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Abstrakt   
Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. v období 2004 – 2006 z pohledu 

strategické a finanční analýzy. Strategické analýza je provedena pomocí SWOT analýzy  

a analýzy oborového okolí – Porterovy analýzy odvětví. Finanční analýza je zpracována 

za použití informací získaných z účetních výkazů společnosti. V závislosti na získaných 

výsledcích obou analýz jsou podány návrhy na zlepšení stávající situace společnosti. 
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Abstract 
This bachelor´s thesis evaluates the financial situation of KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. in the years 2004-2006 from the point of 

view of the strategic and financial analysis. The strategic analysis has been carried out 

using the SWOT analysis and Porter´s Five Forces Framework. Financial analysis has 

been undertaken by using information obtained from company´s accounting statements. 

The recommended measures leading to improvement of company´s currant situation are 

based results of both analyses.  
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Úvod  

Firma, která chce být úspěšná musí být schopná reagovat na měnící se 

podnikatelské prostředí, na zvyšující se požadavky zákazníků, na novinky konkurence. 

K tomu, aby mohla rozhodovat je potřeba dostatek informací. A to nejen o okolním 

prostředí, ale také kvalitní informace o vlastní ekonomické situaci.  

Manažeři jsou nuceni k stále hlubšímu zamyšlení a je od nich vyžadováno 

neustálé rozhodování. - V tak složité oblasti, jako jsou finance už v současné době není 

možné, aby  se spoléhali jen na intuici a odhad. Existují sice i drobní podnikatelé, kteří 

řídí firmu bez základních ekonomických znalostí a podnikání jim „vychází“. Přesto i 

tito podnikatelé zjistí, zvláště když se jejich podnik rozrůstá, že svěřit podnikání do 

rukou intuice není to pravé. Pomocí čeho se tedy rozhodovat? Jak můžeme zjistit, jestli 

se našemu podniku daří? 

A právě proto je tady finanční analýza. Ta je nejdůležitějším nástrojem 

finančního řízení. Cílem finanční analýzy je vyjádřit, pokud možno komplexně, finanční 

situaci firmy a odhalit slabá místa podniku ještě v době, kdy je lze napravit bez větších 

dopadů. Umožňuje také poukázat na silné stránky, kterých naopak může podnik využít. 

Potřeba finanční analýzy se díky konkurenčnímu boji a tvrdým tržním 

podmínkám neustále zvětšuje. Je ovšem nutno dodat, že nestačí pouze vypočítat 

jednotlivé ukazatele a myslet si, že tím byla zjištěna finanční situace zvoleného 

podniku. Mnohem důležitější je z vypočtených ukazatelů umět odvodit jejich příčiny, 

důsledky, možnosti a vzájemné souvislosti mezi nimi. Teprve pak mohou být výsledky 

analýzy reprezentativní a užitečné. V případě chybné interpretace se totiž může stát, že 

špatné rozhodnutí dané na jejím základě, má za následek zhoršení finanční situace 

podniku, dopad na někdy značně rozsáhlý počet zaměstnanců i možný neúspěch 

v tvrdém  ekonomickém boji o existenci firmy. Rozhodování managementu tedy může 

velmi závažným způsobem ovlivnit bytí a nebytí podniku, jeho prosperitu či postupný 

zánik. 
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1 Hodnocení současného stavu problematiky  

Pokud chceme posoudit finanční situaci určité společnosti, je nutné znát základní 

informace o daném podniku.  

1.1 Charakteristika společnosti 

Japonská společnost Konica Minolta je jedním z nejvýznamnějších světových 

výrobců a dodavatelů komplexních tiskových řešení, zabývající se optimalizací, 

prodejem či pronájmem tiskové a kopírovací techniky a poskytováním servisních 

služeb.  

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

 

1.1.1 Právní forma organizace 

 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. je společnost s ručením 

omezeným (IČ 00176150), která vznikla dne 18. prosince 1990 a sídlí v Brně. Hlavním 

předmětem její činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti tiskové techniky, 

nákup a následný prodej kancelářské techniky a její pronájem.  

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. (ovládaná společnost) je 

součástí koncernu Konica Minolta Holdings Inc., Tokyo. Jediným a majoritním 

vlastníkem společnosti (ovládající společnost) je Konica Minolta Business 

SolutionsEurope GmbH, Langenhagen, Europaallee 17, Spolková republika Německo. 

Zde je evropská centrála. 

Ovládající osoba vlastní obchodní podíl, odpovídající 100% základního kapitálu 

ovládané osoby a jako taková vykovává práva jediného společníka v mezích pravomocí 

rozhodování valné hromady ovládané společnosti. 
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Jednatelé společnosti k 31.3.2007 byli: generální ředitel, finanční ředitel a ředitel 

společnosti v Německu. Základní kapitál je: 50 000 000 Kč. 

Společnost má 11 poboček po celé ČR. Společnost se hodně měnila, vyvíjela a 

spojovala s jinými. Její činnosti dále ukážu stručně v datech. 

1.1.2 Konica Minolta v České republice  

 

• 1990 - Od tohoto roku je na českém – tehdy ještě československém – trhu 

zastoupena značka Minolta vlastní dceřinou společností. Měla na starosti prodej 

a servis především kancelářské techniky a fotoaparátů Minolta. 

• 1993 - Bylo provedeno rozdělení společnosti MINOLTA, spol. s r. o. Růst 

prodeje byl v této době impozantní a společnost obdržela ocenění v rámci 

koncernu za nejvyšší podíl na trhu ve všech evropských zemích.  

• 1996 - V tomto roce byla produktová řada společnosti rozšířena o tiskárny 

Minolta PagePro, které se od té doby podílejí významnou měrou na celkovém 

prodeji společnosti. 

• 2000 - Po začlenění značky QMS do koncernu Minolta došlo k výraznému 

posílení pozice barevných laserových tiskáren a řada Minolta magicolor se stala 

synonymem pro cenově dostupné stroje. 

• 2003 - Produktové řady přešly na digitální stroje a byl ukončen prodej 

analogových kopírek. Zákazníci začali stále více využívat služby vyplývající ze 

servisních a materiálových smluv. Výrazně se rozšířila také nabídka služeb 

financování, včetně vlastního KM leasingu. 

1.1.3 Spojení Konica a Minolta 

 

V roce 2003 došlo celosvětově ke sloučení společností Konica a Minolta, a tím i 

ke změně v zastoupení značky na českém trhu. Název společnosti Minolta, spol. s r.o. se 

změnil na Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. se sídlem v Brně. 

Dosavadní distributor kancelářské techniky značky Konica na českém trhu, společnost 
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Robinco CS, a.s. nyní působí jako jeden z klíčových partnerů společnosti Konica 

Minolta v ČR.  

Dále byl název společnosti Konica Czech, spol. s r.o. pozměněn na Konica 

Minolta Photo Imaging Czech, spol. s r.o. se sídlem v Praze a tato společnost převzala 

činnosti vykonávanou dříve ve fotografickém oboru společností Minolta, spol. s r.o. 

V únoru roku 2006 došlo k dohodě o prodeji výroby a distribuce fotoaparátů Minolta 

společnosti SONY, která postupně přebírá aktivity v této oblasti. 

Nově vzniklý koncern je inovovanou společností, která pokračuje ve vývoji 

produktů a služeb v oboru zobrazování. Hlavním cílem reorganizace všech evropských 

poboček, a tedy i české části, je ještě silnější postavení značky na trhu, zvýšení 

konkurenceschopnosti a posílení její celkové role.  

1.1.4 Konica Minolta ve světě 

 

MINOLTA, která byla založena v roce 1928 v japonské Ósace, se zpočátku 

zabývala vývojem a výrobou fotoaparátů. Od roku 1959 byla zahájena produkce 

kancelářské techniky. Kromě japonských závodů má své pobočky v Německu, Francii, 

Malajsii, Brazílii a Číně. Výrobky se značkou Minolta se do spotřebitelských sítí 

distribuují prostřednictvím dceřiných společností a distributorů téměř ve všech zemích 

světa.  

Klíčová data z historie společnosti  

• 1873 - Rokusaburo Sugiura začíná prodávat fotografický a litografický materiál 

• 1903 - Konishi Honten uvádí na trh první ruční kameru 

• 1940 - První japonský barevný film na trhu  

• 1960 - První kopírka  

• 1975 - Kompaktní kamera se zabudovaným bleskem  

• 1984  - Vyvinuta plastická čočka pro CD přehrávače  

• 1990 - Jednobarevná laserová tiskárna  

• 1995 - Vysokorychlostní digitální kopírka 
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1.1.5 Organizační struktura firmy 

 

K 1. 4. 2004 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti Konica 

Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Ing. Roman Tihelka. Od roku 1991, kdy 

nastoupil do koncernu Minolta, zastával řadu různých funkcí ve východoevropských 

pobočkách a Evropské centrále. Od 7.1.2008 mu také ještě byla „pod křídla“ svěřena 

Konica Minolta v Maďarsku,  která již delší dobu vykazovala nedostatečný růst. Toto 

rozhodnutí, které padlo v Japonsku, jen vypovídá o tom, že Konica Minolta v České 

Republice má výborný TOP MANAGEMENT a splňuje představy celosvětové centrály 

v Tokyu. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura 

 

Společnost je členěna na dvě divize (obchodní a servisní) a centrální útvary. 

Obchodní i servisní divize se dále člení na územní oblasti (Čechy a Morava) a následně 

na územní zastoupení (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Teplice, České 

Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Zlín). 
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1.1.6 Předmět podnikání firmy, sortiment služeb  

 

Konica Minolta je spolehlivý dodavatel, který vytváří optimální řešení tiskových 

služeb a prostřednictvím zaměstnanců umožňuje svým zákazníkům věnovat se naplno 

své práci. 

 

Koncept služeb 4E 

Konica Minolta je inovativní moderní společnost, jejímž hlavním posláním je 

vytvořit pro každého zákazníka optimální individuální tiskový systém. Cestou, jak toto 

poslání naplnit, je nahradit stávající tiskové řešení klienta efektivním tiskovým 

systémem Konica Minolta. To klientovi umožní, aby se mohl věnovat své hlavní 

činnosti a nemusel zbytečně vynakládat finanční prostředky ani čas na zajišťování 

plynulého chodu tiskových zařízení. 

Jedinečný systém je založen na komplexní péči o tiskové potřeby zákazníka a 

jeho součástí jsou i nástroje řízení, správy a kontroly. Skládá se z těchto složek:  

 

• Služba eDOC - Analýza a optimalizace tiskových potřeb, která podrobně 

prozkoumá stávající tiskové řešení klienta, vyhodnotí jeho potřeby a vyčíslí 

současné náklady na tisk. Poté navrhne optimální tiskový systém 

i zařízení a přesně vyčíslí. 

• Služba eSET - Balíček služeb na míru, kdy si každý klient vybere právě ty 

tiskové a servisní služby, které potřebuje, např. údržbu, opravy, dodávky 

spotřebního materiálu, garantovanou dobu opravy a příjezdu technika, zápůjčku 

zařízení a další. Součástí nabídky je i služba eSETq, která přináší zabezpečení a 

kontrolu tiskových úloh. 

• Služba ePRO - Proaktivní on-line servis: tisková zařízení sama odesílají hlášení 

o potřebě údržby, spotřebního materiálu nebo opravy. Může se tak stát, že 

servisní technik přijde odstranit závadu ještě dřív, než si jej klient objedná! 

Výsledkem je, že tisk probíhá plynule, bez zbytečných zdržení a prostojů. 
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• Služba eCON - Controlling a optimalizace tiskových nákladů přináší každému 

klientovi možnost prostřednictvím webového rozhraní komunikovat se 

společností Konica Minolta i s vlastním tiskovým systémem. Objednává 

materiál i servisní služby, sleduje nákladovost, vytížení zařízení a náklady na 

jednotlivé uživatele a sám provádí optimalizaci. 

 

Příklady nabízeného zboží 

Nabídka tiskových zařízení se soustřeďuje na barevné stroje a intenzivně KM 

podporuje nahrazování analogových strojů digitálními barevnými multifunkčními 

zařízeními, která dokážou nahradit několik kopírek či tiskáren. Tak se společnosti daří 

spolu s implementací systému 4e, výrazně redukovat náklady na tisk u svých klientů. 

   
Obrázek 3: Příklady nabízeného zboží 

1.1.7 Obchodní a servisní místa v České Republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Obchodní a servisní místa  

 

 

 

 
 
 

                           

                                                       
Tabulka 1: Počty zaměstnanců a smluvních zákazníků               

Popis Počet 

Počet zaměstnanců 210 

Počet zastoupení 11 

Počet obchodních zástupců 60 

Počet technických specialistů 80 

Počet smluvních zákazníků 7000 
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Servisní služby 

• Vlastní servis - Na zastoupeních společnosti pracuje dnes 80 servisních techniků, 

kteří v režimu dispečinku provádějí servisní zásahy po celém území naší 

republiky. Všichni  technici jsou pravidelně školeni a certifikováni na kompletní 

řadu produktů. Servis lze objednat přes centrální dispečink Konica Minolta.  

• Servisní partneři - Řada partnerů společnosti je vyškolena a certifikována i na 

servis produktů Konica Minolta a nabízí komplexní službu včetně záručního a 

pozáručního servisu a servisních smluv.  

• Centrální dílna - Slouží pro přímé zasílání malých černobílých tiskáren a faxů 

na záruční i pozáruční opravu.  

• Hot-Line - Tuto telefonní službu firma poskytuje především jako návod pro 

řešení potíží, které zvládne uživatel bez zásahu technika.  

 

1.1.8 Zákazníci  

 

Zákazníky jsou především firmy, méně již domácnosti. Firmy si zakupují (i na 

leasing) nebo pronajímají spíše velké stroje a s nimi většinou využívají i služeb 4E. 

Druhá skupina uživatelů si kupuje především malé tiskárny a multifunkční zařízení.    

Za spokojené zákazníky můžou mluvit např.:  Citibank, TV Prima, Siemens CZ, 

České dráhy, Česká spořitelna, MittalSteel, Agrofert… 

 

Způsoby prodeje 

• Přímý prodej - Obchodníci přímého prodeje pokrývají jednotlivé regiony z 

nejbližšího zastoupení. Jejich cílem je podpora širokého spektra zákazníků v 

regionu, navázání osobních vztahů. Formou konzultace nabízejí optimální řešení 

potřeb zákazníka v oblasti kopírování a tisku pomocí produktů Konica Minolta 

včetně poprodejní podpory a služeb. 
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• Key Account - Oddělení Key Account obchodně pokrývá celou Českou 

republiku tak, aby zákazník měl zaručeny stejné obchodní podmínky a přístup ze 

strany společnosti Konica Minolta. Cílem Key Account Managera je navázání 

dlouhodobé spolupráce s významnými zákazníky formou rámcové smlouvy. 

Obchodníci v pozici Key Account jsou přímo odpovědní za komplexní výsledky 

spolupráce s VIP zákazníkem. Jsou to zákazníci zejména z řad: bankovnictví, 

pojišťovnictví, energetické podniky ale také nadnárodní společnosti a vyšší 

státní správa.  

• Prodej přes partnery - Široká síť partnerů společnosti Konica Minolta nabízí 

produkty a služby prakticky po celém území naší republiky. Partneři KM patří 

do několika kategorií podle rozsahu nabízených produktů a služeb a pravidelně 

absolvují školení a certifikace společnosti.  

• IT Distributoři - Modelové řady prodávané ve velkém objemu, jako jsou 

především základní modely černobílých a barevných tiskáren a multifunkčních 

digitálních kopírek, nabízí Konica Minolta přes největší IT distributory na trhu, 

tzn. eD’ system Czech, a.s., TechData, SWS.  

• eShop - Na eShopu Konica Minolta si každý může vybrat vše od tiskáren až po 

spotřební materiál. Doprava a dobírka je zdarma. Je možnost také expresní 

dodávky do 4 hodin. Zákazník si tak může být jistý, že se k němu dostane 

originální zboží. Navíc se na něm objevují zajímavé akční nabídky. 

 

1.1.9 Dodavatelé 

 

Společnost nakupuje výrobky od spřízněných osob v rámci běžné obchodní 

činnosti podniku. Především dováží z evropské centrály v Německu. 
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1.2 Formulace cílů vedoucích k řešení problému 

 

Cílem mojí práce je posouzení finančního zdraví společnosti KONICA 

MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. pomocí vybraných metod 

finanční analýzy a vytvořit návrhy na zlepšení stávající finanční a ekonomické situace 

do budoucna. Tato analýza je jednou z významných oblastí, která slouží k rozhodování 

o následujícím vývoji v tomto podniku.  
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2 Teoretické poznatky z literatury 

2.1 Úloha finanční analýzy a její uživatelé 

 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat 

finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnu vést 

k problémům a zjistit silné stránky na kterých by firma mohla v budoucnu stavět. (17) 

Každý podnik má své specifické cíle, jejichž míra naplnění slouží jako kritérium 

úspěšnosti. Přesto je všem podnikům společný obecný cíl: dosahovat uspokojivé 

výnosnosti kapitálu při trvale příznivé platební schopnosti a při zachování dlouhodobé 

existence. Také k tomu ve většině případů přistupuje snaha o dlouhodobý rozvoj 

podniku, což sebou nese zajištění určité, zpravidla rostoucí míry zisku. Tyto obecné 

záměry si protiřečí neboť např. podnik maximalizující zisk za každou cenu se může 

dostat do tíživé finanční situace plynoucí z předlužení nebo z příliš vysokého stavu 

zásob. Naopak podnik, který se chce vyhnout platební neschopnosti a udržuje si proto 

relativně vysoký pojistný stav pohotových peněžních prostředků, umrtvuje zbytečně své 

kapitálové zdroje a dosahuje výrazně nižší výnosnosti a efektivnosti. Je tedy zřejmé, že 

základním požadavkem na rozbory účetních výkazů je komplexnost, tedy zvážení všech 

vzájemně spjatých vlastností hospodářské činnosti. (15) 

Jedním z úkolů finančního řízení je poskytnout managementu podniku dostatek 

kvalitních informací pro různá operativní, taktická i strategická rozhodnutí. Finanční 

analýza je tedy významný nástroj, pomocí kterého je těchto cílů finančního řízení 

dosahováno. Kromě managementu společnosti se o výsledky zjištěné ve finanční 

analýze zajímají také odběratelé, obchodní věřitelé, zaměstnanci, akcionáři společnosti, 

banky a spousta jiných subjektů. (14) 
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2.2 Zdroje finan ční analýzy 

Na provedení finanční analýzy potřebujeme velké množství dat. Hlavním 

zdrojem finanční  analýzy jsou účetní výkazy. Tato data jsou různé povahy. Analyzovat 

lze úspěšně jen ta data, o nichž bezpečně víme, co opravdu znamenají. Důležitý je i 

odhad spolehlivosti dat, abychom se vyvarovali neoprávněného zdání jednoznačnosti 

závěrů založených na zkreslujících datech. (11) 

Pro vypracování kvalitní finanční analýzy lze dál čerpat z výročních zpráv a 

ostatních dat o podniku jako jsou podnikové statistiky, vnitřní směrnice, odhady a 

zprávy vedoucích pracovníků podniku. Důležitá jsou také externí data – informace 

pocházející z peněžního a kapitálového trhu, ze státní statistiky a odborného tisku. 

 

Vstupní data je možné rozdělit do několika skupin: 

• podle původu  - interní (výkazy, statistiky, směrnice) 

  - externí (státní statistiky, nezávislé prognózy a hodnocení) 

•  podle typu (finanční, nefinanční) 

•  podle praktického hlediska (účetní, ostatní) 

 

2.3 Finanční výkazy 

Finanční analýza čerpá základní informace z podnikového účetnictví a jeho 

výkazů. Hlavním zdrojem jsou účetní výkazy za sledované období – rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a výkaz peněžních toků. Tyto výkazy jsou jak po stránce formální, tak 

obsahové závazně upraveny ministerstvem financí. 

2.3.1 Rozvaha 

 

Rozvaha (bilance) vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému okamžiku. 

Základem pro sestavení rovnice vyjadřující rovnováhu aktiv a pasiv: 
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Aktiva v rozvaze nám dávají přehled toho co podnik vlastní (např. hotovost, 

zásoby) a co mu dluží další ekonomické subjekty (pohledávky). Uvádí se na levé straně 

v rozvaze a dělí se na dvě základní skupiny (stálá a oběžná aktiva) podle doby, po 

kterou složí v provozu podniku, než se zpět vátí do peněžní formy.  (1) 

Pasiva na pravé straně rozvahy ukazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku 

financována. Dělí se na vlastní kapitál a cizí kapitál (bankovní výpůjčky, závazky vůči 

dodavatelům) 

Rozvaha poskytuje věrný obraz o:  

• majetkové situaci podniku (v jakých konkrétních podobách jsou aktiva vázána,   

jak jsou oceněna, nakolik opotřebena apod.) 

• kapitálu, z něhož byla aktiva hrazena (o výši vlastního i cizího kapitálu a jeho 

podrobné struktuře, o dlouhodobých půjčkách, zda si podnik vytváří rezervy 

apd.) 

• finanční situaci podniku (jakého zisku dosáhl v daném období a jak ho 

rozdělil, popř. jak velkou ztrátu vykázal, zda a jak ji uhradil, jak podnik řídí 

platební politiku, jaká je výnosnost vloženého kapitálu atd.) 

 

Toto jsou všechno informace, které manažeři potřebují ke svému rozhodování a 

současně i informace, v nichž se zobrazují důsledky manažerských rozhodnutí. 

Vypovídají o tom, jak manažeři spravují majetek, který jim byl svěřen a jak úspěšně 

s ním podnikají. (12) 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje strukturu podnikových výnosů a služeb za dané 

období (i když třeba nebyly proplaceny) a náklady, které souvisejí s vykazovanými 

  AKTIVA = PASIVA 
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výnosy. Podrobněji rozvádí výsledek hospodaření vykázaný v rozvaze. Sestavuje se 

obdobně jako rozvaha povinně v pravidelných ročních intervalech.  

Základní funkcí výkazu zisku a ztráty je zjistit výsledek hospodaření podniku za 

běžné účetní období. Nebo i kratší. Dále výkaz zisku a ztráty slouží jako podklad pro 

hodnocení ziskovosti podniku. Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním 

kritériem rozhodování. Výkaz zisku a ztráty tak umožňuje sledovat vývoj ziskovosti 

podniku, jeho rentabilitu či návratnost vloženého kapitálu.  

2.3.3 Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) 

 

Cash flow zkoumá, kolik hotovosti do podniku přišlo a kolik z něj odešlo. 

Popisuje činnost podniku z hlediska příjmů a výdajů. Zatímco výkaz zisku a ztrát se 

zabývá náklady a výnosy, které se vztahují k určitému období, výkaz cash flow se 

zabývá peněžními toky, to znamená výdaji a příjmy, které nastaly v určitém období. (1) 

 

Peněžní toky se člení podle základních oblastí podnikových činností: 

• cash flow z provozní činnosti 

• cash flow z investiční činnosti 

• cash flow z finanční činnosti 

 

V rozvaze podniku jsou peněžní toky vykázány jednou položkou, která 

neumožňuje identifikovat účel odlivu, resp. přílivu peněž. Proto byl zaveden výkaz cash 

flow, který se sestavuje pomocí dvou metod: 

• metoda přímá – Založena na sledování skutečných příjmů a výdajů peněžních 

prostředků nebo na transformaci výnosově – nákladových dat na příjmově – 

výdajová. Většinou se používá u malých podniků pro operativní řízení 

financování. 
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• metoda nepřímá – Ta upravuje výsledek hospodaření na peněžní tok. Opírá se 

o vazbu mezi rozvahou a výsledovkou, kterou je zisk. A dále vazbou mezi cash 

flow a rozvahou, kterou jsou finanční prostředky. 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

 

K hlubšímu posouzení finanční situace nabízí teorie podnikových financí 

metodu finanční analýzy, která je založena na hlubším zpracování zveřejňovaných 

účetních dat a  případně i jiných dostupných dat. V hospodářské praxi nalezly nejširší 

uplatnění metody analýzy: (12) 

• Stavových ukazatelů 

• Rozdílových a tokových ukazatelů 

• Poměrových ukazatelů 

• Soustav poměrových ukazatelů 

2.4.1 Analýzy stavových ukazatelů 

 

Tato metoda analýzy využívá ke sledování a hodnocení finanční situace podniků 

přímo údajů obsažených v účetních výkazech. Umožňuje posoudit změny ve struktuře 

aktiv i pasiv podniku a jejich vývoj v čase. 

2.4.2 Analýza rozdílových  a tokových ukazatelů 

 

Tyto ukazatele bývají označovány jako fondy finančních prostředků (finanční 

fondy). Slouží především k hodnocení likvidity. Fond je chápán jako agregace určitých 

stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Pro zajištění likvidity sledují 

firmy zejména: (25) 
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Ukazatele: 

� Čistý pracovní kapitál – Nejčastěji používaný ukazatel, přebytek oběžného 

majetku nad krátkodobým cizím kapitálem; lze vyjádřit i jako přebytek 

dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých pasiv) nad stálými aktivy. Také zkráceně 

"pracovní kapitál". Představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. (Opačná situace, tedy 

přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběžným majetkem, se označuje jako 

"nekrytý dluh".) (26) 

 

 

 

� Čisté pohotové prostředky – Představují rozdíl mezi peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Je to přísnější ukazatel, vyjadřuje vztah 

okamžitého stavu peněz a závazků, které by měly být v daném okamžiku 

splaceny. (3) 

 

� Čistý peněžní majetek – Podle požadavků a podle stupně likvidity, kterou je 

třeba posoudit je možné definovat různý čistý peněžní majetek. Liší se 

zahrnutými položkami oběžných aktiv. Často se kromě zásob vylučují i 

nelikvidní pohledávky. 

 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více absolutními ukazateli pomocí jejich podílů. Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Čisté pohotové prostředky = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

Čistý peněžní majetek = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 
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a také nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý a 

nenákladný obraz o: 

• časovém vývoji finanční situace dané firmy 

• umístění firmy mezi ostatními konkurenty 

 

Použití finančních poměrových ukazatelů je všeobecně využívané a je to také 

velmi dobrý způsob, jak shrnout velké množství finančních údajů. Aplikace většího 

množství poměrových ukazatelů vyplývá z toho, že podnik je složitým organismem. 

Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá tato skupina se váže 

k některému aspektu finančního stavu podniku. 

 

Nejčastěji používané poměrové ukazatele jsou: 

 

Ukazatele rentability (ziskovosti) – Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů 

podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Za zisk se dosazují různé typy zisku. (13) 

• EBIT = hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky 

• EAT = zisk po zdanění 

• EBT = hospodářský výsledek před zdaněním 

 

� Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – return on contribution of cupital) 

Vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy, nezávisle 

na zdroji financování. Za velmi dobrou hodnotu se považuje ukazatel větší než 

0,15 a rozmezí 0,12 – 0,15 je také považováno za přijatelnou hodnotu. 

 

 

 

ROI = EBIT / celkový kapitál 
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� Rentabilita celkových aktiv (ROA – return on assets) - Udává, jaký zisk je 

společnost schopna vytvořit z každé investované koruny, jinak řečeno měří se 

schopnost firmy vytvářet výnosy z aktiv nezávisle na zdroji financování těchto 

aktiv.  

 

 

 

� Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) - Měří výnos kapitálu 

vloženého majiteli podniku, jinak řečeno: Jak účelně vedení firmy využívá 

prostředky, které investovali akcionáři, k tvorbě výnosů? 

 

 

 

 

Ukazatele aktivity – Měří jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, 

pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází 

o výnosy, které by mohla získat. (12) 

 

� Obrat celkových aktiv – Udává počet obrátek za daný časový interval (za rok). 

Doporučená hodnota je mezi 1,6 – 3. Pokud je hodnota nižší, měly by být 

zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. 

 

 

 

� Obrat stálých aktiv – Měří využití stálých aktiv. Hodnoty by měly být vyšší než 

u ukazatele využití celkových aktiv. Má význam při rozhodování o tom, zda 

pořídit další produkční dlouhodobý majetek. 

ROA = hospodářský výsledek po zdanění / celkový kapitál 

ROE = hospodářský výsledek po zdanění / vlastní kapitál 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva   [krát] 
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� Obrat zásob – Udává, jak efektivně využívá podnik svých zásob. Čím více je 

obrat zásob nižší, tím to svědčí o jejich nízké likviditě. 

 

 

 

Doba obratu – Používá se u zásob a pohledávek  k hodnocení jejich využití. 

Ukazatel je ve dnech.  

 

 

 

� Doba obratu pohledávek -  Ukazuje, jak rychle firma inkasuje hotovost, tj. jak 

rychle se pohledávky „otočí”. Doba obratu pohledávek je vyjádřena průměrným 

počtem dnů, které firma potřebuje k tomu, aby inkasovala nezaplacenou 

pohledávku. Interpretace této průměrné inkasní doby závisí na podmínkách 

transakce. Je-li v podmínkách stanoveno 30 dnů, pak průměrný obrat 

pohledávek ve výši 90 dnů signalizuje, že inkaso není v souladu se stanovenými 

podmínkami. (24) 

 

 

 

 

Ukazatele zadluženosti – Měří rozsah, v jakém je firma financována cizími zdroji. 

Poměr vlastního a cizího kapitálu je v podnicích různých oborů činnosti různý. Spíše 

tradičně se uplatňuje obecná zásada, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než 

cizí vzhledem k tomu, že cizí kapitál je nutné splatit. Nízký poměr vlastního kapitálu 

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva   [krát] 

Obrat zásob = roční tržby / zásoby  [krát] 

Doba obratu pohledávek = 360 / (tržby / krátkodobé pohledávky)  [dny] 

Doba obratu = 360 / obrat 
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k cizímu se považuje za určitou finanční slabost podniku a ohrožení jeho stability 

vzhledem ke spoléhání se na cizí kapitál. (16) 

 

� Celková zadluženost – Nazývá se často také „Ukazatel věřitelského rizika“, 

neboť v případě likvidace firmy roste riziko věřitelů úměrně k růstu její 

zadluženosti. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Pokud je 

ukazatel zadluženosti vyšší než 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru. 

 

 

 

� Koeficient samofinancování – Vyjadřuje poměr v jakém jsou celková aktiva 

podniku financována penězi vlastníků. Požadovaná hodnota je podle „Zlatých 

pravidel financování“ kolem 50%. Z ekonomického hlediska ale nelze určit 

žádnou optimální hranici.  

 

 

 

� Doba splácení dluhu – Udává po kolika letech by byl podnik schopen při 

stávající výkonnosti splatit své dluhy. Finančně zdravé podniky mají hodnotu 

ukazatele 3 roky. Dále např. průměr průmyslu je 4 roky, řemeslné živnosti 5 let, 

velkoobchody 6 let a maloobchody 8 let. 

 

� Úrokové krytí – Informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Když je 

hodnota ukazatele rovna 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého 

zisku a na akcionáře nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující jsou-li úroky 

pokryty ziskem 3x až 6x, ale taková doporučení je třeba přijímat s rezervou.  

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem (%) 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva celkem (%) 

Doba splácení dluhu = (Cizí zdroje – finanční majetek) / provozní Cash-flow 
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U bezproblémového podniku by se hodnota ukazatele měla pohybovat kolem 3. 

Výborně fungující podniky mívají ukazatel i vyšší než 6. (11)   

 

 

 

EBIT = Hospodářský výsledek před zdaněním + Nákladové úroky  (V účetní 

metodice zhruba odpovídá provozním výsledku hospodaření.) 

 

 

Ukazatele likvidity – Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazků. Ukazatele 

měří schopnost podniku uhradit své finanční závazky v okamžiku jejich splatnosti. Aby 

byl podnik solventní, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. 

v takové formě, která je rychle přeměnitelná na peníze. (7) 

 

�  Okamžitá likvidita – Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. 

Doporučuje se hodnota mezi 0,2 – 0,5. Vyšší hodnota signalizuje špatné 

hospodaření s kapitálem. 

 

 

 

� Pohotová likvidita – Z oběžných aktiv se vylučují zásoby, které se označují za 

nejméně likvidní část oběžného majetku a jejich rychlá likvidace často vyvolá 

ztrátu. Doporučuje se hodnota v rozmezí 1 až 1,5. 

 

 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky 
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� Běžná likvidita - Ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky, 

tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by v dané době 

přeměnil oběžná aktiva v hotovost. Doporučná hodnota je v rozmezí 2 až 3. 

 

 

 

 

Ukazatele provozní – Uplatňují se ve vnitřním řízení. Napomáhají vedení firmy 

sledovat a zhodnotit základní aktivity firmy. Nejčastějšími užívanými ukazateli jsou: 

 

� Mzdová produktivita – Říká, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.  

 

 

 

� Produktivita práce (z přidané hodnoty) – Udává, kolik přidané hodnoty připadá 

ročně na jednoho zaměstnance. Tempo růstu produktivity práce by mělo být 

stoupající a vyšší než tempo růst mezd. 

 

 

 

� Produktivita práce (z výkonů) – Se zaměřuje na to, kolik výkonů připadá ročně 

na jednoho zaměstnance. Opět je pozitivní, pokud hodnoty tohoto ukazatele 

stoupají. 

 

 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdové náklady 

Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců 

Produktivita z výkonů = výkony / počet zaměstnanců 
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� Mzdová náročnost – Ukazuje podíl mezd na nákladech. Optimální je klesající 

trend a pozitivní vývoj < 25%. 

 

 

 

� Nákladovost výnosů – Nám říká, kolik korun nákladů je třeba vynaložit na 1 Kč 

výnosů. Pokud je vývoj ukazatele < 1, vývoj je pozitivní. V případě, že je > 1, 

jedná se o negativní vývoj. Hodnota ukazatele by měla klesat. 

 

 

Mzdová náročnost = osobní náklady / náklady * 100 (%) 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy 
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3 Analýza problému a návrh postupu řešení 

3.1 Zařazení společnosti do OKEČ 

Na následujících stranách je provedena strategická analýza firmy a také 

zhodnocení finanční situace společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, 

spol. s r.o. Tato společnost patří do oborového odvětví OKEČ 72.  Oddíl 72 zahrnuje 

tvorbu softwaru, zpracování dat, poradenské a jiné služby v oblasti výpočetní techniky a 

opravy a údržbu kancelářských strojů a počítačů. 

Zjištěné hodnoty jsou doplněné komentářem a jsou navržena opatření, která by 

v budoucnu mohla vést ke zlepšení situace podniku. 

Ještě je nutno podotknout, že hospodářský rok není pro firmu totožný 

s kalendářním rokem. Totožný s kalendářním rokem byl do roku 2003. Pro lepší 

přehlednost a pochopitelnost uvádím ve výpočtech a komentářích roky: 

 

• 2003 - Pro období 1.1.2003 až 31.3.2004. (Toto období čítá 15 měsíců, kdy 

společnost v souladu se zákonem o účetnictví přešla na hospodářský rok. 

Z tohoto důvodu jsem údaje pro porovnání nepoužila, protože nejsou plně 

srovnatelné s roky následujícími.) 

• 2004 - Pro hospodářský rok od 1.4.2004 až 31.3.2005. 

• 2005 - Pro hospodářský rok od 1.4.2005 až 31.3.2006. 

• 2006 -  Pro hospodářský rok od 1.4.2006 až 31.3.2007. 

 

Poslední období, které trvalo od 1.4.2007 do 31.3.2008 jsem tedy analyzovat 

bohužel ani nemohla, protože v době zpracování bakalářské práce ještě nebylo 

uzavřené. 
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3.2 Základní strategická analýza firmy  

Podnik je obklopen tržním prostředím. Funguje uvnitř určitého prostředí, které 

na podnik působí a ovlivňuje jeho chování. Proto je důležité, aby společnost dobře znala 

svoji aktuální situaci na trhu. Působení tohoto prostředí představuje jak přínosy, tak i 

výstrahy nebo i obojí. Toto má vliv na volbu výrobku nebo služby, které podnik na trhu 

nabízí. Pochopitelně také na ceny a další jako jsou distribuční kanály a třeba i styl 

jednání a komunikace. Na následujících stranách jsem použila Porterovu analýzu 

odvětví a velmi používanou SWOT analýzu. 

3.2.1 Analýza oborového okolí podniku 

 

Na podnik působí především konkurence, dodavatelé a odběratelé (zákazníci). 

Velmi užitečným nástrojem analýzy konkurenční pozice společnosti je tzv. Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Podle autora je charakter a stupeň 

konkurence v rámci odvětví závislý na vyjednávacích silách dodavatelů, vyjednávacích 

vlivech odběratelů, ohrožení ze strany konkurence, nebezpečí výskytu substitutů a na 

stupni soupeřivosti mezi podniky v odvětví. Toto je znázorněno na níže uvedeném 

obrázku. (9) 

 

Obrázek 5: Porterův pětifaktorový model konkurenčních sil 
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� Rivalita mezi podniky uvnitř konkurenčního okolí 

Rivalita v oboru prodeje a pronájmu tiskové a kopírovací techniky a poskytování 

servisních služeb je značně vysoká. Především v posledních letech už společnosti o 

zákazníky „nebojují“ jen s nabízenými stroji (jejich funkcemi) – ty jsou totiž už 

srovnatelné. Hlavní věc, v čem se společnosti předhánějí jsou služby, které je možné 

k zařízením pořídit. 

Jaká je situace společnosti na trhu a kdo jsou konkurenty vyčteme z grafů podílů 

společnosti na trhu s tiskárnami a kopírovací technikou.  

 

Barevné multifunk ční stroje (2007) v ČR

6,6%

13%
4%

45,1%

9%

11%
12%

Konica Minolta Xerox Ricoh Canon Develop Sharp Others

 
Graf 1: Tržní podíly za rok 2007 - Barevné multifunkční stroje 

 
 

Černobílé multifunk ční stroje (2007) v ČR
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Graf 2: Tržní podíly za rok 2007 - Černobílé multifunkční stroje 
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Barevné tiskárny (2007) v ČR
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Graf 3: Tržní podíly za rok 2007 - Barevné tiskárny 

 
 

Z grafů podílů společnosti na trhu můžeme vidět, že společnost si vede dobře. 

Dokonce obsadila se svou „dceřinkou“ Develop přes polovinu trhu s barevnými 

multifunkčními stroji (kopírka-tiskárna-scaner). A právě díky tomuto úspěchu patří KM 

k jedničce na trhu. V černobílých multifunkčních strojích se Konica Minolta celoročně 

předhání s firmou Canon – u těchto údajů ale pozorujeme, že za rok 2007 Konica 

Minolta „vyhrála“. 

Na trhu s tiskárnami (jak u černobílých tak u barevných tiskáren) vede 

společnost HP. – Ta je také největší konkurencí Konici Minolty. Graf s tržním podílem 

černobílých tiskáren už ani neuvádím – Na tom KM zabrala pouze 3,6% trhu. Konica 

Minolta se nyní snaží zaměřit spíše na „barevný trh“ v němž vidí budoucnost. - Stejně 

tak, jak lidé přestali chtít černobílé televize, přestanou brzy chtít i jen černobíle 

tisknout… 

 

� Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

„Hrozba“ vstupu nových konkurentů na trh existuje více čí méně v jakémkoli 

oboru. V případě oborové působnosti společnosti Konica Minolta  by byl vstup na trh 

značně obtížný. A to z důvodů: 

- přítomnost velké konkurence 
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- zajištění služeb k produktům je vysoce technicky náročné a zajištění 

servisu vyžaduje výborné technické znalosti a zkušenosti. Nebylo by 

snadné obstarat kvalitní zaměstnance, kteří by toto plnili na vysoké 

profesionální úrovni. 

- know-how 

V současné době není známo, že by měla nová firma vstoupit do tohoto oboru. 

 

� Vyjednávací síla dodavatelů 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. je firmou obchodní a 

proto je situace jiná, než by tomu bylo u výrobní společnosti. Všechny nabízené 

produkty a náhradní díly jsou originální a většinou jsou dováženy z evropské centrály  

v Německu.  

 

� Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů) je pro každý podnik velmi důležitým 

faktorem. Platí, že síla odběratelů roste, je-li zákazník velký z hlediska jeho poptávky 

nebo patří-li mezi významné zákazníky společnosti a mohl by snadno přejít ke 

konkurenci. Dále jejich síla roste, pokud existují jiné alternativy dodávek (Což v tomto 

oboru je. – Záleží už pak co za služby zákazník požaduje.) a hodně dodavatelů v okolí. 

Odběratele můžeme rozdělit do několika skupin dle jejich vyjednávající síly: 

- nahodilí zákazníci – Jedná se o živnostníky a malé firmy a domácnosti 

které čas od času si zakoupí malé zařízení „na stůl“. 

- menší uživatelé – Jsou firmy nebo různé zařízení jako např. školy, kde se 

nachází jen několik strojů. 

- hlavní odběratelé – Těm Konica Minolta kompletně zabezpečuje tisk 

v pobočkách po celé ČR. Jsou např.: Allianz pojišťovna, a.s., Siemens 

s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí, Citibank a. s., Česká 

spořitelna… 
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� Hrozba substitučních výrobků 

Jak už jsem se zmínila – substituty existují. Záleží už pak ovšem na Konice 

Minoltě a její konkurenci co ke strojům nabídnou „navíc“. Proto to, v čem Konica 

Minolta poráží konkurenci jsou právě ony služby. – Pochopitelně se ji snaží konkurence 

napodobit. Je to už pak na firmě (nebo spíš jejích zaměstnancích) co nového zase 

vymyslí a čím zase zvednou svou laťku tak aby konkurenci ještě více porazili. 

3.2.2 SWOT analýza 

 

Na základě analýzy vnějšího prostředí jsou identifikovány následující silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Cílem firmy by mělo být omezit své slabé 

stránky, podporovat silné stránky, využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat a jistit 

proti případným hrozbám. 

 

Silné stránky 

Silnou stránkou společnosti je bezesporu její nabídka služeb tiskových řešení. 

Nezasvěcení lidé se domnívají, že společnost se zabývá prodejem tiskáren a 

multifunkčních zařízení. To je pravda jen z části. Konica Minolta je jedinečná v tom, že 

nabízí SLUŽBY a tiskové řešení pro firmy. Stroje, které tuto práci provádí už jsou 

obchodníky brány jen jako „krabice“ a jsou „jen“ zprostředkovatelé těchto výborných 

řešení.  V dnešní době to už totiž není tak, že si zákazník přiveze z obchodu onu 

„krabici“, kterou podle návodu nainstaluje. - Jen ve stručnosti: Nyní už jsou velké 

multifunkční stroje a kopírky připojeny na centrální server. Samotné přístroje už se pak 

hlásí, že jim dochází papír, oznamují závadu, nutnost brzkého vyměnění toneru… a 

zákazník už se sám nezdržuje zjišťováním a hlášením takovýchto situací - jeho práce 

probíhá plynule. Proto také již představené služby 4E jsou výborným lákadlem na 

zákazníky. Vždyť kdo ze zákazníků by nechtěl ušetřit a mít své náklady pod kontrolou!  

Dalším pozitivem je množství poboček umístěných po celé ČR, na každé z nich 

je několik servisních techniků a obchodních konzultantů, podle velikosti a potřeb 

daného regionu. Rychlost  servisních zásahů je proto velká. Hlavní předností systému 
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oprav je zadávání požadavků na opravu online a zásobování servisních techniků 

náhradními díly – společnost dokáže před noc dodat  99% potřebných náhradních dílů 

z centrálního skladu přímo do auta technika. 90% oprav je tedy ukončeno hned při 

prvním servisním zásahu a 98% oprav při druhém servisním zásahu. Jednoduchý 

kontakt zaručuje jediné telefonní číslo pro celou ČR, tým vyškolených operátorů 

zodpovídá na dotazy zaměřené na produkty, spotřební materiál a služby. Operátoři 

zadají požadavky do informačního systému a on-line přiřadí přímo na PDA nejbližšího 

servisních technika. Mapový software určuje aktuální pozici servisních techniků a jejich 

momentální status, stejně jako status servisních zakázek na kterých pracují. 

Další ze stránek jak Konica Minolta vynikla nad konkurencí je,  že v dubnu 2007 

se vedení společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 

jednomyslně vyslovilo pro významnou podporu českého školství. Její vklad do 

vzdělání spočívá v darování více než 500 kusů multifunk čních zařízení, jejichž 

celková pořizovací hodnota přesahuje 20 milionů korun. Přístroje jsou v dobrém 

technickém stavu, v průměru se používaly po dobu jednoho a půl roku. Součástí 

podpory je i zajištění kompletního servisu ze strany KM, což jednotlivým školám 

dlouhodobě umožní bezproblémový provoz darovaných zařízení. Tímto se společnost 

více zviditelnila - dostala do podvědomí nejenom studentů a také  pochopitelně 

ostatních lidí díky médiím, která o daru informovala. 

V květnu 2007 Konica Minolta získala prestižní ocenění Zlatý EmbaxPrint  za 

produkční systém pro černobílý digitální laserový tisk Konica Minolta bizhub PRO 

1050e na mezinárodním veletrhu obalového, papírenského a tiskařského veletrhu 

EmbaxPrint. Další ocenění získal multifunkční stroj bizhub C550. – Ten se stal 

vítězem kategorie "Tisková zařízení" v soutěži IT produkt roku 2007. Soutěž IT 

produkt roku je každoročně vyhlašovaná českou redakcí časopisu Computerworld 

(vydavatel IDG) a jejím cílem je "vyzdvihnout produkty disponující takovými 

vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné 

kategorie. 

Zajímavým produktem firmy Konica Minolta je marketingový koncept BizArt, 

který se zaměřuje na propagaci umělecké tvorby. Program spojující byznys a umění se 

soustřeďuje především na mladé umělce, jimž umožní prezentaci na předváděcích 
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akcích pro potencionální zákazníky Konica Minolta, v katalogu společnosti a na 

webových stránkách. Firma také plánuje uspořádat výstavy a soutěže pro mladé umělce 

na téma „produkční tisk“. Spolupráce s mladými malíři, výtvarníky a grafiky slibuje 

firmě mnoho příležitostí. Většina mladých umělců v grafickém oboru setrvá a založí si 

vlastní studia, která vybaví tiskovou technikou a službami Konica Minolta. Společnost 

Konica Minolta chce rovněž touto marketingovou koncepcí dosáhnout lepší profilace, 

díky které by se stala srozumitelnější pro ty, kteří se primárně o techniku nezajímají.  

 

Slabé stránky 

Za slabou považuji vysokou fluktuaci zaměstnanců, která za rok 2007 čítá 

21,80%.  

FLUKTUACE VÝPO ČET FLUKTUACE = Celkový počet zaměstnanců, kteří odešli za 1 rok / 
Průměrný počet zaměstnanců za 1 rok    *  100 

ukončené PP 
průměrný počet 

zaměstnanců 
FLUKTUACE 

  46 211 21,80% 

Tabulka 2: Výpočet fluktuace 

 

Fluktuace není ani pozitivní ani negativní jev. Dalo by se říct, že určitá míra 

fluktuace zaměstnanců je pro společnost přímo žádoucí. V České republice se ale míra 

fluktuace pohybuje okolo 15%, vhledem k tomu, že se ČR nenachází v žádné 

hospodářské krizi, která by výrazně ovlivňovala český trh práce, je možné tvrdit, že 

fluktuace do 15% představuje přijatelnou míru odchodů zaměstnanců. (19) 

Pro lepší pochopení výstupů zaměstnanců z KM BCZ jsem tyto zaměstnance 

rozdělila podle způsobu ukončení pracovního poměru a procentuálně vyjádřila. 

FLUKTUACE  za rok 2007   

Způsob ukončení PP se zaměstnancem celkem osob  % 
Dohoda, ukončení PP na návrh zaměstnance 14 30,43% 
Dohoda, ukončení PP na návrh zaměstnavatele 5 10,87% 
Dohoda, ukončení PP z organizačních důvodů - ODSTUPNÉ 15 32,61% 
Ukončení PP ve zkušební lhůtě 2 4,35% 
Výpověď daná zaměstnancem 2 4,35% 

Ukončení PP uplynutím sjednané doby 8 17,39% 

celkem  46 100,00% 

Tabulka 3: Způsob ukončení PP se zaměstnancem 
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 Přičemž největší podíl (32,61%) tvoří zaměstnanci, kteří byli propuštěni 

z organizačních důvodů a dostali odstupné. V závěsu za nimi s 30,43% jsou 

zaměstnanci, kteří společnost opustili na základě dohody a na svůj návrh. Podle 

několika výzkumů v ČR v posledních letech jsou nejčastější důvody fluktuace: omezený 

prostor pro postup/kariéru, omezené množství osobního rozvoje, vyváženost pracovního 

a osobního života, nevhodný styl vedení a řízení a nedostatečné ohodnocení.  

Způsoby ukončení PP se zaměstnancem
 v roce 2007

30,43%

10,87%
32,61%

4,35%

17,39%
4,35%

Dohoda, ukončení PP na návrh zaměstnance

Dohoda, ukončení PP na návrh zaměstnavatele

Dohoda, ukončení PP z organizačních důvodů - ODSTUPNÉ

Ukončení PP ve zkušební lhůtě

Výpověď daná zaměstnancem

Ukončení PP uplynutím sjednané doby
 

Graf 4: Způsob ukončení PP se zaměstnancem 

 

Společnost vyžaduje precizní práci a kvalitní zaměstnance, kteří své povinnosti 

plní na 100%. -  „ Zákazníci jsou nároční na nás a abychom byli schopni poskytovat ty 

nejlepší služby, musíme být nároční i sami na sebe.“ Problémy s fluktuací tady ale 

nepochybně jsou. – Neexistuje sice žádná hranice, která by definovala, zda už fluktuace 

může organizaci škodit či ne. Všechno záleží na typu trhu práce, ve kterém se 

společnost pohybuje. Pokud je relativně jednoduché a rychlé najít si a vycvičit 

zaměstnance s minimálními náklady (trh práce je volný) je přípustné poskytovat vysoce 

kvalitní služby navzdory vysokému stupni fluktuace. Avšak pokud je nábor 

zaměstnanců příliš nákladný a zaplnění všech volných míst trvá týdny, pak je fluktuace 

zaměstnanců z manažerského pohledu brána jako problematická. Týká se to hlavně 

situací, kdy personál přechází k přímému konkurentovi.  
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Odchodem zaměstnance vznikají společnosti jisté problémy. Ať už ty pracovní, 

kde najednou chybí síla, tak i finanční. Jsou to hlavně náklady na: 

- administraci spojenou s odchodem zaměstnance 

- náklady na následný nábor a výběr zaměstnanců 

- náklady na pokrytí v období, kdy dané místo není obsazeno 

- administraci spojenou s náborem a výběrem zaměstnanců 

- rychlé zaškolení nových zaměstnanců 

 

Velká část těchto nákladů se skládá z nákladů na pracovní dobu managementu, 

administrativních pracovníků (příležitostní náklady), ale přímé náklady mohou být 

značné, pokud je využito při následném náboru služeb reklamních agentur či assessment 

center. (Např. Pokud Konice Minoltě nového zaměstnance nalezne personální agentura, 

jako odměnu ve většině případů  požaduje minimálně trojnásobek nástupního platu 

nového zaměstnance. Což u manažerských pozic nejsou zanedbatelné položky.) 

Další  problémy se týkají budovy ve které centrála sídlí. – Centrála má 

kanceláře v pronájmu u společnosti MEI. Bohužel z důvodu přístupu vlastníka je jen 

polovina budovy (kde svítí slunce více) vybavena žaluziemi a klimatizací. 

Zaměstnancům  tak v horkých dnech dýchatelný vzduch nenahradí ani stojany s pitnou 

vodou, které jsou pro všechny zdarma. Také žaluzie chybí v některých kancelářích. 

Pracovní prostředí  dále není uzpůsobeno pro osoby ZTP. Z tohoto důvodu si  

společnost nemůže dovolit zaměstnat např. ani vozíčkáře do administrativy, kteří danou 

kvalifikaci mají. Proto se také společnost touto problematikou zabývá, aby vyhověla 

zákonům a nemusela státu toto nezaměstnání ZTP osob finančně kompenzovat. 

 Společnost se snaží toto vše vyřešit, hlavně proto, aby pomohla zaměstnancům, 

aby se jim v prostředí lépe pracovalo. Společnost je dynamická, rozvíjí se a prostory jí 

nestačí a nejenom po této stránce nevyhovují. „Do dvou let se uvažuje o změně sídla, 

které by bylo více reprezentativní a prostory by vyhověly našim potřebám. Jsme přece 

jednička na trhu a toto musí být poznat na první pohled!“ (Na budově také stále chybí 

logo s názvem společnosti a ani se jeho umístění nebude realizovat z důvodu právě 

plánovaného stěhování.) 
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Web společnosti také není zrovna z nejlepších. Na první pohled nezaujme ani 

neodradí. Zvolený design kreslených obrázků nemusí „sedět“ každému, určitě chybí 

fotografie, nějaká propracovanější grafika. Už jen při porovnání s webem konkurenční 

společnosti HP je vidět rozdíl. 

 

 

Obrázek 6: Web - Konica Minolta BCZ 

 

Obrázek 7: Web - Hawlett Packard

  

Co stojí za pochvalu je lišta s odkazy, na které jsou vhodně heslovitě zvolena 

slova,  které přesně vypovídají co po kliknutí na ně můžeme čekat za informace. - Jenže 

uživatel se opravdu ale musí k informacím  „proklikat“ – nejsou tady totiž  

naprogramována rolovací okna. S tím také souvisí, že chybí formulář pro vyhledávání 

klíčových slov. Líbí se mi ale, že na každé stránce je v záhlaví definována struktura 

kategorií, do které daná stránka patří. Uživatel se tak rychle zorientuje, v které části 

webu se nachází. Co se týká eShopu, také není vhodně proveden. (příliš mnoho 

informací  a podobně formátovaný text na hlavní straně, nezajímavé provedení.) 

 

Příležitosti  

Konica Minolta v poslední době podepsala smlouvu, která je úspěchem 

mezinárodního formátu! - Na konci června 2007 byla na základě vítězství ve 

výběrovém řízení na dodávku tiskového řešení podepsána smlouva mezi zástupci 

Konica Minolta a Erste Bank Group (EBG), v ČR je EBG zastoupena Českou 

spořitelnou. Smlouva byla uzavřena na dobu pěti let, kdy bude KM dodávat služby do 

všech poboček EBG v ČR, Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Chorvatsku. Cílem 
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celého projektu je optimalizace využití tiskových služeb podle požadavků Printing 

Policy EBG, centralizace tiskových služeb, sjednocení tiskových zařízení ve všech 

zemích a celkové snížení tiskových nákladů. Součástí dodávky je i odkup a ekologická 

likvidace starých zařízení. V ČR se jedná konkrétně o 654 poboček České spořitelny. 

 

Hrozby 

Společnost by se měla více zaměřit na reklamu – když už nechce vložit finanční 

prostředky třeba do billboardů,  více reklam v časopisech apd., měla by alespoň zlepšit 

svoji webovou prezentaci, která je nejenom vizitkou společnosti, ale přece jenom 

internet jak víme je mocný nástroj a v dnešní době každý druhý občan či společnost v 

ČR nejprve hledá informace o produktech na internetu. Pokud se společnosti toto 

podaří, dostane se ještě více do podvědomí občanů a firem a ti se potom rozhodnou 

zvolit produkty KM a ne konkurence, která bohužel  „nespí“ a neustále roste. 

Také neustálý tlak na ekologii a zpřísnění ekologických norem může 

krátkodobě zvýšit náklady firmy na zabezpečení a likvidaci především prázdných obalů 

od spotřebního materiálu a elektrotechnického odpadu. Likvidaci a svoz odpadů si 

společnost nezajišťuje sama, ale prostřednictvím partnerů. (Např. firma REMA 

Systém.) 
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3.3 Finanční analýza podniku 

3.3.1 Analýza stavových ukazatelů 

 

3.3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýzou zkoumáme změny, ke kterým došlo ve vývoji 

jednotlivých položek účetních výkazů. Při provádění analýzy bereme jednotlivé položky 

výkazu po řádcích. Neboli horizontálně – odtud horizontální analýza. Je proveden výčet 

meziročních změn jak v absolutním, tak v relativním vyjádření. 

 

  ∆ v tis. Kč ∆ v % Vývoj aktiv 
2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 

AKTIVA CELKEM  475 764 493 533 549 916 17 769 56 383 3,73% 11,42% 
Stálá aktiva 288 599 285 204 278 311 -3 395 -6 893 -1,18% -2,42% 
DNM 11 407 8 967 4 668 -2 440 -4 299 -21,39% -47,94% 
DHM 277 192 276 237 273 643 -955 -2 594 -0,34% -0,94% 
DFM 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 186 206 207 665 270 912 21 459 63 247 11,52% 30,46% 
Zásoby 43 022 40 911 49 254 -2 111 8 343 -4,91% 20,39% 
Dlouh. pohledávky 6 895 12 368 14 244 5 473 1 876 79,38% 15,17% 
Krát. pohledávky 121 438 151 006 207 022 29 568 56 016 24,35% 37,10% 
Finanční majetek 14 851 3 380 392 -11 471 -2 988 -77,24% -88,40% 

Ostatní aktiva 959 664 693 -295 29 -30,76% 4,37% 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv 

 

Celková aktiva v průběhu let nezaznamenala výrazné kolísání. Pouze v roce 

2006 stoupla oproti minulému roku o 11,42%. Na této změně se z největší části podílela 

oběžná aktiva – velký nárůst můžeme pozorovat u krátkodobých pohledávek. Ten je 

každým rokem značnější. Také dlouhodobé pohledávky se z hodnoty 6 895 tis. Kč  

v roce 2004 postupně vyšplhaly až na 14 244 tis. Kč. Podnik by se měl na ně zaměřit a 

snažit se je snižovat. Oběžná aktiva se zvyšují, ale naopak finanční majetek 

v posledních letech klesá. – Je výrazně ovlivněn postupným každoročním úbytkem 

peněz na účtu. 
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  ∆ v tis. Kč ∆ v % Vývoj pasiv 
2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 

PASIVA CELKEM  475 764 493 533 549 916 17 769 56 383 3,73% 11,42% 
Vlastní kapitál 107 411 117 812 136 930 10 401 19 118 9,68% 16,23% 
Základní kapitál 14 520 50 000 50 000 35 480 0 244,35% 0,00% 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Fondy ze zisku 1 587 1 587 5 000 0 3 413 0,00% 215,06% 
HV minulých let 79 756 55 824 62 812 -23 932 6 988 -30,01% 12,52% 
HV běžného období 11 548 10 401 19 118 -1 147 8 717 -9,93% 83,81% 
Cizí zdroje 368 322 369 586 402 984 1 264 33 398 0,34% 9,04% 
Rezervy 12 131 10 002 18 377 -2 129 8 375 -17,55% 83,73% 
Dlouh. závazky 753 7 308 8 971 6 555 1 663 870,52% 22,76% 
Krát. závazky 195 438 186 695 250 254 -8 743 63 559 -4,47% 34,04% 
Dlouh. bank. úvěry 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Běžné bank. úvěry 160 000 165 581 127 382 5 581 -38 199 3,49% -23,07% 

Ostatní pasiva 31 6 135 10 002 6 104 3 867 19690,32% 63,03% 

Tabulka 5: Horizontální vývoj pasiv 

 

Z horizontální analýzy pasiv můžeme vyčíst následující změny: V roce 2005 byl 

navýšen z 14 520 tis. Kč na 50 000 Kč základní kapitál, fondy ze zisku byly zase v roce 

2006 navýšeny na 5000 tis. Kč. Už z této změny, ale hlavně z rostoucího trendu 

výsledku hospodaření lze jasně vidět, že společnosti se  začalo dařit a otřepala se 

z problémů, které měla před rokem 2003. V roce 2006 se HV běžného období zvýšil o 

83, 81 % díky výraznému nárůstu tržeb a klesající spotřebě materiálu a energie a 

snižujícím se nákladům na služby. 

Cizí zdroje vykazují obdobný vývoj jako celková aktiva. Můžeme si 

povšimnout, že podnik si tvoří rezervy - v roce 2005 sice nepatrně poklesly, když je 

podnik čerpal, v následujícím roce se však o 83,73 % opět zvedly. Dlouhodobé závazky 

se také šplhají výš a výš (stejně jako pohledávky) – velkou roli v nich hraje odložený 

daňový závazek. Co se týká krátkodobých závazků, tam změny nejsou nijak více 

výrazné. - Závazky z obchodních vztahů kolísají, totéž i závazky k zaměstnancům. Jen 

ty týkající se státu (daňové závazky a dotace) se neustále zvyšují. Ráda bych ještě 

zdůraznila, že podnik využívá jen krátkodobé bankovní úvěry, dlouhodobé nikoli, což je 

pochopitelně dobré znamení. A tyto krátkodobé splácí - jejich stav v roce 2006 klesl o 

23,07 %. 

 

 



 45 

3.3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýzu používáme pro vyjádření procentuální struktury aktiv a pasiv. 

Při posuzování aktiv a pasiv byla zvolena jako základ celková aktiva a pasiva.  

 v tis. Kč  v % AKTIVA 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 475 764 493 533 549 916 100,00% 100,00% 100,00% 
Stálá aktiva 288 599 285 204 278 311 60,66% 57,79% 50,61% 
DNM 11 407 8 967 4 668 2,40% 1,82% 0,85% 
DHM 277 192 276 237 273 643 58,26% 55,97% 49,76% 
DFM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 186 206 207 665 270 912 39,14% 42,08% 49,26% 
Zásoby 43 022 40 911 49 254 9,04% 8,29% 8,96% 
Dlouhodobé pohledávky 6 895 12 368 14 244 1,45% 2,51% 2,59% 
Krátkodobé pohledávky 121 438 151 006 207 022 25,52% 30,60% 37,65% 
Finanční majetek 14 851 3 380 392 3,12% 0,68% 0,07% 

Ostatní aktiva 959 664 693 0,20% 0,13% 0,13% 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv 

 

Struktura aktiv ukazuje, že stálá aktiva se v těchto třech letech výrazně nemění. 

V roce 2004 proběhl nákup dlouhodobého hmotného majetku a následně tato položka 

osciluje kolem stálé hodnoty a to v průměru 56,35 % z celkových aktiv. Dá se říct, že 

poměr stálých aktiv a oběžných aktiv je 1 : 1 v roce 2006. Vývoj a rozložení aktiv je 

znázorněno pomocí grafu.  

Vývoj aktiv a jejich struktura
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Graf 5: Vývoj a struktura aktiv 
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 Z grafu je nám lépe patrné, že stálá aktiva nepatrně klesají, oběžná aktiva mají 

v letech 2004-2006 rostoucí trend a výskyt ostatních aktiv v těchto letech není téměř 

znát. 

 v tis. Kč  v % PASIVA 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

PASIVA CELKEM 475 764 493 533 549 916 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 107 411 117 812 136 930 22,58% 23,87% 24,90% 
Základní kapitál 14 520 50 000 50 000 3,05% 10,13% 9,09% 
Kapitálové fondy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Fondy ze zisku 1 587 1 587 5 000 0,33% 0,32% 0,91% 
HV minulých let 79 756 55 824 62 812 16,76% 11,31% 11,42% 
HV běž. období 11 548 10 401 19 118 2,43% 2,11% 3,48% 
Cizí zdroje 368 322 369 586 402 984 77,42% 74,89% 73,28% 
Rezervy 12 131 10 002 18 377 2,55% 2,03% 3,34% 
Dlouh. závazky 753 7 308 8 971 0,16% 1,48% 1,63% 
Krátk. závazky 195 438 186 695 250 254 41,08% 37,83% 45,51% 
Dlouh. bank. úvěry 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Běžné bank. úvěry 160 000 165 581 127 382 33,63% 33,55% 23,16% 

Ostatní pasiva 31 6 135 10 002 0,01% 1,24% 1,82% 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv 

 

Co se týká financování majetku, tak ve všech letech byl financován z velké části 

cizími zdroji. Podíl vlastního kapitálu se téměř nezvyšuje. Podniku se sice každoročně 

snižuje podíl běžných bankovních úvěrů, zato se ale zvyšuje podíl krátkodobých 

závazků, který v roce 2006 dosáhl 45, 51 % ! Ostatní pasiva jsou takřka zanedbatelná. 

Z grafu je patrné, že nedochází k žádným extrémním výkyvům. 

Vývoj pasiv a jejich struktura
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Graf 6: Vývoj a struktura pasiv 



 47 

3.3.2 Analýza tokových ukazatelů 

 

Na zpracování horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát z hlediska vývoje jsem 

vybrala nejdůležitější položky. Její výsledky můžeme vidět v tabulce: 

Tokové veličiny   ∆ v tis. Kč ∆ v % 

Položky výkazu Z/Z 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 
Tržby za prodej zboží 696 552 599 810 680 724 -96 742 80 914 -13,89% 13,49% 
Obchodní marže 119 033 91 653 89 689 -27 380 -1 964 -23,00% -2,14% 
Výkony 476 965 486 873 492 502 9 908 5 629 2,08% 1,16% 
Tržby za výr. a služby 476 965 486 873 492 502 9 908 5 629 2,08% 1,16% 
Výkonová spotřeba 434 529 234 395 229 696 -200 134 -4 699 -46,06% -2,00% 
Přidaná hodnota 161 469 344 131 352 495 182 662 8 364 113,13% 2,43% 
Osobní náklady 120 565 145 352 148 766 24 787 3 414 20,56% 2,35% 
Provozní HV 1 563 17 586 29 810 16 023 12 224 1025,14% 69,51% 
Nákladové úroky 964 5 044 4 912 4 080 -132 423,24% -2,62% 
HV před zdaněním 7 846 17 091 24 793 9 245 7 702 117,83% 45,06% 
HV za účetní období 3 812 10 401 19 118 6 589 8 717 172,85% 83,81% 

Tabulka 8: Analýza tokových ukazatelů 

 

Z horizontální analýzy tedy můžeme vyčíst, že tržby za prodej zboží v roce 2006 

opět stouply a to o 13,49 %. Výkonová spotřeba rok od roku klesá a nejvýraznější 

pokles byl mezi lety 2004 až 2005 a to o 46, 06%. Firma snižuje své náklady a to je 

jenom dobře – spotřeba materiálu a energie zůstává zhruba stejná, zato se podařily 

výrazně snížit náklady na služby. (V roce 2004 tyto náklady byly 289 126 tis. Kč a 

následující rok 2005 už jen 90 233 tis. Kč.) Osobní náklady se o 20,56% zvýšily jen 

v roce 2005, v dalším roce jen o 2,35 %. Toto značí, že nebyl žádný velký nábor 

zaměstnanců. 

 

3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

 

Rozdílové ukazatele jsou označované jako finanční fondy. Nejčastěji užívaným 

ukazatelem je čistý pracovní kapitál vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy (zpravidla závazky s dobou splatností do 

jednoho roku). – Způsob výpočtu, který jsem použila představuje tzv. manažerský 

přístup. 
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 v tis. Kč 
ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 186 206 207 665 270 912 
Krátkodobé závazky 195 438 186 695 250 254 

ČPK -9 232 20 970 20 658 

Tabulka 9: Výpočet - čistý pracovní kapitál 

 

Hodnota čistého pracovního kapitálu nám určuje relativně volný kapitál, který 

je využíván k hladkému průběhu hospodářské činnosti. ČPK představuje „finanční 

polštář“, který společnosti dovoluje pokračovat v podnikání i v případě nepříznivé 

finanční situace. Z vypočtených hodnot se dovídáme, že společnost má poměrně vysoký 

volný kapitál k dispozici v posledních dvou letech. V roce 2004 byla situace kritická -  

hodnota ČPK je záporná. 

3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejužívanější metody finanční 

analýzy a proto se jí budu více věnovat. 

3.3.4.1 Ukazatele rentability 

Poměřují zisk dosažený podnikáním s výši zdrojů firmy, které byly použity 

k jeho dosažení. 

 v tis. Kč POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

HV před zdaněním 7 846 17 091 24 793 
HV po zdanění 3 812 10 401 19 118 
Nákladové úroky 964 5 044 4 912 
EBIT 8 810 22 135 29 705 
Celkový kapitál ( vlastní + cizí) 475 733 487 398 539 914 
Aktiva celkem  475 764 493 533 549 916 
Vlastní kapitál 107 411 117 812 136 930 

Koeficient RENTABILITA 
2004 2005 2006 

ROI (Rentabilita vloženého kapitálu) 0,019 0,045 0,055 
ROA (Rentabilita celkových aktiv) 0,008 0,021 0,035 
ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) 0,035 0,088 0,140 

Tabulka 10: Výpočet ukazatelů rentability + položky pro výpočet 
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Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) měří celkovou efektivnost 

podnikání bez ohledu na zdroje financování. Ve sledovaném podniku jsou hodnoty 

tohoto ukazatele velmi nízké, podnik zatím nedokáže dostatečně zhodnotit vložené 

prostředky. Hodnoty se sice zvyšují, ale uspokojivých hodnot (alespoň 0,12 – 0,15 jak 

uvádějí oborové výsledky) ještě nebylo dosaženo. Nejvyšší hodnota teda byla 

zaznamenána v roce 2006, kdy firma získala 5,5 Kč zisku ze 100 Kč vloženého 

kapitálu. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou 

efektivnost podnikání. Z tabulky je jasně vidět, že hodnoty se zvyšují. – Což je 

způsobeno výrazným nárůstem hospodářského výsledku za účetní období.  

Výsledná hodnota rentability vlastního kapitálu (ROE)  by měla být vždy 

vyšší, než hodnota rentability celkového kapitálu (ROA). Tuto podmínku splňují 

všechny tři roky a to znamená, že společnost efektivně využívá cizí zdroje a projevuje 

se tak pozitivní vliv finanční páky. - Tímto ukazatelem vlastníci (investoři atd.) zjišťují, 

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 
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Graf 7: Vývoj rentability 
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3.3.4.2 Ukazatele aktivity 

Těmito ukazateli můžeme přibližně určit, jestli je současné množství  majetku 

optimální vůči podnikatelské činnosti.  

 v tis. Kč POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

Aktiva celkem 475 764 493 533 549 916 
Tržby 1 173 517 1 086 683 1 173 226 
Stálá aktiva 288 599 285 204 278 311 
Zásoby 43 022 40 911 49 254 
Pohledávky z obchodních vztahů 104 465 136 002 198 602 
Závazky z obchodních vztahů 133 974 128 354 186 885 

Koeficient / Dny AKTIVITA PODNIKU 
2004 2005 2006 

Obrat celkových aktiv 2,467 2,202 2,133 
Obrat stálých aktiv 4,066 3,810 4,216 
Obrat zásob 27,277 26,562 23,820 

Doba obratu zásob (dny) 13,198 13,553 15,113 
Doba obratu pohledávek (dny) 32,047 45,055 60,940 
Doba obratu závazků (dny) 41,099 42,522 57,345 

Tabulka 11: Výpočet ukazatelů aktivity + položky pro výpočet 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. 

Tyto hodnoty se mají pohybovat od 1,6 až do 3, což všechny roky bez problémů splňují. 

Společnost Konica Minolta je na tom tedy výborně a nemusím jí doporučovat, aby 

odprodala některá aktiva. 

Co se týká obratu stálých aktiv – u toho je daná podmínka, aby hodnoty byly 

vyšší než obrat celkových aktiv. Společnost toto splňuje ve všech třech letech. 

V případě, že by hodnoty byly nižší než oborový průměr, signalizuje nám to, že podnik 

nemá investovat do nového dlouhodobého majetku. 

Obrat zásob nám říká, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu 

uskladní. Čím je počet obrátek vyšší, tím efektivněji firma kontroluje skladovou 

politiku. U KM je to cca 27,3 za rok 2004, 26,6 za rok 2005 a 27,8 za rok 2006. 

Z doby obratu zásob můžeme vyčíst průměrné počty dnů, po které jsou zásoby 

vázány v podnikání do doby jejich spotřeby či prodeje. Hodnoty se nijak rapidně 

nezvyšují  a pohybují se od 13ti do cca 15ti dnů. Firma velmi dobře využívá své zásoby. 
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O to hůře už je na tom doba obratu pohledávek, která nám vyjadřuje 

průměrnou dobu, po kterou musí KM čekat na zaplacení svého zboží a služeb. Hodnoty 

se každým rokem zvyšují a zvyšují, což opravdu dobré není. Vhodné je tyto hodnoty 

porovnat s běžnou dobou splatnosti na vystavených fakturách (V Konice Minolta je to 

cca 10 – 90 dní dle zákazníka a velikosti zakázky.) Společnost by měla uvažovat o 

opatřeních, která by zlepšila platební morálku zákazníků a omezit prodej zařízení na 

splátky. 

Doba obratu závazků zase hodnotí platební morálku společnosti samotné. – 

Opět můžeme sledovat rostoucí trend (z 41 dní postupně na 57,3 dny) nad kterým by se 

společnost měla zamyslet i přesto, že většinu závazků má Konica Minolta BCZ ke své 

mateřské společnosti a lhůta pro zaplacení je 90 dní.  

 

3.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti informují o poměru mezi cizími zdroji a vlastním 

kapitálem nebo jejich složkami. Zadluženost nemusí být jenom negativní 

charakteristikou. - Jak je na tom Konica Minolta jsem zjistila těmito výpočty:  

 v tis. Kč POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

Cizí zdroje (celkové dluhy) 368 322 369 586 402 984 
Aktiva celkem 475 764 493 533 549 916 
Vlastní kapitál 107 411 117 812 136 930 
Finanční majetek 14 851 3 380 392 
EBIT 8 810 22 135 29 705 
HV před zdaněním 7 846 17 091 24 793 
Nákladové úroky 964 5 044 4 912 

Koeficient ZADLUŽENOST 
2004 2005 2006 

Celková zadluženost 0,774 0,749 0,733 
Koeficient samofinancování 0,226 0,239 0,249 
Úrokové krytí 9,139 4,388 6,047 

Tabulka 12: Výpočet ukazatelů zadluženosti + položky pro výpočet 

 

Ideální stav celkové zadluženosti se pohybuje kolem 50%. Podnik tuto  hranici 

překročil v každém roce (průměrná hodnota je 75%), což by mělo znamenat finanční 

rizika. Musíme si ovšem uvědomit, že KM BCZ provozuje ve značném rozsahu 
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finanční činnost – tj. pronájmy multifunkčních  zařízení atd. Pokud bychom tyto 

koeficienty srovnali s leasingovými společnostmi, pak se u nich objevují obdobné 

hodnoty. Ne-li horší. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku 

financována vlastním kapitálem. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Optimální stav 

se pohybuje opět kolem 50% - 70%. Požadovaná hodnota je opět podle Zlatých pravidel 

financování 50%. Nelze však z ekonomického hlediska určit žádnou optimální hranici.  

Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování můžeme vyčíst 

z grafu níže znázorněného.– Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování 

v procentech se musí rovnat 100%. – Můžeme pozorovat, že každý rok se koeficient 

samofinancování zlepšil o více než 1%. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Vývoj zadluženosti a koeficientu samofinancování
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Graf 8: Vývoj zadluženosti a koeficientu samofinancování 

 

Úrokové krytí  informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje zaplacené úroky. 

Doporučená minimální hodnota je dle literatury trojnásobek. Vypočtené hodnoty jsou 

ve všech třech letech vyšší, to značí, že podnik je velmi dobře fungující. 

 

3.3.4.4 Ukazatele likvidity 

Jak je na tom Konica Minolta BCZ se schopností hradit své závazky jsem zjistila 

z likvidity. - Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného) majetku, ale ta je závislá především na budoucích cash flow. Společnost 
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musí zajistit takové množství finančních prostředků, aby v případě potřeby byla 

schopna je přeměnit na hotovost a splatit své dluhy. Trvalá platební schopnost je jednou 

ze základních podmínek úspěšné existence podniku. 

Jelikož jsem při výpočtech vycházela z údajů uvedených v ročních účetních 

výkazech, za okamžitě splatné závazky jsem považovala krátkodobé závazky ke dni 

sestavování účetní závěrky. 

 v tis. Kč POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

Oběžná aktiva 186 206 207 665 270 912 
Zásoby 43 022 40 911 49 254 
Finanční majetek 14 851 3 380 392 
Krátkodobé závazky 195 438 186 695 250 254 

Koeficient LIKVIDITA 
2004 2005 2006 

Okamžitá likvidita 0,076 0,018 0,002 
Pohotová likvidita 0,733 0,893 0,886 
Běžná likvidita 0,953 1,112 1,083 

Tabulka 13: Výpočet ukazatelů likvidity + položky pro výpočet 

 

Likvidita I. stupn ě (okamžitá)  nedosahuje v žádném roce doporučené hodnoty 

(min. 0,2 – 0,5), přičemž žádoucí je velikost větší než 1, což by znamenalo, že podnik je 

schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky. Určitě všechny zaujalo, že 

společnost má poměrně malé množství pohotových finančních prostředků. Jak mi bylo 

ale ve firmě řečeno - v případě úvěrového financování společnosti nemá smysl držet 

okamžitou hotovost a je rozumné využít kontokorentu – pak v tomto případě má 

společnost přístup k likviditě bezproblémový a v míře více než dostačující. 

Likvidita II. stupn ě (pohotová) se pohybuje pod hodnotou 1 ve všech letech, 

což je pro společnost mírně nepříznivé - firma nemá doporučenou váhu zásob. Také 

banky hodnoty menší než 1 považují za nepřijatelné. V analýze je užitečné zkoumat 

poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Zde vidíme, že rozdíly nejsou velké 

(zásoby nejsou neúměrně vysoké). Ve výsledném ukazateli se již negativně projevuje 

především skutečnost, že firma financuje dlouhodobý majetek z krátkodobých zdrojů 

(úvěrů). 

Likvidita III. stupn ě (běžná) má doporučenou hodnotu 2,5, což nesplňuje 

žádný z roků 2004 – 2006. Z pohledu likvidity se jeví jako negativní to, že společnost 
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financuje dlouhodobější obchody (pronájmy) krátkodobými zdroji. Ale i tady je určitý 

prostor, protože úvěrové rámce jsou nasmlouvány na delší období, jen jednotlivá 

čerpání jsou do 1 roku. Firma se snaží poměr vylepšit zvyšováním zisku a tím tvorby 

vlastního kapitálu. Navíc v některé literatuře se píše, že za postačující považuje hodnota 

mezi 1 až 2, což poslední dva roky splňují. 
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Graf 9: Vývoj likvidity 

3.3.5 Analýza provozních ukazatelů 

 

Provozní ukazatele pomáhají vedení sledovat a analyzovat vývoj základních 

aktivit společnosti.   

 v tis. Kč  POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

Přidaná hodnota 161 469 344 131 352 495 
Mzdové náklady 88 673 106 938 109 469 
Osobní náklady 120 565 145 352 148 766 
Výkony 476 965 486 873 492 502 
Náklady 1 190 491 1 098 722 1 169 975 
Výnosy (bez mimořádných) 1 194 303 1 109 123 1 189 093 

Počet zaměstnanců 210 222 212 

Koeficient / Procenta VÝPOČET 
2004 2005 2006 

Mzdová produktivita 1,82 3,22 3,22 
Produktivita práce ( z přidané hodnoty) 768,90 1 550,14 1 662,71 
Produktivita práce ( z výkonů) 2 271,26 2 193,12 2 323,12 
Mzdová náročnost 10,13% 13,23% 12,72% 

Nákladovost výnosů 1,00 0,99 0,98 

Tabulka 14: Výpočet provozních ukazatelů + položky pro výpočet 
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Mzdová produktivita  udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 

Do čitatele jsem dosadila hodnotu přidané hodnoty z důvodu vyloučení vlivu 

nakupovaných surovin, energií a služeb. Pozorujeme, že vývoj mzdové produktivity je 

kladný - na 1 Kč připadá 1,82 až 3,22 Kč výnosů. 

Produktivita práce z přidané hodnoty udává, kolik přidané hodnoty připadá 

ročně na jednoho zaměstnance. Toto tempo růstu by mělo být vyšší než tempo růstu 

mezd. Sledovaný podnik Konica Minolta tuto podmínku splňuje, hodnoty nekolísají, ale 

naopak mají jasně rostoucí trend. V roce 2004 dosahuje 768,90 tis. Kč, následuje 1 550, 

14 tis. Kč v roce 2005 a na hodnotu 1 662, 71 tis. Kč na jednoho pracovníka se 

produktivita vyšplhala v roce 2006. Produktivita práce z přidané hodnoty je u 

analyzované firmy nadprůměrná. 

Produktivita práce z výkonů poukazuje na to, kolik tisíc Kč výkonů přinese 

jeden zaměstnanec společnosti. Hodnoty tohoto ukazatele v letech 2004-2006 mírně 

kolísají, přesto ale dosahují také nadprůměrných hodnot. V roce 2006 až 2 323,12 tis. 

Kč na jednoho pracovníka. Pro společnost je žádoucí, aby hodnota tohoto ukazatele 

byla co nejvyšší – z důvodu vyšších výkonů, které umožní společnosti lepší rozvoj 

podnikatelských aktivit. 

Mzdová náročnost ukazuje podíl mezd na nákladech. Optimální je klesající 

trend a pozitivní vývoj < 25%. Hodnoty kolísají od 10,13 % v roce 2004, v následujícím 

je podíl 13,23% a v roce 2006 podíl opět klesl na 12,72%. Tyto hodnoty hodnotím jako 

velmi pozitivní. 

Nákladovost výnosů – nám říká, kolik korun nákladů je třeba vynaložit na 1 Kč 

výnosů. Pokud je vývoj ukazatele < 1, vývoj je pozitivní. V případě, že je > 1, jedná se 

o negativní vývoj. Hodnota ukazatele by měla klesat a toto společnost Konica Minolta 

v posledních dvou letech ukázkově splňuje, jen v roce 2004 byl ukazatel roven 1.  

Ještě se podíváme na porovnání produktivity práce z přidané hodnoty a 

mzdových nákladů na pracovníka. Toto jsem procentuelně zachytila v níže uvedené 

tabulce. Produktivita práce z přidané hodnoty by měla růst rychleji než mzdové 

náklady. Z tabulky je patrné, že přidaná hodnota se dramaticky zvedla z roku 2004 na 

2005 a to o 101,50 % (Z důvodu sloučení s dceř. firmou, která poskytovala zpětný 
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leasing na část majetku.) , zato mzdy jen o 14,08 %. Další změna mezi lety 2005 a 2006 

byla téměř stejná. – Přidaná hodnota se zvýšila o 7,26 %, mzdy o 7,20 %. 

 

 v tis. Kč  POLOŽKY PRO VÝPO ČET 
2004 2005 2006 

Přidaná hodnota 161 469 344 131 352 495 
Mzdové náklady 88 673 106 938 109 469 

Počet zaměstnanců 210 222 212 

v % ZMĚNA  MEZI LETY 
2004/2005 2005/2006 

Přidaná hodnota na pracovníka 101,60% 7,26% 

Mzdové náklady na pracovníka 14,08% 7,20%   

Tabulka 15: Meziroční změny PH a mzdových nákladů + položky pro výpočet 

 

3.3.6 Soustavy ukazatelů 

 

3.3.6.1 Altmanův index finančního zdraví podniku (Z-SCORE) 

 

Altmanův index je model, díky kterému můžeme posoudit finanční zdraví 

společnosti. Tento model je sestaven z pěti poměrových ukazatelů, které jsou 

vynásobeny určitými matematickými koeficienty, které vyjadřují váhu jednotlivých 

ukazatelů. 

x1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

x2 = nerozdělený zisk minulých let / celková aktiva 

x3 = zisk před zdaněním + nákladové úroky / celková aktiva 

x4 = základní kapitál / cizí zdroje 

x5 = tržby / celková aktiva 

 

Vzorec Altmanova indexu pro podniky, které nejsou obchodovatelné na burze je 

pak následující: 

Z = 0,717 x1i  + 0,847 x2i + 3,107 x3i + 0,42 x4i + 0,998 x5i 
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ALTMAN X1 X2 X3 X4 X5 Hodnota Altmanova indexu 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 2004 2005 2006 

2004 -0,019 0,168 0,019 0,039 2,467 
2005 0,042 0,113 0,045 0,135 2,202 Hodnota 
2006 0,038 0,114 0,054 0,124 2,133 

2,664 2,520 2,473 

Tabulka 16: Vývoj Altmanova indexu v letech 2004 – 2006 

 

Zhodnocení se pak provádí pomocí následující stupnice: 

Z > 2,9  uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z < 2,9  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Z výsledků, které jsem získala já svými výpočty o společnosti Konica Minolta 

můžu konstatovat, že firma se nachází ve všech třech letech (2004-2006) v tzv.: „šedé 

zóně“, kdy je finanční situace nevyhraněná. Bohužel co můžeme sledovat je klesající 

trend. 

 

3.3.6.2 Index IN01 

Ukazatel vyjadřuje, jak firma vytváří hodnoty pro své vlastníky a hodnocení 

pomocí Indexu IN01 se zakládá stejně jako Altmanův index na soustavě poměrových 

ukazatelů z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity, kterým jsou přiděleny 

matematické koeficienty podle důležitosti ukazatele v modelu. 

x1 = celková aktiva / cizí zdroje 

x2 = EBIT / nákladové úroky 

x3 = EBIT / celková aktiva 

x4 = výnosy / celková aktiva 

x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Vzorec je pak následující: 

IN01 = 0,13 x1i  + 0,04 x2i + 3,92 x3i + 0,21 x4i + 0,09 x5i 
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IN 01 X1 X2 X3 X4 X5 Hodnota indexu IN 02 
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 2004 2005 2006 

2004 1,292 9,139 0,019 2,510 0,524 
2005 1,335 4,388 0,045 2,247 0,589 Hodnota 
2006 1,365 6,047 0,054 2,162 0,717 

1,180 1,050 1,150 

Tabulka 17: Vývoj Indexu IN v letech 2004 – 2006 

 
Interpretaci pak provádíme pomocí následující stupnice vyhodnocení ukazatele: 
 

IN01 > 1,77  společnost tvoří hodnotu 

0,75 < IN01 < 1,77 „šedá zóna“ – netvoří hodnotu,  nesměřuje ani k bankrotu 

IN01 < 0,75  netvoří hodnotu a směřuje k bankrotu 

 

S indexem IN je to stejné jako u Altmanova indexu. – Ve všech třech letech se 

společnost pohybuje v „šedé zóně“. Trend je kolísavý, nejnižší hodnotu měl v roce 2005 

a to 1, 050. Výsledky tedy ukazují, že společnost není ohrožena na své existenci. 

3.3.7 Celkové zhodnocení finanční situace podniku 

 

Z provedené finanční analýzy vyplývá, že se firma Konica Minolta Business 

Solutions Czech, spol. s r.o nachází v dobré finanční situaci. Sledované roky jsou 

charakteristické především tímto vývojem: 

 

Pozitivní výsledky: 

� Ve všech sledovaných letech 2004 - 2006 firma dosáhla kladného 

hospodářského výsledku. A co víc, ten se neustále zvyšuje. V roce 2006 to např. 

bylo o 83,81%. 

� Výkonová spotřeba rok od roku klesá. Firma snižuje své náklady. (Především 

náklady na služby.) 

� V roce 2005 byl navýšen z 14 520 tis. Kč na 50 000 tis. Kč základní kapitál a 

také fondy ze zisku v roce 2006 – o 215,06 %. 



 59 

� Podnik využívá jen krátkodobé bankovní úvěry, které bez problémů splácí, 

dlouhodobé nevyužívá. 

� Z vypočtených hodnot čistého pracovního kapitálu jsme se dozvěděli, že 

společnost má poměrně vysoký volný kapitál k dispozici v posledních dvou 

letech. ( V roce 2004 byla situace kritická – hodnota ČPK je záporná.) 

� Společnosti výborně vycházejí koeficienty obratů celkových aktiv, obratů 

stálých aktiv a obratů zásob. Všechny jsou nad průměrem. Také doba obratu 

zásob se pohybuje mezi 13ti a 15ti dny. - Vidíme, že společnost výborně 

využívá své zásoby. 

� Přestože má podnik vysoké procento zadluženosti, hodnotím jako kladný 

výsledek, že celkovou zadluženost snižuje každoročně o 2%. – V roce 2006 je to 

tedy 73% a tím se zvyšuje koeficient samofinancování. 

� Mzdová produktivita roste. – Na 1 Kč připadá 1,82 Kč a postupně v roce 2006 

až 3,22 Kč výnosů. Taktéž roste i produktivita práce z přidané hodnoty  a 

přestože produktivita práce z výkonů má kolísavý trend, dosahuje také 

nadprůměrných hodnot. 

� Mzdová náročnost je velmi pozitivní. – Podmínku < 25% splňují všechny 3 

roky. 

� Za pozitivní také považuji, že při vypočítání Altmanova indexu a indexu IN 

IN01 se společnost se neubírá směrem k bankrotu, ale je v obou případech v tzv. 

„šedé zóně“. 

 

Negativní výsledky: 

� Pozorujeme nárůst u krátkodobých pohledávek, který je každým rokem 

značnější. (V roce 2004 byl stav 121 438 tis. Kč a v roce 2006 už 207 022 tis. 

Kč.)  

� Také dlouhodobé pohledávky se z hodnoty 6895 tis. Kč v roce 2004 postupně 

vyšplhaly až na 14 244 tis. Kč. 
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� Finanční majetek v posledních letech klesá. -  Je výrazně ovlivněn postupným 

každoročním úbytkem peněž na účtu. (V roce 2004 byl 14 851 tis. Kč, v roce 

2005 obrovský skok až na 3 380 tis. Kč, v následujícím roce 2006 už jen 392 tis. 

Kč.) 

� Každoročně se zvyšuje podíl krátkodobých závazků – v roce 2006 dosáhl 45, 

51% z celkových pasiv. 

� Hodnoty rentability vloženého kapitálu se sice zvyšují (0,019 → 0,045 → 

0,055), ale uspokojivých hodnot (alespoň 0,12 – 0,15) ještě nebylo dosaženo. 

� Sledujeme každoroční nárůst doby obratu pohledávek. V roce 2004 byla 32 dní, 

následující rok 45 dní a nyní už je 60,9 dní! 

� Ani jedna z likvidit nedosahuje doporučených hodnot. 
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4 Návrhy na zlepšení nedostatků společnosti 

 

Z celkového pohledu se podnikatelská činnost jeví jako úspěšná. V řadě oblastí 

dosahuje společnost velice pozitivních výsledků, v některých oblastech už situace takto 

„růžová“ není. Aby se dále úspěšně podnikatelská činnost rozvíjela, musí se společnost 

zaměřit na problémové oblasti. V této práci se zaměřuji na tři oblasti: 

� nárůst krátkodobých pohledávek 

� nedokonalá webová prezentace 

� poměrně velká fluktuace 

 

4.1 Návrhy na zmírnění nárůstu krátkodobých pohledávek 

Jak už jsem se zmínila, je velký nárůst krátkodobých pohledávek. V roce 2004 

byla doba obratu pohledávek 32 dní, následující rok 45 dní a nyní už je 60,9 dní. Těchto 

cca 61 dní ještě není tak dlouhá doba, dá se říct, že Konica Minolta má fungující inkasní 

systém, který se vyvarovává zpoždění více než 60 dnů. Přesto je nárůst doby obratu za 

každý rok velmi značný a pokud by tento stoupající trend pokračoval, mohlo by to 

značně ohrozit finanční situaci společnosti.. Tyto hodnoty jsou důsledky dvojího dění:  

� Klíčoví zákazníci chtějí produkt a služby financovat min. po 30ti až 90ti dnech, 

případně i dlouhodobě (splátkový prodej). 

� Zákazníci nedodržují dobu splatnosti. - V ČR je běžný zvyk platit 3 až 20 dní po 

splatnosti. 

Tlaku ze strany klíčových zákazníků, se většinou nedá uniknout. - Když už si ale 

zákazníci vydobyli takovéto podmínky, musí dodržovat dobu splatnosti, což se ne vždy 

děje. Doporučuji zavést elektronické zasílání upomínky – např. formou emailu, který by 

byl automaticky systémem odeslán zákazníkovi. Ideálně den po splatnosti faktury.  

Je velmi důležité, aby se společnost zaměřila na špatnou platební morálku 

zákazníků, změnila režim poskytování prodeje výrobků a služeb na fakturu a to 

takovým způsobem, aby u zákazníků, u kterých dochází k opakovanému porušení 
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platební morálky, byl zaveden prodej výrobků a služeb formou zálohových faktur. 

Společnost se pochopitelně zajímá vždy i o bonitu nového zákazníka, měla  by ale 

zavést přísnější systém jejího sledování a vyhodnocování i průběžně. – Situace v každé 

firmě se totiž mění den ze dne a co platí dnes, nemusí už platit zítra. 

 

4.2 Návrhy na vylepšení webové prezentace 

Co se týká webové prezentace Konica Minolta BCZ, shledávám na ní určité 

nedostatky. - Na první pohled nezaujme ani neodradí. Zvolený design kreslených 

obrázků nemusí „sedět“ každému, určitě chybí fotografie, nějaká propracovanější 

grafika. - Něco, co přitáhne zákazníkovy oči.  

 

Obrázek 8: Web – Konica Minolta BCZ 

 

Chápu, že Konica Minolta má od centrály z Japonska dané určité standardy, 

které musí každá pobočka dodržovat, přesto ale (pokud porovnám weby jiných poboček 

v Evropě) by se dalo ledacos přidat či změnit, tak aby standard zůstal zachován. 

Vybírám dva weby, které z náhodně prohlížených shledávám coby nejlepší.  
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Obrázek 9: Web - Konica Minolta Polsko 

 

Obrázek 10: Web - Konica Minolta Švédsko 

 

Už jenom při pohledu na web Konica Minolta Polsko mě zaujalo přihlašovací 

okno klienta, uvedené telefonní číslo a email na „Centrum obsluhy“ (které zákazník při 

problému nebo dotazu nemusí složitě hledat) a množství fotografií. – Tím by se Konica 

Minolta BCZ mohla inspirovat: Třeba nyní, když Konica Minolta BCZ spustila  

marketingový koncept BizART by se na hlavní straně webu mohla objevit nějaká 

ukázka. Vždyť tištěné prospekty jsou velmi zajímavě graficky zpracovány, tak proč 

není něco i tam?  

Naprogramované rolovací okna jsem nenašla ani u jiných webů – Uživatel, 

pokud se chce dostat k informacím, musí tedy neustále klikat a klikat, případně se 

vracet zpět. Naštěstí, alespoň lišta s odkazy (na které jsou vhodně heslovitě zvolena 

slova) zákazníkovi v orientaci částečně pomůže, dále ještě chválím, že v záhlaví je 

definována struktura kategorií, do které daná zobrazená část webu patří. Co ale považuji 

za velkou chybu je chybějící formulář pro vyhledávání klíčových slov. Ten můžeme 

vidět na obrázku webu švédské KM, na webu Konica Minolta Polsko také chybí. 

Na stránkách ještě postrádám nějaké fotografie a informace jak již o proběhlých 

akcích, tak o právě se chystajících. - Třeba pozvánka na akce kde bude společnost své 

produkty představovat atd. Dále navrhuji, aby i na stránce společnosti byl nějaký 

obrázek/odkaz na výhodné akční nabídky, která by potencionálního zákazníka zaujala a 
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on se po kliknutí na toto okno dostal  přímo na eShop, kde by se dozvěděl podrobnosti a 

případně mohl provést objednávku.   

Doporučuji společnosti, aby se zamyslela nad vylepšením webu. - Protože pokud 

jej potencionální zákazník (nebo i třeba zájemce o práci) navštíví, stačí mu pouze 30 

sekund během kterých je buď webovou prezentací zaujat a nalezne co hledá nebo je 

zmaten a hledá jinde. Bohužel u konkurence. 

 

4.3 Návrhy na snížení fluktuace 

Třetí problém na který jsem se zaměřila je poměrně vysoká fluktuace a to 21,8% 

za rok 2007. Fluktuace je v poslední době dost zmiňovaný pojem. Většina manažerů si 

jej spojuje s negativními dopady pro svou společnost. Vidí v něm ohrožení činnosti 

společnosti a svého týmu, dodatečné náklady. Vnímají jej jako důsledek něčeho 

špatného, čemu je nutné, co nejdříve zabránit. Představa, že zrovna v jejich 

podniku/týmu by byla vysoká fluktuace se jim zpravidla nelíbí. - Aby se určitý problém 

mohl řešit, musí se nejdříve zjistit příčiny. Podle výzkumů v ČR, které byly 

v posledních letech realizovány  jsou nejčastější důvody fluktuace: (19) 

� omezený prostor pro postup/kariéru 

� omezené množství osobního rozvoje 

� vyváženost pracovního a osobního života 

� nevhodný styl vedení a řízení a nedostatečné ohodnocení. 

Tyto závěry jsou dnes již známé. Ještě bych ráda upozornila na některé aspekty. 

– Nejčastějším důvodem odchodů zaměstnanců v ČR nejsou platové podmínky, ale 

bohužel je to nevhodný styl vedení ze strany managementu a toto nerady firmy slyší. 

Jednoduše řečeno: V případě, že manager nezvládá svou roli, zaměstnanci začínají 

odcházet. Čeští pracovníci jsou výrazně orientováni na sociální vztahy a i v případě, že 

nejsou dostatečně (např. finančně) odměněni, ale nadřízený a tým „funguje“, neodchází. 

V opačném případě to však neplatí. Dalším významným důvodem je absence ocenění 

výsledků práce. Musím upozornit na to, že stále více zaměstnanců jsou dnes již sami 

nositelé „know how“ a stávají se tak „aktivem“ a nikoliv nákladem. Mzda zaměstnance 
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je „zisk“ za využívání jeho základního nástroje – znalostí a dovedností – které může 

využít dnes tady, zítra někde jinde. A na tuto skutečnost si musí společnosti zvyknout. 

Je těžké mluvit o jasných příčinách odchodů v Konice Minoltě. Důvody udávané 

zaměstnanci, kteří společnost opouštějí jsou často nepravdivé nebo jen z části pravdivé. 

V Konice Minoltě probíhají sice výstupní pohovory, ale zaměstnanci jsou většinou 

neochotni vyjádřit jakoukoliv kritiku na svého vedoucího, kolegu nebo organizaci 

celkově. - Preferují udání méně sporného důvodu svého odchodu. Aby si tedy vedení 

lépe objasnilo odchody zaměstnanců, doporučuji vyjádřit fluktuaci za jednotlivá 

oddělení. – Fluktuace je určitě na každém oddělení jiná. - Personální oddělení 

společnosti by pak mělo více spolupracovat s vedoucími jednotlivých „kritických“ 

oddělení, aby se situace u nich zlepšila. Fluktuace se ale musí řešit globálně a 

nepřehlížet zbytek zaměstnanců. Proto předkládám několik návrhů, které by mohly 

přispět k tomu, tak aby se počty odcházejících zaměstnanců rapidně snížily: 

� Budoucímu zaměstnanci podat reálný pohled na jeho pracovní pozici, nejlépe 

poskytnout mu možnost seznámit se svou prací přímo v pracovní době. 

� Převést odpovědnost za fluktuaci v jednotlivých týmech na liniové managery, 

odměňovat je za udržování personálu v týmech, vyškolit je pro efektivní dozor 

nad svými podřízenými, nabídnout rekvalifikace těm manažerům, kterým se 

příliš nedaří udržovat svůj personál. 

� Maximalizovat možnosti pro každého zaměstnance na zlepšení svých znalostí a 

tím podpořit jejich kariérní růst. Pokud je povýšení přijatelné, porozhlédnout se 

po možnostech, které mohou obměnit zkušenosti a díky nim bude práce 

zajímavější. 

� Zajistit, aby zaměstnanci mohli vyjádřit přes svého „prostředníka“ své názory, 

hodnocení či stížnosti, což napomůže zaměstnancům vyslovit svou 

nespokojenost bez toho, aniž by hned museli podávat výpověď. Pokud možnost 

vyjádření se neexistuje, je právě výpověď jediným východiskem. 

� Možnost udělení odůvodněných výjimek ze systému (pracovní doba atd.). 
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� Kromě režimu adaptačních pohovorů mezi nadřízeným a podřízeným by měl 

proběhnou i neformální rozhovor mezi členem vedení, pod které nováček patří a 

nováčkem.  

 

Společnost je opravdu jedničkou na trhu,  nejlepší ve svém oboru. Přece jenom 

ale jak je vidět, má kromě silných stránek také slabé stránky. Ty nejdůležitější problémy 

jsem rozebrala a navrhla řešení. Věřím, že společnost toto nebude brát jako kritiku, ale 

coby doporučení jak určité věci zlepšit, aby si tím postavení na trhu ještě více upevnila.  
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsem zhodnotila finanční situaci firmy KONICA 

MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. Trh na kterém se společnost 

pohybuje se neustále mění, lidé mají stále větší a větší potřeby a požadavky. Proto aby 

společnost  neztratila své postavení na trhu, musí se rychle přizpůsobit jeho změnám. 

Finanční analýza zachycuje stav současné situace na základě účetních výkazů 

z předešlých tří účetních období. (Souhrnně od 1.4.2004 až 31.3.2007) Vzhledem 

k tomu, že finanční analýza poskytuje informace o finanční výkonnosti společnosti, je 

hodnocení dále doplněno o strategickou analýzu okolí společnosti a to konkrétně o 

Porterovu analýzu odvětví a SWOT analýzu společnosti. 

Z provedeného rozboru jsem dospěla k následujícím závěrům: Celkově lze 

hospodaření společnosti charakterizovat jako stabilizované. Jsou oblasti, kde společnost 

dosahuje nadprůměrných výsledků, ale i oblasti, ve kterých má rezervy. - Hospodářský 

výsledek se ve sledovaném období pohybuje v kladných hodnotách a má rostoucí trend. 

Společnost snižuje každoročně výkonovou spotřebu, můžeme pozorovat snížení hlavně 

nákladů na služby. Co se týká úvěrů, tak společnost využívá jen ty krátkodobé. Závazky 

splácí, ale doba splácení se neustále zhoršuje. (Z 41 dní až na 57,3 dní v roce 2006.) 

Společnost se totiž potýká s každoročním nárůstem pohledávek – v roce 2006 už tvoří 

45,51% pasiv. Zhoršuje se tedy i obrat pohledávek a to z 32 dní v roce 2004 na 

neuvěřitelných 61 dní v roce 2006.  

Z hlediska soustav ukazatelů (Altmanův index a index IN01) se společnost 

v otázce hospodaření pohybuje v šedé zóně.  

Na základě zjištěných skutečností jsem se tedy pokusila navrhnout řešení 

některých problémů, které se vyskytly. Zaměřila jsem se na problémy s narůstajícím 

stavem pohledávek, nedokonale provedenou webovou prezentací a s poměrně 

velkou fluktuací, která má za následek zvyšování nákladů. 

 K dalšímu odhalení problémů a také hlubšímu rozboru krizových oblastí by 

bylo nutné více dopodrobna zkoumat podnikatelskou činnost společnosti.. Je to 

dlouhodobější proces, který přesahuje rámec této bakalářské práce. Přesto si ale myslím, 

že provedená analýza by mohla být prvním impulsem pro společnost k provedení změn, 
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které povedou ke zlepšení stávající finanční situace. Věřím, že tato bakalářská práce 

vedení společnosti poslouží pro budoucí rozhodnutí o vývoji společnosti.  

Nutno podotknout, že problémy byly, jsou a budou a vždy je co zlepšovat. Právě 

od toho jsou tady lidé ve vedení firem, aby toto řešili. Jestli si s těmito problémy, které 

jsem zde nastínila, společnost poradí ukáže jen čas. Ten také ukáže na další a další 

problémy. - Co k tomu dodat? Snad vyslovit jen přání, aby těch budoucích problémů 

bylo co nejméně a aby se společnosti dařilo. Minimálně tak jako doposud. 
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Příloha 1:   ROZVAHA v plném rozsahu - Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

 

Označ.    AKTIVA řád. 2003 2004 2005 2006 

  AKTIVA CELKEM 001 314 547 475 764 493 533 549 916 

A. Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 

002         

B. Dlouhodobý majetek 003 55 048 288 599 285 204 278 311 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 10 926 11 407 8 967 4 668 

B. I.      
1. 

Zřizovací výdaje 005         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

006         

3. Software 007 4 373 11 104 8 967 4 668 

4. Ocenitelná práva 008 783 303 0 0 

5. Goodwill 009         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         

7. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

011 5 770       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný  majetek 012         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 43 122 277 192 276 237 273 643 

B. II.     
1. Pozemky 014 558 558 558 558 

2. Stavby 015 27 907 24 413 19 688 18 684 

3. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 14 657 252 221 253 072 254 401 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017         

5. Základní stádo a tažná zvířata 018         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020     2 919   

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 

022         

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 1 000 0 0 0 

B. III.    
1. 

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 

024 1 000       

2. Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

025         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 026         

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 
osoba, podstatný vliv 

027         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 

029         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 030         

 
 



 

 

označ.    AKTIVA řád. 2003 2004 2005 2006 

C. Oběžná aktiva 031 235 196 186 206 207 665 270 912 

C. I. Zásoby 032 108 741 43 022 40 911 49 254 

C. I.     
1.  Materiál 033         

2. Nedokončená výroba a polotovary 034         

3. Výrobky 035         

4. Zvířata 036         

5. Zboží 037 108 741 43 022 40 911 49 254 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038         

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 6 895 12 368 14 244 

C. II.    
1. Pohledávky z obchodních vztahů 040   4 611 12 368 13 139 

2. Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 

041         

3. Pohledávky - podstatný vliv 042         

4. Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

043         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044       1 105 

6. Dohadné účty aktivní 045         

7. Jiné pohledávky 046         

8. Odložená daňová pohledávka 047   2 284     

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 119 908 121 438 151 006 207 022 

C. III.   
1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 103 735 104 465 136 002 198 602 

2. Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 

050         

  Pohledávky - podstatný vliv 051         

  Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

052         

3. Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 053         

4. Stát - daňové pohledávky 054 8 792 3 916 4 819 6 214 

5. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055   4 788 3 145 1 750 

6. Dohadné účty aktivní (nevyfakt. 
výnosy) 056 7 353 8 154 6 863 0 

7. Jiné pohledávky 057 28 115 177 456 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 058 6 547 14 851 3 380 392 

C. IV.   
1. Peníze 059 428 637 2 195 305 

2. Účty v bankách 060 6 119 14 214 1 185 87 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 062         

D. I. Časové rozlišení 063 24 303 959 664 693 

D. I.     
1. 

Náklady příštích období 064 24 303 959 664 693 

2. Komplexní náklady příštích období 065         

3. Příjmy příštích období 066         

 



 

 

označ.    PASIVA řád. 2003 2004 2005 2006 

  PASIVA CELKEM 067 314 547 475 764 493 533 549 916 

A. Vlastní kapitál 068 56 331 107 411 117 812 136 930 

A. I.     Základní kapitál 069 14 520 14 520 50 000 50 000 

A. I.    
1. Základní kapitál 070 14 520 14 520 50 000 50 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  
(-) 

071       
  

3. Změny základního kapitálu 072         

A. II. Kapitálové fondy 073 0 0 0 0 

A. II.   
1. Emisní ážio 074       

  

2. Ostatní kapitálové fondy 075         

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků 

076       
  

  Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 

077       
  

A. III. Rezer. fondy, neděl. fond a ostat. fondy 
ze zisku 078 1 487 1 587 1 587 5 000 

A. III.  
1. 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 1 487 1 587 1 587 5 000 

3. Statutární a ostatní fondy 080         

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 39 773 79 756 55 824 62 812 

A. IV.  
1. Nerozdělený zisk minulých let 082 39 773 79 756 55 824 62 812 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083         

A. V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)          

084 551 11 548 10 401 19 118 

B. Cizí zdroje 085 258 216 368 322 369 586 402 984 

B. I. Rezervy 086 6 506 12 131 10 002 18 377 

B. I.    
1. 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 087       

  

2. Rezerva na důchody a podobné 
závazky 088       

  

  Rezerva na daň z příjmů 089       3 366 

3. Ostatní rezervy 090 6 506 12 131 10 002 15 011 

B. II. Dlouhodobé závazky 091 0 753 7 308 8 971 

B. II.   
1. 

Závazky z obchodních vztahů 092       
  

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093         

3. Závazky - podstatný vliv 094         

4. Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účast. sdruž. 

095       
  

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096   0 6 614 3 983 

6. Vydané dluhopisy 097         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098         

8. Dohadné účty pasivní 099         

9. Jiné závazky 100         

10. Odložený daňový závazek 101   753 694 2 988 

 



 

 

označ.    PASIVA řád. 2003 2004 2005 2006 

B. III. Krátkodobé závazky 102 206 541 195 438 186 695 250 254 

B. III.  
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 188 494 133 974 128 354 186 885 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104         

3. Závazky - podstatný vliv 105         

4. Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účast. sdruž. 

106       
  

5. Závazky k zaměstnancům 107 4 956 3 613 6 250 6 985 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 3 109 3 622 5 342 4 696 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 800 14 516 13 526 22 269 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110   31 966 24 050 18 048 

9. Vydané dluhopisy 111         

10. Dohadné účty pasivní 112 2 931 7 747 9 173 11 371 

11. Jiné závazky 113 6 251       

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 45 169 160 000 165 581 127 382 

B. IV.  
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115       

  

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 45 169 160 000 165 581 127 382 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117         

C. I. Časové rozlišení 118 0 31 6 135 10 002 

C. I.    
1. Výdaje příštích období 119   20 166 

  

2. Výnosy příštích období 120   11 5 969 10 002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 2:   Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. 
s r.o. 

 
Označ. Text Řád. 2003 2004 2005 2006 

I. Tržby za prodej zboží 01 973 309 696 552 599 810 680 724 

A. Náklady vynaložené na prodané 
zboží 02 862 447 577 519 508 157 591 035 

+ Obchodní marže                                                       03 110 862 119 033 91 653 89 689 

II. Výkony                                                            04 648 486 476 965 486 873 492 502 

        II.     
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

05 648 486 476 965 486 873 492 502 

2. Změna stavu vnitropodnikových 
zásob vlastní výroby 

06         

3. Aktivace 07         

B. Výkonová spotřeba                                                  08 629 719 434 529 234 395 229 696 

B.           
1. 

Spotřeba materiálu a energie 09 194 208 145 403 144 162 135 371 

B.           
2. Služby 10 435 511 289 126 90 233 94 325 

+ Přidaná hodnota                                              11 129 629 161 469 344 131 352 495 

C. Osobní náklady 12 161 396 120 565 145 352 148 766 

C.           
1. 

Mzdové náklady 13 120 530 88 673 106 938 109 469 

C.           
2. 

Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva 14         

C.           
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 15 40 473 30 483 36 742 37 512 

C.           
4. 

Sociální náklady 16 393 1 409 1 672 1 785 

D. Daně a poplatky 17 530 448 372 340 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 20 613 21 447 169 607 162 165 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

19 9 270 4 162 9 620 8 044 

F. Zůstatková cena prodávaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

20 4 775 1 917 2 482 4 190 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

21 -3 758 5 738 -3 003 6 100 

IV. Ostatní provozní výnosy 22 55 532 3 468 3 218 2 918 

H. Ostatní provozní náklady 23 4 788 17 421 24 573 12 086 

V. Převod provozních výnosů 24         

I. Převod provozních nákladů 25         

* Provozní hospodá řský výsledek 26 6 087 1 563 17 586 29 810 

 
 
 
 
 



 

 

Označ. Text Řád. 2003 2004 2005 2006 

VI. Tržby za prodej cenných papírů a 
vkladů 27         

J. Prodané cenné papíry a vklady 28         

V. 
Výnosy z finančního dlouhodobého 
majetku 29         

       
V.1 

Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

30         

       
V.2 

Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 

31         

       
V.3 

Výnosy z ostatního finančního 
dlouhodobého majetku 

32         

VI. Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

33         

K. Náklady z finančního majetku 34         

VII. Výnosy z přecenění cenných papírů 
a derivátů 35         

L. Náklady z přecenění cenných papírů 
a derivátů 

36         

M. Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 37         

VIII. Výnosové úroky 38 34 516 91 23 

N. Nákladové úroky 39 1 037 964 5 044 4 912 

IX. Ostatní finanční výnosy 40 3 368 12 640 9 511 4 882 

O. Ostatní finanční náklady 41 20 512 5 909 5 053 5 010 

X. Převod finančních  výnosů 42         

P. Převod finančních nákladů 43         

* Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                44 -18 147 6 283 -495 -5 017 

R. Daň z příjmů za běžnou činnost                             45 -1 217 4 034 6 690 5 675 

R.1. -splatná 46 -1 217 6 318 4 465 3 381 

R.2. -odložená 47   -2 284 2 225 2 294 

    48         

** Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost           49 -10 843 3 812 10 401 19 118 

XVI. Mimořádné výnosy 50 17 295       

S. Mimořádné náklady 51 782       

T. Daň z příjmů za mimořádnou činnost                      52 5 119       

T.     1. -splatná 53 5 119       

2. -odložená 54         

* Mimořádný výsledek hospodaření                       55 11 394       

U. Převod podílu na hospodářském 
výsledku společníkům (+/-) 

56         

*** Hospodá řský výsledek za ú četní 
období (+/-)       57 551 3 812 10 401 19 118 

  Hospodá řský výsledek p řed 
zdaněním (+/-)  58 4 453 7 846 17 091 24 793 

 


