit. 

 Nestálost zaměstnanců.  

 Smluvní vztahy s velkými odběrateli.  

 Nízké povědomí o firemní značce. 

 Delší čekací doba u některých druhů zboží. 

 Neprodejné zásoby.   

5.2.3 Příležitosti 

Příležitosti vyjadřují možnost budoucího růstu firmy a otevírá prostory pro navázání no-

vých smluvních partnerů. 

 Expanze na zahraniční trhy.  

 Dotace z prostředků EU.  
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 Využívání nejmodernější technologie.  

 Prezentace na veletrzích s automobilovým průmyslem. 

5.2.4 Hrozby  

I když to na první pohled nevypadá, tak hrozby jsou důležitou součástí SWOT analýzy, 

v případě jejich eliminace může firma nadále upevňovat pozici na trhu.  

 Konkurence firem z východu.  

 Kurzové riziko. 

 Rostoucí ceny vstupů do výroby. 

5.3 Konkurence  

Společnost působí v automobilovém průmyslu, který patří mezi nejrozšířenější průmyslové 

odvětví v České republice. Tudíž i konkurence jednotlivých firem mezi sebou je docela 

značná. Společnost Hubert Kutňák s.r.o., působí na trhu především v oblasti velkoobchodu 

a specializovaného maloobchodu. Podle klasifikace CZ-NACE spadá do odvětví 45 Vel-

koobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Konkrétně se jedná o klasifikaci 

45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů.  Nej-

větší konkurenti pro firmu samozřejmě působí ve velice podobných oblastech. Mezi nej-

větší konkurenty, kteří budou i součástí srovnávání ukazatelů finanční analýzy a následné-

ho benchmarkingu, patří obchodní společnosti PROPLAST CZ, s.r.o. a VAPOL CZ, s.r.o. 

5.3.1 Charakteristika společnosti PROPLAST CZ, s.r.o. 

Interní materiály (2016) uvádějí, že společnost působí na českém trhu od roku 1999 a její 

produkty jsou vyráběny především v německém Frankfurtu nad Mohanem ale také 

v dalších evropských zemích. Jedná o jednoho z největších výrobců světelné techniky pro 

automobily a podle informací firmy používají nejvyspělejší LED technologii u svých vý-

robků. Společnost spolupracuje s firmami napříč celou Českou republikou a také se zahra-

ničím. Hlavní činnost společnosti PROPLAST CZ, s.r.o. spočívá v koupi zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje. Mezi produkty dané společnosti patří:  

 Osvětlení automobilů.  

 Pracovní světla. 

 Poziční světla. 
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 Tykadla.  

 Majáky. 

 Zadní skupinová světla.  

 Reflexní světla.  

 Konektory, spínací skříňky. 

5.3.2 Charakteristika společnosti VAPOL CZ, s.r.o. 

Podle interních materiálů (2016) byla společnost založena v roce 2002 a předmět její čin-

nosti je založený na velkoobchodu a maloobchodu s díly a příslušenstvím pro motorová 

vozidla, ale také na opravy vozidel. Zabývá se prodejem automobilových dílů a doplňků 

prostřednictvím svých obchodních partnerů na území České republiky, Slovenska a Ma-

ďarska. Firma VAPOL CZ, s.r.o. využívá nejmodernější technologie. Vize společnosti je 

nastavená pro budování moderní středoevropské obchodní firmy, která klade důraz na spo-

lehlivost a usilující o dlouhodobé přátelství vně i uvnitř firmy. Podle poslední výroční 

zprávy činil průměrný stav zaměstnanců 43, což převyšuje výše zmíněné konkurenční fir-

my. Mezi nabízené firemní produkty a služby patří:  

 Světla a světelná technika (pracovní, poziční, zadní skupinové světla). 

 Majáky, reflexní pásky a odrazky.  

 Upínací technika.  

 Díly pro přívěsné vozíky (brzdy, blatníky, elektroinstalace). 

 Autodíly (řemeny, tlumiče, ramena, klimatizace, výfukové systémy, motorové dí-

ly). 

 Žárovky a stěrače. 

 Autodoplňky (poklice, řetězy, povinná výbava, autochemie). 

 Díly a příslušenství pro motocykly. 

 Elektrokabeláže a zásuvky.  
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6 FINANČNÍ ANALÝZA  

Tato část je stěžejní z hlediska celého obsahu bakalářské práce. Úkolem této části je zhod-

nocení finanční situace ve společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční 

analýzy, které byly detailně popsány v teoretické části této práce. Pro finanční analýzu 

budou využity údaje z účetních výkazů společnosti, konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, které jsou zveřejněny ve veřejném rejstříku.  

Po dohodě s vedením firmy Hubert Kutňák, s. r. o. je tato praktická část bakalářské práce 

také směřována do oblasti benchmarkingu společnosti. Pro tuto oblast byly vybrány firmy 

PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. jejichž stručná charakteristika je uvedena 

v kapitole 5.3 této práce. Předmětem analýzy je srovnání rozdílových a poměrových ukaza-

telů daných společností v letech 2014 až 2016. 

6.1 Horizontální analýza rozvahy  

Tato část spadá pod analýzu absolutních ukazatelů finanční analýzy, mezi které ještě patří 

vertikální analýza.  Horizontální analýza rozvahy je rozdělena na analýzu majetkové struk-

tury a analýzu finanční struktury. V této části je důležitá analýza účetních výkazu, ve kte-

rých lze odhalit vývoje trendy pomocí jednotlivých ukazatelů a také meziroční změny 

v procentním a absolutním vyjádření.  

6.1.1 Horizontální analýza majetkové struktury firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Tab. 4. Vývoj položek aktiv v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka  
Rok 

2014 2015 2016 

Celková aktiva  34222 33012 35651 

Dlouhodobý majetek  16844 17096 18152 

DNM 56 22 182 

DHM 16788 17074 17970 

Stavby  15058 14554 15544 

Oběžná aktiva  17314 15864 17458 

Zásoby  8709 8400 8990 

Krátkodobé pohledávky 4376 4406 5211 

Peněžní prostředky  4229 3058 3257 

Časové rozlišení  64 52 41 
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Tab. 5. Horizontální analýza vybraných položek aktiv, zdroj: vlastní zpracování dle účet-

ních výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka  
2015/2014 2016/2015 

% abs. % abs. 

Celková aktiva  96,46% -1210 107,99% 2639 

Dlouhodobý majetek  101,50% 252 106,18% 1056 

DNM 39,29% -34 827,27% 160 

DHM 101,70% 286 105,25% 896 

Stavby  96,65% -504 106,80% 990 

Oběžná aktiva  91,63% -1450 110,05% 1594 

Zásoby  96,45% -309 107,02% 590 

Krátkodobé pohledávky 100,69% 30 118,27% 805 

Peněžní prostředky  72,31% -1171 106,51% 199 

Časové rozlišení  81,25% -12 78,85% -11 

Jak je patrné z tabulek, tak celková výše aktiv se v letech 2014 – 2016 příliš nezměnila, a 

došlo spíše k výkyvu hodnot. Celková aktiva dosáhla k 31. 12. 2014 hodnoty 34 222 tis. 

Kč. V následujícím roce došlo k propadu o zhruba 3,5%, především z důvodu úbytku pe-

něžních prostředků a také z důvodu prodeje zboží, které rovněž pokleslo o 3,5%. Peněžní 

prostředky byly využity k pořízení dlouhodobého majetku a také úhradě některých závazků 

V následujícím roce došlo opět k nárůstu hodnoty celkových aktiv z důvodu přírůstku 

dlouhodobého a oběžného majetku. Celkově aktiva ve sledovaném období (2014 – 2016) 

vzrostly o 4,5%, v absolutním vyjádření se jedná o částku 1 429 tis. Kč. V následujících 

letech se očekává další nárůst hodnoty celkových aktiv.  

Mezi důležité položky majetkové struktury společnosti patří dlouhodobý majetek, který 

měl ve sledovaném období rostoucí trend. Dlouhodobý majetek narostl ve sledovaném 

období o více než 7%, v absolutním vyjádření se jedná o částku 1 308 tis. Kč. Největší 

položku dlouhodobého majetku tvoří stavby, u kterých byl patrný kolísavý trend, kdy nej-

prve došlo k poklesu a poté opět k nárůstu. Tento nárůst převýšil původní hodnotu z roku 

2014 o téměř 500 tis. Kč. Zajímavostí je, že DHM do kterého patří i již zmíněné stavby 

měl ve sledovaném období rostoucí trend, který koresponduje s vývojem hodnoty celkové-

ho dlouhodobého majetku. Tento rostoucí trend je zapříčiněn stále se zvyšující hodnotou, 

která je způsobena např. koupí nového automobilu a dalšího vybavení.   

Nejdůležitější položkou celého výkazu jsou oběžná aktiva. Tato skutečnost je dána charak-

terem společnosti. Vývoj oběžných aktiv měl značně kolísavý charakter, kdy nejprve došlo 

k poklesu celkové hodnoty o téměř 9%, avšak poté k opětovnému nárůstu bezmála 20%. 
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V celkovém vyjádření šlo v analyzovaných letech o absolutní nárůst v hodnotě 144 tis. Kč. 

Vývoj jednotlivých položek oběžných aktiv je shodný s celkovým vývojem. Největší mezi-

roční nárůst zaznamenaly peněžní prostředky.  

Aktivní položka časové rozlišení, do kterého patří náklady příštích období, měla po celou 

dobu klesající vývoj. Došlo k poklesu o 41%, v absolutním vyjádření o 23 tis. Kč, z hledis-

ka majetkové struktury podniku, nejde o nikterak významnou částku.  

6.1.2 Horizontální analýza finanční struktury firmy Hubert Kutňák, s. r. o.  

Tab. 6. Vývoj položek pasiv v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 
Rok 

2014 2015 2016 

Celková pasiva  34222 33012 35651 

Vlastní kapitál  15872 16680 17312 

Základní kapitál  200 200 200 

Fondy ze zisku  9 9 9 

VH minulých let  14769 15599 16405 

VH běžného období  894 872 698 

Cizí zdroje  18246 16253 18099 

Dlouhodobé závazky  11525 11130 11754 

Krátkodobé závazky 6721 5123 6345 

Časové rozlišení 104 79 240 

Tab. 7. Horizontální analýza vybraných položek pasiv, zdroj: vlastní zpracování dle účet-

ních výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 
2015/2014 2016/2015 

% abs. % abs. 

Celková pasiva  96,46% -1210 107,99% 2639 

Vlastní kapitál  105,09% 808 103,79% 632 

Základní kapitál  100,00% 0 100,00% 0 

Fondy ze zisku  100,00% 0 100,00% 0 

VH minulých let  105,62% 830 105,17% 806 

VH běžného období  97,54% -22 80,05% -174 

Cizí zdroje  89,08% -1993 111,36% 1846 

Dlouhodobé závazky  96,57% -395 105,61% 624 

Krátkodobé závazky 76,22% -1598 123,85% 1222 

Časové rozlišení 75,96% -25 303,80% 161 

Vývoj hodnoty celkových pasiv je totožný s vývojem hodnoty aktiv. Tato skutečnost je 

způsobena dodržením bilančního principu, který říká, že se aktiva musejí rovnat pasivům. 
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Významnou položkou finanční struktury podniku je vlastní kapitál, který měl 

v analyzovaném období rostoucí charakter. Podnik tedy dokázal během sledovaných let 

zvýšit svůj vlastní kapitál. Jeho hodnota k 31. 12. 2014 činila 15 872 tis. Kč a během ob-

dobí došlo k nárůstu na hodnotu 17 312 tis. Kč, což značí nárůst o 1 440 tis. Kč, 

v procentním vyjádření o necelých 9%. Nárůst vlastního kapitálu zapříčinila především 

položka VH minulých let, která jako jediná rostla, za sledované období vzrostla o více než 

10%. Na druhé straně každoročně docházelo ke snižování VH běžného období.  

Nejvýznamnější oblastí finanční struktury podniku co do velikosti jsou cizí zdroje. U nich 

je patrný kolísavý trend, zapříčiněný poklesem závazků (krátkodobých i dlouhodobých) o 

1 993 tis. Kč v roce 2015. V následujícím roce však došlo opět k nárůstu, přibližně o stej-

nou částku, konkrétně o 1 846 tis. Kč. Tento růst byl zapříčiněn zvýšením hodnoty úvěru a 

zvýšenou hodnotou u položky závazky z obchodních vztahů. Mírně také narostly položky 

ostatních závazků, mezi které patří například závazky k zaměstnancům, závazky ze zákon-

ného pojištění a daňové závazky vůči státu.  Hodnota cizích zdrojů k 31. 12. 2016 dosaho-

vala výše 18 099 tis. Kč, což je o 147 tis. Kč méně než na konci roku 2014.  

Stejný vývoj jako cizí zdroje měly také položky časového rozlišení, konkrétně se jedná o 

položku výdajů příštího období. Tento kolísavý trend byl způsoben snížením o přibližně 

25%, avšak poté došlo k meziročnímu nárůstu o více než 300%. V absolutním vyjádření 

došlo k navýšení hodnoty z původních 104 tis. Kč na 240 tis. Kč k 31. 12. 2016.  

6.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 8. Vývoj položek výkazu zisku a ztráty v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování 

dle účetních výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 
Rok  

2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží  29520 33586 36187 

Výkonová spotřeba 24644 27779 29723 

Osobní náklady  3137 3377 4293 

Úpravy hodnot v prov. oblasti 179 735 803 

Ostatní provozní výnosy  10 80 272 

Ostatní provozní náklady 178 184 191 

Provozní VH 1392 1591 1449 

Nákladové úroky 81 309 301 

Ostatní finanční výnosy  120 81 14 

Ostatní finanční náklady  347 261 271 
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Finanční výsledek hospodaření -308 -489 -558 

VH před zdaněním  1084 1102 891 

Daň z příjmu  190 230 193 

VH po zdanění  894 872 698 

Čistý obrat 29650 33747 36473 

Tab. 9. Horizontální analýza výkazu a ztráty, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 
2015/2014 2016/2015 

% abs. % abs. 

Tržby za prodej zboží  113,77% 4066 107,74% 2601 

Výkonová spotřeba 112,72% 3135 107,00% 1944 

Osobní náklady  107,65% 240 127,12% 916 

Úpravy hodnot v prov. oblasti 410,61% 556 109,25% 68 

Ostatní provozní výnosy  800,00% 70 340,00% 192 

Ostatní provozní náklady 103,37% 6 103,80% 7 

Provozní VH 114,30% 199 91,07% -142 

Nákladové úroky 381,48% 228 97,41% -8 

Ostatní finanční výnosy  67,50% -39 17,28% -67 

Ostatní finanční náklady  75,22% -86 103,83% 10 

Finanční výsledek hospodaření 158,77% -181 114,11% -69 

VH před zdaněním  101,66% 18 80,85% -211 

Daň z příjmu  121,05% 40 83,91% -37 

VH po zdanění  97,54% -22 80,05% -174 

Čistý obrat 113,82% 4097 108,08% 2726 

Výkonnost podniku se posuzuje podle nejdůležitější položky výkazu zisku a ztráty, a tím je 

VH po zdanění. Ten měl klesající charakter, kdy klesl nejdříve o 22 tis. Kč a potom do-

konce o 174 tis. Kč. Mezi roky 2014 a 2015 sice došlo ke zvýšení této položky v absolut-

ním vyjádření o 18 tis. Kč, avšak došlo také k nárůstu také nákladových položek, což za-

příčinilo právě zmíněný pokles položky VH po zdanění.  

6.2.1 Horizontální analýza výnosů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Tab. 10. Horizontální analýza výnosů firmy, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok 

2015/2014 2016/2015 

% abs. % abs. 

Výnosy celkem  113,82% 4097 108,08% 2726 

Tržby za prodej zboží  113,77% 4066 107,74% 2601 

Ostatní provozní výnosy  800,00% 70 340,00% 192 
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Ostatní finanční výnosy  67,50% -39 17,28% -67 

Trend celkových výnosů je rostoucí, což je dobrý předpoklad pro rozvoj podniku. Celkové 

výnosy nejprve narostly o více než 13% a v následujícím roce pak ještě o dalších 8%. 

V absolutním vyjádření se zvýšily o 6 823 tis. Kč za celé sledované období. Celkové výno-

sy se zvýšily z původních 29 650 tis. Kč (stav k 31. 12. 2014) na 36 473 tis. Kč (stav k 31. 

12. 2016). Tento růst byl zapříčiněn především růstem položky tržby za prodej zboží, je-

jichž vývoj kopíroval vývoj celkových nákladů. Tržby za prodej zboží tvoří drtivou většinu 

výnosů podniku, tato skutečnost je dána charakterem společnosti. Tržby za prodej zboží za 

celé sledované období o více než 20%. Původní hodnota činila 29 520 tis. Kč, v následují-

cím roce narostla na 33 586 tis. Kč, to značí nárůst o více než 13%, v absolutním vyjádření 

se pak jedná o částku 4 066 tis. Kč. V dalším roce pokračoval rostoucí trend téměř 8%, 

v absolutním vyjádření o částku 2 601 tis. Kč. Celkově tak hodnota tržeb za zboží dosáhla 

částky 36 187 tis. Kč k 31. 12. 2016. 

Ostatní provozní výnosy, které tvoří nepatrnou část celkových výnosů, měly taktéž rostou-

cí charakter. Meziroční nárůsty se pohybuje v řádech stovek %. Mezi tyto výnosy 

v podniku patří tržby z prodaného dlouhodobého majetku. Tento růst je vyčíslen částkou 

262 tis. Kč v rámci celého sledovaného období. 

Pouze ostatní finanční výnosy měly klesající trend, ale opět se nejedná o příliš podstatnou 

částku vzhledem k celkovým výnosům. Tyto výnosy činily na začátku sledovaného období 

120 tis. Kč, následně poklesly o 39 tis. Kč na částku 81 tis. Kč. Tento pokles pokračoval i 

v dalším období, kdy se tyto výnosy snížily o 67 tis. Kč, resp. o více než 80%.  

6.2.2 Horizontální analýza nákladů firmy Hubert Kutňák, s. r. o.  

Tab. 11. Horizontální analýza nákladů firmy, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok 

2015/2014 2016/2015 

% abs.  % abs. 

Náklady celkem  114,28% 4079 109,00% 2937 

Výkonová spotřeba 112,72% 3135 107,00% 1944 

Osobní náklady  107,65% 240 127,12% 916 

Úpravy hodnot v prov. oblasti 410,61% 556 109,25% 68 

Ostatní provozní náklady 103,37% 6 103,80% 7 

Nákladové úroky 381,48% 228 97,41% -8 
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Ostatní finanční náklady  75,22% -86 103,83% 10 

Z tabulky je patrné, že vývoj celkových nákladů je téměř shodný s vývojem celkových 

výnosů, které byli analyzovány v předchozí tabulce. Tyto celkové náklady rostly nejprve o 

14%, v absolutním vyjádření mluvíme o částce 4 079 tis. Kč. V dalším sledovaném období 

pokračuje rostoucí charakter, konkrétně devítiprocentní růst, který je v absolutním vyjád-

ření charakterizován částkou 2 937 tis. Kč. Celkové náklady tedy vzrostly z původní hod-

noty k 31. 12. 2014, která činila 28 566 tis. Kč, na hodnotu 35 582 tis. Kč platnou k 31. 12. 

2016. 

Pokud se podíváme na složení jednotlivých položek nákladů, tak ty mají taktéž rostoucí 

charakter. Výjimku tvoří pouze nákladové úroky v posledním analyzovaném období, a také 

ostatní finanční náklady v prvním analyzovaném období. Razantní nárůst zaznamenaly 

položky úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy) a nákladové úroky, obě položky shodně 

v prvním analyzovaném období. Tento nárůst se pohyboval v řádech stovek % a byl způ-

soben pořízením nového dlouhodobého majetku formou úvěru, což s sebou přináší zvýšení 

odpisů, a jelikož se jedná o nový majetek, také zvýšení finančních úroků.  

Položka výkonová spotřeba, do které spadají náklady na prodané zboží, spotřeba materiálu 

a energie a také nákladová položka služby, zaznamenala v prvním sledovaném období ná-

růst o 12% na hodnotu 27 779 tis. Kč. Tento růst je vyčíslen částkou 3 135 tis. Kč. V dal-

ším roce došlo k nárůstu o 7%, v absolutním vyjádření se jedná o částku 1 944 tis. Kč. Ko-

nečná hodnota této položky dosáhla 29 723 tis. Kč k 31. 12. 2016. 

Další významnou nákladovou položkou z hlediska objemu jsou osobní náklady, které měly 

taktéž rostoucí charakter, nejprve o 7% v prvním analyzovaném období, následně o dalších 

27%. Celkově tento nárůst v absolutním vyjádření činí 1 156 tis. Kč. Tato skutečnost je 

zapříčiněna zvýšeným počtem zaměstnanců podniku, a také zvyšujícím se mzdám.  

Ostatní provozní náklady, do kterých podnik řadí daně a poplatky, rostly pouze nepatrně o 

6% v období 2015/2014, resp. 7 tis. Kč v období 2016/2015. Jednotlivý meziroční nárůst 

činil 3%. Ostatní finanční náklady nejprve poklesly o 25%, aby potom následně vzrostly o 

28%.  Celkově se snížily o 76 tis. Kč na hodnotu 271 tis. Kč platnou k 31. 12. 2016. 
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6.3 Vertikální analýza rozvahy  

Úkolem vertikální analýzy je udělat procentní rozbor firmy Hubert Kutňák, s. r. o., který 

spočívá ve vyjádření jednotlivých položek rozvahy jako procentuálního podílu ke zvolené 

základně, která má hodnotu 100%. Touto základnou jsou celková aktiva nebo pasiva. 

6.3.1 Vertikální analýza majetkové struktury firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Tab. 12. Vertikální analýza vybraných položek aktiv, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok  

2014 2015 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Celková aktiva  34222 100,00% 33012 100,00% 35651 100,00% 

Dlouhodobý majetek  16844 49,22% 17096 51,79% 18152 50,92% 

DNM 56 0,16% 22 0,07% 182 0,51% 

DHM 16788 49,06% 17074 51,72% 17970 50,41% 

*Stavby  15058 44,00% 14554 44,09% 15544 43,60% 

Oběžná aktiva  17314 50,59% 15864 48,06% 17458 48,97% 

Zásoby  8709 25,45% 8400 25,45% 8990 25,22% 

Krátkodobé pohledávky 4376 12,79% 4406 13,35% 5211 14,62% 

Peněžní prostředky  4229 12,36% 3058 9,26% 3257 9,14% 

Časové rozlišení  64 0,19% 52 0,16% 41 0,12% 

Jak již bylo dříve zmíněno, firma Hubert Kutňák, s. r. o. není výrobní firmou se složitým 

výrobním procesem vyžadujícím vysoký podíl dlouhodobého majetku. Přesto dlouhodobý 

majetek tvoří necelou polovinu celkové majetkové struktury. Je to dáno faktem, že podnik 

má zbrusu nové logistické centrum a také zvyšující potřebu co se týče vybavení ve formě 

dlouhodobého majetku. Tento fakt se odráží ve skutečnosti, že podíl DM na celkové ma-

jetkové struktuře mírně narostl z původních 49% na necelých 51%. Dlouhodobý majetek je 

tvořen z většiny dlouhodobým hmotným majetkem, který v analyzovaném období zazna-

menal kolísavý trend, kdy nejprve vzrostl z hodnoty 49,06% na hodnotu 51,72%, aby po-

tom následně poklesl na hodnotu 50,41%. Velkou část dlouhodobého hmotného majetku 

tvoří stavby vzhledem k již zmíněnému logistickému centru. Podíl staveb na DHM nepatr-

ně klesá. Nejprve v roce 2014 dosahovaly podílu 44%, v roce 2015 vzrostly o 0,09% a poté 

nastal pokles na úroveň 43,6%. Podíl dlouhodobého nehmotného majetku je zanedbatelný 

a v roce 2016 dosahuje hodnoty 0,51%.  
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Významným podílem na celkové majetkové struktuře se vyznačují položky spadající do 

oběžných aktiv. Jejich podíl za celkové analyzované období je kolísající, nejvyšší hodnoty 

dosáhl v roce 2014 50,59%, poté došlo ke snížení o 2,5% v roce 2016 a následnému zvý-

šení na úroveň 48,97% v roce 2016. Polovina oběžných zásob je tvořena zásobami zboží. 

Podíl zboží na majetkové struktuře zůstává téměř stabilní na hodnotě převyšující 25%, na 

struktuře oběžných aktiv se zboží podílí stále se zvyšující hodnotou.  Podíl krátkodobých 

pohledávek vzhledem k majetkové struktuře narůstá. V roce 2014 dosahoval 12,79%, ale 

v roce 2016 to je již 14,62%.  Naopak klesá podíl peněžních prostředků, kdy v roce 2014 

dosahoval hodnoty 12,36%, avšak v roce 2016 již pouze 9,14%. 

Podíl časového rozlišení je rok od roku klesající a průměrná hodnota v analyzovaném ob-

dobí dosahuje 0,16%. 

6.3.2 Vertikální analýza finanční struktury firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Tab. 13. Vertikální analýza vybraných položek pasiv, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok  

2014 2015 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Celková pasiva  34222 100,00% 33012 100,00% 35651 100,00% 

Vlastní kapitál  15872 46,38% 16680 50,53% 17312 48,56% 

Základní kapitál  200 0,58% 200 0,61% 200 0,56% 

Fondy ze zisku  9 0,03% 9 0,03% 9 0,03% 

VH minulých let  14769 43,16% 15599 47,25% 16405 46,02% 

VH běžného období  894 2,61% 872 2,64% 698 1,96% 

Cizí zdroje  18246 53,32% 16253 49,23% 18099 50,77% 

Dlouhodobé závazky  11525 33,68% 11130 33,72% 11754 32,97% 

Krátkodobé závazky 6721 19,64% 5123 15,52% 6345 17,80% 

Časové rozlišení 104 0,30% 79 0,24% 240 0,67% 

Z tabulky je zřejmé, že podnik využívá nepatrně více cizích zdrojů než vlastních zdrojů 

financování. Tato skutečnost je dána také úvěrem na výstavbu logistického centra, takže 

podíl cizích zdrojů není zase až tolik vysoký, ale přesto se jedná spíše o agresivnější strate-

gii financování, která je rizikovější. Podíl vlastního kapitálu má kolísavý trend, kdy v roce 

2014 dosahoval úrovně 46,38%, poté v roce 2015 došlo ke zvýšení o více než 4%, ale poté 

nastal propad o 2% na úroveň 48,56% v roce 2016. Výše základní kapitálu je neměnná, ale 

objem vlastního kapitálu narůstá. To je známka toho, že podnik je trvale ziskový. Nejdůle-

žitější položkou vlastního kapitálu je VH minulých let, jehož hodnota opět ve sledovaném 
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období kolísá a v roce 2016 dosahuje hodnoty 46,02%, což je o necelé 3% více než v roce 

2014. Důležitou skutečností, která vyplývá z tabulky, je že podnik dosažený zisk zadržuje 

v podniku pro jeho další rozvoj. VH běžného období měl z počátku rostoucí trend, kdy na 

počátku dosahoval podílu 2,61% a v roce 2015 se nepatrně zvýšil na 2,64%. Poté ovšem 

došlo k poklesu na hodnotu 1,96%. 

Hodnota cizích zdrojů, které tvoří nadpoloviční většinu, má kolísavý charakter i vzhledem 

ke kolísavému charakteru položek, které jsou součástí cizích zdrojů. Cizí zdroje zpočátku 

tvořily přes 53% finanční struktury podniku, poté v roce 2015 klesly na 49,23% a v roce 

2016 mírně narostly na 50,77%. Tyto cizí zdroje jsou převážně tvořeny dlouhodobými zá-

vazky, které jsou tvořeny závazky k úvěrovým institucím. Ty mají taktéž proměnlivý vý-

voj, kdy nejprve dochází k jejich nepatrnému zvýšení na hodnotu 33,72%, tedy nárůstu o 

0,04% oproti předešlému roku. Poté však následuje mírný pokles na hodnotu 32,97% 

v roce 2016, jejich množství se však v tomto roce zvýšilo z důvodu rozvoje společnosti. 

Krátkodobé závazky mají rovněž kolísavý vývoj, kdy z hodnoty 19,64% v roce 2014 došlo 

k velkému poklesu o více než 4% na hodnotu 15,52%. V následujícím roce dochází ke 

zvýšení o 2%. Tyto krátkodobé závazky jsou tvořeny převážně závazky z obchodních 

vztahů, vůči zaměstnancům a také daňovými závazky.  

Časové rozlišení v analyzovaných letech dosahovalo průměrné hodnoty 0,40%, jedná se 

však o zanedbatelný podíl vzhledem k celkové finanční struktuře. 

6.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

Úkolem vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je udělat procentní rozbor jednotlivých 

položek výnosu a nákladů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

6.4.1 Vertikální analýza výnosů firmy Hubert Kutňák, s. r. o.  

Tab. 14. Vertikální analýza výnosů firmy, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok 

2014 2015 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Výnosy celkem  29650 100,00% 33747 100,00% 36473 100,00% 

Tržby za prodej zboží  29520 99,56% 33586 99,52% 36187 99,22% 

Ostatní provozní výnosy  10 0,03% 80 0,24% 272 0,75% 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 66 

 

Ostatní finanční výnosy  120 0,40% 81 0,24% 14 0,04% 

Z tabulky je jednoznačně patrné, že má firma výrazně obchodní charakter, jelikož tržby za 

prodej zboží tvoří drtivou většinu všech výnosů. Tržby za prodej zboží se ve sledovaném 

období drží vysoko nad hranicí 99%. Nejvyššího podílu dosáhly v roce 2014, kdy podíl 

činil 99,56%, v následujícím roce došlo k poklesu o 0,04%. Vyšší pokles nastal v roce 

2016, kdy se hodnota podílu dostala na 99,22%. 

Firma Hubert Kutňák, s. r. o. vykazuje ještě dvě výnosové položky, konkrétně ostatní pro-

vozní výnosy a ostatní finanční výnosy. Ostatní provozní výnosy na rozdíl od těch finanč-

ních v analyzovaném období rostly. Celkově se jejich podíl zvýšil z původní hodnoty 

0,03% v roce 2014 na hodnotu 0,75% v roce 2016. Ostatní finanční výnosy měly opačný 

charakter, ve sledovaném období poklesly z původní hodnoty 0,40% v roce 2014 na hod-

notu 0,04% v roce 2016. 

6.4.2 Vertikální analýza nákladů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Tab. 15. Vertikální analýza nákladů firmy, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

firmy Hubert Kutňák, s. r. o. 

Položka 

Rok 

2014 2015 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Náklady celkem  28566 100,00% 32645 100,00% 35582 100,00% 

Výkonová spotřeba 24644 86,27% 27779 85,09% 29723 83,53% 

Osobní náklady  3137 10,98% 3377 10,34% 4293 12,07% 

Úpravy hodnot v prov. oblasti 179 0,63% 735 2,25% 803 2,26% 

Ostatní provozní náklady 178 0,62% 184 0,56% 191 0,54% 

Nákladové úroky 81 0,28% 309 0,95% 301 0,85% 

Ostatní finanční náklady  347 1,21% 261 0,80% 271 0,76% 

Tabulka udává procentuální složení jednotlivých položek nákladů. Největší podíl předsta-

vuje položka výkonová spotřeba, která je tvořena z převážné většiny náklady na prodané 

zboží. Její nepatrnou část pak tvoří ještě náklady typu spotřeby materiálu a energií a také 

služeb. Výkonová spotřeba má v analyzovaném období klesající charakter. V roce 2014 

ještě tvořila více jak 86%, za sledované období však poklesla o celkové 2,74% na hodnotu 

83,53% v roce 2016. 

Další významnou část tvoří osobní náklady, které měly zpočátku klesající charakter. Tento 

pokles však činil pouze 0,64%, v následujícím roce došlo k nárůstu podílu o 1,73% na 

hodnotu 12,07%. Tento růst by způsoben zvýšením počtu zaměstnanců. 
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Úpravy hodnot v provozní oblasti měly po celé analyzované období vzrůstající hodnotu 

podílu. Tato položka je tvořena výhradně odpisy dlouhodobého majetku. Tento rostoucí 

charakter je dán nákupem nového dlouhodobého majetku, kdy v prvních letech jsou odpisy 

vyšší. Celkový nárůst za sledované období činil 1,63%. Avšak mezi léty 2015 a 2016 tento 

nárůst činil pouze 0,01%. 

Nákladové úroky vykazovaly proměnlivý vývoj, kdy mezi léty 2014 a 2015 došlo k ná-

růstu 0,67% a a poté k následnému poklesu o 0,1% v roce 2016. Nárůst byl zapříčiněn no-

vým zadlužením podniku, i v souvislosti s nákupem dlouhodobého majetku. 

Položky ostatní provozní náklady a ostatní finanční náklady měly klesající charakter. Tento 

pokles byl patrnější o ostatních finančních nákladů, které za sledované období poklesly o 

0,45%, kdy průměrná hodnota za analyzované období činila 0,92%. Ostatní provozní ná-

klady v tomto období poklesly pouze o 0,08% a jejich průměrný podíl na celkových nákla-

dech činil 0,57%. 

6.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Od této část finanční analýzy dochází ke srovnání společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. s fir-

mami PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. Analýza rozdílových ukazatelů v sobě 

zahrnuje analýzu ukazatele čistého pracovního kapitálu. Tato analýza je prováděna s ohle-

dem na zjištění likvidity podniku. Čistý pracovní kapitál se počítá z rozdílu mezi oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky a má velký vliv na platební schopnost. 

Tab. 16. Vývoj ČPK v jednotlivých letech, zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 

jednotlivých firem   

Firma 
Rok  

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 10593 10741 11113 

PROPLAST CZ, s.r.o. 7943 5973 7216 

VAPOL CZ, s.r.o. 20361 18323 23782 

Z tab. 16. vyplývá, že se jedná o podniky s dostatečnou likviditou, jelikož ve všech sledo-

vaných letech jsou hodnoty ČPK kladné. Nejvyšší hodnoty u tohoto ukazatele dosahuje 

společnost VAPOL CZ, s. r. o. v roce 2016 23 782 tis. Kč, a to znamená nárůst o 5 459 tis. 

Kč oproti roku 2015. Tento stav také ovlivňuje výše bilanční sumy, protože u této společ-

nosti je dvojnásobná oproti společnosti Hubert Kutňák, s. r. o., téměř čtyřnásobná oproti 

společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. U společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. je potěšujícím 
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faktem, že hodnota ČPK jako jediné z uvedených společností rok od roku vzrůstá. Za sle-

dované období došlo u tohoto ukazatele k nárůstu o 520 tis. Kč. 

6.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Po absolutních a rozdílových ukazatelích přichází na řadu poměrové ukazatele, které jsou 

považovány za základní nástroj finanční analýzy. Umožňují totiž získat rychlou představou 

o finanční situaci v podniku. Při této analýze dojde v rámci opět v benchmarkingu ke srov-

nání ukazatelů firmy Hubert Kutňák, s. r. o. a firem PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, 

s. r. o. Analýza poměrových ukazatelů bude rozdělena na základní ukazatele zadluženosti, 

likvidity, rentability a aktivity. 

6.6.1 Analýza zadluženosti  

Tab. 17. Vývoj celkové zadluženosti firem v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování 

dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 53,32% 49,23% 50,77% 

PROPLAST CZ, s.r.o. 54,57% 55,19% 55,61% 

VAPOL CZ, s.r.o. 42,62% 46,24% 52,48% 

Tab. 18. Vývoj míry zadluženosti u jednotlivých firem v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní 

zpracování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 1,15 0,97 1,05 

PROPLAST CZ, s.r.o. 1,20 1,24 1,27 

VAPOL CZ, s.r.o. 0,75 0,87 1,10 

Z první tabulky, která udává celkovou zadluženost podniků, je patrné že u firem 

PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. celková zadluženost rok od roku stoupá, 

zatímco u společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. má kolísavý trend. Nejvyšší zadluženosti do-

sahuje společnost PROPLAST CZ, s. r. o., kde se zadluženost pohybuje okolo 55%. Nej-

vyšší nárůst u této firmy nastal v roce 2015, kdy se hodnota zvýšila o 0,62% a v následují-

cím roce došlo opět k růstu o 0,42% na hodnotu 55,61%. Nejnižšího zadlužení dosahovala 

v prvních dvou analyzovaných obdobích společnost VAPOL CZ, s. r. o. i když mezi jed-

notlivými lety došlo k nárůstu z hodnoty 42,62% na hodnotu 46,24%. Ještě výraznější ná-
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růst nastal v následujícím roce, o 6,24%. U společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. došlo nejpr-

ve k poklesu o více než 4% v roce 2015, poté v následujícím roce došlo ke zvýšení o 

1,54%. Toto zvýšení není až tolik dramatické a v posledním roce dosahuje hodnota celko-

vého zadlužení nejnižší hodnoty ze všech podniků, což je velice pozitivní prvek. Nicméně 

u všech podniků se hodnota celkového zadlužení pohybuje v doporučeném rozmezí 30 až 

60%.  

Vývoj míry zadluženosti kopíruje u jednotlivých podniků vývoj celkové zadluženosti. U 

společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. opět dochází k pozitivní záležitosti, kdy v posledním 

sledovaném roce má opět nejnižší hodnotu tohoto ukazatele ze všech 3 podniků. Je nezbyt-

né také zmínit, že společnost PROPLAST CZ, s. r. o. je z hlediska míry zadluženosti více 

riziková než zbývající společnosti, jelikož využívá cizí zdroje krátkodobého charakteru, u 

kterých je kladen vyšší důraz na dřívější splacení a s tím je spojeno i vyšší riziko. Společ-

nosti Hubert Kutňák, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. mají převážnou většinu cizích zdrojů 

dlouhodobějšího charakteru. V posledním roce je nejvýraznější nárůst míry zadlužení u 

společnosti VAPOL CZ, s. r. o., konkrétně o 0,23. 

Tab. 19. Vývoj ukazatel krytí DM dlouhodobým kapitálem v letech 2014 – 2016, zdroj: 

vlastní zpracování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 1,63 1,63 1,60 

PROPLAST CZ, s.r.o. 9,41 3,65 6,28 

VAPOL CZ, s.r.o. 2,05 1,64 1,89 

Tato tabulka udává, jaké způsoby financování využívají jednotlivé podniky. Nejstabilnější 

vývoj ukazatele má firma Hubert Kutňák, s. r. o., u které došlo pouze k výkyvu v roce 

2016. Nastal pokles ukazatele o 0,03 na hodnotu 1,60. U firem PROPLAST CZ, s. r. o. a 

VAPOL CZ, s. r. o. došlo shodně ke kolísavému trendu ve vývoji ukazatele krytí dlouho-

dobého majetku dlouhodobým kapitálem. U společnosti  PROPLAST CZ, s. r. o. byl tento 

jev razantnější, kdy nejprve došlo k poklesu o 5,76 a v následujícím roce k růstu o 2,63. 

Z tabulky je patrné, že ani jedna společnost nevyužívá agresivní strategii financování, která 

je levnější, ale značně riziková. U společností Hubert Kutňák, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. 

můžeme hovořit o neutrální strategii financování, která je z daného pohledu nejvhodnější 

protože poskytuje prostor pro operativní řízení oběžných aktiv a krátkodobých závazků 

prostřednictvím potřebné výše ČPK. Společnost PROPLAST CZ, s. r. o. využívá spíše 
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konzervativní strategii financování, která má za následek vysokou finanční stabilitu podni-

ku, ale využívá k této stabilitě velké množství drahých dlouhodobých zdrojů.  

6.6.2 Analýza likvidity  

Tab. 20. Vývoj běžné likvidity (III. stupně) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování 

dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok  

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 2,58 3,10 2,75 

PROPLAST CZ, s.r.o. 1,77 1,57 1,73 

VAPOL CZ, s.r.o. 6,78 3,32 3,07 

Tab. 21. Vývoj pohotové likvidity (II. stupně) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpraco-

vání dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 1,28 1,46 1,33 

PROPLAST CZ, s.r.o. 0,69 0,61 0,65 

VAPOL CZ, s.r.o. 1,66 0,68 0,56 

Tab. 22. Vývoj hotovostní likvidity (I. stupně) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpraco-

vání dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 0,63 0,60 0,51 

PROPLAST CZ, s.r.o. 0,03 0,00 0,01 

VAPOL CZ, s.r.o. 0,54 0,10 0,10 

Ukazatelé likvidity ukazují, jak jsou podniky schopny dostát svým závazkům. Pro tab. 20., 

která vyjadřuje běžnou likviditu, je stanovená doporučená hodnota tohoto ukazatele 

v rozmezích 1,5 – 2,5. Je tedy nutné podotknout, že nejlepších výsledků dosahuje společ-

nost PROPLAST CZ, s. r. o., která jako jediná v analyzovaném období udržuje hodnotu 

tohoto ukazatele v doporučených mezích. Firma Hubert Kutňák, s. r. o. v roce 2014 mírně 

přesahuje doporučenou hranici o 0,08, v roce 2015 však dochází k nárůstu na hodnotu 3,1, 

což znamená, že hodnota oběžného majetku přesahuje 3,1 krát hodnotu krátkodobých zá-

vazků a podnik je tedy poměrně likvidní. V následujícím roce došlo k poklesu na hodnotu 

2,75, která se více přibližuje doporučené hranici. U společnosti VAPOL CZ, s. r. o. je patr-

ná vysoká likvidita, kdy se hodnota pohybovala výrazně nad doporučenou hranicí přede-
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vším v prvním roce. Společnost v tomto roce využívala velice nízké množství krátkodo-

bých závazků.  

Pro pohotovou likviditu (tab. 21.) se pohybuje doporučená hodnota v rozmezí 1 – 1,5. Je 

tedy patrné, že nejlepších výsledků v rámci tohoto ukazatele dosahuje společnost Hubert 

Kutňák, s. r. o., která se jako jediná po celou dobu pohybuje právě v tomto rozmezí, a to 

především v horní polovině této doporučené hodnoty. Společnost PROPLAST CZ, s. r. o. 

za celé období vůbec nedosáhla této hranice, nejvíce se jí přiblížila v roce 2014 hodnotou 

0,69. Firma VAPOL CZ, s. r. o. dosahuje doporučených hodnot pouze v roce 2014, poté 

však došlo k výraznému poklesu o téměř 1 v roce 2015, tento pokles byl způsoben výraz-

ným nárůstem krátkodobých závazků z obchodních vztahů. V následujícím roce došlo opět 

k poklesu o 0,12 na hodnotu 0,56. Společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. 

o. musejí tedy spoléhat na případný prodej zásob, aby se nedostaly do finančních potíží. 

U hotovostní likvidity (tab. 22.) je stanovena doporučená hodnota v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Podniky v analyzovaném období téměř nedosahují této hodnoty. Firma Hubert Kutňák, s. r. 

o. se pohybuje nad touto doporučenou hranicí, ale pouze nepatrně ji převyšuje. V prvním 

roce o 0,13, poté o 0,1 a nakonec v roce 2016 o 0,01. Je tedy pozitivní, že se společnost 

postupně dostává do doporučeného rozmezí a nemusíme hovořit o neefektivním využití 

finančních prostředků. Společnost PROPLAST CZ, s. r. o. se naopak pohybuje výrazně 

pod dolní hranicí doporučené hodnoty a tento stav se ji nepodařilo po analyzované období 

vylepšit. Tato skutečnost je zapříčiněna velice nízkým objemem peněžních prostředků vůči 

krátkodobým závazkům a nevyužíváním KFM. Společnost VAPOL CZ, s. r. o. v prvním 

roce nepatrně převyšuje doporučenou hranici, avšak poté nastává prudký pokles na hodno-

tu 0,1 v letech 2015 a 2016. Tento pokles je způsoben snížením využívaných peněžních 

prostředků a zvýšením krátkodobých závazků. Z posledního ukazatele likvidity tak nejlépe 

hodnotíme firmu Hubert Kutňák, s. r. o., která se sice mírně pohybuje nad doporučenou 

hranicí, ale za to má nejstabilnější vývoj v rámci ukazatele. 

Tab. 23. Vývoj podílu ČPK na oběžných aktivech v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpra-

cování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 0,61 0,68 0,64 

PROPLAST CZ, s.r.o. 0,44 0,36 0,42 

VAPOL CZ, s.r.o. 0,85 0,70 0,67 
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Tento ukazatel je zahrnován v analýze likvidity a charakterizuje krátkodobou finanční sta-

bilitu podniku. Podíl pracovního kapitálu na oběžném majetku by měl dosahovat hodnot 

v rozmezí 30 – 50%. Z tab. 23. si můžeme všimnout, že nejlepších výsledků v rámci tohoto 

ukazatele dosahuje společnost PROPLAST CZ, s. r. o., která se po celé období drží 

v doporučených hodnotách. U společnosti Hubert Kutňák tento ukazatel meziročně kolísá a 

pohybuje se mírně nad doporučenou hranicí. Firma VAPOL CZ, s. r. o. v prvních dvou 

letech má zbytečně vysoký podíl ČPK na oběžných aktivech. V posledním roce se pomalu 

dostává na úroveň společnosti Hubert Kutňák, s. r. o.  

6.6.3 Analýza rentability  

Tab. 24. Vývoj rentability tržeb (ROS) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování dle 

účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 3,03% 2,60% 1,93% 

PROPLAST CZ, s.r.o. -0,15% 1,57% 1,61% 

VAPOL CZ, s.r.o. 0,86% 0,73% 0,65% 

Tab. 25. Vývoj rentability celkové kapitálu (ROA) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní 

zpracování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 3,40% 4,27% 3,34% 

PROPLAST CZ, s.r.o. 0,44% 4,92% 4,95% 

VAPOL CZ, s.r.o. 2,26% 1,84% 1,99% 

Tab. 26. Vývoj rentability vlastního kapitálu (ROE) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní 

zpracování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 5,63% 5,23% 4,03% 

PROPLAST CZ, s.r.o. -0,70% 8,24% 8,45% 

VAPOL CZ, s.r.o. 2,80% 2,30% 2,67% 

Jak je z tabulek patrné, tak se jedná o ziskové podniky. Výjimku tvoří pouze společnost 

PROPLAST CZ, s. r. o., která v prvním analyzovaném roce dosáhla ztráty, která se proje-

vila ve výpočtech ROS a ROE. Pro ukazatel ROE byl pro lepší srovnatelnost použit ukaza-
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tel EBIT v čitateli. Nejlepších výsledků v ukazatelích dosahuje společnost Hubert Kutňák, 

s. r. o.  

Rentabilita tržeb (ROS) měla u společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. ve sledovaném období 

klesající trend, přesto však dosáhla nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele ve srovnání s konku-

renty. Nejprve došlo k poklesu o 0,43% na hodnotu 2,60% v roce 2015. V následujícím 

roce pokračoval propad o dalších 0,67%. Tento pokles zapříčinila klesající hodnota čistého 

zisku a stoupající trend u vývoje výnosů, kdy tento ukazatel dává do poměru právě tyto 

hodnoty. Společnost PROPLAST CZ, s. r. o. dosáhla v prvním roce ztráty 61 tis. Kč, což 

se projevilo v záporné hodnotě tohoto ukazatele. V následujícím roce však došlo k nárůstu 

o 1,72% a v 2016 pokračoval nárůst. Celkově hodnota ROS v roce 2016 poskočila na 

1,61%, tedy o dalších 0,04% oproti předcházejícímu roku. U společnosti VAPOL CZ, s. r. 

o. došlo v průběhu sledovaných let téměř ke konstantnímu poklesu. V roce 2015 o 0,13% a 

v dalším roce o 0,08% na hodnotu 0,65%. Hodnota ukazatele ROS se u těchto podniků 

nepohybuje v extrémně vysokých číslech, jelikož se jedná o obchodní podniky. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) má u společností Hubert Kutňák, s. r. o. a VAPOL 

CZ, s. r. o. kolísavý trend, zatímco u společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. rostoucí. 

V prvním roce dosahuje nejvyšší hodnoty firma Hubert Kutňák, s. r. o. a v následujícím 

roce 2015 dokázala hodnotu ukazatele ještě navýšit o 0,87% na hodnotu 4,27%. V následu-

jícím roce však došlo k poklesu o 0,93% na hodnotu 3,34%. Tento poklesu byl zapříčiněn 

výrazným nárůstem hodnoty celkových aktiv, především dlouhodobého majetku. Společ-

nost PROPLAST CZ, s. r. o. po celé období vykazovala rostoucí hodnotu tohoto ukazatele. 

Prudký nárůst nastal v roce 2015, kdy se hodnota zvýšila o 4,48%. Tento prudký nárůst byl 

způsoben zlepšeným výsledkem hospodaření, jelikož v předešlém roce dosahovala společ-

nost ztráty. V roce 2016 došlo o zvýšení 0,03% na hodnotu 4,95%. Společnost VAPOL 

CZ, s. r. o. vykazovala stejně jako firma Hubert Kutňák, s. r. o. kolísavý trend, na rozdíl 

však od této společnosti nedosahovala tak vysoké hodnoty ukazatele. U společnosti 

VAPOL CZ, s. r. o. došlo nejprve k poklesu o 0,42% a následně k nárůstu o 0,15% na hod-

notu 1,99% v roce 2016. 

U ukazatele ROE (tab. 26.) je podobný stav jako u předchozího ukazatele. Společnost Hu-

bert Kutňák, s. r. o. dosahuje nejvyšší hodnoty ze všech v prvním sledovaném roce. Poté 

však v následujících letech dochází k poklesu, nejprve o 0,40% a poté dokonce o dalších 

1,2% v roce 2016 na konečnou hodnotu 4,03%. Tento relativně prudký nárůst nastal 

z důvodu zvýšení hodnoty vlastního kapitálu společnosti. Společnost PROPLAST CZ, s. r. 
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o. vykazuje v prvním roce opět zápornou hodnotu, ale v roce 2015 dochází k prudkému 

růstu o 8,94%. Tento jev nastal z důvodu zvýšeného výsledku hospodaření. V roce 2016 

došlo opět k nárůstu o 0,21% na konečnou hodnotu tohoto ukazatele 8,45%. U společnosti 

VAPOL CZ, s. r. o. proběhl kolísavý vývoj tohoto ukazatele, když hodnota nejprve pokles-

la o 0,50% a poté v roce 2016 nastal růst o 0,37% na hodnotu 2,67%. Společnost VAPOL 

CZ, s. r. o. tak dosahuje podobně jako u všech ukazatelů rentability nejnižší hodnoty ze 

všech společností.  

6.6.4 Analýza aktivity  

Tab. 27. Vývoj obratu aktiv v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 0,86 1,02 1,02 

PROPLAST CZ, s.r.o. 2,04 2,34 2,29 

VAPOL CZ, s.r.o. 1,85 1,68 1,96 

Tab. 28. Vývoj obratu dlouhodobého majetku v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpraco-

vání dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok  

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 1,75 1,96 1,99 

PROPLAST CZ, s.r.o. 42,46 19,13 30,86 

VAPOL CZ, s.r.o. 4,07 3,15 4,45 

Tab. 29. Vývoj obratu zásob v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpracování dle účetních 

výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 3,39 4,00 4,03 

PROPLAST CZ, s.r.o. 3,57 4,41 4,02 

VAPOL CZ, s.r.o. 5,61 5,34 4,69 

Mezi poslední poměrové ukazatele patří ukazatelé aktivity, které udávají, zda podnik 

dokáže efektivně nakládat se svým vlastním majetkem. Minimální hodnotu obratu aktiv 

(tab. 27.) se udává na hodnotě 1. Pouze firma Hubert Kutňák, s. r. o. v roce 2014 nedosa-

huje této hodnoty. Celkově však v porovnání s ostatními firmami nedosahuje tak vysoké 

hodnoty, což svědčí o tom, že konkurence má efektivnější využití celkových aktiv. V ná-
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sledujících letech se obrat celkových aktiv podařilo zvýšit na hodnotu 1,02. Tento pozitivní 

stav udává, že podnik z 1 Kč majetku dokáže vytvořit 1,02 Kč výnosu.  U zbývajících fi-

rem nabývá tento ukazatel vyšší hodnoty. U společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. dosahuje 

v roce 2016 přes výkyv v předchozích letech hodnoty 2,29. U společnosti VAPOL CZ, s. r. 

o. je vývoj podobný a v roce 2016 dosáhla hodnota ukazatele na 1,96. 

Ukazatel vývoje obratu dlouhodobého majetku (tab. 28.) zase hodnotí firmu Hubert 

Kutňák, s. r. o. jako nejhůře postavou mezi zbývajícími dvěma společnostmi. Tento jev 

nastává z důvodu, že společnost PROPLAST CZ, s. r. o. má velmi nízké množství dlouho-

dobého majetku, který je ještě k tomu odepsán téměř z 80%. Společnost VAPOL CZ, s. r. 

o. má v porovnání s ostatními hodně vysoké tržby a odepsanost majetku činí 40%. Tyto 

faktory ovlivňují hodnotu ukazatele u zmíněných společností. Firma Hubert Kutňák, s. r. o. 

má odepsaných pouze 10% majetku, což také ovlivňuje hodnotu tohoto ukazatele. Přesto je 

však pozitivní skutečnost, že společnost Hubert Kutňák, s. r. o. dokáže tuto hodnotu každo-

ročně zvyšovat. U zbývajících společností dochází k velkému výkyvu meziročních hodnot. 

U společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. došlo k nárůstu za analyzované období o 0,24 na 

hodnotu 1,99, u společnosti VAPOL CZ, s. r. o. také došlo v tomto období k nárůstu o 0,38 

na hodnotu 4,45. Naopak u firmy PROPLAST CZ, s. r. o. došlo k poklesu v tomto období 

o 11,60 na hodnotu 30,86 v roce 2016.  

Z tab. 29., která sleduje vývoj hodnoty obratu zásob, lze vypozorovat, že se společnosti 

Hubert Kutňák, s. r. o. pomalu daří snížit rozdíl, který nastal v roce 2014, a to díky každo-

ročnímu nárůstu hodnoty tohoto ukazatele. Za sledované období došlu k nárůstu o 0,64 na 

hodnotu 4,03 dosaženou v roce 2016. U společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. došlo také 

k nárůstu tohoto ukazatele za sledované období o 0,45. Ale v roce 2016 došlo oproti roku 

2015 k poklesu o 0,39 na hodnotu 4,02. U firmy VAPOL CZ, s. r. o. naopak dochází ke 

každoročnímu snižování hodnoty ukazatele. Za sledované období se jedná o hodnotu 0,92. 

Tab. 30. Vývoj doby obratu zásob (ve dnech) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpraco-

vání dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 106,21 90,04 89,44 

PROPLAST CZ, s.r.o. 100,83 81,59 89,62 

VAPOL CZ, s.r.o. 64,19 67,38 76,79 
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Tab. 31. Vývoj doby obratu pohledávek (ve dnech) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní 

zpracování dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 53,37 47,23 51,84 

PROPLAST CZ, s.r.o. 62,23 51,18 52,91 

VAPOL CZ, s.r.o. 14,09 14,75 14,11 

Tab. 32. Vývoj doby obratu zásob (ve dnech) v letech 2014 – 2016, zdroj: vlastní zpraco-

vání dle účetních výkazů jednotlivých firem   

Firma 
Rok 

2014 2015 2016 

Hubert Kutňák, s.r.o. 81,96 54,91 63,12 

PROPLAST CZ, s.r.o. 93,55 84,78 82,60 

VAPOL CZ, s.r.o. 12,54 25,51 30,62 

Ukazatel vývoje doby obratu zásob (tab. 30.) udává, jak dlouho trvá, aby peněžní fondy 

přešly přes výrobky a zboží znovu do peněžní formy. V případě firmy Hubert Kutňák, s. r. 

o. byla v prvním roce dosažena nejvyšší hodnota ze všech analyzovaných firem. 

V analyzovaném období nastal nejpříznivější vývoj právě u firmy Hubert Kutňák, s. r. o., 

kdy v roce 2015 dokázala hodnotu ukazatele snížit o více než 16 dní. V dalším roce došlo 

opět k mírnému snížení o 1,6 dní na hodnotu 89,44 dní, čímž předskočila v tomto ukazateli 

i společnost PROPLAST CZ, s. r. o. Právě u firmy PROPLAST CZ, s. r. o. 

v analyzovaném období proběhl kolísavý vývoj, kdy v roce 2015 došlo ke snížení o více 

než 19 dní, ale potom v následujícím roce došlo k růstu o 8 dní na hodnotu 89,62 dní, tedy 

na horší hodnotu než firma Hubert Kutňák, s. r. o. U společnosti VAPOL CZ, s. r. o. 

v analyzovaném období byl rostoucí trend, kdy za celé období narostl tento ukazatel o 12,6 

dní.  

Ukazatel doby obratu pohledávek (tab. 31.) vyjadřuje existenci kapitálu spíše v negativním 

slova smyslu, kdy firma musí od okamžiku prodeje na obchodní úvěr čekat na přijetí plat-

by od odběratelů. Firma Hubert Kutňák, s. r. o. vychází ze srovnání v tomto ukazateli jako 

lepší než firma PROPLAST CZ, s. r. o. U obou firem nastal kolísavý trend ve vývoji, a u 

společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. hodnota za analyzované období poklesla o 1,53 dní na 

hodnotu 51,84 dní v roce 2016, firma PROPLAST CZ, s. r. o. si ještě více v tomto období 

polepšila, kdy hodnota ukazatele poklesla o 9,32 dní na hodnotu 52,91 dní. Absolutně nej-

lepších výsledků v rámci tohoto ukazatele dosahuje společnost VAPOL CZ, s. r. o., když 
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se hodnota ukazatele pohybuje v průměru 14,32 dní. To znamená, že společnost VAPOL 

CZ, s. r. o. čeká nejkratší dobu na uhrazení svých pohledávek.  

Vývoj doby obratu závazků by měl při nejmenším dosáhnout hodnoty doby obratu pohle-

dávek, aby společnostem nevznikly finanční problémy. Pokud doba obratu závazků převy-

šuje součet doby obratu zásob a pohledávek, tak dodavatelské úvěry financují pohledávky i 

zásoby, což je výhodné, ale tento stav ovlivňuje likviditu. U sledovaných firem tato sku-

tečnost za sledované období nenastala. Pozitivní skutečností však je, že téměř u všech fi-

rem převyšuje hodnota ukazatele dobu obratu pohledávek, výjimku tvoří pouze společnost 

VAPOL CZ, s. r. o. v roce 2014. Nejmenšího rozdílu s dobou obratu pohledávek vykazuje 

společnost VAPOL CZ, s. r. o., která má hodnoty tohoto ukazatele poměrně nízké. U firmy 

Hubert Kutňák, s. r. o. došlo v roce 2015 k poměrně razantnímu snížení o 27 dní. 

V následujícím roce však opět došlo k navýšení hodnoty na 63,12 dní. Největšího rozdílu 

s dobou obratu pohledávek dosáhla společnost PROPLAST CZ, s. r. o., avšak dochází 

k postupnému snižování hodnoty ukazatele, tento pokles za analyzované období činil 10,95 

dní.  
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7 VÝKONOVÝ A PRODUKTIVNÍ BENCHMARKING 

V rámci benchmarkingu budou firmy srovnány podle vzorců uvedených v kapitole 3.2.4 

této práce. Jedná se o vybrané ukazatele: přidaná hodnota/tržby, tržby/počet zaměstnanců, 

osobní náklady/počet zaměstnanců a odpisy/tržby. 

Z hlediska ukazatelů je v dobré pozici firma PROPLAST CZ, s. r. o. Tato situace je ovliv-

něna skutečností, že firma má podle údajů v účetní závěrce 4 zaměstnance. Ostatní společ-

nosti, které jsou předmětem benchmarkingu, mají více zaměstnanců. Firma Hubert Kutňák, 

s. r. o. má 12 zaměstnanců a firma VAPOL CZ, s. r. o. dokonce 43 zaměstnanců.  

V případě prvního ukazatele dosahuje nejlepší hodnoty firma VAPOL CZ, s. r. o. (0, 184), 

následuje firma Hubert Kutňák, s. r. o. (0, 179) a poté firma VAPOL CZ, s. r. o. (0, 132) 

Co se týká ukazatele tržeb/počet zaměstnanců tak společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. a 

VAPOL CZ, s. r. o. dosahují hodnoty 3 290, resp. 3 138. Oproti společnosti PROPLAST 

CZ, s. r. o., která dosahuje hodnoty 10 702, by měly tyto společnosti při vyšším počtu za-

městnanců dosahovat vyšší hodnoty. V rámci dalšího ukazatele (osobní náklady/počet za-

městnanců) má opět nejvyšší hodnotu společnost PROPLAST CZ, s. r. o. dosahující hod-

noty 1 140. Druhé nejvyšší hodnoty dosahuje firma VAPOL CZ, s. r. o. (455) a nejmenší 

hodnoty tedy firma Hubert Kutňák, s. r. o. s hodnotou 390. Teď je na místě otázka, která 

hodnota je z pohledu benchmarkingu nejlepší. Tato skutečnost by se dala rozdělit na 2 po-

hledy: uchazeče o zaměstnání a na vlastníky. Uchazeči samozřejmě hledají firmu, ve které 

se mzda pohybuje na vysoké úrovni. Naopak z pohledu vlastníka je žádoucí aby tolik na 

mzdách nevyplácel. Najít kompromis je tedy velice složité.  Takže jednoznačná hranice 

úspěšnosti neexistuje, ale určují ji další faktory, jako náročnost práce, kolektiv, atd.  

V posledním ukazateli (odpisy/počet zaměstnanců) dosahují firmy velice podobné úrovně, 

tady není téměř žádný rozdíl mezi firmami, pouze setina celku.   

Z celkového hlediska, podle hodnot dosažených v ukazatelích, lze tedy konstatovat, že se 

jedná o poměrně vyrovnané firmy z hlediska výkonového a produktivního benchmarkingu. 

Společnosti se v dosažených hodnotách příliš neliší. Pouze firma PROPLAST CZ, s. r. o. 

dosahuje hodně zvýšených hodnot v ukazatelích, kde se vyskytuje počet hodnota počtu 

zaměstnanců. Z tohoto pohledu lze říci, že zaměstnanci této firmy maximálně přispívají k 

prospěchu společnosti z hlediska dosažených tržeb. V tomto si můžou firmy Hubert 

Kutňák, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. vzít příklad, aby se vyrovnali. 
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8 KONEČNÉ ZHODNOCENÍ A NÁVRH DOPORUČENÍ  

Firma Hubert Kutňák, s. r. o. není na trhu s autoelektrikou již žádný nováček, a proto si 

také stihla za více než 25 let své existence vybudovat pozici stabilní a prosperující společ-

nosti. Firma se snaží využívat nové trendy v oblasti velkoobchodu, ale také maloobchodu. 

To vše ji naplno umožňuje rozvinout nové logistické centrum, které je využíváno od roku 

2015. I přesto, že se jedná o obchodní firmu, tak se snaží vyvíjet vlastní výrobky a také 

vlastní značky. Tato situace v posledních letech nabrala velkého rozmachu. Výrobky i zbo-

ží jsou založeny na vysoké kvalitě, precizním zpracováním a také přiměřenou cenovou 

politikou. Tyto aspekty umožňují firmě další růst a také možnost rozvoje, především 

k proniknutí na významné evropské trhy. Společnost také nabízí své zboží prostřednictvím 

webshopu, který je založen na principu individuálního přístupu ke každému zákazníkovi. 

To vše poukazuje na výborné předpoklady konkurenceschopné a rostoucí firmy.  

Z hlediska analýzy absolutních ukazatelů hodnotíme firmu jako rostoucí a prosperující. Je 

to z důvodu navýšení bilanční sumy za období 2014 – 2016 o 1 429 tis. Kč. Další důleži-

tým faktem růstu jsou každoročně se zvyšující tržby. To svědčí o rostoucím poptávce po 

zboží firmy, na druhou stranu rostou také částky celkových nákladů, což neumožňuje něja-

ké větší navýšení výsledku hospodaření. Firmě se také daří každoročně navyšovat svůj 

„peněžní polštář“ v podobě rostoucí hodnoty čistého pracovního kapitálu. V tomhle ohledu 

si vede nejlépe ze svých přímých konkurentů. Vývoj firmy v oblasti zadluženosti má po-

měrně konstantní hodnoty, které se pohybují okolo 50%, což je v mezích doporučených 

hranic. Firma by měla zadluženost daleko nižší, ale z důvodu vyššího úvěru na nové logis-

tické centrum v Lukově u Zlína nemůže být tato hodnota nižší. Kvůli těmto aspektům lze 

usoudit, že firma dává raději přednost vlastnímu kapitálu než cizímu. Z pohledu financo-

vání považuji firmu Hubert Kutňák, s. r. o. za neutrální z hlediska zvolené strategie. Tato 

zvolená strategie koresponduje s vývojem hodnot běžné (2,75), pohotové (1,33) a hoto-

vostní (0,51) likvidity. V některých letech firma přesahuje doporučené hodnoty likvidit, ale 

nijak výrazným způsobem. Celkově se jedná o rentabilní podnik, stejně tak i jeho konku-

renti dosahují kladných výsledků v oblastech rentability. Nejlepšího výsledku společnost 

Hubert Kutňák, s. r. o. dosahuje v rentabilitě tržeb, kterou má nejvyšší ze všech konkuren-

tů. U rentability celkového kapitálu (3,34%) a vlastního kapitálu (4,03%) firma zaostává za 

společností PROPLAST CZ, s. r. o., která dosahuje hodnot 4,95%, resp. 8,45. Tyto vysoké 

hodnoty jsou u společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. zapříčiněny vysokou hodnotu ukazatele 

obratu aktiv, který zvyšuje právě hodnoty rentabilit. Firma Hubert Kutňák, s. r. o. má tuto 
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hodnotu ve srovnání s konkurencí výrazně nízkou, kdy zaostává například o 0,94% za hor-

ším konkurentem, kterým je společnost VAPOL CZ, s. r. o. V případě obratu zásob firma 

Hubert Kutňák, s. r. o. díky stoupající tendenci dohání konkurenci. Tento stoupající jev se 

projevuje ve stále se snižující se době obratu zásob, kdy zpočátku společnost značně za-

ostávala za konkurencí. V prvním analyzovaném roce (2014) hodnota ukazatele přesáhla 

106 dní, což byl značný nedostatek oproti společnosti VAPOL CZ, s. r. o., která dosáhla 

v případě stejného ukazatele hodnoty 64 dní. Postupným zlepšením tohoto ukazatele však 

společnost Hubert Kutňák, s. r. o. v posledním analyzovaném roce (89,44 dní) předčila 

společnost PROPLAST CZ, s. r. o. (89,62 dní), za společností VAPOL CZ, s. r. o. (76,79 

dní). Pozitivní skutečností je, že doba obratu pohledávek (51,84 dní) u firmy Hubert 

Kutňák, s. r. o. dosahuje minimálně doby obratu závazků (63,12 dní). Společnost VAPOL 

CZ, s. r. o. však v tomto ohledu výrazně převyšuje svou konkurenci, v případě doby obratu 

pohledávek hodnotou 14,11 dní a dobu obratu závazků mírně přes 30 dní. Nejvyšší dobu 

obratu závazků vykazuje zcela bezkonkurenčně společnost PROPLAST CZ, s. r. o. 

s hodnotou 82,60 dní.   

Celkově lze společnosti Hubert Kutňák, s. r. o. navrhnout pokračovat v nastoleném trendu, 

jelikož v drtivé většině ukazatelů se dokázala zlepšit a v některých případech tak odstranit 

rozdíly, které vznikly v prvních analyzovaných letech. Z hlediska provedené finanční pak 

lze konstatovat, že by se firma měla zaměřit na zvýšení všech ukazatelů rentability, protože 

každoročně dochází k jejich poklesu. Možná by mohlo dojít ke snížení podílu ČPK na 

oběžných aktivech, který znamená vysokou krátkodobou finanční stabilitu, a tyto prostřed-

ky navíc by mohla společnost investovat do svého rozvoje. Určitě je zapotřebí zvýšit obra-

tovost aktiv, protože v tomhle jednoznačně firma zaostává za konkurencí. Na druhou stra-

nu na rozdíl od těchto společností používá moderní prostory a zařízení, které sráží hodnotu 

ukazatele níže. Je zapotřebí také provádět kontrolu meziročních vývojů finančních výsled-

ků a srovnávat je s konkurencí, aby došlo k získání přehledu o finanční situaci. Z pohledu 

finančních ukazatelů je zapotřebí, aby se nacházeli v doporučených hodnotách, optimál-

ních pro růst firmy. V případě nadměrně vysokých ukazatelů likvidity (I., II. a III. stupně) 

je vhodné tyto přebytečné prostředky investovat do dalšího rozvoje společnosti. I přes 

slušné výsledky v oblasti ukazatelů likvidity lze firmě doporučit sestavování prognózy 

vývoje cash flow, v ideálním případě několikrát ročně.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit aktuální finanční situaci společnosti Hubert 

Kutňák, s. r. o. za pomocí finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout 

možná doporučení, které by mohly firmě pomoci k dosažení lepších výsledků. Jedním 

z dílčích cílů bylo srovnání s přímými konkurenty společnosti. 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou důkladně 

popsány základní funkce finanční analýzy, včetně jejich uživatelů a také zdrojů informací 

potřebných k jejímu provedení. Jsou zde také objasněny všechny pojmy týkající se dané 

problematiky. Převážná část teoretické části byla věnována vybraným ukazatelům finanční 

analýzy. Přesněji se jednalo o absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. K jednotlivým 

ukazatelům byly přidány vhodné charakteristiky a také vzorce pro výpočet hodnoty. 

V poslední části je pak popsán benchmarking jako možnost pro srovnání firmy s konku-

rencí.  

Na počátku praktické části je představena společnost Hubert Kutňák, s. r. o. a také její 

přímí konkurenti – společnosti PROPLAST CZ, s. r. o. a VAPOL CZ, s. r. o. Toto předsta-

vení se týkalo stručné historie a důležitých údajů o firmách a také představení produktů 

jednotlivých firem. Dále byla pomocí finanční analýzy detailně zjištěna finanční situace 

nejen ve společnosti Hubert Kutňák, s. r. o., ale také vyhodnocení a porovnání výše zmíně-

ných ukazatelů s přímými konkurenty. K dosaženým výsledkům přispěla důkladná hori-

zontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti Hubert Kutňák, s. 

r. o. Následovala analýza rozdílových ukazatelů, ukazatelů zadluženosti, likvidity, rentabi-

lity a aktivity a porovnání výsledků s ostatními. Na závěr byl proveden výkonový ben-

chmarking pro srovnání firmy Hubert Kutňák, s. r. o. s přímými konkurenty. 

Po provedení finanční situace lze říci, že společnost Hubert Kutňák, s. r. o. je prosperující 

firmou, která si klade za cíl být stabilní. Tato stabilita se odráží nejen v ukazatelích zadlu-

ženosti. I přes všechny zmíněné pozitiva byla v závěru práce navržena tato zlepšení: 

 Zvýšit obratovost zásob například formou optimalizace skladu. 

 Zaměřit se na klesající hodnoty ukazatelů rentability.  

 Snažit se o co nejvyšší úsporu vynaložených nákladů.  

 Mírně snížit hodnotu podílu ČPK na oběžných aktivech, kdy by mohly být nadby-

tečné prostředky vynaloženy pro rozvoj společnosti. 

 Pokračovat v klesajícím trendu vývoje doby obratu zásob. 
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 Hlídat si peněžní cyklus formou doby obratu pohledávek a závazků a pokračovat 

v nastoleném trendu. 

Finanční analýza, včetně výsledků bude předložena majitelům společnosti k důkladnému 

prozkoumání, aby mohli provést změny na základě návrhů doporučení. 
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