
  



  



  



  

ANOTACE 

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace zvoleného podniku a 

poskytuje tak podklady pro kvalitní rozhodování managementu o budoucnosti podniku. 

Obsahuje finanční analýzu nejdůležitějších finančních ukazatelů, na jejímž základě byly 

stanoveny postupy a návrhy na zlepšení finančního zdraví této vybrané společnosti. 

 

ANNOTATION 

This master’s thesis focuses on evaluation of company financial performance of the 

selected company and provides the basis for making quality decisions about the future 

of the company. It includes financial analysis of key financial indicators and on this 

basis the proposals for improving financial health of this selected company were made. 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash-flow). Zahrnuje 

v sobě hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek. Jejím hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování  o 

fungování podniku. 

Finanční analýza představuje specifickou součást analýzy zdrojů. Pod tímto pojmem si 

můžeme představit rozbor jakékoliv činnosti, ve které hrají dominantní úlohu peníze a 

čas. Slouží k posouzení finanční výkonnosti firmy a ke zhodnocení její aktuální finanční 

pozice. Analýzu finanční výkonnosti podniku, jejímž cílem je zhodnotit finanční pozici 

podniku, můžeme využít buď jako analýzu ex post, která hodnotí minulý vývoj, ale 

především jako ex ante, která hodnotí vývoj budoucí. 

Předmětem mé diplomové práce je provést finanční analýzu zvolené společnosti, zjistit 

stávající úroveň finančního zdraví a faktory, které jej ovlivňují a doporučit postupy, 

směřující ke zlepšení stávající finanční situace. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit finanční situaci společnosti PRAMET TOOLS, 

s. r. o. a identifikovat slabé stránky v této oblasti. Na základě takto získaných poznatků 

budou výstupem práce návrhy na opatření ke zlepšení, které povedou ke zlepšení 

finančního zdraví této zvolené společnosti. 

Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních okruhů, kdy první okruh se bude týkat 

identifikace společnosti, následovat budou základní teoretická východiska důležitá pro 

tuto práci, poté se budu věnovat vlastní finanční analýze a poslední okruh bude zaměřen 

na mé vlastní návrhy na opatření ke zlepšení. 

Výstup této práce může pomoci vedení společnosti se snáze orientovat ve své vlastní 

finanční situaci. Zároveň by mohla být cenným přínosem pro její management, zejména 

nyní v období globální finanční krize.  



12 

1 POPIS PODNIKU 

1.1   Identifikace podniku 

Podnik ve kterém zpracovávám svou diplomovou práci se nazývá Pramet Tools a jedná 

se o společnost s ručením omezeným, se sídlem Uničovská 2, Šumperk 788 53,           

IČ 25782983. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba výrobků v práškové 

metalurgii. Pramet Tools, s. r. o. je součástí obrovské nadnárodní skupiny Seco Tools, 

jejíž ústředí se nachází ve Fagerstě ve Švédském království. Celá skupina  je zastoupena 

asi v 50 zemích a má přes 40 plně vlastněných zahraničních dceřiných společností. 

Rovněž úzce spolupracuje s velkým počtem zprostředkovatelů a distributorů po celém 

světě. Výroba je umístěna zejména ve Švédsku, České republice, Francii a Indii.  

Obchodním posláním Seco Tools je vyvíjet, vyrábět a uvádět na celosvětový trh 

produkty pro obrábění kovů, které splňují požadavky zákazníka na jejich kvalitu, 

údržbu a opravy i cenovou dostupnost. Sortiment výrobků obsahuje řešení pro 

frézování, soustružení, vrtání a upínání.  

Společnost Pramet Tools, s. r. o. prodává v rámci České republiky své výrobky 

prostřednictvím vlastních regionálních prodejců (kteří zároveň poskytují i technický 

servis), administrativního oddělení prodeje a smluvních distributorů. Zahraničním 

zákazníkům na Slovensku, v Polsku, Německu a Itálii dodává výrobky prostřednictvím 

vlastních poboček, do ostatních zemí pak dodává exportním oddělením prodeje nebo ve 

spolupráci se smluvními prodejci. 

Jelikož celá skupina Seco Tools je složitou hierarchií různých dceřiných společností 

v různých zemích, bude právním vztahům ve Skupině věnována samostatná kapitola. 

 
 

Obrázek 1: Logo skupiny Seco Tools (zdroj: Seco Tools annual report 2008) 
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1.1.1  Vznik a vývoj společnosti 

Výroba slinutého karbidu je v ČR tradicí již od 30. let minulého století. V tehdejším 

Československu tak byla založena v roce 1951 společnost Pramet Tools, která zahájila 

v Šumperku výrobu součástí ze slinutého karbidu a řezných nástrojů osazených 

slinutým karbidem. Pramet Tools, s.r.o. je tak schopen udržovat si svoji vedoucí pozici 

na tuzemském trhu především díky svým více než padesátiletým zkušenostem ve 

výrobě a rovněž prostřednictvím reprodukovatelné kvality materiálů a kontinuálnímu 

výzkumu a vývoji. Společnost získává stále vyšší uplatnění na čím dál více náročnějších 

exportních trzích.  (18) 

Počátkem roku 1999 začala nová éra společnosti Pramet Tools, s. r. o. Došlo k 

propojení s finančně silným partnerem, který zaujímá přední světovou pozici mezi 

výrobci obráběcích nástrojů osazených slinutým karbidem. Společnost navýšila své 

základní jmění na 250 mil. Kč a získané prostředky byly použity na nákup aktiv. 

Následně v dalším období proběhly investice již z vlastních zdrojů. Byly pořízeny nové 

technologie pro moderní výrobu vyměnitelných břitových destiček, došlo k 

přestěhování obchodního oddělení a části výroby do obnovených prostor, rozšířily se 

výzkumné a vývojové aktivity, proběhly optimalizace informačních systémů a 

reorganizační změny, vzniklo nové oddělení logistiky a také došlo k posílení 

technického servisu a poradenství zákazníkům. V neposlední řadě byla rozšířena síť 

poboček – byly založeny pobočky v Polsku a Itálii. (18) 

Od roku 2000 společnost Pramet Tools, s. r. o. díky vlastnímu vývoji a výzkumu 

prakticky kompletně inovovala výrobní sortiment nástrojů pro třískové obrábění, a to 

jak po stránce materiálové, tak po stránce nových tvarů a geometrií nástrojů, stejnou 

inovací prošly i materiály pro tvářecí a lisovací nářadí ze slinutých karbidů. Nový 

sortiment tak dnes plně odpovídá požadavkům moderních technologických postupů 

obrábění a ve srovnání s původním sortimentem je zde nárůst výkonnosti o mnoho 

desítek procent. 

Od září letošního roku došlo k modernizaci logotypu  značky Pramet, jakožto reakce 

na úspěšných 10 let nové etapy společnosti, kdy Pramet Tools, s. r. o. vstoupil roku 

1999 akvizicí do skupiny SECO Tools. Hlavními důvody pro toto rozhodnutí bylo 
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především sjednocení firemní identity a snadná identifikace v rámci skupiny Pramet 

Group, začlenění společnosti ALG do skupiny Pramet Group a v neposlední řadě také 

zlepšení čitelnosti loga na všech trzích. Nový grafický symbol, který znázorňuje třísku, 

lépe charakterizuje spojení názvu Pramet s procesem třískového obrábění, jež je 

hlavním oborem činnosti společnosti. Samotný text je jasně čitelný ve všech zemích, 

kde Pramet obchoduje nebo má záměr nabízet své výrobky. Ke změně loga došlo k 1. 9. 

2009 a do konce roku dojde k jeho uvedení na všech podpůrných prodejních 

materiálech, stejně jako na nových výrobcích.  

 
 

Obrázek 2: Původní logo společnosti Pramet Tools, s.r.o. (zdroj: www.pramet.com) 
 

 

Obrázek 3:   Nové logo společnosti Pramet Tools, s.r.o. (zdroj: Noviny společnosti Pramet Tools, s.r.o., 
                      září 2009, číslo 03) 
 

1.1.2  Právní vztahy ve skupině Seco Tools 

Řídící osobou je Pramet Scandinavia AB se sídlem SE-73782 Fagersta, Švédské 

království. Tato řídící osoba se dle české legislativy (resp.dle §66a zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nazývá mateřskou společností, a 

to ve vztahu k ovládané osobě, kterou je právě Pramet Tools, s. r. o. Ten je tedy ve 

vztahu k řídící osobě její dceřinou společností. Řídící osoba je zároveň osobou 

ovládanou společností Seco Tools AB. 

Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva. Z toho tedy 

vyplývá, že Pramet Scandinavia je řídící osobou na základě podílu na hlasovacích 

právech (disponuje více než polovinou hlasovacích práv) a jedná se o faktický koncern.  
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Činnosti mateřské společnosti zahrnují výrobu, výzkum a vývoj, marketing, logistiku a 

jiné podpůrné administrativní funkce. Mateřská společnost provádí určité činnosti 

prostřednictvím svých filiálek v Belgii, Číně a Singapuru. 

Pramet Tools, s. r. o. však zároveň vystupuje i jako osoba ovládající ke svým vlastním 

dceřiným společnostem, což jsou  následující společnosti s vlastnickým podílem:  

Pramet Slovakia, s. r. o. (Slovensko)  100%   

Pramet GmbH (Německo)   100% 

Pramet Sp. z o. o. (Polsko)   98,82% 

Pramet S. R. L. (Itálie)   100% 

Pramet Kft. (Maďarsko)   100% 

OOO „Pramet“ (Rusko)   100% 

OOO Firma ALG (Rusko)   1% 

Všechny tyto osoby zaštiťuje ovládající osoba Seco Tools AB se sídlem SE-73782 

Fagersta, Švédské království. Ta vystupuje ve vztahu k ovládané osobě (tedy k Pramet 

Tools, s. r. o.) jako nepřímo ovládající osoba a ve vztahu k řídící osobě (tedy k Pramet 

Scandinavia) jako přímo ovládající osoba.  

Řídící osoba a ovládající osoba spolu s ovládanou osobou tak společně dohromady 

vytvářejí dle Obchodního zákoníku holding, neboli koncern.  

Kromě těchto společností však figurují v této skupině rovněž další spřízněné osoby, 

které jsou ovládány ovládající osobou. S těmi bývají uzavírány jednorázové obchodní 

smlouvy na nákup nebo prodej výrobků a zboží v případě potřeby. I tyto osoby však 

z hlediska Obchodního zákoníku vystupují ve vztahu k ovládající osobě jako její 

dceřiné společnosti. Jedná se o společnosti uvedené v následující tabulce. 
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Obrázek 4:  Dceřiné společnosti a zástupci Skupiny Seco Tools (zdroj: Seco Tools annual report 2007) 
 

Název spole čnosti  Stát / zem ě Název spole čnosti  Stát / zem ě 

Seco Tools A/S Norsko + Dánsko Seco Tools (Poland) Sp.z.o.o. Polsko 

Seco Tools Oy Finsko Seco Kestak A.S. Turecko 

Seco Tools GmbH Německo Seco Tools Canada Inc. Kanada 

S.A. Seco Tools Benelux N.V. Belgie Seco Tools Inc. USA 

Jabro Tools b.v. Nizozemí Tesco Technologies, Inc. USA 

Seco Tools (U.K.) Ltd. Velká Británie Seco Tools de Mexiko, S.A. de C.V. Mexiko 

Seco Tools France S.A. Francie Seco Tools Argentina S.A. Argentina 

Ets. Planche S.A. Francie Seco Tools Ind. e Com. Ltda. Brazálie 

EPB S.A. Francie Seco Tools India (p) Ltd. Indie 

Seco Tools Espana S.A. Španelsko Seco Tools Korea Ltd. Jižní Korea 

Seco Tools Portugal, Lda.  Portugalsko Seco Tools (Shanghai) Co., Ltd. Čína 

Seco Tools Italia s.p.A. Itálie Seco Tools Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. Čína 

Seco Tools AG Švýcarsko Seco Tools Japan K.K. Japonsko 

Seco Tools Ges.m.b.H. Rakousko Seco Tools (S.E.A.) Taiwan 

Seco Tools KFT. Maďarsko Seco Tools (Thailand) Co. Ltd. Thajsko 

Seco Tools Romania S.R.L. Rumunsko Seco Tools SDN.BHD. Malajsije 

Seco Tools SI d.o.o. Slovinsko Seco Tools (S.E.A.) Pte. Ltd. Singapur 

Pramet Tools, s.r.o. ČR Seco Tools Australia Pty. Ltd. Austrálie 

Seco Tools CZ, s.r.o. ČR Seco Tools South Africa (Pty.) Ltd. Jižní Afrika 

Seco Tools SK, s.r.o. Slovensko   

 
Tabulka 1:  Spřízněné osoby (zdroj: Seco Tools annual report 2008) 

 

Skupina má své zastoupení prostřednictvím representativ office of Seco Tools 

v Ukrajině, Rusku, Indonésii a Vietnamu. Společně vlastněnými společnostmi ve 

Švédsku jsou Fagersta SECO AB, Alfa Tool International AB, a Fagersta Hälsan AB. 

Mezi ovládanou a ovládající osobou byla v roce 2004 uzavřena rámcová smlouva na 

nákup strojů pro výrobu slinutého karbidu. Rovněž byla uzavřena dohoda o podpoře 
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obchodních aktivit v Rusku, přičemž obchodní vztahy jsou řešeny prostřednictvím 

vzájemných obchodních objednávek na nákup a prodej výrobků a zboží. V roce 2000 

byla uzavřena smlouva o nájmu ochranné známky „Pramet“, která byla prodlužena 

do konce roku 2009.  

Mezi ovládanou osobou a jejími dceřinými společnostmi Pramet Slovakia, Pramet 

GmbH a Pramet Sp. z o. o. byla uzavřena v roce 2005 smlouva o přepravě zboží na 

dobu neurčitou a tyto obchodní vztahy jsou řešeny rovněž na základě obchodních 

objednávek na nákup a prodej výrobků a zboží. V roce 2006 byla mezi ovládanou 

osobou a Seco Tools Romania uzavřena dohoda o podpoře obchodních aktivit 

v Rumunsku. Mezi ovládanou osobou a OOO Firma ALG byla v roce 2008 uzavřena 

smlouva o půjčce s čerpáním do maximální výše 150 mil. RUB se splatností 30. dubna 

2009.  

Ovládaná osoba vyplatila řídící osobě v roce 2008 podíly na zisku za rok 2007 ve výši 

350 mil Kč. Ovládaná osoba obdržela v roce 2008 od dceřiných společností podíl na 

zisku za rok 2007 ve výši 24 627 tis. Kč. 

Ovládající osoba poskytla ovládané osobě Prohlášení „Letter of Comfort“ v souvislosti 

s kontokorentem na běžném účtu a revolvingovým úvěrem poskytnutým Komerční 

bankou. Rovněž poskytla i Prohlášení „Letter of awareness“ v souvislosti s úvěrovým 

rámcem poskytnutým CITIBANK. 

Vlastnická a organizační struktura v Pramet Tools, s. r.o.  

 

Jednatelé k 31. 12. 2008: 

Ing. Petr Beneš (jednatel a generální ředitel)  den vzniku funkce 9. 8. 1999 

Ing. Milan Mráz (jednatel a finanční ředitel)  den vzniku funkce 30. 1. 2002 

Pavel Hajman      den vzniku funkce 21. 10. 2005 

 

Společníci k 31.12.2008: 

Pramet Scandinavia AB    vklad: 335 000 000 Kč 

SE – 73782 Fagersta     splaceno: 100% 

Švédské království      Obchodní podíl: 100% 
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Základní kapitál: 335 000 000 Kč 

 

Členství ve sdruženích: 

- Svaz průmyslu a dopravy v ČR 

- Svaz strojírenské techniky 

- Hospodářská komora ČR 

 

Společnost je členěna na sedm odborných úseků: 

- úsek ředitele společnosti 

- úsek ekonomického ředitele 

- úsek personálního ředitele 

- úsek obchodního ředitele 

- úsek ředitele logistiky 

- úsek výrobního ředitele 

- podnikatelská jednotka tváření 

 

1.2  Výrobní program a portfolio produkce. 

 

Škála výrobků zahrnuje čtyři hlavní oblasti: frézování, soustružení, vrtání a upínání. Ve 

všech výrobních oblastech byly představovány nové výrobky. Navíc ke standardním 

škálám nabízí společnost nezbytnou znalost pro poskytnutí specifických řešení. 

Soustružení 

Společnost nabízí jeden z nejširších výběrů standardních soustružnických produktů ISO 

na trhu. Standardní řada výrobků byla v posledních letech značně zmodernizovaná. 

Navíc má společnost rozvinutý program nástrojových materiálů založených na 

kubickém nitridu boru, PCBN, materiálu, který se v tvrdosti blíží diamantu. PCBN se 

používá jak při soustružení tak i frézování, především u tvrdých a drsných materiálů. 
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Typickými výrobky v této oblasti jsou: 

- vyměnitelné břitové destičky pro soustružení 

- soustružnické nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami 

- soustružnické nože a stavitelné držáky ISO C – vnější a vnitřní 

- soustružnické nože ISO M – vnitřní a vnější 

- soustružnické nože ISO P – vnitřní a vnější, karuselové a stavitelné hlavice 

- soustružnické nože a stavitelné držáky ISO S – vnější a vnitřní 

- nástroje pro upichování a zapichování 

- nástroje pro soustružení závitů 

Frézování a vrtání 

V oblasti frézování je společnost známá svou širokou inovační řadou fréz a břitových 

destiček pro čelní, ramenné i stopkové frézy. Výrobní řada byla rozsáhle obnovena a 

doplněna o několik nových výrobků, jako například MK1500, MK3000 a MP2500, 

karbidové nástroje s revoluční technologií DuratomicTM. Nejrozsáhlejší produktová řada 

kotoučového obrábění na trhu byla ještě více rozšířena. Tento široký rozsah výrobků 

pokrývá celé spektrum aplikací strojového obrábění a výrobních materiálů od relativně 

měkké oceli a hliníku až po vysoce legované slitiny.  

Skupina výrobků v oblasti vrtání se skládá z vrtacích nástrojů vhodných pro vrtání i 

rozšiřování. Vrtáky můžeme rozdělit do několika podskupin jako indexové, vrtáky z 

tvrdokovu a s vyměnitelnými vrtacími korunkami. V roce 2007 byly vyvinuty nové 

verze nástroje na jemné vrtání NanoBoreTM, který je vhodný pro precizní aplikace jako 

např. kryty hodinek. Výstružníky jsou nabízeny v několika systémech, jako je řada 

PrecimasterTM s modulovou vrtací hlavou. Typickými výrobky jsou: 

- vyměnitelné břitové destičky pro frézování a vrtání 

- frézovací nástroje a vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami 

- rovinné, stopkové, kopírovací, válcové a kotoučové frézy 

- vrtáky 

- upínače rotačních nástrojů 
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Upínací nástroje jsou spojením mezi trnem a řezným nástrojem. Společnost nabízí 

obsáhlý program držáků nástrojů a adaptérů, jakož i vyspělá zařízení pro konečnou 

úpravu a jiné aplikace. Zakázkové nástroje jsou nabízeny pro specifická použití, jako 

například vysokorychlostní obrábění.  

Tváření 

- těsnící kroužky a pouzdra 

- tažírenské a tvářecí nářadí 

- nářadí pro obalovou techniku 

- nářadí pro válcování za studena i tepla 

- ostatní nářadí a konstrukční díly s vysokou otěruvzdorností 

- polotovary ze slinutého karbidu pro tvářecí nářadí a konstrukční díly strojů a 

zařízení 

Polotovary ze slinutých karbidů 

- vyměnitelné břitové destičky pro pájení 

- polotovary pro tažírenské nářadí a pro ostatní použití 

 

1.3  Hlavní trhy a tržní podíl 

 

Pramet Tools, s.r.o. 

V současné době se značka Pramet vyváží do více než 50 zemí celého světa. Má své 

vlastní prodejní pobočky v 8 zemích tří kontinentů a od loňského roku spadá do skupiny 

Pramet i výrobní firma ALG v Moskvě. V dnešní době patří výroba Pramet 

k nejmodernějším v Evropě. Pramet má tedy své pobočky v: České republice, Brazílii, 

Indii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rusku, Slovensku a na Ukrajině. 

V roce 2007 uzavřela společnost spolu s firmou Pramet Scandinavia smlouvu o koupi 

100% podílu ve firmě ALG Moskva. Ačkoliv Pramet získal menšinový podíl, vedla 

tato akvizice k dalšímu zvýšení tržního podílu na rozvíjejícím se trhu Ruské federace. 

Vedení společnosti předpokládá, že tento trend rozvoje bude pokračovat i v budoucím 
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období, a to i přes právě probíhající hospodářskou krizi. Jedná se zejména o oblast 

prodeje, kdy v loňském roce byly otevřeny dvě obchodní pobočky mimo území Evropy 

(v Indii a Brazílii), tak o oblast výroby. 

Společnost si i nadále udržuje vedoucí pozici na trhu v ČR, kde v roce 2008 zvýšila 

svůj celkový prodej meziročně o 4 %. V roce 2007 to však bylo o 16%, tudíž i zde se 

projevuje světová finanční krize. Ta byla nejvíce patrná v posledním čtvrtletí  loňského 

roku 2008, kdy firmu plně zasáhly důsledky celosvětové recese. Na trzích střední a 

východní Evropy pak dosáhla růstu prodeje meziročně 5% (v roce 2007 to bylo 20%).  

Koncem roku 2008 však společnost registruje snížení potřeb zákazníků v důsledku 

globální recese. Společnost proto reaguje počátkem roku 2009 úpravou svých 

krátkodobých rozvojových plánů, úpravou kapacit pracovníků, i racionalizací všech 

typů oběžných prostředků. Výsledkem krize je i pokles prodeje v roce 2009, a to na 

všech hlavních trzích. Na druhou stranu však společnost pokračuje v realizaci 

dlouhodobé strategie, která byla přijata v roce 2008 do roku 2012. Společnost 

vypracovala a realizuje aktivní plány pro získání nových zakázek. Její strategií je 

vstupovat na mladé rozvíjející se trhy, a to zejména střední a východní Evropy a zemí 

BRIC (tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína). V příštím období je pro firmu klíčové 

stabilizovat nové pobočky a rozvinout prodej v nových teritoriích. Současně je nutné 

připravit vnitřní zdroje (hlavně zaměstnance) pro další expanzi.  

 Pokračující globální finanční krize, která započala v průběhu roku 2007, vedla kromě 

jiného k nízké úrovni obchodování na kapitálovém trhu, snížení likvidity v bankovním 

sektoru a ke zvýšení mezibankovních úrokových měr a velmi vysoké nestabilitě na 

kapitálových trzích. Nejistota na globálních finančních trzích vedla také k bankrotu 

bank a státní pomoci bankám v USA, západní Evropě, Rusku a jiných zemích. Jak se 

ukazuje, je nemožné předvídat dopady současné finanční krize a chránit se proti nim. 

Vedení společnosti na základě jak globálních, tak i skupinových informací pravidelně 

situaci vyhodnocuje a v rámci možností činí veškerá operativní a strategická opatření 

podporující udržitelnost a růst společnosti za současných okolností. 

V hodnocení finanční krize je nutno zmínit otázku úvěrového financování. Lze 

konstatovat, že objem mezibankovního financování se v poslední době významně snížil, 
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což má zásadní vliv na dostupnost a cenu úvěrových zdrojů v podnikatelské sféře.             

I když společnost nemá v současné době problémy s refinancováním a získáváním 

nových bankovních úvěrů a půjček, tyto uvedené okolnosti se projevily ve změnách 

podmínek, za jakých jsou finanční prostředky půjčovány.  

Současná globální krize se projevuje i ve zhoršené likviditě zákazníků v tuzemsku i 

zahraničí. Přibývá dlužníků s nižší likviditou s dopadem na jejich schopnost plnit své 

splatné závazky. Vedení společnosti přijímá v této situaci taková opatření, která by 

v maximální možné míře eliminovala dopad této skutečnosti do zhoršení budoucích 

peněžních toků a do možného snížení hodnoty aktiv společnosti. 

 

Skupina Seco Tools 

Skupina vytváří přes tři čtvrtiny svého obratu v západní Evropě a oblasti NAFTA 

(Amerika), ale nejvyšší nárůst byl zaznamenán na trzích střední a východní Evropy a 

Asie. Obchodní činnosti jsou zaměřené na systémy pro frézování, soustružení, vrtání a 

nástrojové systémy. 

Ve Střední a Východní Evropě jsou výrobky Skupiny uváděny na trh pod dvěmi 

samostatnými značkami, Seco a Pramet, které mají společný podíl na trhu, který je 

dvakrát větší než podíl společnosti Seco Tools na globálním trhu, ačkoli podíly na trhu 

se mezi zeměmi velmi liší. Například Pramet Tools, s. r. o.  je v České Republice 

jedničkou na trhu. Společnost Seco Tools a Pramet Tools mají dvě samostatné prodejní 

organizace zhruba stejně velkého objemu. Většina prodeje Seco Tools jde přímo ke 

koncovým zákazníkům a velký podíl prodeje souvisí s komplexními aplikacemi v 

takových oblastech, jako je výroba elektřiny, letecký a automobilový průmysl. Pramet 

má poněkud užší rozsah, který se soustředí na výrobky pro soustružení a frézování, a 

převážně prodává zákazníkům střední velikosti a také prostřednictvím distributorů. 
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Obrázek 5:  Přehled hlavních trhů (zdroj: Seco Tools annual report 2008) 

 
 

1.4   Strategické cíle podniku 

 

Politika jakosti  

Pramet Tools, s. r. o. nabízí své produkty a služby v oblasti řezných a tvářecích 

nástrojů, které vyhovují potřebám a přáním zákazníků. Společně se zákazníkem se 

zaměřuje práce na celkový pohled na jakost a systematicky společnost pracuje na 

kontinuálním zlepšování procesů s angažovaností všech zaměstnanců a dodavatelů. 

V oblasti jakosti má společnost definovány tyto strategické cíle: 

1. definování úkolů a cílů, které jsou průběžně monitorovány a zaznamenávány 

2. vyvážené uspokojování potřeb a přání zákazníků, zaměstnanců, majitelů a 

rozhodujících vnějších partnerů 

3. nastavení norem, které splňují požadavky zákazníka 

4. neustálé dodržování norem 

5. průběžné přezkoumávání systému jakosti a splnění požadavků normy ISO 9001 

6. průběžné informování a vzdělávání zaměstnanců, aby si byl každý zaměstnanec 

vědom zodpovědnosti za jakost ve společnosti 
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Politika životního prostředí 

Pramet Tools s. r. o. se aktivně zúčastňuje procesu pro trvale udržitelný rozvoj. 

Společnost usiluje o minimalizaci dopadu na životní prostředí při využívání zdrojů 

nezbytných pro vývoj, výrobu a distribuci řezných nástrojů a nářadí. Všechny činnosti 

jsou prováděny takovým způsobem, který chrání životní prostředí a zdraví 

zaměstnanců. 

V oblasti ochrany životního prostředí má podnik definovány tyto strategické cíle: 

1. společnost se bude řídit relevantními zákonnými požadavky, bude neustále 

zlepšovat a preventivními opatřeními zvyšovat ochranu životního prostředí, zdraví a 

bezpečnosti 

2. bude mít vhodný systém řízení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost 

s dlouhodobými cíly, cílovými hodnotami, které budou pravidelně sledovány a 

obnovovány 

3. bude rozvíjet pracoviště a procesy takovým způsobem, aby se minimalizovala rizika 

pro člověka a pro životní prostředí 

4. bude průběžně vyhodnocovat, kontrolovat a minimalizovat užití zdrojů a spotřebu 

energie 

5. bude brát v úvahu enviromentální otázky při vývoji nových výrobků a procesů a 

bude je nabízet svým zákazníkům, aby snížili svou spotřebu zdrojů 

6. bude podporovat, a tam, kde to bude nezbytné, bude požadovat, aby dodavatelé 

přistoupili na enviromentální hlediska stanovená společností Pramet Tools, s. r. o. 

7. bude vždy brát v úvahu enviromentální otázky ve svých každodenních činnostech a 

otevřeně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami 

8. bude vždy otevřeně informovat zainteresované strany o svých činnostech a 

výrobcích 
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1.5  Porterův  model konkurenčního prostředí 

1.5.1  Zákazníci 

 

Autorizovaní distributo ři pro obrábění v ČR 

 

- CKP Chrudim, a. s. (Průmyslová 7, 537 01 Chrudim IV) 

- HANÁK NÁŘADÍ, s. r. o. (Osvobození 129, 763 16 Fryštát) 

- M & V, spol. s. r. o. (4. května 288, 755 01 Vsetín) 

- PRECITOOL CZ, s. r. o. (Nad Cihelnou 605, 382 32 Velešín) 

- TTI s. r. o. (Údolní 40, 602 00, Brno) 

 

Zahraniční prodejci pro obrábění 

 

- OSG Aimo, s. a. (Belgie) 

- Systems & Technologies (Bělorusko) 

- ENEV LTD (Bulharsko) 

- Hebei, Liaoning, Shandong provinces Shijiazhuang Jipeng Imp.&Exp. Co.,Ltd. 

(Čína) 

- Shanxi,Shaanxi,Henan,Hubei provinces (Čína) 

- Chengdu CustomTech Co., Ltd. (Čína) 

- PFEIFER - TTI d.o.o. (Chorvatsko) 

- M/S CHANDIGARH TOOL COMPANY, S.C.O-9 (Indie) 

- P.T. DARINDO GEMILANG SENTOSA (Indonésie) 

- Azin Terash Karan (ATEK) (Irán) 

- NOAH CORPORATION (Japonsko) 

- Paljet Tools (S.A) cc (Jihoafrická republika) 

- Inter Tool (Kanada) 

- Carbide Technology Services Sdn. Bhd. (Malajsie) 

- Equiptech (Pákistán) 

- Cordefer – Comércia de Ferramentas, Lda. (Portugalsko) 

- ATMA GRUP S.R.L. (Rumunsko) 
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- S.C. Cristal Trading S.R.L. (Rumunsko) 

- S.C. Perfekt Tools Impex S.R.L. (Rumunsko) 

- Pilot Zacharoloulou Antonia (Řecko) 

- Gazela d. o. o. (Slovinsko) 

- PROTOOL INDUSTRIAL CORP. (Taiwan) 

- MCT EQUIPMENT CO., LTD (Thajsko) 

- POSH CO. ., LTD (Thajsko) 

- Ste L’Industrie Moderne S.A.R.L (Tunis) 

- TEKNIKA HIRDAVAT SAN. TIC. LTD. STI (Turecko) 

- Agro – Spektr (Ukrajina) 

- Associated Production Tools Ltd. (Velká Británie) 

- HEMARCA (Herramientas Martinez c. a.) (Venezuela) 

Blízká spolupráce s distributory dává dobrý základ pro účinný vzájemný vztah se 

zákazníky, se kterými nemá Skupina přímý kontakt. Mezi ně patří malé firmy a trhy, 

tradičně ovládané spíše distributory než přímým prodejem od výrobce. Spolupráce s 

distributory je neustále zpevňována, například prostřednictvím školících aktivit. 

 

Zákaznické prostředí 

To je charakterizováno několika málo převládajícími trendy, jako je potřeba 

nepřetržitého zvyšování produktivity a vyšší míry specializace tak, aby reagovalo na 

rychlé změny trhu. Tyto trendy jsou následně řízeny vyššími nároky na volbu hlavních 

odborných způsobilostí a pozici v řetězci přidané hodnoty, stejně jako větší potřeby pro 

globalizaci. Šest významných zákazníků, na které se celá skupina Seco Tools 

soustředí, jsou automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, výrobci 

zdravotnické technologie, průmysl lisování a lití forem a výrobků, a výrobci elektřiny. 

Všichni tito zákazníci mají ty nejpřísnější požadavky pro výkon řezných nástrojů. 

Seco Tools slouží svým zákazníkům prostřednictvím přímého prodeje nebo přes 

distributory . Poměr prodeje mezi těmito dvěma distribučními kanály se na 

jednotlivých trzích liší. To souvisí rozdílnými zvyklostmi trhu a postavení Seco Tools 

na příslušném trhu. 
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Vzdělávání zákazníků 

Vedle systému interního vzdělávání stávajících a nových pracovníků firmy probíhá i 

vzdělávání externí. Pramet Tools, s .r .o. totiž nabízí široké technické veřejnosti systém 

kurzů zaměřený na oblast obrábění. Nabízí semináře věnované teorii obrábění členěné 

do třech úrovní podle míry vstupních znalostí účastníků, dále kurzy zaměřené na oblast 

soustružení či frézování, ale také kurzy již úzce specializované např. na obrábění forem 

či těžké hrubování. Vedle těchto „standardních“ kurzů nabízíme ve spolupráce s 

externími partnery také semináře věnované např. řeznému prostředí, ekonomii, 

racionalizaci a řízení strojírenské výroby, programování a práci s NC stroji, CAD-CAM 

systémům a řadě dalších témat. Přímo podle požadavků zákazníka také připravujeme 

semináře „na míru“ z hlediska obsahu i časové náročnosti. 

Zákazník s velkou vyjednávací silou 

Do této skupiny společnost řadí velké podniky s dlouholetou tradicí, které mají 

dostatečné informace o cenách na průmyslovém trhu (resp. trhu se slinutými karbidy) a 

o současné nabídce a poptávce. Jsou většinou nároční, všímají si cen, jsou citliví na 

jakékoliv změny, ale přesto preferují kvalitu před cenou, pokud není příliš vysoká. 

Nejsou závislí na jednom dodavateli. Tito zákazníci vnímají rozdíly mezi dodavateli ve 

všech strategických sektorech, zejména rozdíly v přístupu, spolehlivosti, kvalitě, ceně, 

rychlosti a způsobu komunikace. Zpravidla tito zákazníci vyžadují individuální přístup. 

Do této skupiny patří téměř všichni zahraniční zákazníci, kteří patří do skupiny šesti 

nejvýznamnějších zákazníků. 

Zákazník s nízkou vyjednávací silou 

Sem patří většinou malé podniky, které nemají v záloze jiného spolehlivého dodavatele, 

a tudíž nemohou tak snadno přestoupit ke konkurenci. Nemají příliš mnoho informací o 

tržních cenách. Tito zákazníci nebývají pro společnost nejdůležitějšími a stěžejními 

odběrateli a zpravidla se jedná o jednorázové zákazníky. V podstatě lze říci, že to jsou 

osoby, se kterými bývají uzavírány jednorázové smlouvy na nákup výrobků nebo služeb 

v případě potřeby.  
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Síla odběratelů je obvykle větší tehdy, když: 

• jsou koncentrovanější anebo nakupují velké objemy (zejména tehdy, když jsou pro 

výrobní odvětví typické vysoké fixní náklady); 

• nakupované výrobky jsou standardizované nebo nediferencované - zákazníci jsou si 

vědomi, že stejné výrobky mohou nakoupit u řady dalších dodavatelů - a mohou je 

tak tlačit do cenových ústupků; 

• dodávané komponenty představují značnou část nákladů vcházejících do výrobků 

odběratelů - odběratelé jsou ochotni vynaložit značné úsilí na nalezení nejlevnějšího 

dodavatele, měnit dodavatele častěji, vycházet z momentální situace na trhu. Pokud 

naopak dodávaný komponent představuje jen malou část nákladů, zákazníci jsou 

méně citliví na cenu; 

 

1.5.2 Konkurence 

Hrozba vstupu nových konkurentů se obvykle snižuje, pokud na trhu existují podniky, 

které mají v důsledku dlouholeté existence a velkých zkušeností přístup k určitému 

know-how a mají významné nákladové výhody (jsou např. napojeny na významné 

distribuční kanály) a na případný vstup do odvětví jinou firmou mohou reagovat 

agresivně. Může to být i třeba proto, že odvětví je silně regulováno vládou. Při tvorbě 

obchodní a marketingové strategie je proto důležité vytvořit pevné vztahy a vazby se 

zákazníky, využít přebytku poptávky k rozšíření výrobních kapacit a oslovit nové 

potenciální zákazníky. 

Trh s nástroji ze slinutého karbidu je ovládán malým počtem obchodníků, kteří fungují 

globálně, nabízejí komplexní produktové programy a vedou metalurgický výzkum a 

technologicky pokročilý vývoj výrobků. Skupina Seco Tools k této skupině společností 

náleží. Kromě těchto se na trhu pohybuje velké množství menších společností, které 

slouží místnímu trhu u jednotlivého výrobku, nebo vyplňují mezery na trhu. V ČR 

existuje přibližně 165 menších či větších firem, zabývajících se výrobou nebo distribucí 

nástrojů ze slinutých karbidů, celosvětově pak cca 5 000 firem. 
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1.5.3 Dodavatelé 

Základní suroviny, které Skupina Seco Tools potřebuje pro výrobu tvrdokovových 

nástrojů jsou oxid wolframu, kobalt a karbid tantalu. Dlouhodobá zásoba těchto 

kritických surovin je zabezpečována prostřednictvím kontraktů s několika dodavateli a 

pojistnou zásobou. Společnost od svých dodavatelů očekává, že budou seznámeni 

s jejím specifickým postavením a nabízet jí taková řešení, která budou pomáhat toto 

postavení udržet i zlepšit. 

Síla dodavatelů je obvykle větší tehdy, když: 

• jsou koncentrovanější nebo je jich menší počet; 

• dodávají unikátní, nebo alespoň diferencované výrobky, nebo jsou-li se změnou 

dodavatele spojeny náklady přechodu; 

• význam dodávaných komponent pro kvalitu vyráběného produktu je nízký.                  

V situaci, kdy kvalita výsledného produktu je do značné míry závislá na dodávaných 

komponentech, jsou zákazníci obvykle méně cenově citliví; 

• výrobek/služba nepřináší podstatné úspory uživatelům. V situaci, kdy výrobek 

daného odvětví významnou měrou přispívá k úsporám či zamezení ztrát, je odběratel 

velmi málo cenově citlivý;  

 

1.5.4 Hrozba substitutů 

V oblasti technologie práškové metalurgie lze očekávat značný rozvoj jak v oblasti 

materiálů, tak i v oblasti jejich zpracování. Hlavní hledisko při uplatňování této 

technologie je úspora kovů a energií. Slinované kovové součásti se mohou dobře 

uplatnit i jako náhrada plastů. Hlavní směry rozvoje se očekávají na výrobě slinovaných 

strojních součástí, rychlořezných a jiných nástrojových materiálů, superslitin především 

pro letecký průmysl a ve výrobě součástí na bázi hliníku. (13) 
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Nejbližším substitutem jsou nástroje s keramickými hroty nebo keramické 

průvlaky, matrice a tažné trny, které mohou v řadě případů nahradit nástroje ze 

slinutého karbidu, cena i vlastnosti jsou obdobné. Nástroje s keramickými hroty jsou 

používány při vyšší rychlosti obrábění. Umožňují však na rozdíl od nástrojů ze SK 

záběr jen nízké třísky při obrábění, jsou proto vhodné pro dokončovací operace. 

Nástroje ze slinutého karbidu však nemohou být zastupitelné nástroji s keramickými 

hroty v celém spektru použití. Nástroje ze SK mají totiž mnohem širší použití vzhledem 

ke svými fyzickým a mechanickým vlastnostem. 

Dalším substitutem jsou nástroje s diamantovými hroty, které se používají převážně 

k broušení, řezání, vrtání, a to v kamenickém průmyslu, stavebnictví, v hornictví i při 

obrábění kovů. Jsou vhodné zejména pro dokončovací práce, kde je požadována vysoká 

přesnost. Nástroje s diamantovými hroty umožňují vyšší výkon než nástroje ze SK, jsou 

však několikanásobně dražší. Hlavní odlišnost obou skupin je v cenové oblasti, ale i 

v některých oblastech použití. Nástroje ze SK se nepoužívají např. v kamenoprůmyslu. 

Nástroje ze SK nemohou být tedy zastupitelné nástroji s diamantovými hroty. 

Dalším substitutem jsou nástroje z rychlořezné oceli. Ty mají horší technické 

parametry, nižší odolnost proti otěru, nižší životnost a nedosahují takových výkonů jako 

nástroje ze SK. Z těchto důvodů nástroje ze SK nemohou být zastupitelné nástroji 

z rychlořezné oceli (ty totiž tvoří cenově odlišnou skupinu, jsou podstatně levnější než 

nástroje ze SK).1 

 

1.5.5 Rivalita společností působících na daném trhu 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví je dána jednak velikostí a růstem odvětví, 

koncentrací v odvětví a rozmanitostí konkurentů, diferenciací výrobků a povědomím 

zákazníků o značce, náklady přechodu a v neposlední řadě bariérami vstupu. Zavedené 

firmy mají své zavedené značky a věrnost zákazníků vyplývající z minulé reklamy, 

servisu zákazníkům, rozdílnosti v produkci anebo z toho, že byly v odvětví mezi 

prvními.  Vytváří překážku vstupu, neboť nutí nově vstupující firmy k vysokým 
                                                 
1 Údaje o nejbližších substitutech nástrojů ze slinutého karbidu jsou čerpány ze zprávy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, kterou má společnost k dispozici jakožto interní dokument. 
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výdajům na překonání existující loajality zákazníků. Toto úsilí znamená počáteční 

ztráty a obvykle si vyžádá delší čas. Investice do vytváření popularity značky jsou 

obzvláště riskantní, protože v případě selhání pokusu o vstup nemají žádnou 

zůstatkovou hodnotu. 

Nový podnik musí zajistit odbyt svých výrobků či služeb. Vzhledem k tomu, že 

existující distribuční kanály jsou už zásobovány zavedenými podniky, musí nová 

společnost přimět tyto kanály, aby akceptovaly její produkty, prostřednictvím slev, 

rabatů, intenzivní nabídkou, reklamou a pod - což vše snižuje zisk. Čím omezenější jsou 

velkoobchodní či maloobchodní kanály,  a čím těsněji jsou tato zařízení propojena se 

zavedenými podniky tím těžší je pro nově příchozí firmy proniknout do tohoto 

distribučního systému 

 

1.6 SLEPT analýza 

1.6.1  Sociální faktor 

Do tohoto faktoru patří například životní styl a úroveň, hodnotová stupnice a postoj lidí 

(zákazníků, konkurentů aj.), kvalifikace populace, zdravotní stav populace, 

společensko-politický systém a klima společnosti. Všechny tyto faktory mohou silně 

ovlivňovat stranu poptávky po službách firmy a na druhé straně i ovlivňují nabídku – 

pracovní motivaci a podnikavost 

V první polovině roku 2008 pokračoval dynamický nárůst počtu zaměstnanců 

v dělnických kategoriích i na pozicích THP. Počet pracovníků se mezi rokem 2007 a 

2008 zvýšil o více než 19%. Ke stabilizaci nových zaměstnanců byl vytvořen a 

nastartován adaptační program a zaveden nový bonusový systém pro stávající 

zaměstnance. V posledním čtvrtletí, v souvislost s příchodem globální finanční krize, 

byla společnost nucena přijmout úsporná opatření, která vedla ke snižování počtu 

zaměstnanců ke konci roku. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během roku 2008 

byl 654 pracovníků plus 15 lidí ve vedení společnosti, celkem tedy 669 zaměstnanců.  
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Zaměstnanci Pramet Tools, s. r. o. se stále vzdělávají – mnoho lidí prošlo kurzy 

angličtiny, řada manažerů ve vedení firmy úspěšně absolvovala program a obhájila titul 

MBA, řada dalších absolvovala program mini MBA. Pramet Tools, s. r. o. se aktivně 

podílí na vzniku a rozvoji Centra bakalářských studií VŠB – technické Univerzity 

Ostrava v Šumperku. Tento program přinesl do Šumperka vysokoškolské studium a 

první dva roky byl organizován v prostorách Prametu. V současné době se intenzivně 

rozvíjí podnikové odborné vzdělávání – dnes už je budován třetí, nejvyšší stupeň tohoto 

školení. 

V dnešní době, která je poznamenaná ekonomickou recesí, se ve většině firem projevuje 

tlak na snižování nákladů. Mezi oblasti, ve kterých dochází v prvé řadě ke škrtům, patří 

často právě vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Přitom je možné právě současný stav 

využít k nastartování změn a zlepšení stávající situace. 

1.6.2  Legislativní faktor 

Společnost je nucena dodržovat REACH, což je nový právní požadavek, Nařízení 

evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 1907/2006, kterým se 

upravuje výroba, dovoz a distribuce chemických látek a přípravků ve všech zemích EU. 

Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro 

chemické látky a zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před 

nežádoucími účinky chemických látek. REACH je akrynom složený z počátečních 

písmen slov Registration, Evaluation, Autorization, Chemicals. Vzhledem k velkému 

množství chemických látek, které budou mít registrační povinnost, bude registrace 

probíhat postupně v průběhu 11 let. Z těchto výzkumů se stanoví podmínky, za kterých 

bude možno tyto látky používat a současně bude riziko co nejnižší. 

1.6.3  Ekonomický faktor 

Situaci podniku silně ovlivňuje stav ekonomiky (např. hospodářská politika vlády jako 

podpora podnikání, míra inflace, situace na kapitálovém trhu, míra nezaměstnanosti, 

vývoj HDP apod.). Společnost je celkem v dobré finanční situaci. Pro překlenutí plateb 

má k dispozici několik úvěrů od svých bankovních ústavů. 
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1.6.4. Ekologický faktor 

Ochrana životního prostředí je stále nedílnou součástí rozvoje celé společnosti Pramet 

Tools, s. r. o. Enviromentální systém, který je v souladu s požadavky mezinárodní 

normy ISO 14 001, je samozřejmě součástí celého integrovaného systému řízení jakosti, 

a takto je i certifikován. Certifikaci provádí společnost Det Norske Veritas. Integrovaný 

certifikát byl potvrzen auditem v dubnu 2008 s platností do 21. srpna 2011. Společnost 

Pramet Tools, s. r. o. zároveň splňuje enviromentální požadavky celé skupiny Seco a je 

zahrnuta do skupinového certifikátu z 29. 11. 2006 s platností do 31. 01. 2010. Tato 

skupinová certifikace byla také společností Det Norske Veritas potvrzena v průběhu 

roku 2007. 

Politikou vedení je podporovat udržitelný rozvoj společnosti Pramet Tools, s. r. o. a 

okolního regionu, péče o životní prostředí je vyvážená s ekonomickými výsledky 

podnikání. Enviromentální systém řízení je zaměřen jednak na snižování přímých 

dopadů činnosti společnosti na životní prostředí, tak i na úsporu surovinových zdrojů a 

energií. V tomto smyslu jsou také zaměřeny cíle a programy, jejichž nedílnou součástí 

je soulad se zákonnými požadavky.  

1.6.5  Politický faktor 

Společnost musí dodržovat obchodní zvyklosti, které jsou platné v jednotlivých státech. 

Rovněž musí brát ohled na politickou situaci v jednotlivých zemích. Je důležité brát 

v úvahu zejména rozlohu a rozdílnou úroveň industrializace jednotlivých států. Vyplatí 

se počítat s určitou nepředvídatelností a nestabilitou trhu, značným úrokovým 

zatížením, je třeba také sledovat pohyb směnného kursu domácí měny. 

1.6.6  Technologický faktor 

Výzkum a vývoj 

Oddělení výzkumu a vývoje je zaměřeno na inovaci a vývoj sortimentu nástrojů pro 

třískové obrábění. Vývojové práce probíhají jak v oblasti materiálů řezných nástrojů, 

tak v oblasti tvarů vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a jejich 

nosičů, tj. soustružnických nožů, fréz a těles vrtáků. Nově vyvinutý sortiment nástrojů 
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plně odpovídá požadavkům moderních technologických postupů obrábění a je 

výkonnostně srovnatelný se světovou konkurencí. V průběhu roku 2008 byl ukončen 

technický rozvoj a do prodeje bylo uvedeno více než 460 typů nových výrobků. Podíl 

nových výrobků mladších jednoho roku u prodeje standardních výrobků byl 8,2 % a 

v současné době dosahuje 14% z celkového obratu v kusech. 

V roce 2008 tedy společnost uvedla na trh následující nové významné skupiny výrobků: 

• Soustružnické destičky s NM utvařečem určené pro obrábění korozivzdorných ocelí 

• Vyměnitelné břitové destičky z materiálu 9230 pro soustružení 

• Vyměnitelné břitové destičky z materiálů s PVD povlaky s označením 8230 a 8240 

pro frézování 

• Vyměnitelné břitové destičky s označením materiálu 2230 (MTCVD povlak) pro 

frézování 

• Frézy do rohu s destičkami TBMR 22 určené pro těžké obrábění 

• Frézovací nástroje do rohu s destičkami ADMX 16 

Výrobní kapacita a její využití 

V oblasti nástrojů pro tváření byl zakoupen a zprovozněn stroj pro vysoce přesné 

rovinné broušení. To společně s investicemi a aktivitami předchozího roku umožnilo 

dosáhnout příznivého obratu ve vývoji prodejů v oblasti tvářecích nástrojů, kdy růst 

v roce 2008 přesáhl 5%.  Společnost pokračuje v realizaci projektu „Rozšiřování a 

modernizace výroby výrobků v práškové metalurgii, lisovacích a speciálních nástrojů ve 

společnosti Pramet Tools, s. r. o.“, na který obdržela ministerstvem průmyslu a obchodu 

dne 24. května 2007 příslib investičních pobídek. Převážná část investic je směřována 

do moderních výrobních technologií, umožňujících výrobu nejmodernějších nástrojů a 

rozšiřování výrobních kapacit. Ukončení tohoto projektu je plánováno v průběhu roku 

2009. 

Výrobní technologie a její využití 

Od vstupu Pramet Tools, s. r. o. do skupiny Seco došlo k největším změnám v průběhu 

jeho existence. Byla provedena celková rekonstrukce prostor, a to jak vnitřních tak 

venkovních. Byla vytvořena pracoviště s čistým prostředím, stále udržovaným. Velký 
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důraz je kladen na životní prostředí. Nezapomíná se ani na sociální zabezpečení a zdraví 

pracovníků, což je stále vylepšováno. Snad největší změny nastaly v řízení výroby na 

všech úrovních, které byly často přijímány s nedůvěrou, ale dnes je už jasné, že jiná 

cesta nebyla. Vstup do skupiny SECO znamenal i růst technické úrovně - pracoviště 

byla vybavena novými moderními stroji, novými technologiemi. Samozřejmě, že 

technická úroveň by se nezvyšovala bez odborníků, kteří kvalitu výrobků v některých 

případech posunují mezi světovou špičku. Myslím si, že toto vše zabezpečilo jistotu 

práce pro zaměstnance tohoto podniku i v dlouhodobém horizontu. I když dnešní 

situace není příznivá, věřím, že Pramet Tools, s. r. o. a jeho pracovníci toto období 

překonají a podnik se bude rozvíjet tak, jak v minulých letech. 

Uplynulých 10 let přineslo nejen novou podobu výrobních a nevýrobních prostor, ale i 

modernější strojní vybavení, včetně výrobních technologií. Stále platí, že nový výrobek 

je nutné vyvinout v požadované kvalitě a termínu, a že každý rok společnost uvádí na 

trh celou řadu novinek. Větší důraz je nyní kladen na řezné zkoušky na zkušebně 

obrábění a u zákazníků. Dále se podnik snaží, pro podpoření úspěšného uvedení nového 

výrobku na trh, předat technicko-obchodním kolegům a externím technikům co nejvíce 

informací o jeho použití jak prostřednictvím letáků, podnikových novin, prezentací tak i 

praktických ukázek. 

 

1.7 SWOT analýza 

Silné stránky 

• Společnost existuje na trhu téměř 50 let a má tedy dostatečné zkušenosti; 

• Spolupráce s velkým počtem významných podniků ve stejném oboru; 

• Dostatečná klientská základna; 

• Pokrytí celosvětového trhu; 

• Má k dispozici rozsáhlý moderní a robotizovaný strojní park, který umožňuje 

zajištění kontinuality celého výrobního procesu; 

• Spolupráce se zákazníky je založena na principu výrobních kapacit a 

dlouhodobých partnerských vztahů; 
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• Podnik má vlastní výzkumné a vývojové aktivity; 

• Existence rehabilitačního programu pro vlastní zaměstnance; 

• Profesionální odborná způsobilost zaměstnanců; 

• Nepřetržité rozsáhlé tržní úsilí o maximální investice; 

• Spolehlivost dodávek standardních katalogových výrobků je 98% a dodávky do 

druhého dne na teritoriích ČR, Slovenska, Polska a Německa; 

• Úspěšné uvedení na trh destiček ze slinutého kovu s potahovou technologií 

DURATOMICTM 

• Dny obrábění Pramet; 

• Školící systém Pramet Training Centre. 

Slabé stránky 

• Snížené potřeby zákazníků v důsledku globální finanční krize; 

• Pokles objemu prodeje; 

• Společnost je zaměřena především na zákazníky střední velikosti; 

• Veškeré své kroky a strategie musí konzultovat s mateřskou společností a jednat 

vždy v souladu s pokyny celé skupiny Seco.  

Příležitosti  

• Celá skupina může zvýšit své možnosti růstu působením na potenciál těch 

zeměpisných trhů, které v sobě skrývají dobrý potenciál růstu, hlavně v Asii a 

Východní Evropě; 

• Kontrola nad řetězcem přidané hodnoty od nákupu surovin po dodávku 

konečných nástrojů. Tato kontrola přináší prostor jak pro jakost výrobků, tak 

nákladovou hospodárnost a především ziskovost; 

• Velkou výzvou je pro firmu zajištění přesného a efektivního přenosu informací; 

• Lepší uplatnění projektového řízení, protože stále více práce má projektový 

charakter. U vývoje nových výrobků je to zřejmé, ale i většina obchodní práce 

má projektový charakter, stejně jako vylepšování interních procesů; 

• Little Improvement From Everyone – LIFE (malé zlepšovací návrhy podávané 

zaměstnanci). 
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Hrozby 

• Padělání a kopírování výrobků a znehodnocování obchodní značky; 

• Útoky na počítačové sítě z vnějšku i zevnitř firmy; 

• Volný příchod zahraniční konkurence na domácí trh; 

• Zhoršená likvidita zákazníků v ČR i v zahraničí; 

• Problematickými pro zahraniční investory se jeví nepřehledné a komplikované 

právní prostředí s rychle se měnícími pravidly pro podnikání, značná míra 

byrokracie a korupce, množství různých omezení a enormní množství různých 

kontrol. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINAN ČNÍ ANALÝZY 

2.1 Podstata finanční analýzy 

Finanční analýza představuje nedílnou a velmi důležitou součást finančního řízení 

firmy. Je rozborem stavu a vývoje podnikových financí, především pomocí údajů 

z účetních výkazů. Slouží především k posuzování finanční důvěryhodnosti podniku 

z hlediska investorů a věřitelů. Jejím hlavním úkolem je tedy pokud možno komplexně 

posoudit úroveň finančního zdraví, vyhlídky na budoucí finanční situaci podniku a 

připravit opatření ke zlepšení jeho ekonomické situace, případně zajistit jeho budoucí 

prosperitu a kvalitu rozhodovacích procesů. (4, str. 68) 

Finanční zdraví je dáno aktuálním stavem podnikových financí. Jestliže je podnik 

finančně zdravý, lze předpokládat, že minimálně do jednoho roku nedojde ani k platební 

neschopnosti ani k předlužení. Vykazuje dostatečnou rentabilitu, likviditu a finanční 

stabilitu. Naopak podnik, který je ve finanční tísni, bude muset provést výrazné změny 

v provozní nebo finanční činnosti.  (6, str. 9) 

Finanční situace podniku je v podstatě jakýmsi komplexním vyjádřením všech jeho 

aktivit, prostřednictvím kterých se prezentuje na trhu. Je nutné brát v úvahu objem a 

kvalitu výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovace apod. (4, str. 68) 

Finanční analýza by měla vést ke splnění finančních cílů podniku. Základním cílem je 

dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty podniku, dílčími, neméně důležitými cíli, jsou 

trvalá platební schopnost a trvalý, dostatečně vysoký výsledek hospodaření a rentabilita 

vlastního kapitálu. (8, str. 174) 

Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, které vypovídají i o jeho 

konkurenceschopnosti. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů, přičemž tyto 

uživatele výsledků finanční analýzy lze rozdělit z různých pohledů takto: 

- podle zdrojů finančních prostředků : vlastníci (investoři), věřitelé (banky), 

obchodní věřitelé (dodavatelé) 
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- podle pravomocí v řízení podniku: vlastníci, management, vnitropodnikové 

hospodářské jednotky 

- podle typu podílu na výstupech podniku: zaměstnanci, obchodní dodavatelé, 

banky, investoři, stát, management (4, str. 69) 

 

2.2  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Je zřejmé, že existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. 

Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty 

peněžních údajů, které se však vztahují k jednomu časovému okamžiku. Aby mohla být 

tato data využita pro hodnocení finančního zdraví podniku, musí být podrobena finanční 

analýze. (6, str. 10) 

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu je především účetní 

závěrka , (tzn. rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash-flow), doplněná v předepsaných 

případech o výroční zprávu. Rozvaha tak poskytuje přehled o stavu a struktuře majetku 

a zdrojích jeho krytí. Výkaz zisku a ztrát nás informuje o tvorbě a užití výsledku 

hospodaření. O pohybu peněžních toků se dozvíme z výkazu cash-flow. Tyto výkazy 

finančního účetnictví lze označit jako výkazy externí, protože poskytují informace 

hlavně externím uživatelům.  (4, str. 69) 

Dále to mohou být výkazy vnitropodnikového účetnictví, které však nepodléhají žádné 

metodické úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých vlastních představ. Do této 

skupiny výkazů lze zařadit zejména  výkazy zobrazující vynakládání podnikových 

nákladů v různém členění, výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy mají interní charakter a nejsou tedy veřejně 

dostupnými informacemi. (4, str. 69) 
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Celkově lze shrnou údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí: 

Finanční informace – účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, 

prognózy finančních analytiků a vedení společnosti, burzovní informace, zprávy o 

vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace – firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace – zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů, 

komentáře managerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy. (4, str. 69) 

 

2.2.1  Slabé stránky účetních výkazů 

Rozvaha 

• v rozvaze se používají historické ceny ohodnocení aktiv jejich pořizovací cenou 

sníženou o odpisy. 

• K určení reálné hodnoty některých položek musí být použit odhad (např. 

pohledávky a zásoby). 

• V majetku nejsou vůbec zahrnuty položky, které mají pro podnik velký význam, 

ale neumíme je ocenit v rámci účetních předpisů (např. lidské zdroje, jejich 

kvalifikace a zkušenosti, účinný politický a hospodářský lobbing). (1) 

Výkaz zisku a ztrát 

• Výnosové a nákladové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky v daném 

období. 

• „Čistý zisk“, jakožto výsledná položka tohoto výkazu není roven čisté hotovosti 

vytvořené za dané účetní období. 

• Některé nákladové položky nejsou vůbec hotovostním výdajem (např. odpisy, 

amortizace patentových práv a goodwillu, diskont při prodeji obligací). (1) 
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2.3  Metody finanční analýzy 

 

 
Obrázek 6: Metody finanční analýzy (zdroj: 4, str. 70) 

Standardní metody finanční analýzy nabízejí využití značného počtu ukazatelů a metod 

jejich strukturalizace. Je nutné respektovat fakt, že význam má používat pouze ty 

ukazatele, u nichž známe vzájemné vazby a jsme schopni definovat příčiny jejich stavu 

a vývoje. (1) 

Při hodnocení vývoje situace je zapotřebí mít neustále na paměti změny a vývoj 

specifických ekonomických podmínek prostředí. Např. změny v daňové soustavě, 

změny na kapitálovém trhu, změny cen vstupů a mezinárodní vlivy. V spoustě zemí 

jsou součástí výroční zprávy vývojové tendence vybraných položek za  až 5 až 10 let. 

(4, str. 70) 

 

Elementární 
metody 

Metody finanční analýzy 

Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza cash-flow 

Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů 

Vyšší 
metody 

Matematicko statistické metody 

Nestatistické metody 
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2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

2.4.1  Analýza stavových veličin 

Horizontální analýza 

Jedná se o analýzu trendů a porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Analyzují se 

klíčové položky účetních výkazů za období 5 až 10 let. K rozboru se používá 

řetězových a bazických indexů. Interpretace změn musí být prováděna obezřetně a 

komplexně, musí se brát v úvahu jak změny absolutní, tak změny relativní. V hodnotící 

tabulce se tedy vždy uvádí jak absolutní hodnoty změn, tak i % změny. (1) 

Vertikální analýza 

V tomto případě se jedná o procentní analýzu položek. Hlavní úlohou je analýza 

struktury aktiv a pasiv podniku, její majetkové a kapitálové struktury. Ve výkazu zisku 

a ztráty se jako celek ber např.  velikost tržeb a v rozvaze je základ tvořen celkovou výší 

aktiv, příp. dílčích složek aktiv. Slouží k posouzení významu dílčích složek a jejich 

složení vybraného souhrnného absolutního ukazatele. Navazující úlohou je potom 

optimalizace kapitálové struktury. Nezbytným pracovním nástrojem jsou metody 

oceňování majetku, závazků a pohledávek podniku. (1) 

Praktický význam analýzy stavových veličin spočívá v: 

• Podrobné seznámení se s majetkovou a kapitálovou strukturou podniku a jejich 

stávajícím vývojem; 

• Prověření problematických položek a metod oceňování; 

• Získání představy o možnostech racionálních změn struktury majetku a kapitálu; 

• V případě pochybností prověření výsledků inventur. (1) 
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2.4.2 Analýza tokových veličin 

Za tokové veličiny se považují hodnoty za stanovené období (rok, čtvrtletí či měsíc). 

Charakter tokových veličin mají položky výkazu zisku a ztrát. Rozhodujícími 

položkami, od kterých se odvíjí celá výsledovka jsou především obchodní marže a 

výkony. Snažíme se proto získat podrobnější údaje o jejich struktuře a vývoji 

z vnitropodnikového účetnictví a jiných informačních zdrojů. Struktura nákladů 

z výsledovky však nestačí pro efektivní návrhy na opatření ke zlepšení, proto současně 

se zjišťováním informací o tržbách shromažďujeme i informace o nákladech. Těmito 

informacemi jsou zejména kalkulační vzorec a kalkulace jednotlivých výrobků (plánové 

i operativní), dále fixní i variabilní náklady a příspěvky na krytí fixních nákladů a 

tvorbu zisku jednotlivých výrobků. (1) 

Postupné kroky analýzy jsou následující: 

• Zjistíme, zda se jedná o obchodní nebo výrobní podnik dle podílu prodeje zboží 

a výkonů; 

• Analyzujeme vývojový trend výkonů nebo prodeje zboží za poslední minimálně 

3 roky; 

• U výrobních podniků analyzujeme podíl přidané hodnoty na tržbách a její 

vývojový trend; 

• Analyzujeme podíl osobních nákladů na výkonech a závislost jejich vývoje na 

vývoji přidané hodnoty; 

• Analyzujeme velikost a vývoj provozního výsledku hospodaření a jeho 

vývojový trend; 

• Analyzujeme vývoj výsledku hospodaření za účetní období včetně vlivu 

finančních a mimořádných výnosů a nákladů. (1) 
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2.5  Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedná se o rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem 

určitých položek krátkodobých pasiv. Tyto ukazatele se využívají v managementu 

oběžných aktiv. (1) 

Čistý pracovní kapitál 

Ten představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové 

peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění 

podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. To je mnohem nebezpečnější situace. (4, str. 81) 

Existují dva přístupy pro výpočet tohoto ukazatele: 

Manažerský přístup: ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Investorský přístup: ČPK = dlouhodobá pasiva – stálá aktiva ; přičemž za dlouhodobá 

pasiva považujeme vlastní kapitál, dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. 

Pokud se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý oběžný majetek, pak je podnik 

překapitalizován. Naopak, jestliže se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí 

dlouhodobého majetku, pak je podnik podkapitalizován. (1) 

Čisté pohotové prostředky 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky  

Za okamžitě splatné závazky považují všechny závazky, jejichž doba splatnosti je 

k aktuálnímu datu a starší. Za pohotové finanční prostředky se podle přísnější definice 

považují peníze v hotovosti a peníze na běžných účtech. Dle benevolentnější definice  

jsou tyto prostředky stanoveny jako suma peněz v hotovosti, peněz na běžných účtech, 

směnek a šeků, krátkodobých cenných papírů, krátkodobých rychle likvidních vkladů a 

zůstatků neúčelových úvěrů. (1) 
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Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond  (čistý peněžní majetek) 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

Kromě zásob se zpravidla vylučují i nelikvidní pohledávky. (1) 

Metoda financování a krátkodobé zdroje 

Výchozím předpokladem je, že část oběžných aktiv je financována dlouhodobými 

cizími+ zdroji, zbývající část krátkodobými cizími zdroji. V praxi se však tato zásada 

neutrálního způsobu financování často nedodržuje. Rozeznáváme tři způsoby 

financování, které se liší stupněm rizika, avšak všechny mohou být úspěšné. Jedná se o: 

konzervativní, umírněný a agresivní způsob financování. (1) 

 

2.6  Analýza cash-flow 

Nejpoužívanější, nejoblíbenější a nejrozšířenější jsou následující ukazatele: 

- Rentabilita tržeb = provozní CF / tržby 

- Výnosnost vložených prostředků = provozní CF / celková aktiva 

- Úrokové krytí = provozní CF / nákladové úroky 

- Úvěrová způsobilost = cizí zdroje / provozní CF 

Hlavním důvodem pro používání těchto ukazatelů je to, že umožňují provádět analýzu 

časového vývoje a jsou vhodným nástrojem mezipodnikového srovnávání. Tyto 

ukazatele mohou být rovněž využity jako vstupní údaje ekonomicko matematických 

modelů. Problémem zůstává interpretace hodnot a vývoje těchto ukazatelů. Finanční 

poměr lze totiž získat vydělením kterékoliv položky účetních výkazů jinou položkou, 

ale pouze některé mají smysl a můžeme je tedy interpretovat. (1) 
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2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele lze konstruovat podle informačních zdrojů takto: buď pouze 

z údajů výkazu zisku a ztráty, nebo pouze z údajů z rozvahy anebo kombinací. 

Poměrové ukazatele tvoří potom určitou soustavu, která obsahuje 10 – 12 ukazatelů, u 

těch rozsáhlejších soustav to může bát až několik desítek ukazatelů. Podle způsobu 

konstrukce  soustavy se rozlišuje pyramidová soustava a paralelní soustava ukazatelů. 

(8, str. 178) 

Pro pyramidovou soustavu ukazatelů je typická existence určitého základního, 

syntetického ukazatele, který je postupně dekomponován do jednotlivých dílčích 

ukazatelů tak, že celá soustav a má tvar pyramidy. Paralelní soustavy ukazatelů naopak 

nejsou založeny na matematické dekompozici, ale je tvořena skupinami ukazatelů podle 

jejich příbuznosti a interpretace.  (4, str. 71) 

 

2.7.1  Analýza likvidity 

Je důležité rozlišovat mezi pojmy likvidita a solventnost. Likvidita vyjadřuje platební 

schopnost podniku, což je schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatek 

prostředků na provedení příslušných plateb. Likvidita závisí na tom, jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky, jestli má prodejné výrobky nebo jestli je 

schopen v případě potřeby prodat své zásoby. Zkoumá tedy schopnost podniku přeměnit 

majetek na prostředky, které je možné použít na úhradu závazků. Solventnost je 

schopnost hradit k určenému termínu, v požadované době na určitém místě všechny 

splatné závazky. Ukazatele likvidity se člení podle likvidnosti části oběžných aktiv 

uvedených v čitateli. (6, str.18) 

Běžná likvidita (likvidita III. stupn ě) 

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních 

prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Doporučené hodnoty 
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jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnoty menší než jedna jsou z hlediska finančního zdraví 

nepřijatelné. Nevýhoda tohoto ukazatele spočívá v tom, že velmi často není splněn 

požadavek, aby bylo možné všechna oběžná aktiva v krátkém čase přeměnit v hotovost. 

Rovněž není brána v potaz struktura oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity a 

struktura krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Ukazatel je stavového typu, 

a proto by měl být posuzován vývoj v čase. (4, str. 79) 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupn ě)  

= (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

V tomto případě se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky. Vhodné je 

upravit čitatel o nedobytné či pochybné pohledávky. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je v rozmezí od 1,0 – 1,5. Hodnoty menší než 1 považují banky za 

nepřijatelné. Výše ukazatele závisí na typu činnosti podniku, odvětví a strategii jeho 

finančního řízení. Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební 

situace a naopak.  (4, str. 80) 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupn ě) 

= pohotové platební prostředky / krátkodobé závazky 

Základní složku pohotových platebních prostředků tvoří peníze v hotovosti a na 

běžných účtech a šeky. Ukazatel je poměrně nestabilní, a proto může sloužit jen 

k dokreslení úrovně likvidity podniku. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 0,2 – 0,5, 

přičemž vyšší hodnota se považuje za špatné hospodaření s kapitálem. (4, str. 80) 

 

2.7.2  Analýza rentability 

Rentabilita vyjadřuje výnosnost nebo míru zisku. Základním kritériem jejího hodnocení 

je rentabilita vloženého kapitálu. Ukazatele rentability poměřují zisk získaný 

podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Při posuzování 

rentability podniku musíme brát v úvahu vývoj faktorů, které na ni působí. Jedná se o 
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sazbu daně z příjmů, úrokovou míru, zadluženost, objem prodeje a vývoj nákladovosti. 

(4, str. 76) 

Rentabilita celkových aktiv - ROA 

ROA = EAT / celková aktiva 

Ukazatel ROA  poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Hodnota ROA se srovnává 

s odvětvovým průměrem. Slouží zejména pro hodnocení managementu. (4, str. 77) 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

ROE = EAT / vlastní kapitál 

Vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. 

Úroveň tohoto ukazatele je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře 

cizího kapitálu. Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci 

zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou 

odpovídající velikosti jejich investičního rizika. V případě, že podnik efektivně využívá 

cizí zdroje a projevuje se tedy pozitivní vliv finanční páky, by mělo platit, že              

ROE > ROA. (4, str. 77) 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

ROI = EBIT / celkový kapitál 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. Protože nebere v úvahu daň ani úroky, je vhodný pro 

srovnávání různě zdaněných a zadlužených podniků. Doporučené hodnoty jsou         

ROI > 0,15 (velmi dobré), 0,12 – 0,15 (dobré). (6, str. 17) 

Rentabilita tržeb – ROS 

ROS = EAT / celkové tržby 
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Tento ukazatel udává stupeň ziskovosti, tj. množství zisku na 1 Kč tržeb. Jeho nízká 

úroveň svědčí o chybném řízení podniku, střední úroveň o dobré práci managementu a 

dobrého jména podniku na trhu, vysoká úroveň o nadprůměrné společnosti. (4, str.78) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

ROCE = EBIT / (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) 

V čitateli jsou celkové výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro 

věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k 

dispozici. Slouží k prostorovému srovnávání firem, zejména k hodnocení monopolních 

veřejně prospěšných společností (jako jsou např. vodárny, telekomunikace apod.).          

(4, str. 77) 

Finanční páka 

Finanční páka = celková aktiva / vlastní kapitál 

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. 

Ziskovost vlastního kapitálu by měla být vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Je to 

právě tehdy. když je účinek finanční páky větší než 1. Tento ukazatel vypovídá o tom, 

že mezi ziskovostí vlastního kapitálu a ziskovostí celkového kapitálu působí tzv. vliv 

páky“. Pojem “páka“ je třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu 

připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. (1) 

 

2.7.3 Analýza zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo jejich 

složkami. Vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizími zdroji. O tyto 

informace mají zájem především investoři a poskytovatelé dlouhodobých úvěrů. 

Zadluženost není pouze negativní stránkou podniku. Její růst může přispět k růstu 

rentability vlivem působení finanční páky, avšak zvyšuje se riziko finanční nestability. 

(4, str. 73) 
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Celková zadluženost 

= cizí zdroje / celková aktiva 

Tento ukazatel se často nazývá ukazatel věřitelského rizika. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Jestliže je však ukazatel vyšší než 

50%, věřitelé se zdráhají půjčovat firmě další peníze nebo požadují vyšší úrokovou 

sazbu. V zahraniční literatuře se výše tohoto ukazatele do 0,3 považuje za nízkou, 0,3 až 

0,5 za průměrnou, 0,5 až 0,7 za vysokou, nad 0,7 za rizikovou. (1) 

Koeficient samofinancování 

= vlastní kapitál / celková aktiva 

Vyjadřuje do jaké míry jsou aktiva podniku financována vlastním kapitálem. Je 

doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a vyjadřuje finanční nezávislost podniku. (1) 

Koeficient zadluženosti 

= cizí kapitál / vlastní kapitál 

Čím je hodnota tohoto ukazatele větší, tím větší je riziko, že podnik nebude schopen 

dostát svým závazkům splácet dluhy a úroky. Bonita podniku klesá. Čím větší  je toto 

riziko, tím vyšší je pak úroková míra, kterou požadují banky a jiní věřitelé a to do 

okamžiku, kdy  další úvěr neposkytnou. V  této situaci také akcionáři nepřistoupí na 

další emisi akcii nebo jinou formu zvýšení základního kapitálu. Doporučuje se, aby 

velikost tohoto ukazatele nepřesáhla hodnotu 70%. (4, str. 75) 

Úrokové krytí  

= EBIT / nákladové úroky 

Vyjadřuje kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Prakticky část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladu na vypůjčený kapitál. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroku je třeba celého zisku a na akcionáře 

nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x.  
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V dobře fungujícím podniku by měl tento ukazatel mít hodnotu 6 až 8. Hodnota 2 až 4 

je nízká s možností rizika. (4, str. 76) 

Doba splácení dluhů 

= (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / provozní cash-flow      [roky] 

Tento ukazatel udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti  

splatit své dluhy. (1) 

 

2.7.4  Analýza aktivity 

Těmito ukazateli měříme, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Dávají 

důležité informace pro management a vlastníky. Prakticky se jedná o ukazatele typu 

doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv. (1) 

Obrat celkových aktiv 

= roční tržby / celková aktiva 

Měří obrat a nikoliv intenzitu využití celkového majetku. Udává tedy počet obrátek 

celkových aktiv v tržbách za daný časový interval. Doporučená hodnota je mezi 1,6 – 3. 

Pokud je hodnota < 1,5, tak je nutné prověřit možnosti efektivního snížení celkových 

aktiv. Doplňkem k tomuto ukazateli je obrat stálých aktiv, přičemž jeho hodnoty by 

měly být vyšší než u ukazatele využití celkových aktiv. (4, str. 83) 

Obrat zásob 

=  roční tržby / zásoby 

Tento ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a 

znovu uskladněna. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s odvětvovým 

průměrem, tím více má podnik přebytečných zásob s nižší nebo nulovou výnosností.  

(4, str. 83) 
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Doba obratu zásob 

= průměrný stav zásob / (tržby / 360) 

Udává průměrný počet dnů, během kterých jsou zásoby v podniku vázány do doby 

jejich spotřeby (pokud jde o suroviny a materiál), nebo do doby jejich prodeje (pokud 

jde o zásoby vlastní výroby). Tento ukazatel by měl být co nejnižší a měl by se udržovat 

na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. (4, str. 83) 

Doba obratu pohledávek 

= obchodní pohledávky / (tržby / 360) 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jek dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Pokud trvale převyšuje doby splatnosti, je nutné se zaměřit 

na platební morálku odběratelů. Jeho výpočet je rovněž důležitý z hlediska plánování 

peněžních roků. (4, str. 84) 

Doba obratu závazků 

= závazky vůči dodavatelům / (tržby / 360) 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr a 

charakterizuje platební morálku podniku vůči jeho dodavatelům. (4, str. 84) 

Obratový cyklus peněz 

= doba obratu zásob + doba obratu pohledávek – doba obratu závazků 

Podnik má v čistém pracovním kapitálu relativně volný kapitál, který lze využívat 

k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti. Z toho důvodu je potřeba se zabývat 

řízením oběžného majetku, na jehož financování se ČPK používá a také řízením 

krátkodobých závazků, které snižují potřebu ČPK. Z hlediska řízení těchto složek je 

rozhodující obratový cyklus peněz (OCP). (14, str. 67) 
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2.8  Analýza soustav ukazatelů 

Cílem těchto soustav ukazatelů je kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku, 

případně předpovídat její krizový vývoj. Podle účelu použití se tyto soustavy člení na 

bonitní a bankrotní modely. (1) 

2.8.1  Bonitní (diagnostické) modely 

Hodnotí podnik jediným syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného 

souboru ukazatelů. Jsou založeny zejména na teoretických poznatcích. (1) 

Indikátor bonity  

Ten se využívá převážně v německy mluvících zemích. Pracuje se šesti vybranými 

ukazateli, přičemž čím vyšší je souhrnná veličina, tím lepší je finanční situace podniku. 

654321 1,03,051008,05,1 xxxxxxIB +++++=  

x1 = provozní cash-flow / cizí zdroje 

x2 = celková aktiva / cizí zdroje 

x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

x5 = zásoby / celkové výkony 

x6 = celkové výkony / celková aktiva 

Hodnocení: (-3;-2) extrémně špatná, (-2;-1) velmi špatná, (-1;0) špatná, (0;1) určité 

problémy, (1;2) dobrá, (2;3) velmi dobrá, (3;4) extrémně dobrá. (8, str. 179) 

Rychlý test (Kralickuv Quick-test) 

Tento model navrhl v roce 1990 P. Kralicek a poskytuje rychle ohodnotit analyzovanou 

firmu s poměrně velmi rychlou vypovídací schopností. U tohoto modelu jsou 
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obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele. Souhrnné hodnocení je určeno 

pomocí kritéria váženého průměru. Používá čtyři poměrové ukazatele se stejnou váhou. 

R1  R2  R3 R4 
0,3 a více 4 body 3 a méně 4 body 0,15 a více 4 body 0,1 a více 4 body 
0,2 až 0,3 3 body 3 až 5 3 body 0,12 až 0,15 3 body 0,08 až 0,1 3 body 
0,1 až 0,2 2 body 5 až 12 2 body 0,08 až 0,12 2 body 0,05 až 0,08 2 body 
0,0 až 0,1 1 bod 12 až 30 1 bod 0,00 až 0,08 1 bod 0,00 až 0,05 1 bod 
méně než 0 0 bodů 30 a více 0 bodů 0,00 a méně 0 bodů 0,00 a méně 0 bodů 

 
Tabulka 2: Váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele v Rychlém testu (zdroj: 8) 

R1 = vlastní kapitál / celková aktiva 

R2 = (celkové dluhy – peněžní prostředky) / provozní CF 

R3 = EBIT / celková aktiva 

R4 = provozní CF / provozní výkony 

U tohoto testu lze hodnotit jednak finanční stabilitu FS = (R1 + R2) / 2, dále výnosovou 

situaci VS = (R3 + R4) / 2 a provádět souhrnné hodnocení finanční situace podniku      

SH = (FS + VS) / 2. Pokud je kritérium hodnocení více než 3 body, podnik je 

považován za velmi dobrý, pokud je však hodnota menší než 1 bod, podnik se nachází 

ve špatné finanční situaci. (8, str. 179) 

Tamariho model 

Autor tohoto modelu pracoval jako bankovní úředník a z vlastních zkušeností přišel 

k závěru, že finanční situaci lze předvídat na základě 6 ukazatelů. U Tamariho modelu 

se vychází ze skutečného rozložení hodnot ukazatelů v hodnotící skupině. Podniky 

s malou pravděpodobností bankrotu dosahují více než 60 bodů a podniky s vyšší 

pravděpodobností bankrotu mají méně než 30 bodů. (1) 

Šesti základními ukazateli jsou: 

R1  = vlastní kapitál / cizí zdroje 

R2 = čistý zisk / vlastní jmění 
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R3 = pohotová likvidita 

R4 = výrobní spotřeba / průměrný stav rozpracované výroby 

R5 = tržby / průměrný stav pohledávek 

R6 = výrobní spotřeba / pracovní kapitál 

 

2.8.2  Bankrotní (predikční) modely 

Ty informují uživatele, jestli podniku hrozí v blízké budoucnosti bankrot. Vychází 

z předpokladu, že ve firmě existují jevy ve vývoji finanční situace, které jsou shodné 

s projevy zhoršující se finanční situace podniku, která může vyústit ve vyhlášení 

bankrotu podniku. Tyto symptomy mají obvykle podobu rozdílné úrovně, variability a 

dynamiky vývoje ve vybraných finančních ukazatelích, které odrážejí finančně – 

ekonomický stav podniku. (1) 

Altmanův index finančního zdraví (Z score) 

Je to jeden z nejznámějších bankrotních modelů. Poslední modifikovaná verze pochází 

z roku 1983. E. Altman prováděl predikci bankrotu s použitím skupiny 66 výrobních 

firem rovnoměrně rozdělených na bankrotující a nebankrotující. Z původního souboru 

22 poměrových ukazatelů  odhadl Z score model. (1) 

Altmanův model pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné (kótované) na 

kapitálovém trhu, má následující tvar: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 

Pro ostatní společnosti platí: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Interpretace jednotlivých symbolů je následující: 

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 
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X2 = kumulovaný nerozdělený VH minulých let / celková aktiva 

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4 = účetní hodnota akcií / cizí zdroje 

X5 = tržby / celková aktiva 

Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu (finančně silný podnik) mají Z > 2,9, 

podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,2 a podniky nacházející se 

v šedé zóně mají 1,2 < Z < 2,9. (8, str. 179) 

 

Beaverův bankrotní model 

W. H. Beaver se pokusil analyzovat, které poměrové ukazatele hrají významnou roli při 

finančních problémech firem.. Zkoumal časový vývoj 30 poměrových ukazatelů u 158 

firem, které rozdělil na dvě poloviny (79 bankrotujících firem a 79 nebankrotujících 

firem). Ze své analýzy zjistil, že finanční poměrové ukazatele mají vypovídací sílu již 

pět let před úpadkem podniku. Zároveň hledal statisticky významné odchylky 

jednotlivých ukazatelů u obou firem. Největší statisticky významný rozdíl zjistil mezi 

následujícími poměrovými ukazateli: 

1. CF / cizí zdroje 

2. VH po zdanění / aktiva celkem 

3. cizí zdroje / aktiva celkem 

4. likvidita 3. stupně (běžná) 

5. čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

6. finanční majetek – celkové krátkodobé dluhy 

Tato metodika je velmi problematická z hlediska vytváření a statistického hodnocení 

souborů hodnot dobrých a špatných podniků. (1, 4) 
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Indexy IN 

Kvůli tomu, že Altmanův index byl často kritizován, že není vhodný pro české 

podmínky, začali manželé Inka a Ivan Neumaierovi  na VŠE Praha vyvíjet ve 

spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu modely IN. Postupně byly vyvinuty 

modely IN95, IN99 a IN01, kdy číselné hodnoty odpovídají roku uvedení do používání. 

(1) 

Index IN01 

V roce 2000 se oba autoři rozhodli vytvořit index, který by spojoval vlastnosti obou 

předchozích indexů IN95 a IN99. Tzn. aby hodnotil jak schopnost odstát svým 

závazkům, tak schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. Východiskem pro řešení tohoto 

problému byly podklady o 1 915 podnicích, které byly rozděleny do tří skupin: podniky 

tvořící hodnotu, podniky v bankrotu a ostatní podniky. Pomocí diskriminační analýzy 

autoři dospěli k rovnici IN01 platné pro průmysl. (8, str. 180) 

KBUKZ

OA

A

T

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 09,021,092,304,013,001  

Symbolika: A = celková aktiva, CZ = cizí zdroje, EBIT = zisk před úroky a zdaněním, 

U = nákladové úroky, T = tržby, OA = oběžná aktiva, KZ = krátkodobé závazky,      

KBU = krátkodobé bankovní úvěry. 

Index IN je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Má z časového 

hlediska nejmenší omezení a je na velmi dobré úrovni. Hodnota indexu IN větší než 

1,77 představuje podnik tvořící hodnotu pro vlastníky (pravděpodobnost 77%). Podnik 

s IN  mezi 0,75 a 1,77 není „ani zdraví ani nemocný“, tzn. že se jedná o podnik, který 

by mohl mít problémy a nachází se v tzv. šedé zóně. IN menší než 0,75 představuje 

podnik finančně slabý, který spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%). (8, str. 180) 
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2.9  Způsoby srovnání výsledků finančních analýz 

Srovnávání může být prováděno vůči normě, v prostoru nebo čase.  

Principem srovnávání vzhledem k normě je srovnávání jednotlivých ukazatelů s jejich 

žádoucími normovanými (plánovanými) hodnotami. Ty mohou být vyjádřeny jako 

průměrné, minimální, maximální, mediální, kvantity nebo jako určité intervaly. V praxi 

není vhodné využívat doporučených hodnot, protože nemusí být zohledněna specifika 

daného podniku a prostředí, ve kterém provozuje svoji činnost. (4, str. 71) 

Základem srovnávání ukazatelů v prostoru (tzv. mezipodnikové srovnání), je 

srovnávání ukazatelů se stejnými ukazateli jiných podniků v určitém časovém úseku. 

Základní podmínky srovnatelnosti, které musí být dodrženy, jsou časová, oborová a 

legislativní srovnatelnost.  

Časová srovnatelnost – data musí pocházet ze stejného časového období a jsou 

stanovena za stejně dlouhý časový úsek. 

Oborová srovnatelnost – srovnatelný obor podnikání je důležitou podmínko, protože 

všechny finanční parametry jsou dány technickoekonomickým typem podniku. 

Legislativní srovnatelnost – odlišné zákonné úpravy účetních postupů v různých zemích 

způsobují problémy v mezinárodním srovnání účetních dat a finanční úrovně podniku.  

Podstatou srovnávání v čase je hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů, kdy 

hlavní význam má zajištění srovnatelnosti údajů v účetních výkazech. (4, str. 72) 

 

2.10  Formulace závěrů finančních analýz 

Při formulaci závěrů je nutné souhrnně interpretovat výsledky horizontálních a 

vertikálních analýz účetních výkazů a vývoje hodnot poměrových ukazatelů a hodnot 

získaných pomocí zvolených soustav ukazatelů. Formulace závěrů je v podstatě úlohou 

vícekriteriálního rozhodování. Kde každý z použitých ukazatelů představuje jedno 
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z kritérií. Jednotlivé ukazatele ale nemají pro hodnocení finanční situace stejný význam. 

(1) 

Pokud nejsou vztahy mezi ukazateli transparentní, pak není možné si vytvořit představu 

o tom, co se v podniku děje. Dobrý analytik musí být schopen analyzovat nejen 

základní finanční ukazatele, ale i životaschopnost výrobků podniku a jeho trhy, 

zákazníky, interní procesy, potenciál a management podniku. Základní podmínkou pro 

kvalitně zpracovanou finanční analýzu je znalost reálného fungování podniku a 

nezbytné praxe v oboru. (1) 
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3 ANALÝZA FINAN ČNÍ SITUACE PODNIKU 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Jak bylo v předchozí teoretické části uvedeno, analýza absolutních ukazatelů zahrnuje 

analýzu stavových a tokových veličin. Já v této kapitole uvedu pouze analýzu stavových 

veličin. Za stavové veličiny považuji položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-

flow, které jsou zpracovány v horizontální a vertikální analýze, jež mají formu 

přehledných tabulek a jsou uvedeny v příloze této diplomové práce. V této části použiji 

pouze grafy zpracované na základě těchto tabulek a samozřejmě příslušné komentáře. 

3.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

Analýza položek z rozvahy 

VÝVOJ AKTIV 

Na první pohled lze konstatovat, že se jedná o kapitálově těžkou firmu, protože 

převážná většina majetku je vázána ve stálých aktivech, a to platí pro celé sledované 

období. To odpovídá tomu, že jde o výrobní a ne obchodní podnik. 
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Graf 1: Vývoj hlavních položek aktiv v jednotlivých letech 

Stálá aktiva neustále rostou, což svědčí o investování do rozšiřování výrobních kapacit. 

Dlouhodobý majetek tvoří více než polovinu celkových aktiv. V rámci dlouhodobého 

nehmotného majetku  společnost eviduje pouze software a ocenitelná práva (výrobní 

know-how a ochranná známka). V jednotlivých letech prožívá značné výkyvy, což 



61 

svědčí především o rychlém zastarávání softwaru a potřebě jeho rychlé neustálé 

obnovy. Co se týče dlouhodobého hmotného majetku, tak nejvíce peněžních 

prostředků je vázáno v samostatných movitých věcech a souborech movitých věcí, které 

společnost člení na stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář. Podnik dále vlastní 

budovy a pozemky. DHM se postupně ve všech letech zvyšuje, což souvisí s investiční 

výstavbou, rekonstrukcí a modernizací prostor k podnikání. V roce 2005 podnik ukončil 

zaplacením poslední splátky financování formou finančního leasingu a majetek byl 

zařazen do DHM (proto nárůst o 30,7%). V roce 2006 proběhla nová strojní investice 

(proto nárůst o 35,6%). 

Dlouhodobý finanční majetek rovněž roste, s výjimkou posledního roku, kdy došlo 

k jeho poklesu. Tento majetek je tvořen především podíly v ovládaných a řízených 

osobách. Největší navýšení bylo v roce 2005 (o 142,9%), kdy se pozitivně projevil 

vstup ČR do EU a byly otevřeny nové pobočky v zahraničí. Společnost disponuje 

většinovým podílem hlasovacích práv ve statutárním orgánu společnosti ALG Moskva a 

významným způsobem tak ovlivňuje řízení a procesy ve společnosti. Proto je tato 

investice klasifikována jako podíl v ovládaných a řízených osobách (jedná se o rok 

2008). V roce 2007 došlo k jeho nárůstu o 82,7% což bylo způsobeno tím, že byly 

otevřeny nové obchodní pobočky v Maďarsku a Rusku. 

Oběžná aktiva každý rok rostou, opět s výjimkou posledního roku. V roce 2008 došlo 

k poklesu hlavně kvůli zániku dlouhodobých pohledávek (resp. odložené daňové 

pohledávky2) a rapidnímu snížení krátkodobého finančního majetku ( a to o 73%). Podíl 

oběžných aktiv na celkových aktivech nepřekročil v žádném sledovaném roce 50%, 

takže je na první pohled zřejmé, že se jedná o výrobní podnik. V důsledku negativního 

vývoje v posledním sledovaném roce bude potřeba se věnovat racionalizaci všech druhů 

oběžných prostředků.  

                                                 
2 Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit 
v budoucnosti.  
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Graf 2: Vývoj hlavních položek oběžného majetku v jednotlivých letech 

Zásoby však každý rok rostou a snižovat se je nedaří. Společnost má zásoby všeho 

kromě zvířat, přičemž nejvíce prostředků je vázáno ve výrobcích a materiálu, zhruba o 

polovinu méně ve zboží, nedokončené výrobě a polotovarech. Objem zásob se sice 

zvyšuje, ale je jen nepatrně vyšší než je typické pro dané odvětví, avšak o dost vyšší než 

u nejlepších podniků v tomto odvětví. 

45% oběžných aktiv je vázáno v krátkodobých pohledávkách, které jsou poměrně 

vysoké. Krátkodobé pohledávky neustále rostou, přičemž největší nárůst byl v roce 

2007 (o 58,8%). Příčinou bylo především zvýšení pohledávek z obchodních vztahů, a to 

o 121 032 tis. Kč. Ty se podařilo v následujícím roce snížit o 54 401 tis Kč, zároveň 

však došlo ke vzniku pohledávek k ovládající a řídící osobě ve výši 58 455 tis. Kč. 

Krátkodobé pohledávky společnost člení na 5 skupin, a to na tuzemsko, zahraničí, 

skupinu Pramet Tools, skupinu SECO a skupinu SANDVIK.  

Krátkodobý finan ční majetek je velmi nízký, v roce 2008 tvoří dokonce pouze 1,6% 

oběžných aktiv. Téměř z 99% je KFM tvořen bankovními účty. Výše bankovního účtu 

je vzhledem k pohledávkám a závazkům velice nízká, firma bude mít pravděpodobně 

problémy s okamžitou likviditou, s cash-flow, s úhradou závazků a bude mít málo 

pracovního kapitálu. Podnik si bude muset vzít pravděpodobně úvěr a na nějaký čas se 

zbavit zásob.  

Časové rozlišení nákladů a příjmů příštích období je pro mou analýzu nepodstatné, 

protože představuje pouze v průměru 0,06% z celkových aktiv.  
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VÝVOJ PASIV 

Úvodem je nutno říci, že poměr vlastního a cizího kapitálu ve všech sledovaných letech 

je různý. V roce 2004 byla aktiva financována z 65% vlastním kapitálem, naopak v roce 

2008 už byla aktiva financována z 55% cizími zdroji.  
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Graf 3: Vývoj základních položek pasiv v jednotlivých letech 

Vlastní kapitál se každoročně zvyšuje, ovšem s tradiční výjimkou posledního roku, a to 

z důvodu snížení výsledku hospodaření běžného účetního období o 42,8%. 

Vývoj položek vlastního kapitálu
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Graf 4: Vývoj položek vlastního kapitálu v jednotlivých letech 

Základní kapitál  se postupně navyšoval (z původní hodnoty 250 mil Kč) v roce 2006 o 

30% (tedy 75 mil Kč) a hned v následujícím roce 2007 o další 3,1% (tedy o 10 mil Kč) 

na současnou hodnotu 335 mil Kč, která je zapsaná v Obchodním rejstříku. 
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Kapitálové fondy jsou tvořeny pouze oceňovacími rozdíly z přecenění majetku a 

závazků a jedná se tak o přepočet majetkových účastí v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. 

Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit 

mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Společnost tvoří ZRF 

z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a 

to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, ale ne více než 5% hodnoty základního 

kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku až do 

dosažení výše 10% základního kapitálu.  

Výsledek hospodaření minulých let - jedná se vždy o nerozdělený zisk, který je ve 

společnosti ponechán jako interní zdroj financování. Ten zažívá v jednotlivých letech 

bouřlivý vývoj, odráží tak každoroční individuální potřeby společnosti. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období je ve všech letech zisk. Ten se oproti minulému 

roku 1,8krát snížil, za což může pravděpodobně současná krize. Vzhledem k tržbám je 

tento zisk v roce 2008 poměrně nízký, představuje pouze 13%, zatímco v roce 2007 to 

bylo o 10% více. V podstatě během dvou let klesl téměř o polovinu. 

Největší podíl na cizích zdrojích měly až do roku 2005 krátkodobé závazky, poté 

podnik zvolil jinou strategii a cizí zdroje byly tvořeny především bankovními úvěry. 

V rámci dlouhodobých závazků společnost eviduje pouze odložený daňový závazek, a 

to v posledním roce.  

Rezervy se od roku 2005 neustále snižují, nejvíce je to patrné v posledním roce, kdy se 

snížily téměř o 35% a společnost tak byla nucena sáhnout do svých rezerv v důsledku 

světové krize. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně 

z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmu převyšují odhadovanou splatnou daň k datu 

účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. V rámci 

ostatních rezerv tvoří společnost rezervy na manažerské odměny, reklamace, 

nevyčerpanou dovolenou, zaměstnanecké požitky, opravu dlouhodobého hmotného 

majetku a odstupné. 
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Krátkodobé závazky v každém roce rostly s výjimkou posledního roku, kdy se snížily 

asi o 11,5%, což lze s ohledem na upadající průmysl považovat za úspěch. Především 

došlo ke snížení závazků z obchodních vztahů, to je pro firmu velmi příznivé. Buď se 

zkrátila splatnost závazků, nebo má společnost velmi dobré dodavatelsko-odběratelské 

vztahy a silné postavení na trhu. Závazky z obchodních vztahů jsou tříděny stejně jako 

krátkodobé pohledávky (tuzemsko, zahraničí, skupina SECO, skupina Sandvik a 

skupina Pramet Tools). Krátkodobé závazky jsou ve všech letech nižší než krátkodobé 

pohledávky, z čehož vyplývá, že běžná likvidita bude příliš vysoká a firma nebude 

v budoucnu dostatečně solventní. Pohotová likvidita bude nižší, avšak postačující. 

Okamžitá likvidita bude zcela nedostatečná a podnik tak nebude schopen okamžitě 

splatit veškeré krátkodobé závazky. To mi ale potvrdí či vyvrátí následná analýza 

poměrových ukazatelů. 

Společnost využívá k úvěrovému financování pouze krátkodobých bankovních úvěrů, 

které se postupně v jednotlivých letech zvyšují. V roce 2008 má společnost k dispozici 

krátkodobý bankovní úvěr a revolvingový úvěr úročený sazbou 4,28% p. a. resp. 4,18% 

p. a. a bankovní kontokorent úročený sazbou 4,08% p. a.  

Analýza položek z výkazu zisku a ztráty 

TRŽBY A VÝNOSY 

Částky v tis. K č 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 104 941 132 088 166 063 211 096 201 394 
Tržby za prodej výrobků a služeb 685 943 868 020 1 069 393 1 360 395 1 366 067 
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 098 9 034 6 822 13 318 9 170 
Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 0 0 0 
Tržby celkem 809 982 1 009 142 1 242 278 1 584 809 1 576 631 
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 3 936 7 470 9 571 22 586 24 627 
Výnosové úroky 289 476 1 790 1 110 3 244 
Ostatní provozní výnosy 6 815 10 132 9 369 11 966 10 119 
Ostatní finanční výnosy 18 759 28 408 39 578 22 686 55 085 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Výnosy celkem 29 799 46 486 60 308 58 348 93 075 
Suma tržeb a výnosů 839 781 1 055 628 1 302 586 1 643 157 1 669 706 

 
Tabulka 3: Přehled tržeb a výnosů v jednotlivých letech 
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Převážnou většinu tržeb společnosti představují tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. Tyto tržby každý rok rostou v průměru o 25% s výjimkou posledního roku, kdy 

vzrostly pouze o 0,4%. S ohledem na celosvětový propad průmyslu je to však velmi 

uspokojující výsledek. Tržby za prodej zboží rovněž rostou (kromě posledního roku), ty 

však nejsou pro podnik stěžejní, poněvadž se zabývá výrobou a ne obchodní činností. 

Jedná se pouze o doplňkovou funkci, stejně tak jako prodej dlouhodobého majetku a 

materiálu, který tvoří průměrně 1% z celkových tržeb. Tržby za prodej vlastních 

výrobků a polotovarů plynou spíše ze zahraničí (z 68%), tržby z prodeje zboží a služeb 

spíše z tuzemska (zboží z 58%, služby z 95%). Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

společnost nemá, rovněž nemá ani mimořádné výnosy. Výnosy z dl. finančního majetku 

zahrnují pouze výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem a jedná se tak o přijaté dividendy. Ty vznikly až v roce 2004 a 

od té doby rostou.  

V souvislosti s tím, že by měly tržby růst nebo přinejmenším stagnovat, měla by vždy 

růst i přidaná hodnota. Ta sice rostla, ovšem s výjimkou posledního roku, kdy došlo 

k oslabení trhu. Protože došlo k jejímu propadu, promítlo se to i do výsledku 

hospodaření, který klesl o 24,6%. Podíl přidané hodnoty na celkových výnosech je 

43,84%, odvětvový průměr je 21,44%, společnost je na tom tedy podstatně lépe. Tržby 

jsou ve všech letech mnohonásobně vyšší než zásoby na skladě, což je vynikající. 

Obchodní marže činí téměř 4% z tržeb, což svědčí o tom, že společnost prodává přímo 

ve vlastní prodejní síti. Marže vypočtená jako EBIT / výnosy je na úrovni 20,11%, 

zatímco průměr v odvětví je 7,06%. Podnik je tedy lepší než odvětvový průměr. 
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NÁKLADY 

Částky v tis. Kč 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Provozní náklady 661 959 751 419 919 769 1 167 173 1 265 483 
náklady vynaložené na prodané zboží 79 292 91 469 105 116 144 891 140 289 
výkonová spotřeba 339 824 423 126 560 221 710 362 731 659 
osobní náklady 131 060 148 590 167 086 203 865 256 403 
daně a poplatky 460 361 423 544 850 
odpisy DHM a DNM 60 549 61 120 81 680 104 231 124 097 
ZC prodaného dl. majetku a materiálu 17 835 3 714 2 167 5 179 3 436 
změna stavu rezerv 18 050 7 149 -12 799 -10 576 -596 
ostatní provozní náklady 14 889 15 890 15 875 8 677 9 345 
Finanční náklady 27 975 37 152 65 403 45 135 95 648 
nákladové úroky 1 189 2 188 6 002 11 412 27 200 
ostatní finanční náklady 26 786 34 964 59 401 33 723 68 448 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Náklady celkem 689 934 788 571 985 172 1 212 308 1 361 131 

 
Tabulka 4: Přehled jednotlivých druhů nákladů v jednotlivých letech  

Celkové náklady se firmě snižovat rozhodně nedaří, ba naopak, každý rok rostou. 

Mimořádné náklady společnost v žádném roce nemá, největší část celkových nákladů 

tvoří provozní náklady. Největší podíl na provozních nákladech má výkonová spotřeba 

(z 60%) a osobní náklady (z 20%). Rostoucí výkonová spotřeba značí, že výroba je 

energeticky i materiálově stále náročnější, zejména při současném růstu cen všech 

druhů energií a služeb. Zároveň je oproti výkonům značně vysoká, což také není dobré. 

Osobní náklady rovněž neustále rostou, což je způsobeno každoročním zvyšováním 

počtu zaměstnanců. Z původní hodnoty v roce 2004 (417 pracovníků) stoupl počet 

zaměstnanců na hodnotu 669 pracovníků v roce 2008, a to při současném růstu 

produktivity práce. Podíl osobních nákladů na celkových výnosech činí v roce 2008 

15,36%, v odvětví to je 12,74%, podnik je tedy z tohoto hlediska o cca 3% horší než 

podniky v odvětví. 
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Graf 5: Vývoj jednotlivých tržeb a nákladů 
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Graf 6: Vývoj výsledku hospodaření v jednotlivých letech 

 

Společnost dosahuje ve všech sledovaných letech zisk, který do roku 2007 rostl, avšak 

v roce 2008 se snížil o 24,6%, a to v důsledku oslabení světového průmyslového trhu. 

Jelikož podnik nemá mimořádné náklady a mimořádné výnosy, nemůže tedy vykazovat 

ani mimořádný VH. Z toho důvodu je VH za běžnou činnost totožný s VH za účetní 

období. 

Celkové náklady 

Celkové tržby 
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Analýza položek z cash-flow 

Přehled o peněžních tocích společnost sestavuje na základě nepřímé metody. Peněžní 

ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově 

převést na předem známou částku v hotovosti.  

Částky v tis. Kč 
  2004 2005 2006 2007 2008 

CF z provozní činnosti 199 983 237 066 308 189 375 238 373 163 
CF z investiční činnosti -93 040 -159 115 -274 141 -218 411 -311 193 
CF z finanční činnosti -114 007 5 244 -109 230 -131 689 -94 225 
CF celkem -7 064 83 195 -75 182 25 138 -32 255 

 
 

Tabulka 5: Vývoj cash-flow v jednotlivých letech 

 

Celkové CF vykazuje střídavý trend, kdy v jednom roce nabývá záporných hodnot a 

hned v příštím roce kladných hodnot. Společnost používá peněžní tok především pro 

financování dividend, akvizic, investic do dlouhodobého hmotného majetku a různých 

marketingových činností.  

CF z provozní činnosti každý rok roste a nabývá kladných hodnot. To je vynikající, 

protože podnik nemůže mít delší dobu záporné provozní CF. V roce 2008 nepatrně klesl 

o 0,6%, což bylo způsobeno zhoršením v provozním zisku a poklesem obchodní marže.  

To, že investiční CF nabývá záporných hodnot je pozitivní a svědčí to o investiční 

výstavbě. Samostatnou kapitolu tvoří mohutný investiční rozvoj, který byl zahájen 

v roce 2004 a který stále probíhá. V první fázi se jednalo o znásobení výrobních kapacit 

a jejich modernizaci, nyní se jedná spíše o osvojování nových technologií. Od roku 

2005 se postupně buduje samostatné oddělení konstrukce a výroby speciálních nástrojů. 

Investiční CF zahrnuje především výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a půjčky a 

úvěry spřízněným osobám.                 

CF z finanční činnosti nabývá rovněž záporných hodnot (kromě roku 2005) a jedná se 

především o vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům. 
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3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele
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Graf 7: Vývoj rozdílových ukazatelů v jednotlivých letech 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje část volných prostředků, která v podniku 

zůstane po úhradě všech krátkodobých závazků. Pro jeho výpočet jsem použila 

manažerský přístup. Ve všech letech je ČPK kladný, navíc každý rok roste, nevzniká 

tedy nekrytý dluh. Společnost není v posledním roce ani překapitalizovaná, ani 

podkapitalizovaná3, což znamená, že oběžný majetek financuje z části dlouhodobými 

cizími zdroji, z části krátkodobými cizími zdroji. Podnik má dostatečnou výši vlastního 

kapitálu vzhledem k podnikovým aktivitám.  

Čisté pohotové prostředky (ČPP) nabývají ve všech letech záporných hodnot, navíc se 

stále snižují (kromě roku 2005). Důvodem je poměrně nízký krátkodobý finanční 

majetek vzhledem ke krátkodobým závazkům. Výše tohoto ukazatele poukazuje na 

problémy s likviditou, kdy krátkodobé závazky jsou ve všech letech nižší než 

krátkodobé pohledávky. Podnik nebude schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé 

závazky, protože ty vždy převyšují peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních 

účtech. 

Čistý peněžní majetek (ČPM) nabývá kladných hodnot, každý rok rostl, avšak 

poslední rok klesl. Tento ukazatel funguje obdobně jako ČPK s tím rozdílem, že oběžný 

majetek je snížen o hodnotu zásob.  

                                                 
3 V předchozích letech, tzn. od roku 2004 do roku 2007 byla společnost podkapitalizovaná, podnik tak 
neměl a ani nemá problémy se zadlužeností. 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Analýza likvidity 

Hodnoty v % 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 2,16 3,03 3,06 3,14 3,49 
Pohotová likvidita 1,09 1,86 1,90 1,81 1,65 
Okamžitá likvidita 0,07 0,59 0,09 0,19 0,06 

 
Tabulka 6: Vývoj  likvidity v jednotlivých letech 

 

Problémem jsou především poměrně vysoké krátkodobé závazky a nízký krátkodobý 

finanční majetek (ostatně o tom už informovala výše zmíněná hodnota čistých 

pohotových prostředků). Obecně jsou nižší hodnoty likvidity považovány za 

efektivnější, protože větší část majetku je vázána v penězích a na bankovních účtech. To 

je však spojeno s rizikem, a proto je nutné důkladně plánovat budoucí peněžní toky.  

Běžná likvidita je měřítkem budoucí solventnosti podniku. Doporučené hodnoty jsou 

1,5 – 2,5, přičemž podnik tyto hodnoty překračuje a tato likvidita je tak značně vysoká. 

Běžná likvidita od roku 2004 neustále roste až na hodnotu 3,49. Tento ukazatel 

vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku 

proměnil svá aktiva v hotovost. Hodnota tohoto ukazatele v odvětví je 1,41, tudíž ve 

srovnání s odvětvím je na tom podnik poměrně dobře. Bankovní standardy uvádějí 

hodnoty 2 – 3 jako hodnoty finančně zdravých podniků. 

Pohotová likvidita by měla dosahovat hodnot 1 – 1,5, přičemž v každém roce 

společnost dosáhla více než limitní hodnoty 1. Poukazuje to na to, že podnik nemá 

nadměrnou hodnotu zásob a nemusí spoléhat v případě platebních potíží na jejich 

odprodej, protože jakákoliv rychlá likvidace zásob by přinesla ztrátu. V odvětví se 

průměrně dosahuje hodnoty 0,97.  

Okamžitá likvidita má doporučované hodnoty 0,2 – 0,5, optimální výše však dosahuje 

pouze v roce 2005 a 2007. Jinak je hluboko pod doporučovanou hodnotou, zejména 

v roce 2008. Společnost tak nemá dostatek peněz a řeší to krátkodobými bankovními 

úvěry. Průměrná hodnota v odvětví je 0,21 u ztrátových podniků v odvětví 0,08. 
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Struktura okamžité likvidity
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Graf 8: Struktura okamžité likvidity v roce 2008 (zdroj: INFA) 
 

3.3.2 Analýza rentability 

Rentabilita je obecně velice uspokojující, avšak na úkor likvidity. Není tedy splněn 

základní podnikový cíl, který tvrdí, že k cíli dlouhodobé maximalizace rentability patří i 

cíl zachování perspektivy dlouhodobé likvidity. Rentabilita by měla být pokud možno 

co nejvyšší a likvidita tak vysoká, jak je to zapotřebí.  
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Graf 9: Vývoj rentability v jednotlivých letech 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) do roku 2006 roste, poté klesá až na hodnotu 

12,18%. I přesto to znamená, že podnik efektivně využívá svůj majetek. Hodnoty nad 
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10% jsou obecně velmi dobré, je ale vhodné to srovnat s odvětvovým průměrem. Ten 

činí 8,96%, takže podnik je na tom velice dobře.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje kolik haléřů čistého zisku připadá na 

1 Kč investovanou vlastníkem. Měla by se pohybovat alespoň několik procent nad 

průměrným úročením dlouhodobých vkladů, resp. státních dluhopisů (což je 6,55% u 

státních dluhopisů splatných v roce 2011). Hodnoty ROE opět do roku 2006 rostou, 

poté klesají. Zároveň jsou mnohonásobně vyšší než výše uvedené úročení a rovněž 

platí, že toto úročení je nižší než ROA. Podnik efektivně využívá cizí zdroje (projevuje 

se tak pozitivní vliv finanční páky). Kapitálová struktura je tedy vzhledem k provozní 

výkonnosti vhodná. V odvětví je průměrně dosahováno hodnoty ROE 11,64%, Pramet 

Tools, s. r. o.  je však na tom podstatně lépe. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) vyjadřuje kolik haléřů provozního VH podnik 

dosáhl z jedné investované koruny bez ohledu na to, zda jde o vlastní nebo cizí kapitál. 

Hodnoty střídavě rostou a klesají, ve všech letech však značně převyšují 

doporučovaných 12 – 15%. Jedná se tedy o vynikající výsledky.  

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje kolik haléřů čistého zisku má podnik z jedné 

koruny tržeb. Ukazatel ROS je ve všech letech kladný, nejvyšších hodnot dosáhl 

v letech 2005 a 2006, naopak nejnižší hodnoty v roce 2008. Jedná se o pozitivní jev, 

jeho střední hodnoty hovoří o dobré práci managementu a o tom, že je podnik ziskový. 

 

3.3.3 Analýza zadluženosti 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 34,95% 34,40% 35,51% 41,32% 54,26% 
Koeficient samofinancování 65,05% 65,60% 64,49% 58,68% 45,74% 
Koeficient zadluženosti 53,72% 52,45% 55,06% 70,97% 118,74% 
Úrokové krytí 150,44 132,22 62,97 40,23 13,16 
Doba splácení dluhů 1,2 let 0,9 let 1,4 let 1,6 let 2,4 let 

 
Tabulka 7: Vývoj ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech 

Zadluženost podporuje růst rentability díky daňovému štítu, ale zvyšuje riziko finanční 

nestability.  
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Celková zadluženost je ve všech letech pod hranicí 50%, avšak v posledním roce tuto 

hranici překročila o 4,26%, což není až tak tragické. Mohlo by se stát, že by věřitelé 

v následujících letech mohli začít váhat s poskytnutím úvěru, ale vzhledem k tomu, že 

se jedná o  prosperující stabilní společnost, je to dle mého názoru nepravděpodobné. 

Jelikož se hodnoty v letech  2004 – 2007 pohybují v pásmu 30 – 50%, jedná se o 

zadluženost průměrnou, v roce 2008 je zadluženost trochu vyšší, ale uspokojující. Pro 

srovnání je celková zadluženost v příslušném odvětví na úrovni 68,78%. 

Koeficient samofinancování je vyšší než 50%, a to z toho důvodu, že ukazatel celkové 

zadluženosti je pod 50% (s výjimkou posledního roku, kdy je to přesně naopak). 

V podstatě to znamená, že jsou aktiva podniku ve větší míře financována vlastním 

kapitálem. Průměr v odvětví je 52,87%. Ve srovnání s odvětvím má podnik výrazně 

nižší podíl vlastního kapitálu. 

Koeficient zadluženosti do roku 2006 nabývá optimálních hodnot, tzn. že je pod 

hranicí 70%. V roce 2007 se nepatrně zvýšil, ovšem v roce 2008 stoupl rapidně na 

118,74%. To souvisí se zvýšením bankovních úvěrů (meziročně o 65%) a vznikem 

odloženého daňového závazku ve výši 41 669 tis. Kč a snížením vlastního kapitálu 

(meziročně o 16%), zejména VH běžného účetního období. Odložená daň4 se vykazuje 

u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou závazku v rozvaze a jejich 

daňovou hodnotou. Jedná se v podstatě o neúročený cizí zdroj, tudíž pro následující 

finanční analýzu je směrodatná především celková zadluženost.  

Úrokové krytí vyjadřuje kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Jelikož u dobře 

fungujících podniků bývá dosahováno hodnoty vyšší než 6, lze tento podnik z tohoto 

hlediska označit za excelentní. V letech 2004 a 2005 nabývá hodnot vyšších než 100, 

ale od roku 2004 neustále klesá až na konečnou hodnotu 13,16. I tak je to vynikající 

výsledek.  

Doba splácení dluhů od roku 2005 roste, ale ani tak nepřekročila doporučenou hranici 

3 let, která je platná pro finančně zdravé podniky. Průměr v průmyslu je dokonce 4 

roky. Z tohoto hlediska podnik nemá problém se splácením dluhů.  
                                                 
4 Společnost nezahrnula k 31. 12. 2008 do propočtu odložené daně slevu z titulu investičních pobídek, 
která představuje nevyčerpanou výši slevy na dani k 31. 12. 2008, a to s ohledem na nedostatečnou 
pravděpodobnost jejího budoucího uplatnění. 
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Graf 10: Srovnání podílu vlastního kapitálu a bankovních úvěrů na celkových pasivech v roce 2008 
(zdroj: INFA) 

3.3.4 Analýza aktivity 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Obrat celkových aktiv 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 
Obrat stálých aktiv 2,1 2,0 1,8 1,9 1,7 
Obrat zásob 5,1 5,4 5,2 5,0 4,1 
Doba obratu zásob 70,6 66,3 69,4 72,1 88,8 
Doba obratu pohledávek 66,9 62,0 61,1 76,1 76,9 
Doba obratu závazků 65,8 56,5 59,8 54,2 48,2 
Obratový cyklus peněz 71,7 71,8 70,7 94,0 117,5 

 
Tabulka 8: Vývoj ukazatelů aktivity v jednotlivých letech 

Obrat celkových aktiv by měl nabývat hodnot v rozmezí 1,6 – 3, ale ani v jednom roce 

těchto hodnot nedosahuje. Znamená to, že podnik má více majetku než je zapotřebí. 

Vznikají tak nadbytečné náklady a nižší zisk. Ve srovnání s odvětvovým průměrem 

1,27 je na tom podnik mnohem hůře. 

Obrat stálých aktiv – dosažené hodnoty jsou vyšší než u ukazatele využití celkových 

aktiv a nižší než obrat zásob. Je doplňkem k ukazateli obratu celkových aktiv. 

Obrat zásob vypovídá o tom, že každá zásoba je v průběhu roku průměrně 5krát 

prodána a znovu uskladněna. Nízký obrat zásob svědčí o jejich nízké likviditě. Podnik 

má zbytečně nelikvidní zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. Slabinou tohoto 

ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových 

cenách. Proto tento ukazatel, v případě jeho výpočtu z tržeb, často nadhodnocuje 

skutečnou obrátku. 
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Doba obratu zásob by se z hlediska požadavku na efektivitu vynaložených zdrojů měla 

snižovat, ale od roku 2005 roste, a to až na hodnotu téměř 89 dní v roce 2008. U zásob 

výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za 

něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávky.  

Doba obratu pohledávek vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po 

které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Dobu obratu 

pohledávek je užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur. Obecně lze říci, že 

dodavatelské úvěry mají standardně splatnost od 14 do 90 dnů. Například Německo 

platí firmám po 41 dnech, Francie po 56 dnech, Belgie po 50 dnech, Rakousko po 41 

dnech a britské firmy uhradí faktury v průměru po 57 dnech. Průměrná doba splatnosti 

faktur se v České republice pohybuje kolem 26 dní, běžně se však platí po 32 dnech5. 

Doba obratu pohledávek je většinou větší než uvedené doby splatnosti faktur, což 

znamená, že obchodní partneři neplatí své účty v čas. Do roku 2006 společnost tuto 

dobu zkracovala, ale poté se začala prodlužovat. 

Doba obratu závazků je vždy kratší než doba obratu pohledávek. Podnik tedy svým 

dodavatelům platí dříve než dostane úhradu od svých odběratelů. Tento ukazatel určuje 

dobu ve dnech, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Je nutné ho sledovat 

z toho důvodu, že nákup na obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik 

po určitou dobu zadržuje a využívá k uspokojování vlastních potřeb. Současně je třeba 

zabezpečit, aby v době splatnosti byl podnik platebně schopný. Splatnost faktur, kde 

společnost vystupuje jako kupující (odběratel) je 60 dní. Dobu obratu závazků se daří 

snižovat, což je více než pozitivní.  

Obratový cyklus peněz (OCP) vyjadřuje dobu, která uplyne od platby dodavatelům 

materiálu a služeb, do inkasa hotovosti za prodej výrobků. Čím je OCP delší, tím je 

kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku vyšší. OCP se do roku 2006 pohybuje 

průměrně kolem 71 dní, od roku 2007 se zvyšuje. 

                                                 
5 Veškeré údaje o splatnosti jsou čerpány ze zdroje: GINTEROVÁ, M. Neproplacené faktury: postihlo to 
45% firem, s placením si dávají na čas. Firma – příloha deníku Právo, ze dne 7.7.2008, str. 14, číslo 26, 
ročník 6. 
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3.4 Analýza soustav ukazatelů 

3.4.1 Indikátor bonity 

Hodnoty 
  2004 2005 2006 2007 2008 

x1 0,8144 0,7008 0,6616 0,5790 0,4094 
x2 2,8615 2,9066 2,8163 2,4204 1,8428 
x3 0,2475 0,2934 0,2770 0,2935 0,2068 
x4 0,2449 0,3244 0,3258 0,3312 0,2476 
x5 0,2238 0,2088 0,2146 0,2284 0,2772 
x6 1,0104 0,9046 0,8502 0,8861 0,8351 
IB 5,3182 5,9928 5,7661 5,8103 4,2342 

 
Tabulka 9: Vývoj indikátoru bonity v jednotlivých letech 

 

Indikátor bonity byl prověřen i v praxi rychlého hodnocení českých podniků a 

v podstatě se osvědčil. Tento ukazatel nabývá ve všech letech vyšší hodnoty, než jaká se 

obecně uvádí na stupnici hodnocení. Společnost je tedy z tohoto hlediska extrémně 

dobrá. 

3.4.2 Quick – test 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

  Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

R1 0,65 4 0,66 4 0,64 4 0,58 4 0,46 4 
R2 1,17 4 1,03 4 1,45 4 1,61 4 2,41 4 
R3 0,25 4 0,29 4 0,28 4 0,29 4 0,21 4 
R4 0,28 4 0,27 4 0,28 4 0,27 4 0,27 4 
FS 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 
VS 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 
SH 4 body 4 body 4 body 4 body 4 body 

 
Tabulka 10: Hodnocení rychlého testu v jednotlivých letech 

 

Na základě tohoto hodnocení jsou 4 body znakem toho, že se jedná o velmi dobrou a 

stabilní společnost, a to ve všech sledovaných letech. Podnik má vynikající finanční 

stabilitu (FS) a je dostatečně výnosný (VS). Souhrnné hodnocení (SH) je větší než 3 

body, tudíž se jedná o excelentní výsledek. 
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3.4.3 Altmanův index finančního zdraví 

Hodnoty 
  2004 2005 2006 2007 2008 

x1 0,2452 0,3273 0,3179 0,3259 0,3135 
x2 0,0908 0,0100 0,0682 0,1218 0,1179 
x3 0,2545 0,2942 0,2881 0,2927 0,2132 
x4 1,0181 0,7390 0,6977 0,5169 0,3676 
x5 1,1527 1,0264 0,9469 1,0104 0,9387 
Z 2,6214 2,4919 2,3984 2,4717 2,0779 

 
Tabulka 11: Hodnocení Altmanova indexu v jednotlivých letech 

 

Podle tohoto hodnocení finančního zdraví podniku se společnost nachází ve všech 

sledovaných letech v tzv. šedé zóně, čili v intervalu <1,2 ; 2,9>. Z toho vyplývá, že má 

určité finanční potíže (především s likviditou a aktivitou), a přesto jí nehrozí 

bezprostředně bankrot.  

 

3.4.4 Index IN01 

Hodnoty 
  2004 2005 2006 2007 2008 

A / CZ 2,8615 2,9066 2,8163 2,4204 1,8428 
EBIT / U 150,44 132,22 62,97 40,23 13,16 
EBIT / A 0,2475 0,2934 0,2770 0,2935 0,2068 
T / A 1,1951 1,0736 0,9929 1,0475 0,9941 
OA / (KZ + KBU) 1,7391 1,6018 1,4423 1,1919 0,8605 
IN01 7,76 7,19 4,31 3,40 1,86 

 
Tabulka 12: Hodnocení indexu IN01 v jednotlivých letech 

 

Tento index je přizpůsoben typicky českým podmínkám. Hodnota tohoto indexu značně 

převyšuje interval šedé zóny, s výjimkou roku 2008, kdy je vypočtená hodnota větší jen 

o 0,09 než horní hranice šedé zóny. Takto vysoká čísla vyšla kvůli značně vysokému 

úrokovému krytí (EBIT / U), které je způsobeno neexistencí dlouhodobých úvěrů. Jedná 

se tedy o podnik tvořící hodnotu pro vlastníky.  
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Graf 11: Vývoj vybraných soustav ukazatelů v jednotlivých letech 

 

3.5 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

Pramet Tools, s. r. o. je kapitálově těžkou firmou, neboť většina majetku je tvořena 

stálými aktivy. Jejich neustálý růst svědčí o investiční výstavbě. Nejvíce peněžních 

prostředků je vázáno v rámci DHM ve strojích a zařízeních, a to z důvodu, že se jedná o 

výrobní podnik. Oběžný majetek se každoročně zvyšuje, kromě roku 2008, kdy došlo 

k poklesu vlivem zániku dlouhodobých pohledávek a snížení krátkodobého finančního 

majetku. 53% oběžných aktiv je tvořeno zásobami, 45% krátkodobými pohledávkami. 

Krátkodobý finanční majetek je velmi nízký a z 99% je tvořen bankovními účty. Jeho 

velmi nízká výše má za následek to, že má společnost problémy s okamžitou likviditou, 

nemá dostatek čistých peněžních prostředků k okamžité úhradě závazků a je nucena 

k tomu používat krátkodobé bankovní úvěry, které zatěžují rentabilitu nákladovými 

úroky. Navíc společnosti každoročně rostou krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů.  

V roce 2008 jsou aktiva společnosti financována z 55% cizími zdroji, což lze označit 

jako optimální způsob financování. Projevuje se pozitivní vliv finanční páky, neboť 

ROE > ROA > úroková míra. Kapitálová struktura je vzhledem k provozní výkonnosti 

vhodná. Podnik není překapitalizován ani podkapitalizován, oběžný majetek tedy 

financuje z části krátkodobými a z části dlouhodobými cizími zdroji. Největší podíl na 

cizích zdrojích měly do roku 2005 krátkodobé závazky, následně byly cizí zdroje 
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tvořeny především krátkodobými bankovními úvěry. Závazky se podařilo v roce 2008 

snížit, což je velice příznivé.  

Největší podíl na tržbách mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které každý 

rok rostou. Plynou převážně ze zahraničí, zatímco tržby za prodej zboží a služeb spíše 

z tuzemska. Podnik své výrobky a služby prodává přímo ve vlastní prodejní síti, 

obchodní marže je větší než odvětvový průměr. Přidaná hodnota roste kromě roku 2008, 

avšak její podíl na celkových výnosech je vyšší než odvětvový průměr.  

Celkové náklady se společnosti snižovat nedaří, naopak každý rok rostou. Rostoucí 

výkonová spotřeba vypovídá o tom, že výroba je energeticky i materiálově stále 

náročnější.  

Běžná likvidita je příliš vysoká, vyšší než doporučované hodnoty i odvětvový průměr. 

Pohotová likvidita je nižší avšak postačující, i tak je vyšší než odvětvový průměr. 

Okamžitá likvidita je zcela nevyhovující a je horší než u ztrátových podniků v odvětví. 

Rentabilita je na velice slušné úrovni, ROA, ROE i ROI jsou ve všech sledovaných 

letech vyšší než doporučované hodnoty a odvětvové průměry. To je pro společnost 

velice pozitivní. ROS je ve všech letech kladná a její vývoj vypovídá o dobré práci 

managementu. 

Celková zadluženost vyhovuje požadavku hodnoty nižší než 50% a je nižší než 

odvětvový průměr. Koeficient samofinancování odpovídá odvětvovému průměru, 

koeficient zadluženosti se pohybuje pod hranicí doporučovaných 70% (s výjimkou roku 

2008; tento rozpor je vysvětlen výše v kapitole 3.3.3) a ve srovnání s odvětvím má 

podnik výrazně nižší podíl vlastního kapitálu. Úrokové krytí je nadstandardní, doba 

splácení dluhů vynikající.  

Obrat celkových aktiv je nižší než doporučené hodnoty i odvětvový průměr. Podnik má 

více majetku než je zdrávo, zbytečné nelikvidní zásoby, vznikají mu tak nadbytečné 

náklady, o čemž svědčí i nízký obrat zásob. Doba obratu zásob se bohužel zvyšuje, 

stejně tak se prodlužuje i doba obratu pohledávek. Oproti tomu se daří zkracovat dobu 

obratu závazků. 



81 

Z hlediska indikátoru bonity je společnost extrémně dobrá. Podle Rychlého testu má 

podnik vynikající finanční stabilitu a je dostatečně výnosný. Podle Altmanova indexu 

finančního zdraví spadá společnost do šedé zóny, z čehož vyplývá, že má určité finanční 

potíže, ale nehrozí jí bankrot. Na základě indexu IN01 podnik tvoří hodnotu pro 

vlastníky a nespadá do šedé zóny.  

Podnik vykazoval ve sledovaném období růst, jehož tempo ovlivňoval především vývoj 

tržeb. V roce 2008 v důsledku oslabení světového trhu došlo spíše ke stagnaci, kdy se 

tržby nepatrně snížily o 0,05%. V daném období podnik měl drobné finanční potíže 

(zejména v posledním sledovaném roce) v důsledku lehce zvýšené celkové zadluženosti 

a špatné okamžité likvidity. Rentabilita a provozní CF se vyvíjelo příznivě a vytvářelo 

zdroje pro investice a další rozvoj. Ve všech sledovaných letech společnost vykazuje 

zisk, který do roku 2007 rostl, následně se nepatrně snížil v důsledku celosvětové 

recese. Další rozvoj podniku závisí zejména na kvalitní práci managementu a kvalitním 

plánování budoucích peněžních toků. 

 

3.6 Strategie společnosti použitá v roce 2009 

V této části diplomové práce uvedu strategii, kterou firma použila v loňském roce 2009 

v souvislosti se světovou krizí a přijatá opatření. Je to z toho důvodu, že předchozí 

analytická část obsahuje zhodnocení let 2004 – 2008 a chybí tak detailnější pohled na 

rok 2009. 

V roce 2009 došlo k výraznějšímu omezení poptávek a objednávek zákazníků. Jelikož 

společnost v předchozích letech masivně investovala do zdrojů pro zvýšení kapacit, 

zpomalení trendu i pokles příjmu objednávek a prodeje tak způsobil i pokles zisku a 

ziskovosti podniku. Kvůli současnému zvyšování využití výrobních kapacit také došlo 

k nežádoucímu zvýšení pracovního kapitálu, zejména zásob. S tímto problémem se 

společnost potýká i nyní a je třeba to řešit. Rovněž došlo k mírnému zhoršení platební 

morálky části portfolia zákazníků. Vývoj společnosti v předchozích letech dává 

příležitost využít stávající situace jako příležitosti zaměření se na trhy, o které 

společnost usiluje. Dalo by se říci, že v uplynulém období podnik vynaložil veškeré 
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úsilí a zdroje na rozvoj kapacit. Nyní by bylo vhodné stávající situaci využít k fixaci 

pozitivních změn. 

Podnik začal s realizací opatření v oblasti stanovení adresných opatření k omezení 

zejména fixních a částečně semivariabilních nákladů s cílem maximálně eliminovat 

dopady výpadků objednávek. Plán prodeje byl zpracován v několika variantách, 

výsledná varianta má za cíl udržet dosaženou úroveň předchozího roku. Podpůrná 

opatření jsou směřována do aktivit pro budoucí opětovný růst prodeje, zejména 

rozšíření prodeje na další trhy. Při realizaci plánu pro rok 2009 se vycházelo 

z předpokladu pokračování krize i v tomto roce, tomu byly samozřejmě přizpůsobeny i 

výdaje. Znamená to tedy, že se realizovaly jen ty náklady, které mají přímý vztah 

k udržení nebo zlepšení trendu prodeje. Ostatní náklady prošly důkladnou analýzou 

s určením jejich nezbytnosti pro budoucí cíle a byly maximálně eliminovány.  

V případě investic společnost uplatňovala strategii dokončení realizace investic 

z předchozího roku 2008 a omezení plánu investic pro rok 2009 na úroveň, která je dána 

střednědobou strategií podniku. Na počátku roku po podrobné analýze vývoje došlo 

k pozdržení realizace strojních investic. Bylo zastaveno přijímání nových zaměstnanců, 

snížil se počet pracovníků s pracovním poměrem na dobu určitou. Společnost však i 

nadále produktivně investovala a investuje do lidských zdrojů formou školení apod.  

Společnost nezaznamenala viditelné zhoršení dostupnosti externích zdrojů financování. 

Výrazně se však změnily podmínky, za něž jsou tyto zdroje poskytovány. Finančními a 

bankovními ústavy jsou nabízeny především krátkodobé zdroje financování a dochází 

ke zvyšování úrokové míry za jejich poskytnutí. Pramet Tools, s. r. o. však i nadále 

vystupuje vůči svým financujícím bankám jako dlouhodobě spolehlivý obchodní 

partner. 
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 4  NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ FINAN ČNÍHO    

ZDRAVÍ 

Na základě předchozí výše provedené finanční analýzy a zejména po souhrnném 

hodnocení jsem dospěla k názoru, že stěžejní problémy, kterými se musí společnost 

zabývat, jsou následující: 

1) příliš nízký krátkodobý finanční majetek a s tím související problémy s velmi 

nízkou okamžitou likviditou 

2) neustále rostoucí krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a jejich 

prodlužující se doba obratu 

3) rostoucí zásoby a s nimi spojený  nízký obrat zásob  

 

4.1 Řízení platební schopnosti 

Jedním z problémů společnosti je její příliš nízká okamžitá likvidita. Ta se projevuje 

nedostatkem peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, kdy tato částka 

je nižší než hodnota krátkodobých závazků. Ačkoliv společnost nemá v posledních 

letech žádné závazky po splatnosti (jak k dodavatelům, finančním úřadům a jiným 

státním institucím, tak závazky ze sociálního nebo zdravotního pojištění), i tak by bylo 

vhodné, kdyby se společnost snažila o krátkodobé odložení nákupu či aby vyvíjela 

tlak na inkaso pohledávek.  

I přes to, že podnik nemá problémy se splácením závazků, v budoucnu by nemusela 

suma peněžních prostředků k jejich okamžité úhradě stačit. Je nutné detailně sestavit 

platební kalendář podniku, naplánovat pravidelná vydání a dodržovat je tak, aby 

pohotové platební prostředky zajistily solventnost k termínům podle platebního 

kalendáře podniku. Zároveň tak dojde i ke zvýšení podnikového cash-flow, který je 

východiskem pro řízení likvidity. 
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Stejně tak je vhodný i pečlivější výběr zákazníků, který bude společnost chránit před 

vznikem pochybných či nedobytných pohledávek. Nekvalitní pohledávky znamenají 

totiž majetek, který má hodnotu, která se blíží k nule, což představuje znehodnocení 

majetku. Pokud se podaří inkasovat pohledávky, bude mít společnost více hotovosti. 

Návrhy pro zefektivnění credit managementu jsou náplní následující kapitoly. 

 

4.2 Management pohledávek 

Ačkoliv pohledávky rostou, jejich objem je stále menší než u podobných podniků 

v odvětví nebo u nejlepších podniků v odvětví. V Evropě představují pohledávky 

v průměru až 30% úhrnu aktiv, u českých podniků to bývá zpravidla mnohem více. U 

zkoumané společnosti je však podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech 

cca 20%, je na tom tedy ve srovnání s jinými společnostmi poměrně dobře. Nicméně je 

zapotřebí i nadále objem pohledávek neustále sledovat a především snižovat.  

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů u společnosti Pramet Tools, s. r.o. nejsou 

nijak zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.  

Rok 
Částka v tis. 

Kč 

% podíl na 
celkových 

pohledávkách 
2008 53 094 15% 
2007 117 221 34% 
2006 42 342 20% 
2005 27 659 16% 
2004 20 990 14% 

 
Tabulka 13: Vývoj pohledávek po splatnosti v jednotlivých letech 

 
 

4.2.1 Opatření preventivního charakteru 

V rámci preventivních opatření, která mají zabránit vzniku nedobytných nebo pozdě 

hrazených pohledávek je třeba se dle mého názoru zaměřit především na zajištění 

pohledávek vhodnými zajišťovacími nástroji. V rámci zajištění pohledávek navrhuji 

využít bankovní záruky, případně dokumentárního akreditivu.  
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Vystavením bankovní záruky se do pozice ručitele za závazek dlužníka staví banka a 

jestliže jde o renomovanou a důvěryhodnou banku, pak se jedná o nejkvalitnější ručení 

vůbec. Výhodou pro věřitele je okamžité plnění z bankovní záruky proti dokladu, že 

dlužník svůj závazek nesplnil co do objemu a času. Pokud není závazek dlužníka v době 

platnosti záruky splacen, uhrazuje jej záruční banka a následně vymáhá právní cestou po 

dlužníkovi. (19) 

V případě dokumentárního akreditivu se jeví jako nejvýhodnější použití akreditivu 

neodvolatelného potvrzeného, neboť s sebou díky potvrzení neodvolatelnosti nese 

záruku pro dodavatele, že avizující či vystavující banka za dodávku zaplatí, pokud splní 

akreditivní podmínky. Druhým možným typem akreditivu je stand-by akreditiv, který 

plní funkci bankovní záruky, používané jako zajištění úvěrů. Není sice prioritně určen 

k úhradě pohledávky, ale k jeho čerpání může dojít právě v případě, že pohledávka 

uhrazena není. (19)  

Riziko u menší společnosti může být zajištěno ručením jejího majitele nebo jiného 

subjektu, který ručí celým svým majetkem a lze tak předejít nedobytné pohledávce za 

společností, jejíž majitel z ní odčerpává zdroje. Toto ručení může mít podobu 

ručitelského prohlášení (ve kterém ručitel neodvolatelně prohlásí, že za dlužníka splní 

jeho závazek vůči bance, pokud tak neučiní sám dlužník) nebo záruční listiny , např. 

směnky. Toto směnečné zajištění umožňuje věřiteli, aby se domohl své pohledávky 

předložením směnky k úhradě dlužníkovi v den splatnosti dluhu, pokud nebyl řádně 

umořen. (19) 

V některých případech by bylo možno využít i ručení hmotným majetkem (např. stroji 

nebo výrobními zařízeními). Toto reálné zajištění je postaveno na principu věcné 

zástavy prostřednictvím zástavního práva k věcem movitým. Toto zástavní právo vzniká 

na základě zástavní smlouvy a musí být současně vykonatelné. Tzn. že zastavená věc 

musí být předána do rukou věřitele nebo úschovce, nebo by na ní mělo být zástavní 

právo průkazně vyznačeno. 
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Doporučení pro společnost: 

Nejvýznamnějšími zákazníky (odběrateli) jsou pro společnost závody, které používají 

nástroje určené pro frézování a soustružení (resp. řezné a tvářecí nástroje). Pramet 

Tools, s. r. o. prodává své výrobky a služby převážně zákazníkům střední velikosti, a to 

prostřednictvím přímého prodeje nebo prostřednictvím svých distributorů. Poměr 

prodeje mezi těmito dvěma distribučními kanály se na jednotlivých trzích liší, což 

souvisí s rozdílnými zvyklostmi trhu a postavením společnosti na příslušném trhu. Pro 

společnost bude tedy vhodné využít zajišťovacích instrumentů u zákazníků, se kterými 

nemá přímý kontakt, jejich vyjednávací pozice není příliš silná (nemají v záloze jiného 

spolehlivého dodavatele a nemohou tak snadno přestoupit ke konkurenci), a kteří budou 

ochotni akceptovat požadavky na zajištění. 

Dokumentární akreditiv  bude nejvýhodnější využít při exportu do vzdálenějších a 

rizikovějších teritorií. Jednoznačnou radou je, aby se společnost snažila dohodnout co 

nejjednodušší dokumenty tak, aby byla minimalizována možnost jejich případných 

závad a došlo k úspěšnému proplacení. Za využití akreditivu společnost sice zaplatí 

bance určitou částku, ta ale může být dobrou investicí právě pro získání větší jistoty 

v obchodním styku. Poplatek za avizování akreditivu se ve většině případů pohybuje 

v řádu jednotek tisíc korun, za jeho faktické využití poté klient platí několik desetin 

procenta z výše akreditivu. Obecně platí, že výše poplatků se odvíjí od  výše částky a 

doby platnosti akreditivu. Za poradenství samozřejmě klient neplatí nic, zaplatí až za 

poskytnutí konkrétního produktu. Firma by se měla zabývat i tím, kolik by ji stály 

případné vícenáklady. Ceník poplatků souvisejících s dokumentárními platbami je 

uveden na následujícím obrázku 6. 
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Dodavatelský (exportní) dokumentární akreditiv – sazebník Komerční banky 

Avizování      

(včetně avizování navýšení hodnoty)     0,2%, min. 1 000 Kč 

(vč. avizování  navýšení hodnoty akreditivu vystaveného KB)   0,1%, min. 500 Kč 

Potvrzení (za celou dobu splatnosti)      individuálně, v závislosti na míře kreditního rizika, min 1 000 Kč 

Změna         750 Kč 

Kontrola dokladů a výplata akreditivu   0,3% z vyplacené částky, min. 1 000 Kč 

Výplata akreditivu vystaveného KB    0,125%, min. 1 000 Kč 
 
Kontrola a odeslání dokladů k inkasu, kontrola a  0,3% z částky dokladů, min. 1 000 Kč  
uvolnění předložených dokladů bez placení 
 
Závady v dokladech (příp. vystavení indemnity)    500 Kč 
 
Příslib postoupení výtěžku       2 000 Kč 
 
Převod akreditivu     0,15% z převedené částky, min. 2 000 Kč 
 
Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky   2 000 Kč 

- úhrada od jiného peněžního ústavu 
 
Příprava forfaitu        3 000 Kč 
 
Pozn.: Cena se vybírá srážkou z výnosu akreditivu nebo z účtu klienta. Výlohy se účtují i v případě, kdy 
akreditiv není použit 
 
Ostatní položky v souvislosti s dokumentárními platbami: 
- předkontrola dokladů  500 Kč 
- za zprávu podanou SWIFT 150 Kč 
- faxová zpráva   30 Kč za 1 stránku 
 

Obrázek 6: Sazebník KB pro dokumentární akreditiv (zdroj: http://www.sazebnik-kb.cz) 

 

Stejně tak bankovní záruku je vhodné využít u stejného typu zákazníků popsaného 

výše, nebo u těch, kteří jsou pro společnost noví a neznámí a mohli by časem vykazovat 

neseriózní obchodní jednání. Při jednání se zahraničními partnery z rizikovějších oblastí 

by si měla dát společnost pozor na politické, komerční, makroekonomické nebo externí 

riziko, které jí hrozí, nebo které bude muset podstoupit a díky kterým nemusí být banka 

poskytující záruku dostatečně důvěryhodná. Například nejrizikovějšími oblastmi (se 
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středním a vyšším stupněm rizika) jsou v rámci Evropy Portugalsko, Litva, Maďarsko, 

Bulharsko a Rumunsko.6 

Politické riziko zohledňuje např. situaci interní a externí bezpečnosti, politickou 

kompetenci a konzistenci a všechny ostatní faktory, které stanovují, zda země podporuje 

otevřené podnikatelské prostředí. 

Komerční riziko zahrnuje neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační 

transparenci, stupeň systémové korupce a všechny ostatní faktory, které určují, zda 

obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí. Komerční riziko může 

mít v mezinárodním obchodě následující podobu: 

- odstoupení obchodního partnera od kontraktu 

- nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem 

- bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem 

- platební nevůle nebo platební neschopnost dlužníka 

Makroekonomické riziko zohledňuje míru inflace, státní rovnováhu, růst zásoby peněz a 

všechny ostatní faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický 

růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí. 

Externí riziko zohledňuje stávající účetní bilanci, kapitálové toky a devizové rezervy, 

míru externího zadlužení a všechny ostatní faktory, které určují, zda země může 

generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční 

závazky. 

 

 

                                                 
6 Tyto údaje i následující informace o typech obchodních rizik jsou převzaty z výzkumu společnosti    
Dun & Bradstreet ČR, který byl proveden ke dni 12. 5. 2009, zdroj: http://www.dbis.cz, dostupné ke dni 
13.5. 2010 
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4.2.2 Vymáhání pohledávek po splatnosti 

Největším nepřítelem je v tomto případě čas. U pohledávek platí, že s rostoucí dobou po 

splatnosti se značně snižují šance na její realizaci. Ihned po uplynutí lhůty splatnosti by 

se měly zahájit aktivní kroky, protože jen aktivní přístup k pohledávkám a pravidelná 

komunikace s dlužníky vede většinou k úspěchu a brzké úhradě. Doporučuji tedy 

následují postup: 

1) Ještě před zasláním první písemné upomínky své zákazníky oslovit s dotazem, 

zda zakázka proběhla v pořádku a faktura bude v následujících dnech uhrazena. 

2) Ihned po uplynutí lhůty splatnosti telefonicky urgovat a zároveň písemně 

upomínat úhradu faktur, a to nejpozději do dvou týdnů po splatnosti. 

3) Nastavit závazný interní systém kontroly lhůt splatnosti a pokud možno 

automatického generování upomínek.  

4) Stanovit vždy přesnou lhůtu k úhradě. 

5) Kontrolovat stanovené termíny k úhradě a podnikat opatření k zajištění závazku 

– uznání dluhu, splátkové kalendáře, zápočty 

6) K soudnímu řešení přistoupit až po vyčerpání veškerých interních i externích 

možností mimosoudního vyrovnání. 

7) Zamezit kumulaci dluhů u problémových zákazníků, tedy stop-stav v úvěrové 

politice nebo varovný signál v informačním systému. 

8) V případě opakovaných prázdných slibů a jejich nedodržení je důležité rychle a 

včas předat problémového dlužníka do správy specializované inkasní agentuře. 

V České republice existuje kolem dvou set agentur, které nabízejí správu, odkupy nebo 

vymáhání pohledávek. Inkasní agentury utvořily vlastní  svaz – Asociaci inkasních 

agentur, která má mezinárodní vazby na evropské instituce sdružené do federace 

FENCA. Všichni členové jsou vázáni etickým kodexem a stanovami. Ty zmiňují 
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nutnost rychlé a efektivní práce s pohledávkami a hájení zájmů věřitelů při zachování 

dobré pověsti oboru a osobní nedotknutelnosti dlužníka. (11) 

Při rozhodování, komu svěřit inkaso pohledávky, je důležitá výše nákladů, rychlost a 

úspěšnost. Outsourcing inkasa se rozhodně vyplatí firmě uváděné jako druhé v pořadí, 

protože specializovaná inkasní společnost je úspěšnější, je schopna vyvinout dostatečný, 

ale korektní tlak na dlužníka, nenarušuje komunikaci mezi věřitelem a dlužníkem a je 

schopna provádět tuto činnost úsporněji (disponuje vyškolenými zaměstnanci a 

příslušným softwarovým vybavením). Přestože pro outsourcing inkasa mluví řada 

skutečností, je třeba věnovat pozornost volbě vhodné inkasní kanceláře. 

Jako vhodnou inkasní agenturu v rámci externí správy pohledávek bych navrhovala 

společnost CREDITREFORM, s. r. o. Jednak působí na trhu už více než 125 let, takže 

má dlouholetou tradici a velmi dobré reference. Dále má mezinárodní působnost ve 20 

evropských zemích se 175 provozovnami po celé Evropě. Je to jeden 

z nejvýznamnějších poskytovatelů informačních služeb a podpory v oblasti řízení rizik, 

který upevňuje obchodní vztahy a staví zahraniční investice na solidní úroveň. 

Společnost CREDITREFORM je schopná poskytnout kompetentní informace o 

obchodních partnerech, týkající se jejich bonity, struktury a financí. Rovněž je ochotná 

po e-mailovém zaslání údajů o stáří a výši pohledávky včetně identifikace dlužníka, 

zdarma posoudit vymahatelnost pohledávky a sdělit podmínky pro vymáhání. (11) 

V rámci svých služeb nabízí upomínkové řízení a inkaso. Tzn. že mimo jiné nabízí 

upozorňovací razítko, že splatnost faktur je hlídána nebo že jsou pohledávky věřitele 

spravovány inkasní firmou, a tak je dlužník upozorněn na možné předání 

problematických pohledávek do cizí správy. Dále nabízí soudní inkaso pohledávek 

v případě, že je s některým dlužníkem obzvláště obtížné jednání. CREDIREFORM má 

při mimosoudním vymáhání úspěšnost 75%. Zbytek končí právě u soudu, kde se podaří 

vymoci další zhruba pětinu. Znamená to tedy, že jen 5% pohledávek je v tomto případě 

skutečně nedobytných. Další nabízenou službou je hromadné inkaso pohledávek 

s pomocí speciálního software a call centra. Externí správa pohledávek tak funguje na 

bázi pravidelného předávání neuhrazených pohledávek po splatnosti v měsíčních 

intervalech, častější (většinou týdenní) je frekvence sdělování dat o úhradách. Tato 
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služba se týká především velkého počtu drobných pohledávek v rámci obchodu B2C (tj. 

pohledávky za spotřebiteli). Zahraniční inkaso pohledávek patří v oblasti vymáhání 

pohledávek k těm nejsložitějším. Proto společnost pro tuto oblast disponuje specialisty, 

kteří znají nejlépe mentalitu a zvyklosti dané země. K moderním trendům v rámci 

managementu pohledávek patří bezpapírové zpracování zakázek – tzv. webinkaso. Tuto 

službu rovněž nabízí CREDIREFORM, která zahájí svou činnost  pouze na základě 

elektronických dat (identifikační údaje o dlužníkovi a detaily faktur), které předá klient 

přes webové rozhraní nebo v dohodnuté struktuře v zašifrované podobě. Poslední 

nabízenou službou je dohlížecí řízení, kdy společnost sleduje dlužníka po dobu až 10 

let, po kterou jsou pravomocná soudní rozhodnutí vykonatelná. 7 

Žádná tato služba však není zadarmo. Pramet Tools, s. r. o. tak bude muset počítat 

s určitými náklady, které se odvíjejí od výše provize, kterou požaduje inkasní agentura. 

Tato provize závisí především na výši a stáří pohledávky. Na trhu pohledávek se 

vyvinula velmi silná konkurence, takže se vyprofilovaly obecné cenové podmínky, 

které se však velmi často individuálně upravují. Obvyklé provize z vymožených částek 

se u tuzemských pohledávek ne starších než půl roku pohybují kolem 10%. Zahraniční 

inkaso je však cenově o něco dražší. V evropských zemích se pohybuje kolem 15%, 

většinou je nutné počítat s administrativním zpracovatelským poplatkem. Cenové 

rozdíly jsou také mezi pohledávkami za firmami (B2B) a pohledávkami za spotřebiteli 

(B2C). Jako ve všech oborech i zde platí pravidlo, že s rostoucím objemem zakázek je 

inkasní agentura svolnější k nižším provizím. (11) 

 

4.2.3 Faktoring jako nástroj zrychlování obratu pohledávek 

Tento model financování je výhodné využít zejména v době, kdy se hospodářství 

nevyvíjí zrovna příznivě. Faktoring totiž znamená rychlý přísun reálných peněz do 

podniku vzápětí po dodávce zboží a jestliže společnost využívá jeho pojištěnou formu, 

pak může být faktoring i určitým garantem zaplacení pohledávek. Pojištění pohledávek 

by se mělo navíc stát standardní součástí finančního řízení firem, obzvláště pak 

v ekonomicky kolísavém prostředí. (3) 

                                                 
7 Zdrojem informací o poskytovaných službách je http://web.creditreform.cz, dostupné ze dne 29.3.2010 
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Z pohledu dodavatele představuje faktoring průběžný odkup krátkodobých pohledávek 

ze strany faktoringové společnosti. Převezme-li faktor při odkupu pohledávek rovněž 

platební riziko odběratele (což bývá většinou pravidlem), potom dochází k eliminaci 

rizika platební neschopnosti. Jednou z hlavních výhod je, že klient nemusí čekat na 

zaplacení od odběratele Peníze má okamžitě k dispozici a může je použít např. na 

zaplacení svých vlastních závazků. U bezregresního faktoringu, kdy pohledávky jsou i 

pojištěné, má klient jistotu vrácení až 100% nominální hodnoty pohledávky, a to do 90 

dnů po její splatnosti. V tomto případě přebírá faktor riziko v plné výši hodnoty 

pohledávky nebo  se spoluúčastní na riziku ve výši 10 – 15%. (5)  

Faktoring je tedy komplexní produkt a řeší klientům financování krátkodobých 

pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro 

případ platební nevůle, či platební neschopnosti odběratele. Jednou smlouvou na 

jednom místě tak klient získává správu a inkaso pohledávek, financování a zajištění 

rizika.  

Ideální je pro expanzivní společnosti pravidelně dodávající více odběratelům, se 

splatnostmi obvykle od 30 do 90 dnů a které plánují obrat přes faktoringovou společnost 

v min. výši 20 mil. Kč za rok (včetně DPH).  Případné zápočty by měly být  do 10% a 

pohledávky nesmí být zatíženy právem třetího subjektu. Koncentrace obratů na jednoho 

odběratele by neměla být vyšší než 30% a mělo by se jednat o odběratele (5 – 10 

zákazníků), s nimiž není klient majetkově a personálně propojen. (3) 

V případě exportu do zahraničí bývá zvykem transakci provádět s pomocí dvou 

faktoringových společností, z nichž jedna má sídlo v místě klienta (dodavatele), druhá 

v místě zákazníka (odběratele). Je to zejména z důvodu jednoduššího vyřizování 

v rámci určitého právního prostředí a obchodních zvyklostí daného státu, včetně 

důkladné znalosti prostředí a subjektů pohybujících se na trhu. (20) 

Jak faktoring konkrétn ě funguje? 

Klient pravidelně dodává zboží svým odběratelům, kopie faktur posílá faktorovi, který 

většinou standardně do dvou dnů proplácí 80% až 90% hodnoty postoupené 

pohledávky. Faktor dále o pohledávky pečuje, zajišťuje jejich včasné inkaso, v případě 
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prodlení placení od odběratelů zasílá upomínky, organizuje kolektování a právní 

podporu. K datu splatnosti pohledávek hradí odběratelé faktury na účet faktora a ten 

následně doplácí klientovi zbývajících 10 – 20%. Jestliže však pohledávka v době 

splatnosti uhrazena není, pak faktor realizuje upomínkové řízení nebo další kroky 

směřující ke splacení pohledávky do 90 dnů od data její splatnosti. Není-li pohledávka 

uhrazena ani teď, pak se buď převede zpět na dodavatele, který faktorovi vrátí 

poskytnuté předfinancování (regresní faktoring), nebo je pohledávka nahlášena 

pojišťovně a ta po uplynutí karenční lhůty vyplatí pojistné plnění (bezregresní 

faktoring). (3, 5) 

Kolik faktoring podnik stojí?  

Náklady faktoringu jsou závislé na rozsahu služeb, které klient požaduje a odvíjejí se od 

aktuální ceny peněz na trhu. Rovněž vychází z ekonomicko-finanční kvality dodavatele 

a jeho odběratelů. Hrubým výpočtem se standardně jedná o 1,5 – 2% z hodnoty 

pohledávky. Cena se skládá ze dvou hlavních složek, a to z faktoringového poplatku a 

úrokové sazby. 

Faktoringový poplatek je stanoven v procentní výši a je účtován z hodnoty 

pohledávky za poskytnutí správy, inkasa, vymáhání, případně pojištění pohledávek. 

Úroková sazba je účtována z výše poskytnutého předfinancování od data poskytnutí do 

data úhrady pohledávky.  Její výše se skládá z příslušné sazby PRIBOR (pro CZK) / 

EURIBOR (pro Euro) + marže v % p.a. v závislosti na riziku pohledávky.  

Faktor si může dále účtovat některé další poplatky dle sazebníku, např. poplatek za 

posouzení obchodního případu, za změnu faktoringové smlouvy, monitorovací poplatky 

za pojištěného dlužníka (117 – 240 Kč měsíčně u ČSOB Faktoring, a. s.), poplatek za 

stanovení úvěrového limitu (500 – 2 800 Kč rovněž u ČSOB), měsíční paušální 

poplatek za využívání elektronické správy pohledávek (450 Kč u ČSOB)  apod. 
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Modelový příklad 

Fakturovaná částka  100 000 Kč 
Doba splatnosti  60 dnů 
Výše zálohové platby  80% 
Faktoringový poplatek 0,6%  
(průměrná cena pro klienty s ročním obratem cca 30 – 50 mil. Kč) 

 
Úrok z profinancování  
1 M PRIBOR (tj. 1,23% k 29.3.2010) + 3,0% p. a  = 4,23% 

 
1. den  Dodavatel vystaví fakturu a kopii s dodacím listem zašle faktorovi 

 
2. den Faktoringová společnost propočte výši zálohy a poskytne 

dodavateli zálohu 100 000 Kč x 80% = 80 000 Kč 
 

61. den Odběratel zaplatí ve prospěch faktoringové společnosti 100 000 
Kč. Ta doplatí klientovi 20 000 Kč, propočte faktoringový 
poplatek a úrok z profinancování 

   100 000 Kč x 0,6% = 600 Kč → faktoringový poplatek 
80 000 Kč x (60 / 365) x 4,23% = 557 Kč → úrok 
z profinancování 

 
Faktoringová společnost fakturuje klientovi náklady faktoringu 600 Kč + 557 Kč 
= 1 157 Kč. Kompletní náklad faktoringové služby představuje 1,2% nominální 
hodnoty pohledávky.  

 
Obrázek 7: Modelový příklad výpočtu nákladů faktoringu 

Poskytovatelé faktoringu 

Současnými poskytovateli faktoringových služeb jsou mimo jiné členové Asociace 

faktoringových společností, kteří požadují faktoringový poplatek a úrok 

z profinancování, uvedený v následující tabulce 14: 

Poskytovatel 
Faktoringový 

poplatek Úrok z profinancování 
D. S. Factoring, s. r. o. 0,4 - 1,6%  
Factoring České spořitelny, a. s.  0,3 - 1,5%  
Factoring KB, a. s. 0,4 - 1,3% 
HVB Factoring, a. s. (UniCredit Factoring) 0,3 - 1,8% 
NLB Factoring, a. s. 0,3 - 1,9% 
ČSOB Factoring, a. s. 0,2 - 1,4%  
TRANSFINANCE, a. s. 0,2 - 1,0% 

 
Sazba PRIBOR / EURIBOR + 

marže 2,6 - 3,9%  
(klientská sazba) 

 
 
 
 

Tabulka 14: Ceny poskytovatelů faktoringu 
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Doporučení pro společnost 

Společnosti Pramet Tools, s. r. o. bych tedy v rámci výše popsaného faktoringu 

doporučovala využít faktoringu bezregresního, protože poskytuje především jistotu 

budoucích příjmů. Vyřeší tím tak několik problémů najednou. Zlepší se jí peněžní toky, 

bude mít více disponibilních peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na provozní, 

investiční a finanční výdaje, tím pádem se zlepší její okamžitá likvidita (nemusí vázat 

prostředky v pohledávkách). Rovněž se zrychlí doba obratu pohledávek, dojde ke 

zlepšení výnosnosti aktiv a zvýšení obratu, což bude určitě pozitivní. 

Další výhody: 

1) urychlení inkasa, protože je možné nechat pohledávku proplatit ještě před 

termínem splatnosti 

2) možnost poskytnout delší odložené splatnosti pro své zákazníky (odběratele) a 

zvýšení konkurenceschopnosti 

3) náklady na úhradu služeb faktorovi jsou zpravidla nižší než je úrok z úvěru,  a 

nepožaduje se žádné další ručení jako tomu bývá u úvěrů 

4) snížení nákladů na získání informací o bonitě zákazníků, zjednodušená 

administrativa pohledávek 

5) jedná se tedy o flexibilní formu financování bez dalšího zajištění a bez 

zvyšování celkové zadluženosti dodavatele 

6) obchodování na otevřený účet, možnost vývozu nebo dovozu zboží bez nutnosti 

otevírání akreditivů 

Přínosy faktoringu je však třeba vždy vyhodnocovat v kontextu s jeho náklady 

(faktoringový poplatek, úrok), s možností odchodu některých klíčových zákazníků 

(v případě otevřeného faktoringu může informace o postoupení pohledávek 

zapůsobit na zákazníky negativně) a rovněž s ohledem na skutečnost, že ne všechny 

pohledávky budou pro faktoringovou společnost akceptovatelné a bude je tedy 

ochotna profinancovat. 
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ZÁVĚR 

Jak bylo již v úvodu této práce zmíněno, mým cílem bylo zhodnotit finanční situaci 

společnosti Pramet Tools, s. r. o. a identifikovat slabé stránky v této oblasti. Na základě 

údajů zjištěných pomocí metod finanční analýzy bylo dalším úkolem stanovit návrhy a 

opatření, která povedou k eliminaci zjištěných nedostatků a k celkovému zlepšení 

finančního zdraví této vybrané společnosti. 

Po použití základních elementárních metod finanční analýzy jsem dospěla k výsledkům, 

které jsem se snažila průběžně interpretovat a vyhodnocovat v podobě grafů, tabulek a 

slovního vyjádření. Takto zjištěné poznatky mi pomohly k tomu, abych definovala 

hlavní problémy, se kterými se společnost potýká a na které je potřeba se zaměřit. Jedná 

se zejména o tyto nedostatky: příliš nízký krátkodobý finanční majetek a s tím 

související problémy s příliš nízkou okamžitou likviditou podniku, neustále rostoucí 

pohledávky z obchodních vztahů a jejich prodlužující se doba obratu a zvyšující se stav 

zásob a s nimi spojený nízký obrat zásob. 

Takto odhalené nedostatky jsem následně využila k tomu, abych na jejich základě 

stanovila návrhy a doporučení na opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. 

Největší pozornost jsem v této souvislosti věnovala pohledávkám. 

V rámci samotných návrhů jsem postupovala následovně. Nejprve jsem se zabývala 

řízením likvidity, kde navrhuji snahu o krátkodobé odložení nákupu, případně vyvíjení 

tlaku na inkaso pohledávek. Poté jsem se zaměřila na samotný management pohledávek, 

kde postupuji ve třech krocích: 

1. V rámci preventivních opatření vzniku pochybných či nedobytných pohledávek 

navrhuji v budoucnu u nově vznikajících pohledávek využít vhodné zajišťovací 

nástroje, které jsou popsány v kapitole 4.2.1. 

2. U pohledávek, které jsou již po splatnosti navrhuji předat je do správy externí 

inkasní agentury CREDITREFORM, s. r. o., která zajistí jejich vymáhání. 
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3. V oblasti zrychlování obratu již existujících pohledávek před splatností 

doporučuji jejich předání faktoringové společnosti a využít tak bezregresního 

faktoringu. Podmínky, cena a principy fungování jsou popsány v kapitole 4. 2.3. 

Při využití tohoto nástroje se společnosti zlepší její peněžní toky, bude mít více 

disponibilních peněžních prostředků a tím pádem se zlepší její okamžitá likvidita. 

Rovněž se zrychlí doba obratu pohledávek, dojde ke zlepšení výnosnosti aktiv a zvýšení 

celkového obratu, což bude jistě pozitivní. Podnik bude mít také možnost poskytnout 

svým zákazníkům delší odloženou dobu splatnosti. 

Myslím si, že cíl této diplomové práce byl splněn a pro společnost Pramet Tools,  s. r. o. 

by mohly být mé návrhy a doporučení přínosné. 
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EBIT – výsledek hospodaření před úroky a zdaněním 
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ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

T – tržby 

U – nákladové úroky 

VH – výsledek hospodaření 



101 

SEZNAM TABULEK A GRAF Ů 

Tabulka 1:  Spřízněné osoby (zdroj: Seco Tools annual report 2008)............................ 16 

Tabulka 2: Váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele v Rychlém testu (zdroj: 8) ..........54 

Tabulka 3: Přehled tržeb a výnosů v jednotlivých letech ............................................... 65 

Tabulka 4: Přehled jednotlivých druhů nákladů v jednotlivých letech .......................... 67 

Tabulka 5: Vývoj cash-flow v jednotlivých letech......................................................... 69 

Tabulka 6: Vývoj  likvidity v jednotlivých letech .......................................................... 71 

Tabulka 7: Vývoj ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech .................................... 73 

Tabulka 8: Vývoj ukazatelů aktivity v jednotlivých letech ............................................ 75 

Tabulka 9: Vývoj indikátoru bonity v jednotlivých letech ............................................. 77 

Tabulka 10: Hodnocení rychlého testu v jednotlivých letech......................................... 77 

Tabulka 11: Hodnocení Altmanova indexu v jednotlivých letech ................................. 78 

Tabulka 12: Hodnocení indexu IN01 v jednotlivých letech ........................................... 78 

Tabulka 13: Vývoj pohledávek po splatnosti v jednotlivých letech............................... 84 

Tabulka 14: Ceny poskytovatelů faktoringu................................................................... 94 

 

Graf 1: Vývoj hlavních položek aktiv v jednotlivých letech .......................................... 60 

Graf 2: Vývoj hlavních položek oběžného majetku v jednotlivých letech..................... 62 

Graf 3: Vývoj základních položek pasiv v jednotlivých letech ...................................... 63 

Graf 4: Vývoj položek vlastního kapitálu v jednotlivých letech .................................... 63 

Graf 5: Vývoj jednotlivých tržeb a nákladů.................................................................... 68 

Graf 6: Vývoj výsledku hospodaření v jednotlivých letech ........................................... 68 

Graf 7: Vývoj rozdílových ukazatelů v jednotlivých letech ........................................... 70 

Graf 8: Struktura okamžité likvidity v roce 2008 (zdroj: INFA).................................... 72 

Graf 9: Vývoj rentability v jednotlivých letech .............................................................. 72 

Graf 10: Srovnání podílu vlastního kapitálu a bankovních úvěrů na celkových pasivech   

              v roce 2008 (zdroj: INFA) ................................................................................ 75 

Graf 11: Vývoj vybraných soustav ukazatelů v jednotlivých letech .............................. 79 

 



102 

Obrázek 1: Logo skupiny Seco Tools............................................................................. 12 

Obrázek 2: Původní logo společnosti Pramet Tools, s.r.o. ............................................. 14 

Obrázek 3: Nové logo společnosti Pramet Tools, s.r.o................................................... 14 

Obrázek 4: Dceřiné společnosti a zástupci Skupiny Seco Tools .................................... 16 

Obrázek 5: Přehled hlavních trhů (zdroj: Seco Tools annual report 2008) .................... 23 

Obrázek 6: Sazebník KB pro dokumentární akreditiv.................................................... 87 

Obrázek 7: Modelový příklad výpočtu nákladů faktoringu............................................ 94 

 



103 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Horizontální analýza 

Příloha č. 2 – Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích za rok 2008 

Příloha č. 3 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích za rok 2007 

Příloha č. 4 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích za rok 2006 

Příloha č. 5 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích za rok 2005 

 

 



 I 

Příloha č. 1 – Horizontální  analýza 

Relativní zm ěna oproti minulému období Absolutní zm ěna oproti minulému období 

Položky VZZ 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 37,2% 25,9% 25,7% 27,1% -4,6% 28 447 27 147 33 975 45 033 -9 702 

Tržby za prodej výrobků a služeb 23,6% 26,5% 23,2% 27,2% 0,4% 130 886 182 077 201 373 291 002 5 672 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 539,2% -52,7% -24,5% 95,2% -31,1% -526 747 -10 064 -2 212 6 496 -4 148 

Tržby z prodeje CP a podílů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

Tržby celkem 27,6% 24,6% 23,1% 27,6% -0,5% 175 443 199 160 233 136 342 531 -8 178 

Výnosy z dlouhodobého fin. majetku xxx 89,8% 28,1% 136,0% 9,0% 3 936 3 534 2 101 13 015 2 041 

Výnosové úroky 44,5% 64,7% 276,1% -38,0% 192,3% 89 187 1 314 -680 2 134 

Ostatní provozní výnosy -6,4% 48,7% -7,5% 27,7% -15,4% -468 3 317 -763 2 597 -1 847 

Osataní finanční výnosy 32,4% 51,4% 39,3% -42,7% 142,8% 4 586 9 649 11 170 -16 892 32 399 

Mimořádné výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 37,6% 56,0% 29,7% -3,2% 59,5% 8 143 16 687 13 822 -1 960 34 727 

Suma tržeb a výnosů 28,0% 25,7% 23,4% 26,1% 1,6% 183 586 215 847 246 958 340 571 26 549 

Obchodní marže 41,9% 58,4% 50,0% 8,6% -7,7% 7 576 14 970 20 328 5 258 -5 100 

Výkony 30,1% 25,3% 25,4% 24,6% 0,9% 164 129 179 488 225 975 274 513 12 672 

Výkonová spotřeba 37,2% 24,5% 32,4% 26,8% 3,0% 92 084 83 302 137 095 150 141 21 297 

Přidaná hodnota 25,2% 28,1% 21,5% 21,0% -1,8% 79 621 111 156 109 208 129 630 -13 725 

Provozní náklady 37,2% 13,5% 22,4% 26,9% 8,4% 179 539 89 460 168 350 247 404 98 310 

náklady vynaložené na prodané zboží 35,7% 15,4% 14,9% 37,8% -3,2% 20 871 12 177 13 647 39 775 -4 602 

výkonová spotřeba 37,2% 24,5% 32,4% 26,8% 3,0% 92 084 83 302 137 095 150 141 21 297 

osobní náklady 10,9% 13,4% 12,4% 22,0% 25,8% 12 921 17 530 18 496 36 779 52 538 

daně a poplatky -5,5% -21,5% 17,2% 28,6% 56,3% -27 -99 62 121 306 

odpisy DHM a DNM 13,2% 0,9% 33,6% 27,6% 19,1% 7 081 571 20 560 22 551 19 866 

ZC prodaného dl. majetku a materiálu 721,9% -79,2% -41,7% 139,0% -33,7% 15 665 -14 121 -1 547 3 012 -1 743 

změna stavu rezerv -338,7% -60,4% -279,0% -17,4% -94,4% 25 613 -10 901 -19 948 2 223 9 980 

ostatní provozní náklady 55,8% 6,7% -0,1% -45,3% 7,7% 5 331 1 001 -15 -7 198 668 

Finanční náklady 10,5% 32,8% 76,0% -31,0% 111,9% 2 661 9 177 28 251 -20 268 50 513 

nákladové úroky -61,1% 84,0% 174,3% 90,1% 138,3% -1 864 999 3 814 5 410 15 788 

ostatní finanční náklady 20,3% 30,5% 69,9% -43,2% 103,0% 4 525 8 178 24 437 -25 678 34 725 

Náklady celkem 35,9% 14,3% 24,9% 23,1% 12,3% 182 200 98 637 196 601 227 136 148 823 



 II  

 

Relativní změna oproti minulému období Absolutní změna oproti minulému období 

Položky VH 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Provozní VH 19,1% 61,7% 30,6% 21,5% -22,0% 28 679 110 428 88 625 81 233 -101 133 

Fianční VH -54,4% -84,0% 1712,5% -108,6% -949,4% 5 950 4 193 -13 666 15 711 -11 839 

VH před zdaněním 24,87% 65,9% 26,0% 26,7% -24,6% 34 629 114 621 74 959 96 944 -113 072 

VH za účetní období (EAT) 31,89% 126,19% 39,26% -10,85% -42,84% 30 819 160 859 113 200 -43 583 -153 330 

Položky CF   

CF z provozní činnosti 20,0% 18,5% 30,0% 21,8% -0,6% 33 288 37 083 71 123 67 049 -2 075 

CF z investiční činnosti 80,2% 71,0% 72,3% -20,3% 42,5% -41 417 -66 075 -115 026 55 730 -92 782 

CF z finanční činnosti 2,8% -104,6% -2183,0% 20,6% -28,4% -3 131 119 251 -114 474 -22 459 37 464 

CF celkem -268,4% -1277,7% -190,4% -133,4% -228,3% -11 260 90 259 -158 377 100 320 -57 393 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III  

 

Relativní změna oproti minulému období Absolutní změna oproti minulému období 

Položky rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková aktiva 19,0% 39,9% 33,4% 19,6% 7,1% 112 069 280 562 328 731 256 604 110 981 

Stálá aktiva 10,0% 31,7% 35,2% 20,5% 15,1% 34 647 120 717 176 680 139 120 123 093 

Dlouhodobý hmotý majetek 12,2% 30,7% 35,6% 19,4% 16,0% 40 885 115 928 175 437 129 412 127 661 

Dlouhodobý nehmotný majetek -90,5% -55,1% 90,7% 273,1% -55,6% -6 615 -383 283 1 625 -1 234 

Dlouhodobý finanční majetek 11,6% 142,9% 11,0% 82,7% -18,7% 377 5 172 970 8 073 -3 334 

Oběžná aktiva 31,8% 49,9% 31,7% 18,5% -1,6% 77 249 159 801 152 323 117 130 -11 991 

Zásoby 60,1% 16,9% 28,9% 32,6% 22,5% 59 631 26 793 53 660 78 068 71 372 

Dlouhodobé pohledávky 0,0% xxx 313,7% -51,5% -100,0% 0 26 370 82 729 -56 155 -52 944 

Krátkodobé pohledávky 19,6% 15,6% 21,3% 58,8% 0,5% 24 682 23 443 37 116 124 079 1 836 

Krátkodobý finanční majetek -39,1% 755,9% -79,8% 132,2% -73,0% -7 064 83 195 -75 182 25 138 -32 255 

Časové rozlišení 23,6% 4,9% -28,6% 52,2% -11,7% 173 44 -272 354 -121 

Celková pasiva 19,0% 39,9% 33,4% 19,6% 7,1% 112069 256 604 256 604 256 604 110 981 

Vlastní kapitál 15,4% 41,1% 31,2% 7,9% -16,0% 60 875 187 845 201 115 67 121 -145 666 

Základní kapitál 0,0% 0,0% 30,0% 3,1% 0,0% 0 0 75 000 10 000 0 

Kapitálové fondy xxx 30,3% 19,9% 33,1% 8,5% -1 594 -483 -413 -824 -281 

Rezervní fondy 38,4% 36,6% 36,6% 0,0% 3,1% 4 832 6 373 8 709 0 1 000 

VH minulých let 72,5% -84,5% 803,7% 113,4% 3,6% 26 818 -53 904 79 619 101 528 6 945 

VH běžného účetního období 31,9% 126,2% 39,3% -10,9% -42,8% 30 819 160 859 113 200 -43 583 -153 330 

Cizí zdroje 26,3% 37,8% 37,7% 39,1% 40,6% 51 194 92 717 127 564 182 228 263 322 

Rezervy 151,7% -9,7% -29,1% -30,1% -34,9% 25 692 -4 139 -11 183 -8 207 -6 670 

Dlouhodobé závazky -5,7% -100,0% 0,0% 0,0% xxx -1 127 -18 697 0 0 41 669 

Krátkodobé závazky 104,4% 7,0% 30,3% 15,6% -11,5% 75 635 10 309 47 977 32 124 -27 482 

Bankovní úvěry a výpomoci -57,6% 291,4% 64,2% 68,2% 65,5% -49 006 105 244 90 770 158 311 255 775 

Časové rozlišení 0,0% 0,0% xxx 13951,9% -91,4% 0 0 52 7 255 -6 675 
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