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Úvod 

Dnešní globalizovaná společnost je založena na financích, jež představují pomyslný 

základní stavební kámen všeho okolo nás. Každý podnik proto potřebuje ke své existenci být 

finančně zdravý, aby mohl generovat zisk. Ke správnému vyhodnocení finančního zdraví slouží 

finanční analýza, která je pro podnik stejně důležitá jako finance samotné, jelikož hodnotí 

finanční pozici podniku a může poukázat na možné podnik ohrožující hrozby. Nedílným 

přínosem finanční analýzy je také schopnost navrhnout vhodné strategie pro budoucí vývoj 

podniku. Z tohoto důvodu bylo tématem práce zvoleno právě zhodnocení finančního zdraví 

podniku. 

Cílem práce1 je pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví 

vybraného podniku. Analyzovaným obdobím je pětiletý časový úsek od roku 2016 do roku 

2020. K naplnění cíle jsou použity metody, které patří ve finanční analýze mezi primární a 

nejčastěji používané. Součástí práce je také zhodnocení provedené analýzy a uvedení 

případných doporučení.  

Práce je členěna na jednu kapitolu. Nejprve je představena analyzovaná společnost, 

kterou je společnost Naturprodukt CZ spol. s r. o. Na tuto část navazuje analýza absolutních 

ukazatelů, pomocí které je zhodnocena majetková a kapitálová struktura podniku. Dále je 

provedena analýza poměrovými ukazateli, pomocí kterých se hodnotí aktivita, rentabilita, 

likvidita, zadluženost podniku. Součástí práce je také analýza finančního zdraví pomocí 

souhrnných indexů hodnocení. Práce je zakončena vyhodnocením provedené analýzy 

a uvedením případných doporučení. Pro zpracovávání analýzy jsou použity informace 

z interních zdrojů společnosti získané na odborné praxi, informace z výročních zpráv 

společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. a oborové hodnoty zveřejněné na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.  

 

                                                 
1 Práce vychází z empirické části bakalářské práce Matěje Fialy, která bude obhajována během státní závěrečné zkoušky 

v jarním termínu roku 2022 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, jedná se o modifikovanou verzi. 
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1 Zhodnocení finančního zdraví společnosti Naturprodukt CZ 

spol.  s r. o. 

Analyzovaným obdobím je časový úsek od roku 2016 do roku 2020. Vybrané ukazatele 

jsou porovnávány s oborovými hodnotami pro oblast velkoobchodu, které zveřejňuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Nesoulad údajů mezi Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR a Českým statistickým úřadem způsobil absenci oborových hodnot za 

rok 2020. 

Společnost Naturprodukt CZ spol. s r. o. působí na českém trhu od roku 1993. Sídlo 

společnosti se nachází v Havířově. Hlavní činností je nákup a prodej zboží. Společnost 

Naturprodukt CZ spol. s r. o. se od počátku svého působení zaměřuje na obchod se zbožím 

lékárenské, přírodní a drogistické povahy. V roce 2018 společnost ukončila významné 

obchodní partnerství se společnostmi Zdrovit a Dr. Theiss což vedlo k velké obměně sortimentu 

a výraznému poklesu tržeb. V současné době tvoří nabízený sortiment zejména volně prodejná 

léčiva, doplňky stravy, kosmetické přípravky, zdravotnické pomůcky a sirupy vlastní výroby. 

Společnost provozuje vlastní restauraci a lékárnu. Společnost působí také na slovenském trhu, 

kde je zastoupena dceřinou společností. Tabulka č. 5 obsahuje základní informace 

o společnosti. 

1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza rozvahy 

Obrázek č. 1: Horizontální analýza vybraných položek rozvahy v tis. Kč 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

stálá aktiva oběžná aktiva vlastní kapitál cizí zdroje

2016 97 883 145 131 183 908 57 652

2017 95 274 152 510 188 718 58 405

2018 108 694 104 259 167 595 45 544

2019 102 272 84 565 162 241 26 726

2020 86 348 100 455 153 706 33 886
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Na obrázku č. 1 sledujeme, že stálá aktiva mají kromě roku 2018 vždy meziroční 

klesající tendenci. Nehmotný majetek vykazuje růst pouze v roce 2019, kdy společnost uzavřela 

s dodavatelem smlouvu o vytvoření e-shopu. Z důvodu nesplnění podmínek byl tento majetek 

po celou dobu evidován jako nedokončený a v roce 2021 bude odepsán jako zmařená investice. 

Pokles nehmotného majetku v ostatních letech způsobuje plynulé odpisování softwaru. V roce 

2018 společnost pořízením nových aut doplnila vozový park, provedla technické zhodnocení 

na stavbách a nakoupila nové zařízení pro provoz restaurace a výroby. Snižování hmotného 

majetku v ostatních letech je způsobeno zejména postupným odpisováním. Finanční majetek je 

tvořen podíly ve dvou dceřiných společností na Slovensku. Hodnota finančního majetku se 

odvíjí podle měnového kurzu Eura, kterým se přepočítává podíl na základním kapitálu. Vyšší 

pokles finančního majetku v roce 2020 je způsoben snížením základního kapitálu u dceřiné 

společnosti. Koncem roku 2021 by měla začít plánovaná modernizace a rozšíření výroby sirupů 

a potravin. Z tohoto důvodu je v dalších letech očekáváno částečné zvýšení stálých aktiv. 

Oběžná aktiva v roce 2017 dosahují nejvyšších hodnot, to hodnotíme pozitivně, jelikož 

spolu s oběžnými aktivy rostou také tržby. V letech 2018 a 2019 dochází k výraznému propadu 

oběžných aktiv. Jedním z hlavních důvodů je, že společnost v roce 2019 přišla o zásadní 

obchodní partnerství s firmami Zdrovit a Dr. Theiss. Tato ztráta se v oběžných aktivech nejvíce 

promítla u zboží a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2020 z důvodu 

nerozdělení části zisku za rok 2019 vzrostly peněžní prostředky. V tomto roce došlo také k růstu 

zásob, což nebylo podpořeno zvýšením tržeb. Pro další roky je doporučeno, aby společnost 

provedla optimalizaci procesu řízení zásob, která povede k tomu, aby nedocházelo k růstu 

obratovosti zásob, která poslední roky roste. 

Vlastní zdroje se během posledních tří let snižují. Důvodem je především klesající 

výsledek hospodaření běžného období. V roce 2017 a 2020 došlo rozhodnutím valné hromady 

k nerozdělení části zisku a tím k navýšení položky výsledku hospodaření minulých let. Základní 

kapitál společnosti se po celé sledované období nemění a zůstává na hodnotě 10 mil. Kč. V roce 

2019 došlo k úpravě podílů a dnes má společnost na místo jednoho společníka společníky tři. 

V roce 2020 došlo v položce oceňovacích rozdílů k výraznějšímu poklesu, ten byl způsoben 

snížením základního kapitálu dceřiné společnosti. Klesající vlastní zdroje reflektují snižování 

výsledku hospodaření, což je hodnoceno spíše negativně. 

Cizí zdroje se v průběhu sledovaného období snížily. Vyšší propad v roce 2019 byl 

z důvodu snížení rezervy na rizika z podnikání. Následující rok společnost vytvořila novou 

rezervu na opravy majetku. Závazky z obchodních vztahů v roce 2019 dosahují nejnižších 

hodnot právě díky již zmiňované ztrátě předních dodavatelů. Na konci roku 2020 tyto závazky 
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díky zvýšení poptávky po prodávaných ochranných pomůckách vzrostly. Společnost od roku 

2018 nemá žádné závazky k úvěrovým institucím, což je hodnoceno jako pozitivní. Kompletní 

členění rozvahy v jednotlivých letech je součástí přílohy. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Obrázek č. 2: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy a jejich souměření s oborovými hodnotami 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), Webový portál MPO ČR [online] 

[vid. 25. prosince 2021]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/, vlastní propočty 

Z výše uvedeného obrázku č. 2 vyplývá, že společnost vyšším zastoupením vlastního 

kapitálu uplatňuje konzervativní finanční politiku. Tato politika vychází ze snahy společnosti 

působit dojmem stabilní rodinné firmy, která vznikla vlastní činností bez většího zadlužení. 

V porovnání s oborovými hodnotami lze vidět, že společnost využívá k financování vlastní 

zdroje v podstatě víc než její konkurenční firmy. V letech 2017 a 2018 dochází sice ke zvýšení 

vlastních zdrojů, ale zároveň také k poklesu rentability vlastního kapitálu. Z tohoto důvodu 

nelze přesně určit, jestli je v těchto letech kapitálová struktura nastavena optimálně. 

V souvislosti s poklesem zisku je možné, že v dalších letech dojde ke snížení vlastních zdrojů. 

Cizí zdroje jsou téměř ve stejném poměru zastoupeny závazky a rezervami. V roce 2019 je 

zastoupení cizích zdrojů nejnižší, jelikož došlo k většímu poklesu závazků z obchodních 

vztahů. Struktura krátkodobých závazků je běžná a jejich výše, která je vzhledem k povaze 

společnosti v normě, nepředstavuje pro společnost riziko. Nejvyšší položkou krátkodobých 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Naturprodukt CZ spol. s r. o. Oborové honoty MPO ČR

Stálá aktiva 40,05% 38,01% 50,16% 54,12% 46,01% 35,19% 32,67% 34,89% 34,89% 34,89%

Oběžná aktiva 59,38% 60,85% 48,11% 44,75% 53,52% 64,37% 66,91% 64,63% 64,63% 64,63%

Vlastní kapitál 75,24% 75,30% 77,34% 85,85% 81,90% 49,05% 46,84% 46,14% 46,14% 46,14%

cizí zdroje 23,59% 23,30% 21,02% 14,14% 18,06% 49,78% 52,12% 52,84% 52,84% 52,84%
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závazků jsou závazky z obchodních vztahů, které patří mezi nejlevnější cizí zdroje. Vedení 

společnosti nechce v dalších letech nijak zásadně navyšovat cizí zdroje. To je v souvislosti 

s nízkým úrokovým krytím pozitivní.  

Rozložení stálých a oběžných aktiv je v rámci komparace s oborem přibližně stejná, jak 

lze vidět v obrázku č. 2. V roce 2018 a 2019 je podíl stálých aktiv vyšší, což je způsobeno 

vyšším propadem zásob a pohledávek. Oběžná aktiva jsou kromě roku 2018 nejvíce zastoupená 

peněžními prostředky. Struktura krátkodobých pohledávek, jež nejvyšší zastoupení mají 

pohledávky z obchodních vztahů, je v normě. Stálá aktiva zastupuje nejvíce dlouhodobý 

majetek, který je tvořen z největší části stavbami. V porovnání s oborem má společnost vyšší 

zastoupení stálých aktiv, avšak odchylka od oborových hodnot není výrazná. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Obrázek č. 3: Horizontální analýza vybraných výsledků hospodaření v tis. Kč 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

Provozní výsledek hospodaření se i přes rostoucí tržby v roce 2017 mírně snížil. 

Důvodem menšího poklesu je zvýšení nákladů v položce úprav hodnot z provozní činnosti, ve 

které jsou zahrnuté odpisy majetku a zásob. Od roku 2017 do roku 2019 se provozní zisk 

propadl o 95,95 %, což je velmi negativní vývoj. Hlavní příčinou je pokles tržeb, za který může 

ztráta klíčových dodavatelů. Pandemie nemoci Covid-19 způsobila omezení provozu 

restaurace, a ještě prohloubila pokles prodeje zboží, což bylo také dílčím faktorem, že v roce 

2020 dosáhl provozní zisk nejnižších hodnot za sledované období. V dalších letech by se měla 

společnost snažit o zvýšení tržeb a provozního zisku. Vedení společnosti vidí určitý potenciál 

v plánované modernizaci výroby domácích sirupů, pomocí které má dojít ke zvýšení prodeje 

2016 2017 2018 2019 2020

provozní výsledek hopodaření 26 418 26 289 13 944 1 065 721

finanční výsledek hospodaření 10 553 13 955 10 600 16 358 9 251
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a tržeb. S největší pravděpodobností k tomu však nedojde a reálná výnosnost této investice 

bude nízká. Důvodem je absence spolehlivé základny odběratelů a poměrně silné přesycení trhu 

se sirupy. Možným nástrojem pro zvýšení tržeb je silnější propagace nových obchodních 

značek, protože právě ty nejsou dostatečně marketingově propagovány.  

Finanční výsledek hospodaření tvoří nejvíce výnosy z podílů ovládaných osob. Tyto 

výnosy představují část rozděleného zisku dceřiných společností na Slovensku, které se formou 

dividend vyplácí mateřské firmě následující rok. V roce 2019 je finanční výsledek hospodaření 

nejvyšší. Důvodem je, že v roce 2018 dceřiná společnost vygenerovala dosud nejvyšší zisk. 

V roce 2019 přišla dceřiná společnost o hlavní obchodní partnery, což bylo příčinou snížení 

finančního zisku u mateřské společnosti v roce 2020. Dceřiná společnost v roce 2020 

vygenerovala ztrátu 78 464 EUR. Z tohoto důvodu mateřská společnost neočekává v roce 2021 

žádné výnosy z podílů ovládaných osob, což povede k výraznému snížení finančního výsledku 

hospodaření.  

Výsledek hospodaření za účetní období od roku 2017 klesá. Společnosti se v posledních 

dvou letech nedaří generovat provozní zisk v takové výši, aby se většinově podílel na čistém 

zisku. To nepřispívá k dobrému vnějšímu dojmu, jelikož zrcadlí problém v hlavní provozní 

činnosti. V nadcházejících letech je důležité, aby se společnost snažila zvýšit provozní zisk, 

který by tvořil většinu čistého zisku. V souvislosti s očekávanými tržbami a velice nízkým 

finančním výsledkem hospodaření je pravděpodobné, že čistý zisk dosáhne v roce 2021 ještě 

nižších hodnot než doposud. V případě celkové ztráty v roce 2021 společnost počítá 

s rozpuštěním části rezervy na rizika z podnikání a dorovnáním vzniklé ztráty. Kompletní 

členění výkazu zisku a ztráty v jednotlivých letech je součástí přílohy. 

1.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzou poměrových ukazatelů se detailněji hodnotí finanční zdraví společnosti. 

 

Ukazatele aktivity  

Tabula č. 1: Obrátka zásob, pohledávek a závazků v dnech 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Obrátka zásob 72,63 60,86 53,82 58,01 70,89 

Obrátka pohledávek 41,47 54,10 36,60 30,23 32,63 

Obrátka závazků 30,17 30,81 16,53 10,85 26,16 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 
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V tabulce č. 1 lze vidět, že doba obratu zásob je v rozmezí 53 až 72 dní, což je 

vzhledem ke skladbě prodávaného zboží v normě. Snižování obrátky zásob je v prvních třech 

letech pozitivní, jelikož se společnosti investované finanční prostředky do zásob vrací rychleji. 

Od roku 2019 však dochází k zvýšení této obrátky, a to z důvodu menších odprodejů nových 

druhů zboží. Strmější nárůst v roce 2020 způsobilo navýšení zásob, což v souvislosti 

s poklesem tržeb není ideální. Možným důvodem je navýšení pojistné zásoby jako opatření 

v důsledku pandemie nemoci Covid-19. V nadcházejících letech by společnost měla obrátku 

zásob snižovat, aby se zvýšila návratnost vložených prostředků do zásob. Doba obratu 

pohledávek se v průběhu sledovaného období snížila a je v zákonném rozmezí. Tento pozitivní 

vývoj ukazuje na zlepšení platební morálky odběratelů. Pro další vývoj je doporučeno, aby se 

obrátka pohledávek nezvyšovala. Doba obratu závazků je proměnlivá, společnost se snaží své 

závazky platit většinou týden před dobou splatnosti. Tento přístup vychází ze snahy o vytvoření 

dojmu solventní rodinné firmy, která své závazky platí řádně a včas.  

 

Ukazatele rentability 

Obrázek č. 4: Komparace ukazatelů ROA a ROE s oborovými hodnotami 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), Webový portál MPO ČR [online] 

[vid. 25. prosince 2021]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/, vlastní propočty 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) během sledovaného období klesá 

a v posledních dvou letech dosahuje téměř nulových hodnot. Tento vývoj je hodnocen jako 

negativní. Společnost v roce 2019 a 2020 nedosahuje téměř žádné ziskovosti a její efektivita je 

v provozní činnosti téměř nulová. Společnost v těchto letech nedokázala vygenerovat na jednu 

korunu vloženého kapitálu ani jednu korunu zisku. Důvodem je nízký provozní zisk, který 

v souvislosti se ztrátou obchodních partnerů dosáhl kritických hodnot. Ukazatel rentability 

ROA - Naturprodukt CZ
spol. s r. o.

ROA - oborové hodnoty
ROE - Naturprodukt CZ

spol. s r. o.
ROE - oborové hodnoty

2016 10,81% 8,68% 16,49% 12,84%

2017 10,49% 7,07% 18,46% 11,08%

2018 6,43% 7,63% 13,22% 12,26%

2019 0,56% 6,60% 10,46% 10,12%

2020 0,38% 6,15%
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celkového kapitálu nejvěrohodněji vystihuje efektivnost společnosti, protože do jeho výpočtu 

vstupuje provozní výsledek hospodaření, který odráží hlavní činnost společnosti. 

V nadcházejících letech je doporučeno ukazatel rentability sledovat a zvýšením tržeb se snažit 

o jeho dlouhodobou progresi. V rámci komparace s oborovými hodnotami lze sledovat, že 

v prvních dvou letech je efektivita společnosti vyšší než průměrná efektivita konkurenčních 

firem, to je velice pozitivní. Od roku 2018 je však hodnota ROA pod průměrem oboru. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) má od roku 2017 degresivní vývojovou tendenci. 

Tento vývoj není hodnocen jako pozitivní, jelikož rentabilita by měla v čase růst. Do roku 2019 

jsou hodnoty ROE nad oborovými hodnotami, což je pozitivní, jelikož společnost dokázala 

vygenerovat na jednu korunu vlastního kapitálu více tržeb než její konkurenční firmy. Do 

výpočtu ukazatele ROE vstupuje čistý zisk, a proto kvůli vyššímu finančnímu výsledku 

hospodaření je efektivnost zkreslená a neodráží problémy v provozní činnosti. V roce 2021 

zřejmě dosáhne rentabilita vlastního kapitálu velice nízkých hodnot. Důvodem bude výrazně 

nižší finanční výsledek hospodaření.  

Tabulka č. 2: Rentabilita tržeb, nákladovost, rentabilita nákladů 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilita tržeb (ROS) 11,04 % 11,04 % 7,39 % 7,42 % 4,99 % 

Nákladovost 88,96 % 88,96 % 92,61 % 92,58 % 95,01 % 

Rentabilita nákladů (ROC) 12,41 % 12,41 % 7,98 % 8,01 % 5,25 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

Díky rentabilitě tržeb (ROS) můžeme vyčíst, kolik korun čistého zisku dokázala 

společnost vygenerovat na jednu korunu tržeb. Od roku 2017 dochází opět k poklesu, což je 

vzhledem na požadavek, aby rentabilita v čase rostla negativní vývoj. Společnost má viditelný 

problém se snižující se efektivitou v obchodní i výrobní činnosti, což bylo již několikrát 

potvrzeno.  

Rentabilitu tržeb doplňuje ukazatel nákladovosti, který ukazuje, že společnost ve 

sledovaném období generuje jednu korunu tržeb s náklady v rozmezí od 88 do 95 haléřů. Tato 

vzestupná tendence je negativní, protože potvrzuje snižující přidanou hodnotu a růst nákladů. 

Společnost má poměrně decentralizovaný proces řízení nákladů. V nadcházejících letech je 

doporučena optimalizace nákladů s cílem některé náklady snížit.  

Rentabilita nákladů (ROC) ukazuje, že společnost vygenerovala vyšší zisk, než jsou 

vložené náklady. To je pozitivní, jelikož dochází k tvorbě přidané hodnoty. Problémem je 

kolísavý vývoj, který by měla společnost v nadcházejících letech zastavit. 
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Ukazatele likvidity 

Obrázek č. 5: Srovnání hodnot likvidity s oborovými hodnotami 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), Webový portál MPO ČR [online] 

[vid. 25. prosince 2021]. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/, vlastní propočty 

Na obrázku č. 5 jsou porovnávány vypočtené hodnoty likvidity s oborovými hodnotami 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pro nesoulad údajů mezi Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR a Českým statistickým úřadem chybí oborové hodnoty za rok 2020. Červené 

přímky v grafu vyznačují doporučené minimální a maximální hodnoty.  

Okamžitá likvidita je po celé sledované období vysoká a přesahuje jak oborové, tak 

doporučené hodnoty. Po celou dobu se drží hodnoty okamžité likvidity nad hodnotou 1, což 

ukazuje, že peněžní prostředky má společnost vyšší než své krátkodobé závazky. Z věřitelského 

pohledu hodnotíme vysokou likviditu jako pozitivní, jelikož je společnost schopna okamžitě 

uhradit své krátkodobé závazky. V roce 2019 se vlivem snížení krátkodobých závazků a růstem 

peněžních prostředků hodnoty okamžité likvidity výrazněji zvýšily.  

Pohotová likvidita má kolísavý vývoj. Během celého sledovaného období se její 

hodnoty nesnížily pod maximální doporučenou hranici a v porovnání s oborem jsou 

nadprůměrné. Vývoj likvidity nejvíce ovlivňují peněžní prostředky, které kromě roku 2018 

tvoří největší položku oběžných aktiv.  

Běžná likvidita má podobnou vývojovou tendenci jako předchozí dvě likvidity. Hodnoty 

v žádném sledovaném roce neklesly pod maximální doporučenou hranici a jsou vysoko nad 

průměrem oboru. V porovnání s pohotovou likviditou lze vidět, že zásoby, jejichž vývoj se 
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promítá do hodnot běžné likvidity, nemají na celkové likviditě společnosti největší podíl a jejich 

váha je nižší. 

Veškeré hodnoty likvidity jsou v porovnání s oborovými hodnotami nadprůměrné, 

jelikož společnost zadržuje vyšší hodnoty oběžných aktiv, a to zejména peněžních prostředků. 

Vysoká likvidita je v kontextu nelehké situace podniku v posledních letech spíše pozitivní. Pro 

společnost představuje určitý polštář, který může v případě zhoršené finanční situace využít 

k financování své činnosti a splácení závazků. To potvrzují také souhrnné indexy hodnocení, 

které právě díky likviditě jsou nad horní hranicí. 

Čistý pracovní kapitál společnosti je po celé sledované období v kladných hodnotách. 

Společnost disponuje dostatečným oběžným majetkem pro případ nutnosti okamžitě uhradit 

své krátkodobé závazky. V případě úhrady těchto závazků zůstane společnosti dostatečný 

finanční polštář pro případnou obnovu své činnosti. V následujících letech se nepřepokládá 

pokles čistého pracovního kapitálu do záporných hodnot. 

 

Ukazatele zadluženosti  

Obrázek č. 6: Srovnání maximální úrokové míry s ukazatelem ROA a úrokovým krytím 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

Z obrázku č. 6 je patrné, že v prvních třech letech sledovaného období jsou hodnoty 

ROA nad maximální úrokovou mírou. Jedná se o pozitivní stav, protože společnost má 

potenciál zvýšit své cizí zdroje. V roce 2019 a 2020 hodnota ROA klesla pod úroveň maximální 

úrokové míry, což vede k tomu, že společnost nemá prostor k dalšímu zadlužení. Pro doplnění 

slouží ukazatel úrokového krytí, který ukazuje kolikrát je provozní zisk vyšší než nákladové 

úroky. Tento ukazatel však po celou dobu klesá a od roku 2019 je pod doporučenou hranicí 3. 

V roce 2020 úrokové krytí nedosahuje ani hodnoty 1, což znamená, že v tomto roce by provozní 

výsledek hospodaření nestačil ani na pokrytí nákladových úroků. Společnost v současné době 
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nemá z hlediska úrokového krytí prostor pro větší navýšení cizích zdrojů a v nadcházejících 

letech by měla případné vyšší zadlužení pečlivě zvážit. 

1.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Bankrotní model – Altmanovo Z-skóre 

Obrázek č. 7: Ukazatel Altmanova Z-skóre 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

Z provedené analýzy pomocí bankrotního modelu Altmanova Z-skóre vyplývá, že po 

celé sledované období jsou hodnoty tohoto modelu nad horní hranicí. Na výslednou interpelaci 

výsledků tohoto modelu nemá současný problém s efektivitou a tvorbou provozního zisku tak 

zásadní význam. Důvodem je vysoká likvidita, která by v případě finančních problémů 

znamenala pro firmu určitý polštář, ze kterého může čerpat. Z tohoto důvodu hodnoty 

Altmanova Z-skóre ukazují, že společnost není v současné době ohrožená bankrotem. 

V případě, že společnost i v dalších letech nezvýší tržby a bude muset snížit svou likviditu 

a zadržené zisky, je reálné, že hodnota Altmanova Z-skóre se sníží a společnost bude ohrožená 

finančními problémy. 
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Bonitní model – Bilanční analýza II. podle Rudolfa Douchy 

Obrázek č. 8: Hodnoty Bilanční analýzy II. podle Rudolfa Douchy 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. (2016-2020), vlastní propočty 

Z povedené bilanční analýzy vyplývá, že společnost je po celé sledované období bonitní 

a její finanční zdraví je uspokojivé. Bonita společnosti je podle výsledné analýzy zachována 

i přestože má společnost problém s efektivitou provozní činnosti a její úrokové krytí dosahuje 

minimálních hodnot. Důvodem je opět vyšší likvidnost, která v případě potřeby zajistí 

dostatečnou platební schopnost. V případě žádostí o úvěr by společnost pravděpodobně uspěla.  

1.4 Vyhodnocení finanční analýzy 

Společnost Naturprodukt CZ spol. s r. o. zažila v roce 2018 výrazný negativní 

ekonomický šok. Společnost má po celé sledované období problém s efektivitou, která se 

projevuje převážně degresivním vývojem hodnot u rentabilit. V roce 2019 a 2020 se rentabilita 

aktiv dostala pod 1 %, a to kvůli extrémně nízkým hodnotám provozního výsledku hospodaření, 

jehož výše by v roce 2020 nestačila ani na pokrytí nákladových úroků. Problémy v provozní 

oblasti se také odráží v čistém výsledku hospodaření, který je v letech 2019 a 2020 tvořen 

převážně finančním výsledkem hospodaření, u kterého se v roce 2021 předpokládá velké 

snížení. Společnost se navíc během sledovaného období potýká s rostoucí nákladovostí 

a záporným dodavatelským úvěrem. Kritických hodnot dosahuje také úrokové krytí, které 

signalizuje nutnost pečlivě zvážit případné navýšení cizích zdrojů. 

Společnost dlouhodobě uplatňuje konzervativní finanční politiku a svá aktiva financuje 

převážně z vlastních zdrojů financování. Díky tomuto přístupu nemá společnost žádné 

bankovní závazky. Financování převážně vlastními zdroji staví společnost do celkem finančně 

stabilní pozice, ze které může v případě problémů čerpat. Společnost také dlouhodobě zadržuje 
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velké množství peněžních prostředků, což způsobuje vysoké hodnoty likvidity. Vysoká 

likvidita v případě společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. není hodnocena negativně, jelikož 

představuje určitý polštář, který by společnost mohla v případě zhoršujících se finančních 

problémů po určitou dobu čerpat. Celkem stabilní finanční pozici také potvrzují bankrotní 

a bonitní modely, které díky vyšší likviditě a konzervativní finanční politice nabývají hodnot 

vždy nad horní hranicí. 

Pro udržení stabilní finanční situace je nutné, aby společnost v blízké budoucnosti 

primárně vyřešila výše zmíněné problémy s efektivitou a ziskovostí. V opačném případě hrozí 

společnosti vážné finanční problémy, které by ohrozily její existenci. Společnost by měla 

zejména posílit tržby, zvýšit prodejnost svého zboží, snížit provozní a režijní náklady 

a generovat vyšší provozní a čistý zisk. Společnost by se měla dlouhodobě snažit o kladný 

dodavatelský úvěr, aby se v případě dlouhotrvajících problémů nedostala do druhotné platební 

neschopnosti. Společnost by měla v nadcházejícím období optimalizovat proces řízení zásob, 

aby nedocházelo k růstu obratovosti a k zbytečnému zadržování vložených prostředků 

v zásobách. Určitá optimalizace je vhodná také v oblasti řízení nákladů, která je v současné 

době celkem decentralizovaná.  

Nejvýraznějším problémem je slabá propagace nových výrobků. Větší propagace 

s sebou přináší rozsáhlejší vstupní investici, která by mohla být určitým problémem, kterému 

vedení společnosti nemusí chtít čelit. Společnost v roce 2022 plánuje zmodernizovat a rozšířit 

výrobu domácích sirupů, jejíž výrobní kapacita je i dnes dostatečná. Modernizací dojde ke 

snížení výrobních nákladů a zvýšení výrobní kapacity. Pokud se však nepodaří ještě výrazněji 

proniknout na už tak dost nasycený trh sirupů dojde k tomu, že investice bude nerentabilní 

a nepřinese požadovaný výnos. Pro efektivní optimalizaci nákladů je nutné, aby společnost 

personálně centralizovala systém řízení všech podnikových nákladů. V souvislosti s touto 

změnou může dojít k růstu mzdových nákladů, kterému však lze zabránit tak, že dojde 

k odstranění nebo převedení neefektivních pracovních pozic nebo procesů. V rámci 

optimalizace zásob je nutná perfektní koordinace a spolupráce všech účastníků procesu nákupu 

zásob, aby nedocházelo například k nákupu zbytečného množství zboží nebo k nákupu 

neprodejně schopného zboží. 

Pokud společnost zvýší tržby a prodej svého zboží, provede optimalizaci nákladů 

a eliminuje nerentabilní podnikové procesy začne opět generovat dostatečný zisk pro svůj 

expanzivní vývoj a dostane se do fáze, ve které bude tvořit ekonomickou přidanou hodnotu. 
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Závěr 

Cílem práce bylo pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví 

vybraného podniku. Úkolem bylo také provést celkové zhodnocení provedené finanční analýzy 

a uvést případná doporučení. Ke zpracování finanční analýzy byly použity informace získané 

z odborné praxe a výročních zpráv společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o. Pro komparaci 

některých ukazatelů byly využity oborové hodnoty zveřejňované Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR.  

Bylo zjištěno, že pro společnost Naturprodukt CZ spol. s r. o. jsou v současnosti největší 

hrozbou extrémně nízké hodnoty rentability aktiv a provozního výsledku hospodaření, jehož 

výše v posledních dvou letech neumožňuje společnosti expanzivní rozvoj. Společnost se 

dlouhodobě potýká s poklesem tržeb, který byl způsoben ztrátou hlavních obchodních partnerů 

a zavedením nového neznámého zboží. Společnost se v nadcházejících letech musí urgentně 

vypořádat s tímto poklesem jinak hrozí vážné finanční problémy. Jedním z možných nástrojů 

k vyřešení situace a růstu tržeb je masivnější propagace nového zboží. Kvůli nízkému 

úrokovému krytí se větší navýšení cizích zdrojů nedoporučuje, pokud by k němu mělo dojít je 

nutné, aby společnost navýšení pečlivě zvážila. Společnost také čelí rostoucí nákladovosti 

a obratovosti zásob. V této oblasti by společnost měla optimalizovat procesy řízení nákladů 

a zásob, aby nedocházelo k zbytečnému zadržování finančních prostředků v zásobách. 

Doporučením je, aby společnost personálně centralizovala proces řízení zásob a nákladů, který 

je v současnosti celkem decentralizovaný, a proto se může podílet na horším vývoji. 

Silnou stránkou společnosti je spolu s vysokou likviditou konzervativní finanční 

politika, která do jisté míry pomohla tomu, že společnost nečelila úpadku po ztrátě obchodních 

partnerů. Díky těmto silným stránkám je finanční zdraví společnosti relativně dobré, což také 

potvrzují souhrnné indexy hodnocení. Pokud však společnost v nadcházejících letech nezvýší 

tržby a nedojde k vyššímu odprodeji zboží, nebude dlouhodobě vysoká likvidita a vyšší 

množství vlastních zdrojů pro další existenci stačit.  

Pokud společnost vyřeší zmiňované problémy a podaří se ji navýšit tržby a provozní 

výsledek hospodaření zlepší se ji finanční zdraví. Díky tomu bude schopna tvořit ekonomicko 

přidanou hodnotu a generovat zisky, které ji umožní další expanzivní vývoj. 
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