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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je analýza a řízení finančních rizik v podniku KRAJAN 

CZECH s.r.o., kde jsou v teoretické části práce definovány základní pojmy, metody analýzy 

rizika a finanční analýzy. V praktické části je podnik představen a následně analyzován za 

pomocí SWOT analýzy, horizontální a vertikální analýzy a analýzy poměrovými ukazateli. 

Na základě těchto výsledků jsou navržena opatření.   
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ABSTRACT 

The subject of the bachelor´s thesis is the analysis and management of financial risks in the 

company KRAJAN CZECH s.r.o., where the theoretical part of the thesis defines the basic 

terms, methods of risk analysis and financial analysis. In the practical part, the company is 

introduced and subsequently analyzed using SWOT analysis, horizontal and vertical analysis 

and ratio indicator analysis. Based on these results, measures are proposed. 
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ÚVOD 

Riziko se nachází všude kolem nás, je naší nevyhnutelnou součástí. Veškeré činnosti, včetně 

podnikání, jsou nějakým způsobem s rizikem spojené.  

Cílem všech podnikajících subjektů je dosažení zisku. Aby subjekt zisku dosáhl, řeší mnoho 

situací spojených s riziky. Podnikající subjekt musí tedy vždy s rizikem počítat a pokud chce 

i uspět, musí se rizika naučit rozeznávat a řídit.  

Velká část rizik je odhalena a řešena až po vypuknutí daného problému. Z pohledu podnika-

jícího subjektu je tedy příhodnější, riziko včas předem odhalit a snažit se mu poté zamezit. 

Tento proces může značně přispět právě k dosažení tolik žádaného zisku, ale také k dlouho-

dobé a stabilní finanční situaci. 

Tato bakalářská práce, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce 

jsou definovány základní pojmy, metody analýzy rizika a finanční analýzy. V praktické části 

dochází k představení podniku, sestavení SWOT analýzy, vertikální a horizontální analýzy 

stavových ukazatelů a také analýzy poměrovými ukazateli jako jsou například ukazatele za-

dluženosti nebo ukazatele rentability.  

Obecnou snahou vybraného podniku je vlastní zlepšení celkového finančního řízení, včetně 

ovládání rizik, proto je tato práce pro podnik příhodná. 

Cílem práce je tedy správný výběr ukazatelů a metod, které dokáží odhalit reálná finanční 

rizika. Tato rizika budou následně vyhodnocena a budou navrhnuta daná opatření pro pod-

nik. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 RIZIKO 

1.1 Definice rizika 

Historickým výrazem risico, pocházejícím z italštiny 17. století, se označovalo úskalí v lodní 

dopravě, kterému se mořeplavci snažili vyhnout na moři. V pozdějších literaturách nalez-

neme také vyjádření jako vystavení nepříznivým okolnostem, odvaha, nebezpečí nebo od-

vážit se něčeho. 

Dnešním obecným výkladem slova riziko se rozumí například podnikatelský nezdar, poško-

zení, vznik škody, ztráta nebo zničení. [2] Výstižnou definici uvedl ve své publikaci z roku 

2006 Jan Vlachý: 

„Riziko je pravděpodobnost neočekávaného důsledku určitého rozhodnutí, akce nebo udá-

losti.“ [5] 

Mezi další konkrétnější definice rizika také patří: 

• „možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty, 

• možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či orga-

nizace, 

• nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní cílů jed-

notlivce či organizace, 

• variability možných výsledků určitých procesů či aktivit, 

• možnosti odchylek (negativních i pozitivních) od výsledků očekávaných či plánova-

ných, 

• pravděpodobnosti odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků.“ [1] 

V ekonomii se riziko pojí k nejednoznačným průběhům ekonomických procesů a k nejas-

ným výsledkům těchto procesů. [2] 

1.2 Klasifikace rizik 

1.2.1 Podnikatelské a čisté riziko 

Čisté riziko má pouze negativní stránku, zatímco podnikatelské obsahuje stránku pozitivní i 

negativní. Podnikatelské riziko zahrnuje variabilitu možného výsledku, pravděpodobnost 
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odlišné hodnoty a možnost odchylky od očekávaného nebo plánovaného výsledku. Pod čisté 

riziko obvykle spadá ztráta na životě nebo škoda na majetku. [1] 

1.2.2 Systematické a nesystematické  

Systematické riziko postihuje všechny hospodářské subjekty rozdílně, ačkoliv je vyvoláno 

společnými faktory. Toto riziko je také označováno jako tržní, protože je závislé na celko-

vém tržním vývoji, nelze jej diverzifikovat. Naopak nesystematické riziko je pro dané sub-

jekty unikátní, jako například výrobní havárie nebo konkurenční expanze. Systematická ri-

zika jsou zpravidla makroekonomického charakteru, nesystematická zase charakteru mikro-

ekonomického. [1] 

1.2.3 Vnitřní a vnější 

Vnitřní riziko spadá pod vlivy vevnitř daného subjektu (selhání konkrétního pracovníka nebo 

porucha výrobní linky). Vnější riziko vychází z okolí subjektu a jeho faktory můžeme roz-

dělit na mikroekonomické a makroekonomické. [1] 

1.2.4 Ovlivnitelné a neovlivnitelné 

Faktory ovlivnitelného rizika můžeme eliminovat, snížit a jinak změnit (zvýšení technolo-

gické vyspělosti nebo kvalifikace zaměstnanců). Faktory neovlivnitelného rizika nemůžeme 

žádným způsobem ovlivňovat (měnový kurz nebo záplavy), můžeme pouze přijmou opat-

ření, která mohou snížit dopady. [1] 

 

Další rozšířené je dělení rizik dle věcné náplně: 

• Technicko-technologické 

• Výrobní 

• Ekonomické 

• Legislativní 

• Politické 

• Enviromentální 

• Spojené s lidským činitelem 

• Informační 

• Finanční 
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1.3 Finanční rizika 

1.3.1 Tržní riziko 

Tržní riziko vychází z několika vstupních faktorů, jenž mají určité hodnoty a vyplývají z trž-

ních cen. Toto riziko podstupujeme kdykoli, když spoléháme na budoucí pevnou hodnotu 

pohledávky nebo závazku. Patří tedy pevně mezi základní činnosti finančního plánování. [5] 

„Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty 

rizikového faktoru.“ [5] 

Na základě rizikového faktoru, rozlišujeme tyto základní kategorie tržního rizika: 

• úrokové riziko 

• měnové riziko 

• akciové riziko 

• komoditní riziko 

1.3.2 Kreditní riziko 

„Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana 

nesplní svůj závazek.“ [5] 

Při každém uzavírání smlouvy se zpravidla setkáváme s určitou formou tohoto rizika. V sek-

toru podnikání je všudypřítomné. Důležitým ukazatelem je bonita, neboli schopnost plnit 

závazky. Sledujeme ji tedy například u našeho obchodního partnera nebo jej sleduje u nás 

naše banka. Kreditní riziko dělíme na tyto tři formy: 

• úvěrové riziko – nejvýznamnější forma kreditního rizika, využívá se nejvíce u fi-

nančních produktů jako půjčky, úvěry nebo leasingy, 

• riziko ztráty obchodu – riziko vzniká již při uzavření obchodu, 

• riziko vypořádání – vzniká zpravidla při obchodování s komoditami nebo cennými 

papíry, existuje v prodlevě od plnění jedné strany po plnění strany druhé. [5] 

1.3.3 Likvidní riziko 

Likvidní riziko přímo souvisí ostatními finančními a provozními riziky. Projevuje se jako 

hrozba vlastní likvidity nebo likvidity trhu. 
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„Likvidní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené nemožností usku-

tečnit očekávanou transakci v daném čase.“ [5] 

Riziko likvidity trhu – Likvidita trhu je možnost na daném trhu provést transakci za nor-

málních podmínek trhu. Rozhodující je tedy, zda existuje v tuto chvíli na stejném trhu pro-

tistrana, která je ochotná obchodovat. Pokud nalezneme pouze protistranu, která je ochotná 

obchodovat za horších tržních podmínek, jedná se o relativní nelikviditu, která je na trzích 

celkem běžná. Naopak při absolutní nelikviditě nelze transakci vůbec uskutečnit, vzniká 

z nedokonalosti nebo poruchy trhu a může mít vážné následky z pohledu vlastní likvidity 

daného podniku. [5] 

Riziko financování je nemožnost podniku provést plnění pro aktuální nedostatek peněžních 

prostředků. Jev lze také označit jako platební neschopnost nebo insolvenci.  

Špatnou likviditu si podnik může způsobit například neúspěšnou obchodní činností, zápor-

ným cash-flow nebo neobnovením bankovních úvěrů. Mimo vlastní zapříčinění mají na li-

kviditu vliv také vnější faktory jako platební neschopnost protistrany nebo nelikvidita trhu, 

kde podnik působí. Tomuto jevu se říká druhotná platební neschopnost. 

Naopak dostatečnou likviditu lze podpořit získáním bankovních úvěrů nebo záruk, odprodá-

ním pohledávek (faktoring) a hlavně dostatkem hotovosti nebo peněz na viděnou.  [5] 
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2 ANALÝZA RIZIKA 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Aktivum 

Do souboru aktiv spadá vše, co má hodnotu pro zvolený subjekt. Tato hodnota může být 

poté ovlivněna nebo zmenšena působící hrozbou. Aktiva rozdělujeme na hmotná aktiva a 

nehmotná aktiva. [2] 

Mezi hmotná aktiva nejčastěji patří nemovitý majetek, stroje a technologie, hotovost ve 

formě peněz nebo cenné papíry. Příkladem nehmotných aktiv jsou patenty nebo vlastnická 

práva, informace, know-how nebo třeba morální vnímání podniku na trhu. Mezi aktiva řa-

díme i samotný podnik, jelikož hrozby mohou mít přímý vliv na jeho existenci na trhu. [2] 

Aktivum charakterizuje jeho hodnota a zranitelnost. Parametr hodnota je však relativní, je-

likož závisí na úhlu pohledu samotného hodnocení. Hodnota aktiva je dána obecně vníma-

nou cenou nebo oceněním důležitosti pro daný podnik, případně kombinací těchto dvou pa-

rametrů. [2] 

Nejpoužívanější parametry k hodnocení aktiv jsou: 

• náklady na pořízení aktiva, 

• kritičnost aktiva pro daný subjekt z pohledu existence, 

• náklady vzniklé při řešení škod na aktivech, 

• schopnost nebo rychlost řešení škod na aktivech. [2] 

2.1.2 Hrozba 

Hrozba představuje jakýkoliv nežádoucí vliv na dané aktivum. Může se jednat o soubor čin-

ností, událostí, aktivit nebo může jít i například o osoby, které mohou poškodit podnik jako 

celek nebo mohou způsobit parciální škodu. Příklady druhů hrozeb jsou: 

• přírodní nebo lidského původu, 

• náhodné nebo úmyslné, 

• vnitřní a vnější. [2] 
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Dopad hrozby může vycházet z absolutní hodnoty způsobených souhrnných ztrát danému 

aktivu. Dopad je tedy škoda, způsobená hrozbou na dané aktivum za jedno působení. Sa-

motná hrozba může však poškodit nejedno aktivum. Musí tedy primárně dojít k posouzení 

z pohledu celého podniku a celkového vlivu na něj, včetně posouzení všech zasažených ak-

tiv. [2] 

Samotnou hrozbu charakterizuje její úroveň. Nejvíce používanými parametry k hodnocení 

úrovně hrozby jsou nebezpečnost (vyjadřuje schopnost působit škodu), přístup (pravděpo-

dobnost přístupu hrozby k aktivu) a motivace (motiv a zájem lidí, skupin, organizací nebo 

jiných subjektů z pohledu iniciace hrozby). Motivace může být často ovlivněna politickými 

záměry útočníků jak na úrovni lokálního trhu, tak i na úrovni trhu celosvětového. [2] 

2.1.3 Riziko 

Interakcí mezi hrozbou a aktivem vzniká riziko. Do analýzy rizik nejsou zahrnuta aktiva, na 

která nepůsobí žádná hrozba. Hodnotu daného aktiva určuje úroveň rizika. Parametry úroveň 

hrozby, hodnota aktiva a zranitelnost zvyšují úroveň rizika, naopak protiopatření úroveň ri-

zika snižují. [2] 

 

Obrázek 1 – Vztahy při řízení rizik [2] 
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„Při návrhu protiopatření se používá pravidlo, které stanovuje, že náklady vynaložené na 

snížení rizika musí být přiměřené hodnotě chráněných aktiv. S tímto pravidlem souvisí sta-

novení referenční úrovně rizika, pod kterou se riziko prohlásí za zbytkové a nepodnikají se 

žádná protiopatření.“ [2] 

Referenční úroveň musí odrážet velikost dopadu hrozby, proto by její stanovení mělo být 

takové, aby byl dopad hrozby zanedbatelný. [2] 

2.1.4 Zranitelnost 

Současný stav, slabina nebo nedostatek zkoumaného aktiva se označuje jako zranitelnost. 

Hrozba může využít k aplikaci nežádoucího vlivu právě zranitelnost. Zranitelnost je tedy 

vlastností daného aktiva vyjadřující citlivost na danou hrozbu. [2] 

Pokud neexistuje hrozba k dané zranitelnosti, nepřijímá se obvykle žádné opatření, mělo by 

však dojít k monitoringu změn, zda se daná hrozba nemění. Samotnou zranitelností se může 

ovšem také stát chybné nebo chybně užívané opatření. Na základě prostředí, ve kterém je 

opatření aplikováno, dochází nakonec k funkčnosti, případně nefunkčnosti samotného opat-

ření. [2] 

Každým vzájemným působením aktiva a hrozby se vytváří určitá zranitelnost a úroveň je 

její základní charakteristikou. Parametry pro úroveň zranitelnosti aktiva jsou citlivost a kri-

tičnost. [2] 

2.1.5 Protiopatření 

Jako protiopatření může být použit soubor procesů, technických úprav, směrnice či příkaz, 

který byl vytvořen za účelem snížení zranitelnosti a účinků nebo dopadů dané hrozby. Cílem 

každého protiopatření je prevence škody, případně překlenutí vzniklého následku. Základní 

charakteristikou protiopatření je nákladovost a efektivita. Tyto dva parametry mají vliv na 

výběr správného protiopatření a každý podnik by je měl zohledňovat. Jako správné protio-

patření se tedy využívá kombinace efektivního protiopatření za nízké náklady. [2] 
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2.2 Metody analýzy rizik 

2.2.1 Kvalitativní metody 

Pravděpodobnost vzniku události a závažnost potencionálního dopadu jsou dva základní pi-

líře kvalitativních metod. Rizika jsou zapsána v intervalech nebo spíše v určitém rozsahu 

takto: 

slovní zápis   <malé, průměrné, velké>, 

zápis pravděpodobnosti <0,1>, 

bodové ohodnocení  <1 až 10>.  

Zápis je zpravidla vytvořen kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou subjektivnější než 

metody kvantitativní, jsou ale současně rychlejší a jednodušší na sestavení. Není přesně vy-

tvořeno finanční vyjádření, což znesnadňuje samotnou kontrolu efektivnosti nákladů. Hlavní 

využití kvalitativních metod je při nemožnosti získání přesných a kvalitních číselných vy-

jádření u metod kvantitativních a také při zpřesnění postupů u detailní analýzy. [2] 

2.2.2 Kvantitativní metody 

Tyto metody vychází z rizika, jenž je matematicky vypočteno, které udává výskyt dané 

hrozby a její následný dopad. Číselné vyjádření (např. tisíce Kč) je použito při ocenění do-

padu události a také při ohodnocení pravděpodobnosti vzniku incidentu. [2] 

Roční předpokládaná ztráta, jako finanční částka, je hodně využívaný ukazatel sloužící k vy-

jádření rizika. Kvantitativní metody nám dokáží dát relativně přesné vyjádření rizika, navíc 

ve formě finanční, vyžadují však mnohem více úsilí a času než metody kvalitativní. Kromě 

těchto nevýhod je také důležité zmínit, že může dojít k určitému zahlcení při zpracovávání 

velkého množství dat, které vyžaduje vysoce formalizovaný postup. „Kvůli stromům není 

vidět les.“ [2] 

2.2.3 Kombinované metody 

Metody jsou založené na číselných údajích, cíl se však více přibližuje realitě právě na zá-

kladě využití kvalitativního hodnocení. Měřítko stupnice, které může být použito, nemusí 

však vždy dostatečně přesně odrážet pravděpodobnost vzniku incidentu nebo jeho dopad. 

[2] 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Analýza jako dokument slouží hned několika různým subjektům, které můžeme jednoduše 

rozdělit na interní a externí uživatele. Mezi interní uživatele patří: 

• Manažeři – dokument odráží aktuální finanční situaci podniku, ne jehož základě do-

chází k důležitým rozhodnutím, které určí budoucnost podniku, konkrétně například 

získávání zdrojů, alokace prostředků nebo zadluženost. 

• Zaměstnanci – hledají zaměstnání, na které se mohou spolehnout z pohledu mzdové 

a sociální perspektivy. Proto často také sledují, jak se podniku daří, jelikož pouze 

zdravý a silný podnik jim může tyto jistoty nabídnout. [6] 

Do skupiny externích uživatelů patří tyto subjekty: 

• Banky a jiní věřitelé – analýza zde slouží jako základní údaj pro rozhodnutí, zda 

vůbec poskytnout podniku financování. Následně obvykle také slouží jako kontrolní 

dokument, zda podnik plní daná očekávání. 

• Stát – orgány státu kontrolují zveřejňovaná data podniku za účelem daňových povin-

ností, kontroly poskytnutých finančních výpomocí nebo také pro vedení statistik. 

• Dodavatelé – Pro dodavatele je důležitá odpověď na otázku, zda bude odběratel 

schopný hradit své závazky. 

• Investoři – Mezi investory patří společníci nebo akcionáři, kteří takto kontrolují své 

investice do daného podniku nebo se rozhodují nad další budoucí investicí. Zajímají 

se, zda je podnik stabilní, zda generuje zisk (případně ztrátu) a také o jeho likviditu. 

• Zákazníci – U zákazníků jde především o jistotu, zda podnik splní své závazky jako 

dodavatel. [6] 
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3.2 Vstupy finanční analýzy 

3.2.1 Rozvaha 

Jedná se o základní účetní výkaz, jenž zobrazuje majetek podniku a také financování tohoto 

majetku. Rozvaha je vždy sestavena ke konkrétnímu datu (např. konec kalendářního nebo 

hospodářského roku). Platí zde důležitá rovnice: aktiva se rovnají pasivům. [4] 

 

Obrázek 2 – Ukázka formuláře rozvahy [4] 

 

Mezi aktiva spadají pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná 

aktiva a časové rozlišení aktiv. Pasiva se rozlišují na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové 

rozlišení. Každá kategorie z pasiv i aktiv se dělí na podkategorie, které odpovídají jednotli-

vým řádkům. [4] 
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3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Zisk nebo ztráta vychází z hodnoty, jenž se označuje jako výsledek hospodaření. Tento vý-

sledek vyjadřuje rozdíl mezi výnosy a náklady podniku. Výnosem se rozumí veškeré peněžní 

částky ze své činnosti za dané období, aniž by muselo dojít k fyzické úhradě, inkasu. Stejně 

tak náklady zobrazují veškeré vynaložené peněžní částky za stejné období u své činnosti, 

opět bez nutnosti fyzické úhrady. [4] 

 

Obrázek 3 – Ukázka formuláře výkazu zisku a ztráty [4] 

 

Výsledek hospodaření je ovlivněn několika dalšími operacemi. Tyto operace zahrnují zda-

nění, platbu nákladových úroků a odpisy (přesněji amortizaci). Jednotlivé operace, slouží 

nejen k detailnější analýze finančního řízení podniku, ale také k přesnějšímu mezinárodnímu 

porovnání. Zde nás zajímají ukazatelé jako EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) 

nebo EBIT (čistý zisk podniku před odečtením úroků a daní). EBT ukazuje, jaké části pro-

vozního zisku podnik dosáhl před zdaněním. ETA pak jednoduše odráží čistý zisk. V praxi 

se ukazatele většinou používají k určení finančního zdraví podniku z hlediska provozu, 
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kdežto odvozené ukazatele, jako návratnost aktiv, používáme spíše k určení celkového fi-

nančního zdraví podniku a k jeho tržní valuaci. [9] 

Tabulka 1 – Výsledek hospodaření [4] 

EBITDA - zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBIT - zisk před zdaněním a úroky odpisy 

EBT - zisk před zdaněním úroky  

EAT - čistý zisk daně   
 

Rozvaha i výkaz zisku a ztráty poskytují relevantní údaje za zpravidla delší období (kvartál 

nebo rok), které již proběhlo. Ne vždy je také daný podnik schopný vyhotovit výkaz zisku a 

ztráty ihned po ukončení sledovaného období. 

3.2.3 Výkaz cash-flow 

Výkaz cash-flow by měl zachycovat aktuální peněžní toky, tak aby na jejich základě mohlo 

také například dojít k určitému řízení budoucích toků, bez nichž by se podnik mohl ocitnout 

bez finančních prostředků i když v danou chvíli generuje zisk. 

Výkaz se sestavuje buď přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda vychází ze sestavení 

reálných plateb. Platby nejsou sledovány tak detailně jako při nepřímé metodě. Výhodou 

této metody je zobrazení hlavních kategorií peněžních toků. Nepřímá metoda naopak umož-

ňuje detailnější sledování, výsledek cash-flow vychází z výsledku hospodaření podniku, 

který vyplývá z podvojného účetnictví. [3], [4] 
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Obrázek 4 – Ukázka formuláře přehled o peněžních tocích [4] 

 

Mimo zmíněný výkaz cash-flow využívají zpravidla velké podniky a korporace jiné metody 

při zpracování informací ohledně finančních toků. Sledují jimi různé cíle, které se vztahují 

především k jejich činnostem. Pomocí těchto metod také sledují cíle např. u svých klientů 

nebo obchodních partnerů. Metody jsou obecně vykonávány za pomocí softwarových ná-

strojů. [3], [4] 

V cizojazyčné literatuře se pro označení metoda spíše využívá názvosloví model. jedná se 

například o model růstu (growth model) nebo variabilní model (variability model). Modely 

mohou být konkrétně využity jako jeden z ukazatelů pro zjištění, zda se podnik nachází nebo 

může v brzké době nacházet ve finanční tísni předcházející bankrotu nebo pro zkoumání 

vlivu spokojenosti zákazníků na hodnotu podniku samotného. [3], [4] 
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4 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Rozvoj matematiky a statistiky v dnešní době umožňuje aplikaci velkého počtu metod k vy-

hodnocení finančního zdraví podniku. Volba metod však musí být přiměřená, je zapotřebí 

brát zřetel především na: 

• Účelnost – osoba tvořící finanční analýzu musí brát na vědomí k čemu bude analýza 

sloužit, měl by být předem stanovený cíl, který bude dodržen. Pro každý podnik je 

vhodná jiná metoda nebo sledování rozdílných ukazatelů. 

• Spolehlivost – vyšší spolehlivosti dosáhneme pouze vyšším počtem kvalitních dat, 

nelze například spoléhat pouze na porovnávání jednotlivých podniků. 

• Nákladnost – správné ohodnocení rizik s sebou přináší náklady v podobě nutné kva-

lifikace osob a také stráveného času. [7] 

Metoda provedení finanční analýzy by měla jasně vycházet z předem stanovených cílů. Mezi 

posuzované parametry také patří časová i finanční nákladnost samotné analýzy. Obecně dě-

líme metody do těchto skupin: 

• Vyšší metody – dělí se na matematicko-statistické a nestatistické metody, metody se 

však zpravidla využívají za pomocí specializovaných softwarových řešení, používají 

je většinou specializované firmy.  

• Elementární metody – využívají většinou jednotlivé položky účetních výkazů nebo 

hodnoty z nich odvozené, důležité jsou stavové veličiny (vztahují se k určitému ča-

sovému okamžiku) a tokové veličiny (vztahují se k časovému intervalu). Mezi jed-

notlivé elementární metody patří: 

a. analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

b. analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

c. analýza poměrových ukazatelů. [6], [7] 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

4.1.1 Horizontální analýza 

Označována také jako analýza trendů porovnává absolutní ukazatele napříč časem. Měří se 

tedy jejich vývoj (dynamika). Samotná analýza porovnává např. stejný řádek v účetním vý-

kaze podniku za posledních 5 let. Sledují se tyto dvě změny: 
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• Absolutní změna v daných jednotkách 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑡) − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑡 − 1) 

• Procentní změna 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑡 − 1)
∗ 100 

[6] 

4.1.2 Vertikální analýza 

Analýza se také někdy označuje jako strukturální analýza nebo procentní rozbor. Analýza 

vypočítá procentuální zastoupení vybraných položek, poté jsou tyto položky porovnávány 

vertikálně v jednotlivých letech. Nedochází tedy k porovnání jednotlivých položek nezávisle 

na jiných ukazatelích, jako u horizontální analýzy. Předností vertikální analýzy je nezávis-

lost na inflaci, můžeme tedy výsledky porovnávat mezi jednotlivými roky, ale i mezi rozdíl-

nými firmami nebo odvětvími. Nedostatkem analýzy je, že zobrazené pozitivní i negativní 

změny nevysvětluje. [6]  

4.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analyzuje účetní výkazy, obsahující tokové položky, hlavně tedy výkaz zisku a ztráty a vý-

kaz cash-flow. Výsledek analýzy nám pak ideálně ukáže, kde leží hlavní tepny podniku, 

které bychom měli chránit před riziky. [4] 

4.3 Analýza poměrovými ukazateli 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele porovnávají zisky se zdroji, které byly využity právě k dosažení těchto zisků. 

Ukazatele rentability jsou mezi ostatními ukazateli nejvíce využívány, jelikož podávají in-

formaci o zhodnocení kapitálu. Kategorie, do které spadají tyto ukazatele se nazývá mezi-

výkazové poměrové ukazatele. Sledují zisk a tržby z výkazu zisku a ztráty a velikost kapitálu 

z rozvahy. Vyjádříme je následujícím obecným vzorcem: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
, 
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níže jsou uvedeny konkrétní ukazatele a jejich výpočty. Za položku zisk lze dosadit dle po-

žadavků zisk v požadované formě (EAT, EBT, EBIT nebo EBITDA): 

• 𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    rentabilita aktiv (zlomová hodnota 0,05) 

• 𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
   rentabilita vlastního kapitálu 

• 𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛á 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
  rentabilita celkové vložené investice 

• 𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
    rentabilita tržeb 

• 𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

ú𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  rentabilita úplatného kapitálu 

• 𝑅𝑂𝐶 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
  rentabilita nákladů (zlomová hodnota 0,02) 

[3], [4], [6], [7], [11], [13] 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

Pokud je podnik schopný generovat peníze, které slouží ke včasné úhradě jeho závazků, mů-

žeme říct, že podnik má dobrou likviditu. Velikost likvidity však musí být vyvážená. Příliš 

vysoká hodnota bývá negativně vnímána z pohledu vlastníků podniku, kdy dochází ke sni-

žování rentability vlastního kapitálu. Známe tři základní ukazatele likvidity: 

• Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) – doporučená hodnota 0,2 až 0,5. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 +  𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

• Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) – doporučená hodnota 1 až 1,5. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

• Běžná likvidita (likvidita III. stupně) – doporučená hodnota 1,5 až 2,5. 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[4], [6], [7], [9], [11], [12] 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Každý podnik využívá k financování svých aktiv vlastní nebo cizí zdroje, v dnešní ekono-

mice je to však zpravidla kombinace těchto dvou zdrojů. Financování pouze vlastními zdroji 

je nevýhodné například z důvodu nevyužití efektu daňového štítu, naopak financování pouze 
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cizími zdroji u nás nepovoluje zákon, navíc dosažení takového stavu by bylo značně obtížné. 

Každá úvěrující instituce a současně i každý zkušený investor se bude zpravidla takovému 

poskytnutí kapitálu bránit. Obecně je tedy snaha ze strany podniku vytvořit optimální poměr 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Poměr je podle různých zdrojů vyčíslen do rozmezí 30 – 

60%, může ale také záviset na rozdílech mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky. Nemusí 

nutně znamenat, že poměr vlastního a cizího kapitálu mimo toto rozmezí znamená negativní 

vývoj. Podnik může v těchto situacích využívat pákového efektu, kdy i při vyšším poměru 

cizího kapitálu může dosáhnout větší rentability vlastního kapitálu (ROE), což se může in-

vestorům nebo věřitelům líbit. Nepsaným pravidlem je dlouhodobé převýšení vlastních 

zdrojů před cizími.   

• Celková zadluženost (debt ratio) – jde o základní ukazatel, který vyjadřuje poměr 

mezi cizími zdroji a celkovými aktivy, obecné rozmezí je 30 – 60%. Čím vyšší po-

měr, tím je zpravidla vyšší riziko pro věřitele. 

• Míra zadluženosti – zobrazuje nám poměr mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

údaj hojně využívají úvěrové instituce, které zohledňují i časový vývoj ukazatele. 

Mezní hodnota je 80%. 

• Koeficient samofinancování (equity ratio) – další poměr, který vyjadřuje vlastní 

kapitál k celkovým aktivům podniku. 

• Úrokové krytí – poměr zisku k nákladovým úrokům. Hodnotu zisku lze také nahra-

dit hodnotou cash-flow z provozní činnosti. 

• Podíl dlouhodobých cizích zdrojů na cizích zdrojích – banky často zkoumají zda 

jsou zdroje dlouhodobého nebo krátkodobého charakteru, například kvůli výši jejich 

rizika. 

• Podíl dlouhodobých cizích zdrojů na dlouhodobém kapitálu – dlouhodobý kapi-

tál je brán jako součet vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů. 

[4], [6], [7], [10], [11] 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele se nám jednoduše snaží říct, zda vložené prostředky využívá podnik efektivně 

• Obrat aktiv =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

• Obrat dlouhodobého majetku =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
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• Doba obratu zásob =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

• Doba obratu pohledávek =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

• Doba obratu závazků =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

[4], [7] 

4.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Pokud se akcie podniku obchodují na kapitálových trzích využívají se tyto ukazatele: 

• P/E ratio (price-earnings ratio)  =
𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

• ukazatel P/BV (price to book value)  =
𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

• dividendový výnos =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑡𝑟ž𝑛í 𝑘𝑢𝑟𝑧 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
 

• podíl dividendy k zisku na 1 akcii =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 1 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 1 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖
 

[4] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 POPIS VYBRANÉHO PODNIKU 

5.1 Základní identifikační údaje 

Obchodní jméno: KRAJAN CZECH s.r.o 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČ:   26224305 

DIČ:   CZ26224305 

Spisová značka: C 37832 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo společnosti: Hlavní 69, 76832 Zborovice 

[14], [15] 

5.2 Popis společnosti 

Hlavním předmětem podnikání společnosti KRAJAN CZECH s.r.o. je výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Přesná činnost společnosti dle 

CZ-NACE 10890 je výroba ostatních potravinářských výrobků. Společnost vyrábí hotová 

teplá a chlazená jídla, která dále distribuuje svým zákazníkům. V současné době zaměstnává 

asi 30 zaměstnanců, řadí se tedy mezi malé podniky. Konkrétní nabízené produkty a služby 

podniku jsou: 

• Výroba hotových teplých jídel 

• Výroba hotových chlazených jídel 

• Komplexní firemní stravování 

• Zajištění výdejních automatů včetně zásobování 

• Provoz a správa výdejen hotových jídel a kantýn 

• Prodej hotových chlazených jídel ve vlastních prodejnách 

• Rozvozové služby hotových teplých a chlazených jídel 
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5.3 Ekonomické údaje posledních let 

Tabulka 2 – ekonomické údaje v tisících Kč [15] 

položka 2017 2018 2019 

aktiva 7 461 8 014 8 521 

vlastní kapitál -649 -456 12 

tržby 15 084 17 090 20 360 

pohledávky 975 1 071 1 493 

cizí zdroje 7 978 8 359 8 509 

krátkodobé závazky 1 437 1 993 2 534 

dlouhodobé závazky 6 541 6 366 5 975 

provozní výsledek hospod. 414 505 1 002 

finanční výsledek hospod. -347 -297 -429 

EBITDA 1 023 989 1 248 

amortizace 685 514 383 

EBIT 338 475 865 

úroky 271 267 292 

EBT 67 208 573 

daně 0 15 105 

EAT 67 193 468 

 

Při zobrazení základních ekonomických dat podniku za několik posledních let je nutné upo-

zornit na řádek vlastní kapitál. Tento řádek byl až do roku 2019 v záporných číslech. Položka 

vlastní kapitál je součástí výpočtů poměrových ukazatelů nebo analýzy stavových ukazatelů, 

dlouhodobé záporné číslo není u této položky zcela běžné. Všechna data v této i následují-

cích tabulkách jsou uvedena v tisících Kč. 
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6 SWOT ANALÝZA 

Tato analýza slouží jako podklad k vyhodnocení konkurenčního postavení společnosti a k 

rozvoji strategického plánování. Je navržena tak, aby usnadnila realistický, na faktech zalo-

žený pohled na silné a slabé stránky společnosti. Tato technika může vést k vytvoření stra-

tegie, která bude na základě pravděpodobnosti úspěšnější než strategie sestavená bez její 

pomoci. Analýza má obecně podobu čtverce, který je rozdělen do čtyř sektorů – silné stránky 

(strenghts), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Po-

mocí tohoto rozdělení dokážeme zmapovat fungování společnosti a uvědomit si mnohé sou-

vislosti. [16] 

6.1 Silné stránky (strenghts) 

• Image značky 

• Portfolio zákazníků 

• Stabilita zaměstnanců 

• Kvalita služeb a výrobků 

• Digitalizace 

Nejsilnější stránkou podniku je proces digitalizace, kterým podnik již několik let prochází. 

Tento proces postupně přináší zvýšenou efektivitu a následně úsporu nákladů. Oporu pod-

niku přináší také stabilní portfolio zákazníků, které generuje stabilní tržby a také dlouhodobě 

stálá základna kmenových zaměstnanců s minimální fluktuací. Tyto aspekty přispívají k udr-

žitelné a také stále zvyšující se kvalitě poskytovaných služeb a výrobků, které se následně 

také promítají do celkové image značky, jenž podnik pod svou ochrannou známkou buduje.  

6.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

• Závislost na malém počtu kvalifikovaných osob 

• Regionální působnost 

• Vysoké investice 

• Závislost na malém počtu velkých odběratelů 

• Vysoké personální náklady 
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Jako většina malých podniků, je i tento podnik závislý na malém počtu odběratelů, kteří tvoří 

značnou část objemu. Při ukončení spolupráce s některým z nich může skokově dojít ke sní-

žení tržeb. Zvýšení mzdových nákladů, v několik posledních letech podniku, je způsobeno 

především postupným zvyšováním zaručené mzdy a jejím tlakem na výši ostatních mezd. 

Nemalým zatížením je také umořování úvěrů za pořízenou technologii a obnovu vozového 

parku. Obnova a následný management vozového parku sice přináší z dlouhodobého hle-

diska značnou úsporu, nicméně v horizontu 5 let po pořízení je pro podnik značnou finanční 

zátěží. 

6.3 Příležitosti (Opportunities) 

• Využití dobrého jména 

• Dotační příležitosti 

• Digitalizace a automatizace 

• Rozšíření produktového portfolia 

• Rozšíření působnosti 

Mezi velké příležitosti pro podnik patří možnost získání dotační podpory, která umožní rych-

lejší růst podniku, oproti financování z vlastních zdrojů. Dotační projekty jsou v současné 

době zaměřené právě na digitalizaci, automatizaci a případně robotizaci. Tyto oblasti pod-

pory podniku značně vyhovují, jelikož proces digitalizace započal již před několika lety. Na 

základě již vybudovaného dobrého jména ve svém regionu je také příhodná expanze do sou-

sedních regionů i s novými produkty nebo službami. 

6.4 Hrozby (Threats) 

• Konkurence 

• Zvyšování nákladů 

• Negativní hospodářský vývoj 

• Ztráta velkého odběratele 

• Omezení provozu 

Jednou z nejběžnějších hrozeb je konkurence, která i pro tento malý podnik představuje ri-

ziko. Potravinářský průmysl je součást kritické infrastruktury, proto je častým lákadlem pro 

nové vznikající subjekty. Naopak ziskovost tohoto odvětví je relativně nízká a rychle přibý-
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vající konkurence ji ještě více sráží. V případě dlouhodobě negativního hospodářského vý-

voje, skokového zvýšení nákladů nebo ztráty velkého odběratele však bude strádat i tento 

malý podnik. [17] 

Omezení provozu je pro podnik také velkou hrozbou, nejběžněji dnes skloňovanou s pande-

mií koronaviru. Podnik však dlouhodobě ohrožují i jiné a více závažné hrozby jako například 

nákaza žloutenkou. 

6.5 Vyhodnocení 

Tabulka 3 – SWOT analýza 

silné stránky   slabé stránky   

image značky 5 závislost na konkrétních lidech 7 

portfolio zákazníků 7 regionální působnost 3 

stabilita zaměstnanců 6 vysoké investice 7 

kvalita služeb a výrobků 8 závislost na velkých odběratelích 8 

digitalizace 10 vysoké personální náklady 8 

celkem bodů 36 celkem bodů 33 

příležitosti   hrozby   

využití dobrého jména 5 konkurence 7 

dotační příležitosti 8 zvyšování nákladů 5 

digitalizace a automatizace 9 negativní hospodářský vývoj 7 

nové produkty 7 ztráta velkého odběratele 8 

rozšíření působnosti 8 omezení provozu 8 

celkem bodů 37 celkem bodů 35 
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Swot analýza jasně dokazuje, že silné stránky podniku převládají nad slabými. Stejně tak 

převládají příležitosti před hrozbami. Podnik se tedy na základě analýzy nachází v sektoru 

silných stránek a příležitostí. Poloha v tomto sektoru nás vede k závěru, že má podnik na-

stolit ofenzivní strategii a zaměřit se na své silné stránky a příležitosti, které povedou k po-

sílení pozice na trhu. 

Obrázek 5 – SWOT analýza 
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7 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

7.1 Vertikální a horizontální analýza pasiv 

Tabulka 4 – vertikální analýza pasiv 

položka 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 7461 100% 8014 100% 8521 100% 

VLASTNÍ KAPITÁL -649 -8,7% -456 -5,7% 12 0,1% 

základní kapitál 100 1,3% 100 1,2% 100 1,2% 

výsledek hospodaření min. let -826 -11,1% -759 -9,5% -566 -6,6% 

výsledek hospodař. běž. období 67 0,9% 193 2,4% 469 5,5% 

CIZÍ ZDROJE 7978 106,9% 8359 104,3% 8509 99,9% 

dlouhodobé závazky 6541 87,7% 6366 79,4% 5975 70,1% 

krátkodobé závazky 1437 19,3% 1993 24,9% 2534 29,7% 

 

Tabulka 5 – horizontální analýza pasiv 

položka 2017 17/18 2018 18/19 2019 

PASIVA CELKEM 7461 7% 8014 6% 8521 

VLASTNÍ KAPITÁL -649 30% -456 103% 12 

základní kapitál 100 0% 100 0% 100 

výsledek hospodaření min. let -826 8% -759 25% -566 

výsledek hospodaření běž. období 67 188% 193 143% 469 

CIZÍ ZDROJE 7978 5% 8359 2% 8509 

dlouhodobé závazky 6541 -3% 6366 -6% 5975 

krátkodobé závazky 1437 39% 1993 27% 2534 

 

Vertikální i horizontální analýza čerpá z dat za poslední tři uzavřená účetní období – 2017, 

2018 a 2019. Podnik měl historicky dlouhodobě záporný vlastní kapitál, který se mu podařilo 

upsat teprve v roce 2019, kdy došlo k nárůstu o 103%. Je také zřejmá změna ve složení cizích 

zdrojů, kdy od roku 2017 dochází k postupnému snižování dlouhodobých závazků a nárůstu 

závazků krátkodobých.  
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7.2 Vertikální a horizontální analýza aktiv 

Tabulka 6 – vertikální analýza aktiv 

položka 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 7461 100,0% 8014 100,0% 8521 100,0% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 4086 54,8% 4334 54,1% 4476 52,5% 

dlouh. nehmotný majetek 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

dlouh. hmotný majetek 4086 54,8% 4334 54,1% 4476 52,5% 

dlouh. finanční majetek 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 3351 44,9% 3664 45,7% 4035 47,4% 

zásoby 1911 25,6% 2403 30,0% 2395 28,1% 

dlouh. pohledávky 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

krátk. pohledávky 975 13,1% 1071 13,4% 1493 17,5% 

krátk. finanční majetek 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Tabulka 7 – horizontální analýza aktiv 

položka 2017 17/18 2018 18/19 2019 

AKTIVA CELKEM 7461 7% 8014 6% 8521 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 4086 6% 4334 3% 4476 

dlouh. nehmotný majetek 0 n/a 0 n/a 0 

dlouh. hmotný majetek 4086 6% 4334 3% 4476 

dlouh. finanční majetek 0 n/a 0 n/a 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 3351 9% 3664 10% 4035 

zásoby 1911 26% 2403 0% 2395 

dlouh. pohledávky 0 n/a 0 n/a 0 

krátk. pohledávky 975 10% 1071 39% 1493 

krátk. finanční majetek 0 n/a 0 n/a 0 

 

Horizontální analýza aktiv ukazuje meziroční nárůst oběžných aktiv, konkrétně zásob v roce 

2018 a krátkodobých pohledávek v roce 2019. Vertikální analýza potvrzuje nárůst krátko-

dobých pohledávek v roce 2019. Tento nárůst je způsoben zvýšenou výrobou a odbytem, 

což je zřejmé v následujících tabulkách.  
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7.3 Vertikální a horizontální analýza výnosů 

Tabulka 8 – vertikální analýza výnosů 

položka 2017 2018 2019 

výnosy celkem 15084 100,0% 17091 100,0% 20359 100,0% 

tržby z prodeje výrobků a služeb 13847 91,8% 16316 95,5% 19775 97,1% 

tržby z prodeje zboží 834 5,5% 358 2,1% 168 0,8% 

ostatní provozní výnosy 403 2,7% 417 2,4% 416 2,0% 

 

Tabulka 9 – horizontální analýza výnosů 

položka 2017 17/18 2018 18/19 2019 

výnosy celkem 15084 13% 17091 19% 20359 

tržby z prodeje výrobků a služeb 13847 18% 16316 21% 19775 

tržby z prodeje zboží 834 -57% 358 -53% 168 

ostatní provozní výnosy 403 3% 417 0% 416 

 

V těchto tabulkách je zřejmý trend nárůstu tržeb za vlastní výrobky a služby od roku 2017 

do současnosti. Meziroční přírůstek je zhruba 20% v obou přelomových obdobích, což je 

velmi zajímavá hodnota. Naopak tržby z prodeje zboží, které tvoří sekundární činnost firmy 

jsou postupně cíleně utlumovány.  
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7.4 Vertikální a horizontální analýza nákladů 

Tabulka 10 – vertikální analýza nákladů 

položka 2017 2018 2019 

náklady celkem 15043 100,0% 16897 100,0% 19894 100,0% 

výkonová spotřeba  10780 71,7% 11294 66,8% 12682 63,7% 

náklady vynaložené na prodané 

zboží 823 5,5% 519 3,1% 689 3,5% 

spotřeba materiálu a energie 8300 55,2% 8965 53,1% 10188 51,2% 

služby  1657 11,0% 1810 10,7% 1805 9,1% 

změna stavu zásob -197 -1,3% -349 -2,1% 63 0,3% 

osobní náklady 3384 22,5% 4873 28,8% 5986 30,1% 

mzdové náklady 2392 15,9% 3577 21,2% 4431 22,3% 

soc. zabezpečení, zdrav. pojištění 992 6,6% 1296 7,7% 1555 7,8% 

úprava hodnot v provozní oblasti  685 4,6% 514 3,0% 383 1,9% 

ostatní provozní náklady 18 0,1% 253 1,5% 244 1,2% 

nákladové úroky 271 1,8% 267 1,6% 292 1,5% 

ostatní finanční náklady 102 0,7% 30 0,2% 139 0,7% 

daň z příjmů 0 0,0% 15 0,1% 105 0,5% 

 

Tabulka 11 – horizontální analýza nákladů 

položka 2017 17/18 2018 18/19 2019 

náklady celkem 15043 12% 16897 18% 19894 

výkonová spotřeba  10780 5% 11294 12% 12682 

náklady vynaložené na prodané zboží 823 -37% 519 33% 689 

spotřeba materiálu a energie 8300 8% 8965 14% 10188 

služby  1657 9% 1810 0% 1805 

změna stavu zásob -197 -77% -349 118% 63 

osobní náklady 3384 44% 4873 23% 5986 

mzdové náklady 2392 50% 3577 24% 4431 

soc. zabezpečení, zdrav. pojištění 992 31% 1296 20% 1555 

úprava hodnot v provozní oblasti  685 -25% 514 -25% 383 

ostatní provozní náklady 18 1306% 253 -4% 244 

nákladové úroky 271 -1% 267 9% 292 

ostatní finanční náklady 102 -71% 30 363% 139 

daň z příjmů 0 n/a 15 600% 105 
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Analýza nákladů jasně ukazuje nárůst osobních nákladů podniku od roku 2017 do součas-

nosti. Nárůst odpovídá dlouhodobé snaze o budování kvalitního zaměstnaneckého týmu a 

také legislativnímu zvyšování minimálních a zaručených mezd, které vytváří tlak na zvyšo-

vání ostatních mezd. Mimo jiné se v roce 2019 podařilo zastavit nárůst nákladů za služby 

podle předchozího rostoucího trendu.  

Celkové náklady podniku za poslední tři roky rostly v závislosti na růstu tržeb za vlastní 

výrobky. Vertikální analýza ale ukazuje od roku 2017 do současnosti postupné snižování 

poměru výkonové spotřeby ku celkovým nákladům. Tento trend by mohl naznačovat vyšší 

budoucí ziskovost. 

7.5 Horizontální analýza hospodářského výsledku 

Tabulka 12 – horizontální analýza HV 

položka 2017 17/18 2018 18/19 2019 

EBITDA 1 023 -3% 989 26% 1 248 

amortizace 685 -25% 514 -25% 383 

EBIT 338 41% 475 82% 865 

úroky 271 -1% 267 9% 292 

EBT 67 210% 208 175% 573 

provozní výsledek hospod. 414 22% 505 98% 1 002 

finanční výsledek hospod. -347 14% -297 -44% -429 

daně 0 n/a 15 600% 105 

EAT 67 188% 193 142% 468 

 

Horizontální analýza hospodářského výsledku potvrzuje předchozí zjištění ostatních analýz. 

Od roku 2017 se podniku daří generovat zisk, který byl pro něj v roce 2019 zatím nejvýše 

dosaženým.  

Kromě zvýšení zisku lze také pozorovat mírné zvýšení úroků v roce 2019, což může být ale 

ovlivněno rostoucími úrokovými sazbami komerčních úvěrů v tomto období. 

Tato čísla tedy přesně odráží snahu podniku, kdy v roce 2015 došlo k relativně vysokým 

investicím do technologií za účelem celkové obnovy podniku.  
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Podnik realizoval celkovou investici v hodnotě 3,5 mil. Kč do obnovy a rozšíření technolo-

gie, konkrétně výrobní technologie, chladící technologie, poloautomatických balících strojů 

a celkového zázemí pro zvýšení hygieny provozu. 
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8 ANALÝZA POMĚROVÝMI UKAZATELI 

8.1 Ukazatele rentability 

Tabulka 13 – poměrové ukazatele rentability 

položka mezník 2016 2017 2018 2019 

aktiva  7 691 7 461 8 014 8 521 

celkové náklady  12 467 14 182 16 192 18 912 

tržby  13 045 15 084 17 090 20 360 

EBITDA  522 1 023 989 1 248 

ROA 0,05 0,07 0,14 0,12 0,15 

ROC 0,02 0,04 0,07 0,06 0,07 

ROS  0,04 0,07 0,06 0,06 

 

Ukazatele rentability byly vybrány s přihlédnutím k zápornému vlastnímu kapitálu společ-

nosti. Rentabilita aktiv (celkových vložených prostředků) se od roku 2017 do současnosti 

vyšplhala k současným 15% a splňuje obecný mezník alespoň 5%. Rentabilita tržeb je uka-

zatel, který zobrazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na původ zdrojů. Stejně tak 

rentabilita nákladů se v letech 2018 a 2019 pohybuje nad hranicí 2%, konkrétně 6% a 7%. 

Rentabilita tržeb se ze 4% z roku 2017 ustálila na 6% za roky 2018 a 2019. Podnik tedy 

splňuje vybrané základní ukazatele rentability. 

8.2 Ukazatele likvidity 

Tabulka 14 – poměrové ukazatele likvidity 

položka od do 2016 2017 2018 2019 

krátkodobé závazky     1 716 1 437 1 993 2 534 

oběžná aktiva     3 578 3 351 3 664 4 035 

zásoby     1 713 1 911 2 403 2 395 

krátkodobý finanční majetek     0 0 0 0 

peněžní prostředky     310 465 190 147 

okamžitá likvidita 0,2 0,5 0,18 0,32 0,10 0,06 

pohotová likvidita 1 1,5 1,09 1,00 0,63 0,65 

běžná likvidita 1,5 2,5 2,09 2,33 1,84 1,59 
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Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu je v rozmezí 0,2 – 0,5. Z toho jasně vyplývá, 

že podnik od roku 2018 není schopný okamžitě uhradit své krátkodobé závazky. Pohotová 

likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,7 – 1,5. Podnik se tedy za poslední dva roky 

pohybuje těsně pod stanovenou hranicí pro pohotovou likviditu. Z pohledu běžné likvidity 

je podnik v mezích všechna sledovaná období. Je ale zřejmé, že v roce 2018 a 2019 došlo u 

podniku ke značnému snížení celkové likvidity. 

8.3 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 15 – poměrové ukazatele zadluženosti 

položka od do 2016 2017 2018 2019 

aktiva     7 691 7 461 8 014 8 521 

EBIT     41 338 475 865 

cizí zdroje     8 196 7 978 8 359 8 509 

vlastní kapitál     -715 -649 -456 12 

nákladové úroky   292 271 267 292 

dlouhodobé závazky   6 480 6 541 6 366 5 975 

celková zadluženost 0,3 0,6 1,07 1,07 1,04 1,00 

míra zadluženosti <0,8 >0,8 -11,46 -12,29 -18,33 709,08 

úrokové krytí <2 >2 0,14 1,25 1,78 2,96 

podíl dlouh. CZ na CZ   0,79 0,82 0,76 0,70 

 

Celková zadluženost podniku jako hlavní ukazatel zadluženosti je za zvolené období značně 

nevypovídající, jelikož hodnota přesahuje hranici 100%. Doporučený interval je 30 – 60%. 

Je však vidět postupný trend snižování celkové zadluženosti, která s v roce 2019 dostala na 

100%. Míra zadluženosti jakožto další hlavní ukazatel je zcela mimo doporučené intervaly, 

ukazatel je ovlivněn záporným vlastním kapitálem. 

Ukazatel úrokového krytí nám ukazuje pozitivní vývojový trend podniku k hodnotě 2,96 za 

rok 2019, která již splňuje základní požadavky. 

Podíl dlouhodobých cizích zdrojů na celkových cizích zdrojích nám opět potvrzuje zjištěnou 

skutečnost, že podnik snižuje dlouhodobé cizí zdroje a naopak zvyšuje ty krátkodobé. Tento 

efekt je způsoben kombinací umořování poskytnutých úvěrů a zvyšování výroby, což má za 

následek zvýšení krátkodobých závazků. 
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8.4 Ukazatele aktivity 

Tabulka 16 – poměrové ukazatele aktivity 

položka 2016 2017 2018 2019 

aktiva 7 691 7 461 8 014 8 521 

krátkodobé závazky 1 716 1 437 1 993 2 534 

tržby 13 045 15 084 17 090 20 360 

krátkodobé pohledávky 1 555 975 1 071 1 493 

obrat aktiv 1,70 2,02 2,13 2,39 

doba obratu pohledávek 43,51 23,59 22,87 26,77 

doba obratu závazků 47,36 34,30 41,98 44,81 

 

Optimální interval pro obrat aktiv je podle různých zdrojů 1,6 až 2,9. Podnik tedy využívá 

svůj majetek efektivně. Doba obratu pohledávek je vždy nižší než doba obratu závazků, není 

tedy narušena finanční rovnováha podniku a není ohrožena ani likvidita podniku. 
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9 STANOVENÍ RIZIK A OPATŘENÍ 

Na základě SWOT analýzy, analýzy stavových ukazatelů a analýzy poměrovými ukazateli 

byla vybrána finanční rizika, která by měla případný největší vliv na hospodářský výsledek 

daného podniku. Vybraná rizika byla zanesena do seznamu vybraných rizik a matice hod-

nocení, která zohledňuje dva důležité faktory – intenzitu negativního dopadu a pravděpo-

dobnost výskytu. 

 

R1 riziko nezaplacených pohledávek 

R2 vysoké úvěrové zatížení 

R3 měnové riziko 

Tabulka 17 – Seznam vybraných rizik 

 

Pravděpodobnost 

výskytu 

intenzita negativních dopadů 

VM M S V ZV 

ZV      

V    R1  

S  R3   R2 

M      

VM      

Tabulka 18 – Matice hodnocení 
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9.1 R1 - Riziko nezaplacených pohledávek 

Pozdní úhrady pohledávek od odběratelů podniku jsou značným rizikem. Kromě pozdních 

úhrad může jít také o nedobytné pohledávky. Všechny tyto pohledávky mohou mít vliv na 

platební schopnost podniku, respektive mohou způsobit jeho platební neschopnost. 

Situaci mohou způsobit odběratelé, kteří mají nedostatečné zdroje na úhradu svých závazků 

z obchodního vztahu, odběratelé s nízkou platební morálkou nebo například odběratelé 

v úpadku. 

Důsledky tohoto potencionálního rizika jsou vysoké, stejně tak jako jeho pravděpodobnost 

výskytu, kterou podtrhuje pandemie koronaviru na celém světě. 

Podnik v současné době sleduje úhrady svých pohledávek na denní bázi pomocí informač-

ního systému. Systém také automaticky upozorňuje odběratele na týdenní bázi o úhradu 

dluhu. Po druhé upomínce dochází k předání třetí straně za účelem vymáhání nebo v případě 

velkých odběratelů k dalšímu individuálnímu postupu. 

• Včasné jednání s dlužníky 

Postupování při upomínání nebo vymáhání svých pohledávek musí být promyšlené, aby 

nedošlo k vážnému poškození obchodního vztahu, který by při správném jednání a 

správné kontrole mohl podniku přinášet tržby ještě několik dalších let. Pokud však od-

běratel nedodržuje stanovená pravidla, mělo by dojít například k vyčíslení úroků nebo 

k interní kalkulaci, zda obchod s daným odběratelem je stále pro podnik výhodný nebo 

nutný. 

• Vzájemné započtení pohledávek 

Pokud existují k danému odběrateli i závazky ze strany podniku, je vzájemné započtení 

pohledávek relativně snadným řešením, jak alespoň částečně umořit dlužnou částku.  

• Sledování bonity zákazníka 

Toto opatření je spíše preventivního charakteru. Na trhu je dnes několik funkčních ře-

šení, které poskytují monitoring ekonomických subjektů. Někdy může být řešení také 

součástí interního informačního systému. 

Zjištěná bonita odběratele nám pomůže zhodnotit v přesně danou chvíli, do jaké míry je 

obchod rizikový. Na základě zjištění bonity lze jednoduše nastavit interními procesy 

upozornění a od určitého ratingu poskytovat služby omezeně nebo vůbec. 
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• Revize poskytnutých splatností 

Dalším opatřením je jednorázová revize poskytovaných splatností u všech odběratelů na 

základě předchozího opatření – sledování bonity. Revize může být později také vyvolána 

na základě upozornění nebo periodické kontroly.  

Součástí revize je stanovení pevných pravidel poskytování splatností a také pravidel upo-

mínek a vymáhání.  

Změny ve splatnostech i v pravidlech by měly být aplikovány i na současné obchodní 

vztahy, tak aby mohlo dojít právě ke snížení rizika u daného obchodu. 

• Faktoring 

Jde o formu krátkodobého financování, která umožňuje odkoupení krátkodobých zá-

vazků. Faktoringové společnosti dnes také poskytují kompletní správu pohledávek, 

může to tedy být kompletně outsourcovaný proces. Jde tedy o cílený proces, který je 

stvrzen smluvním vztahem. Cenou za faktoring je úroková sazba a faktoringový popla-

tek. 

Při dodání zboží postoupí dodavatel pohledávku faktoringové společnosti, která mu na 

základě smlouvy vyplatí zálohu na dané zboží. Tato částka mívá zpravidla hodnotu 50% 

– 90% celkové hodnoty faktury.  

Odběratel poté splácí fakturu v plné výši faktoringové společnosti, která následně pro-

platí dodavateli zbývající část faktury. 

Před využitím tohoto nástroje by mělo dojít k řádnému propočtu, zda je jeho použití 

vhodné a výhodné. Faktoringová společnost vždy prověřuje konkrétní odběratele, někdy 

dochází i k přímému kontaktu mezi odběratelem a faktoringovou společností za účelem 

stanovení bonity a rizika. 

Faktoring rozlišujeme například na importní, exportní, s pojištěním nebo bez pojištění. 

Faktoring bez pojištění je nejběžnější formou faktoringu u tuzemských transakcí, fakto-

ring s pojištěním je samozřejmě o něco dražší. 

9.2 R2 - Vysoké úvěrové zatížení 

Vysoké úvěrové zatížení společnosti vychází z dlouhodobě negativního hospodářského vý-

sledku v kombinaci s investičním záměrem z roku 2015, kdy došlo k pořízení nové výrobní 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 48 

 

technologie. Společnost je momentálně zatížena provozním úvěrem ve výši 3 mil. Kč a in-

vestičním úvěrem ve zbylé výši 1 mil. Kč. K tomuto úvěrovému zatížení se přidává úvěrové 

zatížení z obnovy flotily osobních a užitkových automobilů podniku v hodnotě 2 mil. Kč. 

Celkové úvěrové zatížení je tedy 6 mil. Kč. 

Vysoké úvěrové zatížení s sebou nese další potenciální rizika jako neschopnost splácet nebo 

opakované schvalování revolvingového úvěru na roční bázi. Ruku v ruce s vysokým úvěro-

vým zatížením jde snížená bonita podniku z pohledu úvěrující společnosti, což přináší zvý-

šenou kontrolu, tlak na zvyšování splátek, zvýšený úrok nebo potřebu dodatečného zajištění 

úvěru. 

• Revize poskytnutých úvěrů 

Jako první opatření je navržena revize všech stávajících úvěrů. Provozní, investiční a 

jednotlivé úvěry k obnově flotily musí být porovnány. Porovnáním se sleduje úrok, ne-

splacená jistina, počet nesplacených měsíčních splátek, výše jednotlivé splátky, pojištění 

a zajištění úvěru včetně možnosti vyvázání.  

Revize má za cíl stanovit výhodnost případně nevýhodnost jednotlivých úvěrů a porov-

nat s jinými produkty nebo úvěrujícími společnostmi.  

• Refinancování stávajících úvěrů 

Refinancování stávajících úvěrů vychází z předchozí provedené revize. Vyvázání z již 

poskytnutých úvěrů není snadné, nicméně pokud je produkt pro podnik z nějakého dů-

vodu nevyhovující, je refinancování vždy řešením. Samotné refinancování může být na-

hrazeno restrukturalizací úvěrů, kdy může prakticky dojít ke změně počtu úvěrů, doby 

splatnosti i výše splátek, pokud to úvěrující společnost povolí.  

Dalším výhodným řešením pro podnik může být využití úvěrů nebo záruk za poskytnuté 

úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tato banka je státní a kromě úvěrů 

hojně poskytuje záruky za bankovní úvěry právě ve spolupráci s komerčními bankami.  

• Efektivní správa vozového parku 

Doporučené opatření opět vychází z revize poskytnutých úvěrů právě na flotilu osobních 

a užitkových automobilů. Součástí efektivní správy vozového parku není jen správa pro-

vozu, ale také správa při pořízení.  
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Osobní a užitkové vozy bývají často financovány nebankovními institucemi, které patří 

buď samotným automobilkám prodávající dané vozy přes partnerskou síť nebo patří sa-

motným bankám ve formě dceřiných společností.  

Tyto instituce dokáží flexibilně a rychle zpracovat vaše požadavky včetně pojištění a 

jiných příslušenství, jelikož se na tyto investice specializují. Velmi často je však toto 

pohodlí vykoupeno zvýšenou cenou jednotlivých částí splátek, které v kontextu jedné 

měsíční splátky nepůsobí nijak závratně. Při přepočtu na roční náklad za celou flotilu 

automobilů může ale jít o statisíce korun. 

Základním doporučením je oddělit pojištění provozu flotily od pořizování nových vozů 

a maximálně obejít třetí strany v tomto procesu. Auta je tedy příhodné financovat růz-

nými finančními produkty dle výhodnosti a potřeb daného podniku u jedné úvěrující 

instituce bez pojištění. 

Naopak pojištění provozu vozidla, havarijní pojištění a všechna ostatní připojištění je 

vhodné začlenit do flotilového pojištění, které poskytuje na našem trhu například pojiš-

ťovna Allianz. Takto uzavřené hromadné flotilové pojištění je možné uzavřít od 5 vozi-

del a může dojít k úspoře přes 50% původní pojistné částky. Výsledkem je tedy snížení 

měsíčních splátek na pořízení automobilů a následné snížení úvěrového zatížení.  

• Zvýšení tržeb 

Posledním logickým opatřením je zvýšení tržeb a následně také ziskovosti podniku. Při 

zvýšení těchto ukazatelů dochází k růstu bonity u úvěrujících bank a následně k menšímu 

tlaku, případně ke zlevnění úvěru. Navíc zachovaná výše úvěrů, v kombinaci se zvýše-

nými tržbami nebo zisky, značně snižuje riziko z pohledu banky. 

Toto doporučení není zcela snadné vždy aplikovat, jelikož zvyšovat tržby bez předem 

vynaložených nákladů je obtížné. Obecně lze ale zvyšovat tržby bez zvýšených nákladů 

zvýšením ceny za produkt nebo prodejem další škály svých již zavedených produktů, při 

jejichž modifikaci nedochází ke zvýšení nákladů. 
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9.3 R3 - Měnové riziko 

Měnové riziko působí na podnik nepřímo, jelikož nedochází zpravidla k žádným nákupům 

ani prodejům mimo území státu a mimo měnu. Měnové riziko ale působí na hlavní dodava-

tele podniku, což značně ovlivňuje vývoj ceny za krátké období. K časté fluktuaci cen do-

chází zpravidla u čerstvého masa, které tvoří značnou část nákladů podniku.  

Riziko bylo vyhodnoceno jako nejméně závažné z vybraných rizik, nicméně jeho působení 

může být dlouhodobě středně závažné. Při globálních změnách dochází ke změně kurzu měn 

velmi často, vliv na surovinu je poté okamžitý. Podnik má tedy okamžitý nárůst nákladů, na 

který není schopný v daném čase reagovat úpravou svých vlastních prodejních cen. 

• Diverzifikace dodavatelů 

Jako opatření proti tomuto riziku je možné vyhledat náhradní dodavatele, kteří tomuto 

riziku nepodléhají. Jedná se zpravidla o dodavatele, u kterých surovina pochází z čes-

kých chovů. Nicméně pokud situace na trhu bude dlouhodobější, poptávka vzroste a re-

akce na cenu přijde i od dodavatelů ze stejného trhu. 
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ZÁVĚR 

Stanoveným cílem práce byl správný výběr ukazatelů a metod, které dokáží odhalit reálná 

finanční rizika analyzovaného podniku. Rizika měla být následně vyhodnocena s navrhnu-

tými opatřeními. 

Teoretická část práce je zaměřena na obecnou problematiku rizik a následně finančních rizik. 

Data k této části byla čerpána především z dostupné odborné literatury uvedené v seznamu 

použité literatury. 

V praktické části dochází k představení analyzovaného podniku KRAJAN CZECH s.r.o. a 

k následným analýzám. SWOT analýza dokazuje, že má podnik aplikovat ofenzivní strategii 

k prosazení svých silných stránek a nových příležitostí, aby posílil svou pozici na trhu. Ana-

lýza stavových a poměrových ukazatelů následně posuzuje finanční zdraví podniku a zdů-

razňuje body, které mohou být pro podnik kritické. 

V poslední kapitole jsou identifikována možná finanční rizika. Současně jsou navrhnuta pro 

podnik opatření k eliminaci nebo zmírnění jejich dopadu. 

Jako osoba z interního prostředí analyzovaného podniku musím podotknout, že existuje ur-

čité riziko spojené například s provozní slepotou nebo stanovenými požadavky, které mohou 

ovlivňovat mé hodnocení. Naopak jako interní hodnotitel mám možnost pochopit hlubší 

kontext některých ukazatelů, ze kterých by mohl externí hodnotitel vyvozovat chybné 

úsudky. Jako možnost se jeví vypracování analýzy finančních rizik externím hodnotitelem, 

jako vhodné doplnění této práce.  

Domnívám se, že jsem dosáhl stanoveného cíle této bakalářské práce a věřím, že práce jako 

celek bude pro podnik přínosem. 
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ROC  Rentabilita nákladů. 
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ROS  Rentabilita tržeb. 
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