


  
  

 

 

 

 



  
  

 



  
  

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví konkrétní firmy. Úvodní část 

popisuje teoretická východiska zpracování finanční analýzy, navazuje představení 

společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace firmy a 

výsledky jsou porovnány s konkurencí. V závěrečné části jsou navržena opatření 

k eliminaci slabých stránek v hospodaření firmy. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to carry out an appraisal of a financial condition of a company. 

In the first part, theoretical start-points of Financial Analysis are scrutinised, with an 

introduction of the company followed. By taking the advantage of the Financial 

Analysis method, the financial condition of the company is appraised and the outcomes 

are compared with competition. In the second part, proceedings for risk elimination in 

the company management are suggested. 
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Úvod  

Základním cílem podnikatelské činnosti (tj. stavem, kterého má podnik 

dosáhnout) je z pohledu zájmů vlastníků bezesporu maximalizace zisku. Na tento cíl 

však nelze pohlížet jen z krátkodobého hlediska, a proto je nutné do cílů zahrnout také 

likviditu, která je spojená s peněžními toky a která spolu s nimi vytváří předpoklad pro 

dlouhodobou existenci firmy. Požadovaným výsledkem by pak měla být dlouhodobá 

maximalizace hodnoty firmy.  

K posouzení míry naplňování těchto cílů a celkově finančního zdraví firmy je 

používána finanční analýza. Ta může sloužit samotným vlastníkům či managementu 

podniku, a to nejen pro zhodnocení minulých výsledků, ale také např. pro rozhodování 

o budoucích investicích. Podobně její výsledky o ziskovosti či likvidnosti mohou 

požadovat externí subjekty, např. investoři pro rozhodnutí o poskytnutí půjčky, vložení 

kapitálu apod. 

Zdrojová data pro finanční analýzu nám poskytnou podnikové výkazy – 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow. Jsou to veřejně dostupné údaje nebo údaje 

poskytnuté podnikem, je však nutné porozumět jednotlivým položkám, vyhodnotit 

jejich význam a správným způsobem je do analýzy zahrnout a zpracovat, v případě 

nutnosti je modifikovat tak, aby reálně vypovídaly o skutečnostech.  

Pomocí analytických metod lze data zprůhlednit, aby jednoduše a názorně 

vypovídala o finančním zdraví firmy, o jejích silných stránkách, kterých je třeba využít 

a na kterých by měl podnik stavět, a slabých stránkách, které je nutno eliminovat. 

K tomu není nezbytné použít všechny možné typy ukazatelů, naopak je vhodné vybrat 

ty, které popisují situaci firmy z námi požadovaného hlediska nejlépe a zajistí tím 

srozumitelnost výsledků. 

Správně provedená finanční analýza je jedním ze základních nástrojů sloužících 

k řízení podniku, a měla by proto být prováděna průběžně a detailně vyhodnocována by 

měla být alespoň jednou ročně. 
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Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení finančního stavu 

dřevozpracující firmy Kasalova pila, s. r. o s použitím finanční analýzy, přičemž 

srovnává data za minulých 7 let a provádí mezipodnikové srovnání s největšími 

konkurenty podniku. Její nedílnou součástí je také návrh opatření, která by měla vést 

k odstranění slabých stránek a celkovému zlepšení finančního zdraví podniku. 

Práce je rozdělena do několika základních částí. První z nich je zaměřena na 

vyložení účelu finanční analýzy, metod, které používá, a jejího vyhodnocení. Druhá část 

představuje vybranou firmu a pomocí kritické analýzy posuzuje její postavení vzhledem 

k okolí. V dalším oddíle jsou aplikovány teoretické poznatky a je provedena samotná 

finanční analýza společnosti. Následuje zkrácená finanční analýza konkurence pro 

mezipodnikové srovnání a porovnání výsledků s doporučenými a běžnými oborovými 

hodnotami. Poslední část tvoří vlastní návrhy změn usměrňujících finanční hospodaření 

podniku. 

Všechna potřebná vstupní data pro zhodnocení finanční situace podniku, 

tj. účetní závěrky, výroční zprávy, další interní materiály a užitečné informace mi byly 

poskytnuty ekonomickým ředitelem podniku. Ostatní data pro benchmarking jsem 

čerpala z webových stránek konkurentů a veřejně dostupných internetových zdrojů. 
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1. Cíl práce 

• Globální cíl 

Základním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku 

Kasalova pila, s. r. o. pomocí vybraných metod finanční analýzy, odhalení jeho silných 

a slabých stránek a návrh doporučení pro zlepšení ekonomické situace podniku. 

 

• Parciální cíle 

Splnění globálního cíle předpokládá naplnění následujících dílčích cílů: 

� Zhodnocení současného stavu firmy a jejího postavení pomocí SWOT analýzy. 

� Shromáždění a příprava dat k provedení finanční analýzy. 

� Posouzení úrovně podniku pomocí horizontální a vertikální analýzy, analýzy 

rozdílových a tokových ukazatelů, poměrové analýzy, aplikace bonitních 

a bankrotních modelů. 

� Odhalení trendů jednotlivých ukazatelů a jejich vývoj v čase. 

� Interpretace výsledků dílčích analýz. 

� Srovnání výsledků s doporučenými hodnotami, oborovými průměry a s konkurencí. 

� Vyhodnocení výsledků, odhalení silných a slabých stránek finanční situace podniku. 

� Návrh doporučení, které by měly vést k odstranění zjištěných nedostatků. 
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2. Metody zpracování 

Metodou rozumíme postup, kterým dospíváme ke správným poznatkům 

a vytváříme z nich uspořádaný celek. V této diplomové práci budou použity následující 

obecné vědecké metody poznávání: 

 

• Vědecký popis 

Vědecký popis zachycuje pozorovaný stav, je založen na materiálních pojmech 

popisujících kvantitativní a kvalitativní vlastnosti objektů. Nelze ho ztotožňovat 

s explanací (vysvětlením, zdůvodněním). Důležitými znaky vědeckého popisu jsou 

úplnost záznamu  a z něho vyplývající požadavek objektivity. 

 

• Analýza 

Analýza je metodou zkoumání složitých skutečností rozkladem na základní jevy, 

pronikání do podrobností a detailů s cílem pochopit tak celek. Postupným vydělováním 

nejdůležitějších částí odhalujeme podstatu a obecné vlastnosti jevů, věcí či procesů. 

Jednotlivé specifické metody finanční analýzy jsou specifikovány v kapitole 3.4. 

 

• Syntéza 

Syntéza je proces opačný analýze a navzájem se s ní doplňují. Označuje skládání 

jevu či procesu z několika základních částí (např. vyčleněných analýzou) v celek. Tím 

se odhalují vztahy mezi jednotlivými částmi navzájem i k danému celku. 

 

• Indukce  

Indukce znamená zobecňování, usuzování z jednotlivého na obecné, postup, kdy 

se z daných faktů dospívá k obecným závěrům. V tomto smyslu je nutno rozlišit indukci 
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úplnou (v případě,  kdy známe všechny podmínky a všechna dílčí fakta, jde o úplný, 

vyčerpávající výčet) a neúplnou (neznáme-li všechny prvky nebo fakta, ale jen některá, 

z nichž usuzujeme na obecné závěry; závěr nevyplývá z předpokladů nutně, má vždy 

jen pravděpodobnostní charakter). 

 

• Dedukce 

Dedukcí se rozumí usuzování od obecného k zvláštnímu, od důvodů  

k důsledkům. Je to základní metoda dokazování, při které se z platných předpokladů 

vyvozují nová tvrzení, pravdivý závěr. 

 

• Abdukce 

Abdukce znamená najít zákon, který dokáže vysvětlit výsledek. Je to takový typ 

úsudku, kdy jsou vytvářeny hypotézy pro pozorované jevy, které ho mají zdůvodnit. 

 

• Komparace 

Komparací chápeme usuzování o vlastnostech věcí, jevů na základě srovnávání 

údajů o chování daného objektu v různém prostředí, popř. o chování rozdílných objektů 

v tomtéž prostředí. 

[20], [22], [29] 
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3. Teoretická východiska práce 

3.1 Podstata, význam a postup finanční analýzy 

Finanční analýza poskytuje objektivní posouzení úrovně a efektivity 

hospodaření firmy, na kterém se podílí kvalita řízení firmy a které ovlivňuje postavení 

podniku na trhu. Posuzuje celkové finanční zdraví firmy, což zahrnuje možnost růstu 

podniku, jeho flexibilitu, míru zranitelnosti a další rizika související např. s likviditou. 

U finančně zdravého podniku lze předpokládat, že v blízké době nedojde k platební 

neschopnosti nebo k předlužení. Naopak finanční tíseň je charakterizována vážnými 

finančními potížemi, které nemohou být vyřešeny bez výrazných změn v provozní nebo 

ve finanční činnosti. 

Kompletní rozbor situace podniku by však neměl skončit pouhým výpočtem 

finančních ukazatelů, je nutno posoudit podnik v podmínkách jeho okolí i v konkrétním 

oboru, zhodnotit vývoj finanční situace a hospodaření podniku za několik období zpětně 

(určit trendy v časovém vývoji), odhalit příčiny jeho kladných či záporných změn 

a porovnat zjištěné výsledky s výsledky podobných podniků a s typickými odvětvovými 

hodnotami. To vše by nakonec mělo vyústit v rozhodnutí o vhodných změnách. 

 

 

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Z pohledu uživatelů výsledků finanční analýzy ji lze rozdělit do dvou oblastí:  

Externí finanční analýza slouží zejména k posouzení finanční důvěryhodnosti 

podniku z hlediska investorů a věřitelů, kteří chtějí vědět, zda na sebe neberou 

nepřiměřené riziko finanční ztráty a jestli je v dohledné době možno očekávat 

předpokládané výnosy. Mezi externí uživatele mohou patřit obchodní partneři, banky 

a jiní věřitelé, držitelé dluhopisů podniku, investoři, burzovní makléři, konkurenční 

firmy, stát a jeho orgány, auditoři, účetní a daňoví poradci podniku. Tato analýza 
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vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména 

účetních informací. 

Interní finan ční analýza se využívá pro potřeby podniku k posouzení 

spolehlivosti financí podniku, které by měly být oporou provozní činnosti při nezdarech 

a nesnázích v podnikání, či k zvážení realizace půjčky, podnikatelské expanze 

s následnými finančními náklady apod. Je zaměřena na zjištění likvidity firmy a celkové 

hodnocení jejích minulých výsledků. Mezi interní uživatele se tedy řadí majitelé firmy, 

manažeři, ale i zaměstnanci podniku, kteří se budou starat především o patřičný podíl 

mzdových nákladů na celkových, v případě držitelů zaměstnaneckých akcií bude 

v předmětu zájmu i zisk a rentabilita.. Analytikovi jsou v tomto případě k dispozici 

veškeré údaje z informačního systému podniku. 

 

 

3.3 Zdroje dat pro finanční analýzu 

3.3.1 Zdroje dat 

Základem dobré finanční analýzy jsou kvalitní podklady, ani sebelepší 

provedení totiž nemůže poskytnout správné výsledky o hospodaření firmy, bylo-li 

založeno na špatných podkladech. 

 Nejběžněji dostupné finanční informace o podniku jsou ve výroční zprávě 

společnosti. Výroční zpráva má velkou vypovídací schopnost, obsahuje zveřejněné 

údaje rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Dále je z ní možno vyčíst důležité 

skutečnosti týkající se uplynulého i předpokládaného vývoje podnikaní a výklad 

k finanční situaci podniku, hlavní události, změny organizace, řízení, změny výrobků a 

služeb apod. 

Pro detailní rozbor se nelze obejít bez popisu celkových ekonomických 

podmínek podniku a dodatečných informací o situaci v daném oboru, ve kterém firma 

podniká.
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Rozvaha vypovídá o stavu aktiv (majetku podniku a toho, co mu dluží ostatní 

subjekty) a pasiv (tj. způsobu financování aktiv a závazcích firmy) k určitému datu, 

většinou k poslednímu dni finančního roku firmy.  

Výkaz zisku a ztráty podává přehled o nákladech (např. na materiál, režie, 

mzdy zaměstnancům, daně aj.) a výnosech (z prodeje svých výrobků, služeb apod.) za 

určité období. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří zisk (či ztrátu) za běžné finanční 

období. 

Přehled o peněžních tocích zachycuje změny peněžních prostředků podniku. 

Rozlišujeme provozní cash flow (zobrazuje peněžní toky v rámci běžného provozu), 

investiční cash flow (zaznamenává změny peněz spojené s investováním) a finanční 

cash flow (odráží způsob financování podniku). 

 

3.3.2 Nedostatky účetních výkazů 

Účetní výkazy však mají některé slabé stránky, které by neměly být opomenuty. 

Účetní výkazy nejsou aktuální, vždy obsahují data týkající se minulosti. Závisí také na 

dni, ke kterému se sestavují – jiné údaje by byly na konci kalendářního roku a jiné např. 

v červenci. 

 

• Slabé stránky rozvahy: 

� Neodráží přesně současnou hodnotu podniku díky oceňování v historických 

cenách. 

� Hodnota některých položek musí být určena odhadem (týká se to např. 

zásob, dále je zohledněna návratnost pohledávek, či hodnota dlouhodobého 

majetku v závislosti na jeho životnosti). 

� Způsob odepisování stálých aktiv ovlivňuje jeho hodnotu a neodráží jeho 

skutečnou životnost. Nebere se v úvahu možnost zhodnocování aktiv.
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� Do výkazů nelze díky obtížnému ocenění zahrnout všechny položky, které 

mají určitou vnitřní finanční hodnotu (např. zkušenosti a kvalifikace 

zaměstnanců). 

 

• Slabé stánky výkazu zisku a ztráty 

� Nákladové a výnosové položky neodrážejí skutečné hotovostní toky – výdaje 

a příjmy – za dané období. Ty mohly vzniknout v období minulém nebo 

souvisejí s obdobím následujícím, popř. nemusejí vůbec představovat 

peněžní tok (např. odpisy, amortizace). 

�  Proto ani výsledná položka – čistý zisk – není rovna skutečnému 

hotovostnímu příjmu podniku. 

 

 

3.4 Metody finanční analýzy 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů = procentní rozbor  

Tato analýza sleduje jak změny hodnot údajů z účetních výkazů v čase, tak 

jejich relativní (procentní) změny. Umožňuje vidět původní absolutní údaje 

v souvislostech. 

 

3.4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny dat z výkazů v čase, většinou ve vztahu 

k některému minulému účetnímu období. Jednotlivé položky jsou analyzovány po 

řádcích (horizontálně). Je důležité přitom brát v úvahu změny okolních podmínek, např. 

změny v daňové soustavě, změny na kapitálovém trhu, změny poptávky, cen apod. 

Absolutní změnou výše položky se rozumí rozdíl: 
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),1()(1/ −−=− tBtBD iitt  

kde Dt/t-1 je změna oproti minulému období, t je čas a Bi hodnota i-té bilanční položky.  

Relativní změna vztažená k předcházejícímu roku je vyjádřena vztahem 
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kde It/t-1 je relativní změna oproti minulému období vyjádřená v procentech, t je 

čas a Bi  hodnota i-té bilanční položky.  

Použitím absolutní hodnoty ve jmenovateli je dosaženo toho, že absolutní 

i relativní změna je vyjádřena stejným znaménkem, a to i v případě záporné položky, 

např. záporného výsledku hospodaření (ztráty). Kladné znaménko přitom vyjadřuje 

zvýšení hodnoty dané položky a záporné její snížení. 

 

3.4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza naopak pohlíží na údaje v sloupcích (vertikálně), a to 

vzhledem k nějaké zvolené veličině, a sleduje tím strukturu finančního výkazu v daném 

období. Její výhodou je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tím srovnání 

výsledků z různých let i srovnání různých firem. 

Relativní zastoupení Pi dané položky výkazu Bi je dáno vztahem 

,
∑

=
i

i
i B

B
P  

přičemž ΣBi je suma hodnot položek v rámci určitého celku. 
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3.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele vyjadřují rozdíl určitých položek krátkodobých aktiv 

a krátkodobých pasiv a slouží pro zajištění likvidity firmy. Řadíme mezi ně následující 

ukazatele: 

 

• Čistý pracovní kapitál 

Je definován jako rozdíl oběžných aktiv (tj, zásob, krátkodobých pohledávek 

a finančního majetku) a krátkodobých závazků. Je vhodné zohlednit zde 

i nevyfakturované krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky podniku (tedy 

krátkodobé dohadné účty aktivní a pasivní).  

Jedná se tedy o dlouhodobý zdroj financování, který má podnik k dispozici 

k zajištění běžného provozu. 

 

• Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní fond) 

Jsou dány rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Slouží ke sledování okamžité likvidity podniku. 

 

• Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Spočítá se jako rozdíl oběžných aktiv zmenšených o zásoby a nelikvidní 

pohledávky a krátkodobých závazků. 

 

3.4.3 Poměrová analýza 

Poměrová analýza je nejpoužívanějším nástrojem finanční analýzy, spočívá ve 

vyjádření poměru (podílu) dvou položek z rozvahy nebo z výkazu zisku a ztráty. Její 

výhodou je, že umožňuje srovnání různě velkých firem nebo srovnání podniku 
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s průmyslovým odvětvím. V tomto ohledu je efektivnější sledovat dosažené výsledky 

nejen ve srovnání s oborovým průměrem, ale spíše s lídry v daném oboru. 

Vypočítané hodnoty ukazatelů vypovídají o základních rysech společnosti. Pro 

stanovení závěrů však nevystačíme pouze s jedním ukazatelem, je třeba provést analýzu 

z různých hledisek. Proto sledujeme ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, 

likvidity, produktivity práce a kapitálového trhu. 

 

3.4.3.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele mají informovat o tom, jakého efektu bylo dosaženo vloženým 

kapitálem. Obecně je tento ukazatel vyjádřen podílem 

kapitálvložený

výnos
aRentabilit

 
= . 

Mezi nejčastěji sledované ukazatele rentability patří následující: 

 

• Rentabilita investovaného kapitálu ROI (Return on Investment) 

kapitálvložený

EBIT
ROI

 
=

 

Jedná se o ukazatel míry zisku, který hodnotí podnikatelskou činnost firmy, její 

úspěšnost. Dosazením EBIT do čitatele zlomku ho lze použít k porovnání firem 

s různým složením kapitálu, různou zadlužeností a různou úrovní daňové sazby. 

 

• Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets) 

A

EBIT
ROA =  

Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se podniku daří generovat zisk 

z dostupných aktiv. Poměřuje zisk s celkovými aktivy nezávisle na tom, z jakých zdrojů 

jsou financována. 
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• Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) 

VK

EAT
ROE =

 

Je důležitým ukazatelem pro vlastníky a investory, vyjadřuje míru ziskovosti 

z vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál. Jeho hodnota má být proto 

vyšší než úroky z jiné formy investování. 

 

• Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE (Return on Capital Employed) 

DZVK

EAT
ROCE

+
=

 

Poměřuje výnosy všech investorů a celkové dlouhodobé finanční prostředky. 

 

• Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) 

T

EAT
ROS =

 

Charakterizuje, jak účinně podnik využívá všechny své prostředky (kapitál, 

zaměstnance, budovy, stroje apod.) k vytvoření hodnot, s kterými chce být úspěšný na 

trhu. Teprve tržby totiž umožňují pokrýt náklady a tvořit zisk. 

Jeho modifikací je ukazatel ziskové marže PMOS (Profit Margin on Sales) 

T

EBIT
PMOS =

, 

který můžeme porovnat s oborovým průměrem. Je-li hodnota ukazatele u daného 

podniku nízká, lze usuzovat, že jsou ceny výrobků poměrně nízké nebo má podnik příliš 

vysoké náklady. 
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3.4.3.2 Ukazatele aktivity 

Měří efektivnost, s jakou řídí firma svá aktiva. Pokud jich má zbytečně moc, 

vznikají jí vysoké náklady a snižuje se zisk. V opačném případě nemá možnost využít 

všech podnikatelských příležitostí a přichází o potencionální výnosy. Tyto ukazatele se 

vyjadřují počtem obrátek aktiv za období (čím více, tím lépe) nebo dobou obratu aktiv -

počet dní, po který trvá jedna obrátka (má být co nejkratší, protože je po tuto dobu 

vázán kapitál). 

 

• Ukazatel řízení obratu celkových aktiv 

A

T
 aktiv celkovýchObratovost =

 

Pokud je hodnota nižší než oborový průměr, doporučuje se zvýšit tržby nebo 

odprodej některých aktiv. 

Problémem při používání tohoto ukazatele pro mezipodnikové srovnání je 

ocenění aktiv v historických cenách, která jsou díky inflaci podhodnocena a mají vliv na 

zvýšení obratovosti. 

 

• Ukazatel obratovosti stálých aktiv 

SA

T
ktiv stálých aObratovost =

 

Je-li úroveň ukazatele nízká, je nutné zvýšit využití výrobních kapacit a omezit 

další investice podniku. 

 

• Ukazatel obratovosti zásob 

Zásoby

T
 zásobObratovost =
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Vysoký obrat znamená, že firma neudržuje zbytečné nelikvidní a neproduktivní 

zásoby a podporuje důvěru v ukazatele běžné likvidity. 

Skrývají se tu však určité slabiny – tržby odrážejí tržní hodnotu, kdežto zásoby 

bývají uváděny v nákladových cenách. Dále také tržby jsou počítány za celé období, 

avšak zásoby postihují stav k danému okamžiku. Proto by bylo vhodnější použít 

průměrný stav zásob. 

 

• Doba obratu zásob 

360

 
T

Zásoby
obobratu zásDoba =

 

Udává průměrný počet dní vázanosti zásob do jejich spotřeby (u surovin 

a materiálů) nebo do jejich prodeje (u zásob vlastní výroby), měla by být co nejkratší. 

 

• Doba obratu pohledávek 

360

 
T

Pohledávky
ledávekobratu pohDoba =

 

Průměrná doba splatnosti pohledávek vyjadřuje počet dní, po které musí firma 

čekat na inkaso tržeb za již provedené tržby. Pokud je delší než běžná platební 

podmínka, kterou firma uvádí při fakturaci svého zboží, znamená to, že odběratelé 

neplatí své závazky včas a je nutno provést opatření k urychlení inkasa svých 

pohledávek. 

 

• Doba obratu závazků z obchodního styku 

360

 
T

Závazky
azkůobratu závDoba =
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Průměrná doba odkladu plateb odráží počet dní, který uplyne od příjmu zboží do 

jeho zaplacení dodavateli. Pro firmu je výhodné, pokud je tato doba delší než doba 

splatnosti pohledávek, využívá tím provozní úvěr od svých dodavatelů. 

 

3.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování. 

Zadluženost umožňuje expanzi podniku a zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu. Na 

druhé straně však zatěžuje likviditu a zvyšuje riziko finanční nestability. 

Při analýze je důležité zjistit (např. ve výroční zprávě společnosti) objem 

majetku pořízený na leasing, neboť ten se neobjevuje v rozvaze, ale pouze jako náklady 

ve výkazu zisku a ztráty. 

 

• Ukazatel celkové zadluženosti 

A

CK
tzadluženosCelková = 

 

Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, znamená pro ně menší riziko ztrát 

v případě likvidace. Je-li naopak vyšší než oborový průměr, bude pro podnik složité 

získat další úvěr nebo by byla požadována vyšší úroková sazba. 

 

• Ukazatel kvóty vlastního kapitálu 

A

VK
VKKvóta =  

 

Ukazatel kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční nezávislost společnosti. 

Jeho součet s ukazatelem celkové zadluženosti je roven 1 (není tomu tak v případě 

existence jiných pasiv). 

Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu je označována jako finanční páka.
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• Ukazatel úrokového krytí 

úrokyNákladové

EBIT
krytíÚrokové

  
 =

 

Informuje o tom, kolikanásobně převyšuje zisk úroky z dluhů. Výsledné číslo by 

mělo být mnohonásobně větší než 1 (dle literatury [11] minimálně 3 až 6). 

 

3.4.3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity ukazují na schopnost podniku včas splnit své krátkodobé 

závazky. Likviditou rozumíme souhrn všech likvidních prostředků, které mohou firmě 

sloužit k úhradě jejich splatných závazků. Solventnost je definována jako připravenost 

hradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti, je to jedna ze základních podmínek existence 

firmy. Za tímto účelem musí mít podnik část majetku ve formě peněz (nebo ve  formě 

pohotově přeměnitelné v peníze). 

Ukazatele rozdělujeme podle likvidnosti položek aktiv. Jejich nevýhodou je, že 

nehodnotí likviditu v závislosti na budoucích cash flow, ale na základě zůstatku 

finančního majetku. 

 

• Běžná likvidita (3. stupně) 

KZ

OA
likviditaBěžná = 

 

Udává, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky. Podle literatury 

[11] je postačující hodnota vyšší než 1,5. Naopak příliš vysoké číslo znamenající 

vysoký podíl oběžných aktiv poukazuje na nízkou rentabilitu (např. mnoho prostředků 

umrtvených ve formě zásob). Výsledek je citlivý na strukturu zásob a jejich reálné 

ocenění z hlediska prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve 

lhůtě. 

Tento ukazatel má úzkou vazbu na čistý pracovní kapitál. 
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• Pohotová likvidita (2. stupně) 

KZ

ZásobyOA
likviditaPohotová

−=  
 

Odstraňuje nevýhody ukazatele běžné likvidity, z oběžných aktiv počítá jen 

s peněžními prostředky, krátkodobými cennými papíry a krátkodobými pohledávkami 

(očištěnými od těžko vymahatelných). Výsledná hodnota by neměla klesnout pod 1 

(literatura [11]). Pokud je hodnota pohotové likvidity výrazně nižší než běžné likvidity, 

může to být způsobeno nadměrnou vahou zásob v rozvaze podniku. 

 

• Okamžitá likvidita (1. stupně) 

KZ

PohledávkyZásobyOA
likviditaOkamžitá

−−= 
 

Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Bere v úvahu peníze a jejich 

ekvivalenty. Lze předpokládat, že likvidita podniku bude zajištěna při hodnotě 

ukazatele větší než 0,2 (literatura [11]).  

 

• Ukazatel kapitalizace 

DK

SA
cekapitalizaUkazatel =  

 

Poměřuje celková dlouhodobá aktiva a celkové dlouhodobé zdroje. Všeobecně 

se doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl kryt dlouhodobými zdroji. Je-li ukazatel 

vyšší než 1, pak je ke krytí dlouhodobého majetku použit i jiný než dlouhodobý kapitál. 

 

3.4.3.5 Ukazatele produktivity práce 

Tato skupina ukazatelů sleduje výkonnost pracovníků, analyzuje aktivity firmy, 

hospodárnost vynakládání nákladů a uplatňuje se tím v řízení podniku. Lze použít např. 

následující ukazatele: 
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• Produktivita práce 

Produktivita je obecně stanovena podílem výstupu a vstupu. Konkrétně 

produktivitu práce je možno vyjádřit několika způsoby, např.: 

ůzaměstnancPočet

hodnotaPřidaná
prácetaProduktivi

  

  
  =  

ůzaměstnancPočet

EAT
prácetaProduktivi

  
  =

 

ůzaměstnancPočet

T
prácetaProduktivi

  
  =

 

Je žádoucí, aby toto číslo v čase rostlo. 

 

• Osobní náklady k přidané hodnotě 

hodnotaPřidaná

nákladyOsobní
hodnotěpřidanéknákladyOsobní

  

  
        =

 

Vývoj osobních nákladů je vhodné sledovat v souvislosti s vývojem přidané 

hodnoty. 

 

• Mzdová produktivita 

Mzdy

hodnotaPřidaná
itaprodukutivMzdová

  
  =

 

Udává, jaká přidaná hodnota je vytvořena 1 Kč vyplacených mezd. 

 

• Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

DHM

Výnosy
DHMitaProdukutiv =  

 

Udává stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku neboli výši výnosů (bez 

mimořádných) reprodukovaných jednou korunou do něj vloženou (v pořizovacích 

cenách).
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3.4.3.6 Ukazatele kapitálového trhu 

V těchto ukazatelích figuruje cena akcie, můžeme z nich proto usoudit, jak firmu 

hodnotí trh. Vypovídají o návratnosti investic do akcií a o názorech investorů na 

hospodaření firmy. 

 

• Tržní cena akcie  

Jedná se o cenu kmenové akcie kotované na burze nebo na mimoburzovním 

trhu. 

 

• Účetní zisk na akcii EPS (Earnings per Share) 

akciíkmenovýchPočet

rozděleníkziskČistý
EPS

    

      =
 

Čistý zisk na akcii je základním údajem, který odráží finanční situaci firmy. Je 

však ovlivněn  účetnictvím v daném podniku (oceňováním, tvorbou rezerv, opravných 

položek, odpisováním atd.). 

 

• Dividenda na akcii DPS (Dividend per Share)  

akciíkmenovýchPočet

akciíkmenovýchzDividendy
DPS

    

      =
 

Obecně platí snaha o zachování stálých nebo mírně rostoucích dividend. 

• Návratnost akcie ze zisku PE (Price Earnings Ratio) 

EPS

akciecenaTržní
PE

    =
 

Odhaduje počet let nutných ke splacení ceny akcie z jejího zisku. Vysoká čísla 

signalizují růst dividend nebo nízké riziko. 
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• Dividendový výnos DY (Dividend Yield) 

a  akcieTržní  cen

DPS
DY =

 

Odráží procentuální výnos z dividendy ve vztahu k aktuální tržní ceně akcie. 

 

• Výplatní poměr 

EPS

DPS
poměrVýplatní =   

Vypovídá o dividendní politice společnosti, ukazuje, jaká část z celkového zisku 

byla vyplacena akcionářům a kolik je investováno zpět do firmy. 

 

3.4.4 Soustavy ukazatelů - predikční modely 

Ekonomický proces má mnoho vlastností, proto i ukazatelů, které ho popisují, 

může být nesmírné množství. Pro komplexnější pohled na podnik jsou používány 

vícerozměrné metody hodnocení, které dokáží odhadnout finanční situaci firmy 

a vyjádřit ji jedním výsledným hodnotícím koeficientem. Výsledky analýzy jsou takto 

shrnuty syntetickými metodami a vhodným výběrem algoritmu dospějeme ke 

komplexnímu úsudku u aktuální úrovni finančního zdraví firmy. 

V současné době se používá mnoho (většinou zahraničních) diagnostických 

a predikčních modelů, přičemž žádný z nich není univerzální a nemůže popsat všechny 

specifické typy podniků, všechny etapy jejich rozvoje ani všechna tržní prostředí.  

3.4.4.1 Bonitní modely 

Bonitní modely klasifikují podnik jedním syntetickým koeficientem vytvořeným 

na základě účelového výběru ukazatelů, který má vypovídat o tom, zda se jedná 

o dobrou, či špatnou firmu. Posuzují její pozici ve srovnání s větším souborem firem 

nebo s oborovými výsledky v rámci konkrétního odvětví. 
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• Kralick ův rychlý test 

Rychlý test byl navržen Peterem Kralickem v roce 1990 a je zkonstruován 

pomocí ukazatelů, které dobře vystihují výsledná data z účetních výkazů. Z každé ze 

čtyř základních oblastí analýzy (stability, likvidity, rentability a hospodářského 

výsledku) je vybrán jeden ukazatel a podle jeho hodnoty jsou firmě přiděleny body (viz 

tab. č. 1 ). Použity jsou následující ukazatele: 

� 
A

VK
tálutního kapiKvóta vlas = ; 

�                                                                                                 

   

přičemž je podle [6] definováno:  

Cash flow*  = Výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezervy; 

 

�  

 

�  

 

výborně velmi dobře dobře špatně ohrožení 
Ukazatel 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Tabulka č. 1: Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů [5] 

Výsledná známka vypovídající o bonitě podniku je pak určena jako aritmetický 

průměr bodů .  

 

,
*  

    

flowCash

závazkyDlouhodobézávazkyKrátkodobé
w z cash floení dluhu Doba splác

+=

;
*

      
T

flowCash
tržbáchvflowCash =

.
A

EAT
ROA =
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• Tamariho bonitní model 

V tomto modelu vystupuje 6 ukazatelů, které jsou obodovány podle tab. č. 2. 

Tamariho rizikový index vypočítáme jako součet těchto bodových ohodnocení. Jeho 

nejvyšší možná hodnota je 100, přičemž podnikům dosahujícím více než 60 bodů je 

přisuzována malá pravděpodobnost bankrotu  a podnikům s méně než 30 body vyšší 

pravděpodobnost bankrotu. 

Tamariho model vychází ze skutečného rozložení hodnot ukazatelů v oboru 

a může být proto použit jako univerzální nástroj hodnocení. 

Ukazatel Interval hodnot Body 

Vlastní kapitál/Cizí zdroje 

> 0,5 
0,4 – 0,5 
0,3 – 0,4 
0,2 – 0,3 
0,1 – 0,2 

< 0,1 

25 
20 
15 
10 
5 
0 

Výsledek hospodaření VH a ROA 

Posledních 5 let VH > 0 a ROA > HK 
Posledních 5 let VH > 0 a ROA > MD 

Posledních 5 let VH > 0  
ROA > HK 
ROA > MD 

Jinak 

25 
20 
15 
10 
5 
0 

Běžná likvidita 

> 2 
1,5 – 2 

1,1 – 1,5 
0,5 – 1,1 

< 0,5 

20 
15 
10 
5 
0 

Výrobní spotřeba/Průměrný stav nedokončené 
výroby 

> HK 
MD – HK 
DK - MD 

< DK 

10 
6 
3 
0 

Tržby/Průměrný stav pohledávek 

> HK 
MD – HK 
DK - MD 

< DK 

10 
6 
3 
0 

Výrobní spotřeba/Pracovní kapitál 

> HK 
MD – HK 
DK - MD 

< DK 

10 
6 
3 
0 

Tabulka č. 2: Tamariho bonitní model - hodnocení ukazatelů [5] 

(legenda k tabulce č. 2: HK – horní kvartil 
 MD – medián 
 DK – dolní kvartil 
 vypočítané z ukazatelů firem v daném odvětví) 
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• Index bonity 

Index bonity pracuje s následujícími 6 ukazateli: 

,
  1 zdrojeCizí

CF
x =

                 
,

  2 zdrojeCizí

A
x =

      

 
,

    
3 A

zdaněnímpředZisk
x =

  
,

  

    
4 výkonyCelkové

zdaněnímpředZisk
x =

 

,
  5 výkonyCelkové

Zásoby
x =

    
.

  
6 A

výkonyCelkové
x =

 

 
Výsledná hodnota je dána rovnicí: 

B = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6 . 

Vyšší hodnota indexu svědčí o lepší finančně-ekonomické situaci podniku – viz  

tab. č. 3. 

  B < -2 -2 < B < -1 -1 < B < 0 0 < B < 1 1 < B < 2 2 < B < 3 3 < B 

Finančně- 
ekonomická 

situace 
podniku 

Extrémně 
špatná 

Velmi 
špatná 

Špatná 
Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi  
dobrá 

Extrémně 
dobrá 

Tabulka č. 3: Index bonity –  hodnocení podniku [8] 

 

3.4.4.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely napomáhají rozpoznat finanční těžkosti společnosti ještě 

dříve, než se skutečně projeví její potíže ve finančních a poměrových ukazatelích. 

Signalizují tak hrozící budoucí bankrot firmy s časovým předstihem, a to na základě 

určitých symptomů budoucích problémů charakteristických pro ohrožené firmy (např. 

odlišná úroveň, variabilita nebo dynamika vývoje určitých ukazatelů). 
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• Altmanovo Z-skóre 

Altmanův index je zkonstruován s využitím statistické metody - diskriminační 

analýzy. Jejím výsledkem je rovnice, do které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů 

a z výsledku lze usuzovat na pravděpodobnost bankrotu firmy. 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi [8]: 

Z1 = 1,2  x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5  . 

Z-skóre pro ostatní společnosti [11]: 

Z2 = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4́ + 0,998 x5 . 

,
  

1 A

kapitálPracovní
x =  ,

      
2 A

zahájeníodziskýNerozdělen
x =  

,3 A

EBIT
x =  ,

  

      
4 dluhyCelkové

emisívšechhodnotaTržní
x =         

,
  4 dluhyCelkové

ZK
x =′  .5 A

T
x =  

 
Firma je ohrožena 
vážnými finančními 

problémy 

Šedá zóna 
nevyhraněných  

výsledků 

Lze předvídat 
uspokojivou 

 finanční situaci  

Firmy s veřejně 
obchodovatelnými akciemi 

Z < 1,81 1,81 < Z < 2,99 2,99 < Z 

Ostatní společnosti Z < 1,20 1,20 < Z < 2,70 2,70 < Z 

Tabulka č. 4: Hodnocení Z-skóre [11] 

Problém aplikace Altmanova indexu na české firmy spočívá v tom, že index je 

vytvořen na základě zkoumání amerických firem pro období kolem roku 1968. 

Hospodářská situace v České republice je však odlišná. 

 

• Taflerův bankrotní model 

Taflerova diskriminační rovnice má tvar: 
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Tf  = 0,53 x1 + 0,13 x2 + 0,18 x3 + 0,16 x4  . 

,
  

    
1 závazkyKrátkodobé

zdaněnímpředZisk
x =  ,2 CK

OA
x =  

,
  

3 A

závazkyKrátkodobé
x =  .4 A

T
x =         

Tf < 0,2 0,2 < Tf < 0,3 0,3 < Tf 

Větší pravděpodobnost  
 bankrotu podniku 

Šedá zóna 
Malá pravděpodobnost 

bankrotu podniku 

Tabulka č. 5: Taflerův index – hodnocení [11] 

 

• Index IN05 

Index IN05 přestavuje spojení bonitního a bankrotního modelu a je jakousi 

tuzemskou variantou hodnotového ukazatele EVA. 

IN05  = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,97 x3 + 0,21 x4  + 0,09 x5  . 

,1 CZ

A
x =  ,

  2 úrokyNákladové

EBIT
x =  ,3 A

EBIT
x =  

,4 A

V
x =         .

      5 úvěrybankrovníKrátkodobézávazkyKrátkodobé

OA
x

+
=  

 

IN05 < 0,9 0,9 < IN05 < 1,6 1,6 < IN05 

Podnik netvoří(ničí) hodnotu Šedá zóna Podnik tvoří hodnotu 

Tabulka č. 6: Index IN05 – hodnocení [17] 
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4. Charakteristika firmy a její kritická analýza 

4.1 Základní údaje o společnosti  

Kasalova pila, s. r. o. je firmou s dlouholetou tradicí, její vznik se datuje až do 

roku 1896. Zabývá se pilařskou a stavebně truhlářskou výrobou. Pila vyrábí produkty 

pro zpracování v truhlárnách a řezivo pro ostatní odběratele. Stavebně truhlářská výroba 

dnes představuje cca 70 % produkce, z nichž nejvýznamnější je výroba stropních 

a střešních panelů pro montované domy, výroba masivních vchodových a vnitřních 

dveří, hoblovaných profilů, tesařských konstrukcí a dřevěných eurooken. Vedle 

výrobních středisek má firma ještě obslužná střediska – doprava, údržba a provozuje 

také obchodní činnost pro firmy a drobné odběratele na svých prodejnách. 

 

Obchodní jméno: Kasalova pila, s. r. o. 

Sídlo společnosti: Jindřichův Hradec, Jarošovská ul. 600/II 

Zápis do OR: 16. 3. 1992 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: pilařská výroba 

 tesařství 

 truhlářství 

 obchodní činnost 

 projektová činnost ve výstavbě 

 podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 

 provádění staveb a jejich odstraňování 

 silniční motorová doprava 

 poskytování technických služeb 

Jednatel společnosti: ing. Bořivoj Kasal 

Společníci:          Olga Kasalová, Lubor Kasal 

Základní kapitál: 43 100 000,- Kč    

Počet zaměstnanců: cca 200 
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4.2 Historie společnosti 

• Počátky podniku 

V roce 1896 byla zahájena v Jindřichově Hradci stavba Steinovy pily. Tehdejší 

majitelé, rodina Steinova, postavili jen to nejnutnější, aby mohli v roce 1899 započít se 

zpracováním dřeva. Firma v té době zaměstnávala jednoho dílovedoucího a 10 dělníků, 

vlastnila dvě rámové pily a omítací pilu, které byly poháněny parní lokomobilou. Brzy 

se však ukázalo, že parní lokomobila svým výkonem již  nestačí, a tak byla nahrazena 

samostatným parním strojem. Už v tom byl v té době technický pokrok, který se udržel 

více než půl století v označení firmy – „Parní pila“. 

V roce 1928 koupil tuto pilu Rudolf  Kasal, mistr tesařský a majitel pily 

v Humpolci, pro svého syna Bohumila. Od té doby až dodnes je tato pila nazývána 

„Kasalova pila". Tento název se udržel mezi lidmi i v době totalitního režimu, přestože 

tehdejší vládnoucí garnitura se všemožně snažila jinými názvy smazat z myslí lidí 

jméno bývalého majitele. Bohumil Kasal byl mimo jiné i architekt a stavitel, postavil 

mnoho velkých i drobných staveb, např. Obchodní akademii v Jindřichově Hradci, kino 

Vesmír a byl významným dodavatelem vojenských opevnění. Na pile postavil mnohem 

větší a výkonnější parní stroj. Tento parní stroj už poháněl také elektrický generátor, 

takže všechny další stroje byly poháněny elektrickou energií. Na pile byly tři staré 

rámové pily nahrazeny dvěma rychloběžnými a práce mechanizována instalací dvou 

řetězových dopravníků výřezů kulatiny do pilnice. Důležitým výrobkem pily byly 

pražce. Na pile pracovala tesárna i truhlárna, které dodávaly výrobky pro vlastní stavby, 

ale i jiným stavitelům. Pila byla v roce 1940 rozšířena o sušárnu dřeva. V roce 1941 

bylo v podniku zaměstnáno 87 pracovníků, v roce 1944  43 pracovníků. 

• Znárodnění 

Soukromé vlastnictví bylo násilně přerušeno znárodněním 1. března 1948. 

Zmocněncem národní správy byl ustanoven František Hanefl, který zde pracoval už za 

soukromé firmy, potom od znárodnění až do důchodu. V této osobě měla Kasalova pila 

velké štěstí, neboť jeho vysoké morální  i odborné kvality byly hlavní hnací silou, která 

způsobila, že Kasalova pila se v době státního vlastnictví zvětšila na trojnásobek. 
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Kromě toho se významně zasloužil i o zdárný průběh privatizace. Za státního vlastnictví 

se změnil provoz. Byly přistaveny nové truhlárny a výrobně se závod orientoval na 

výrobu oken pro panelové domy a dále pak na výrobu dřevěných autodílů. Státní 

vlastnictví trvalo až do roku 1994. 

• Privatizace 

Privatizace Kasalovy pily byl proces velice komplikovaný a zdlouhavý. Trval tři 

roky. Do cesty se jí stavěly nejrůznější překážky od nepochopení či omylů, až po 

záměrné činy směřující k jejímu oddálení či překažení. Nakonec se vše dostalo do 

souladu se státními zájmy a 1. března 1994 přešla Kasalova pila opět do soukromého 

vlastnictví rodiny Kasalovy (na den přesně 46 let od znárodnění). 

• Současnost 

V okamžiku privatizace zůstalo v závodě 130 zaměstnanců, v době největšího 

rozkvětu (2003) zde pracovalo 294 zaměstnanců. Nynější situace je ovlivněna 

celosvětovou hospodářskou krizí a počet zaměstnanců se pohybuje kolem 200. 

 Šedesát pět procent výroby jde do zahraničí a většina odběratelů je jak 

s kvalitou, tak i s termíny dodávaných výrobků spokojena. Dokupují se nové stroje, 

stará zařízení se opravují a rekonstruují. Za celou dobu své existence, nebyla firma 

v platební neschopnosti a vybudovala si tak dobré jméno solventního obchodního 

partnera.  

 

4.3 Kapitálová účast v jiných podnicích 

V květnu 2007 Kasalova pila, s. r. o. ještě se 3 dalšími společníky založila 

novou společnost Kasalova pila ČR, s. r. o., která měla za úkol prodávat její výrobky 

v Praze a okolí, přičemž hlavní prodejní sortiment by měly být okna a vnitřní dveře. 

Výše jejího podílu v nové společnosti byla 50 %. V roce 2008 vykázala Kasalova pila 

ČR, s. r. o. zisk 162 tis. Kč. V roce 2009 pak došlo ke 100 % převzetí této společnosti 

a všechny obchodní aktivity byly předány na Kasalovu pilu, s. r. o. Od té doby Kasalova 



  40 
 

pila ČR, s. r. o. nevykazuje žádnou činnost a uvažuje se o úplné likvidaci této 

společnosti, protože pro ni nemá vedení jiné využití. 

 

 

4.4  Produkty a služby 

• Produkty 

Mezi základní sortiment patří:  

� krovy,  

� dřevěné brikety, 

� garážová stání, 

� pergoly, 

� zimní zahrady, 

� altány,  

� dětská hřiště, 

� chaty,  

� dřevostavby,  

� ostatní konstrukce,  

� eurookna, 

� vnitřní dveře, 

� vnější dveře, 

� hoblovaný sortiment (palubky, podlahová prkna, plotovky, srubovky a ostatní 

hoblované profily), 

� řezivo (středové řezivo – prkna, hranoly, fošny a latě, boční řezivo), 

� sendvičové panely (stropní a střešní panely pro montované stavby), 

� doplňkový materiál (lazury, lepidla, laky, spojovací materiál, izolace, kování, 

impregnování hranolů, řeziva a krovů), 

� druhotné produkty pily jako jsou štěpky, piliny a kůra, výkup a převoz kulatiny 

a broušení nástrojů. 
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Nově firma zavádí výrobu: 

� příhradových střešních konstrukcí, 

� valbových střech. 

 

• Služby 

Firma provádí komplexní řešení zakázek zahrnující:  

� poradenství,  

� zpracování projektu „na míru“ včetně 3D vizualizace,  

� výrobu a vysušení řeziva, 

� hoblování a rozmítání materiálu zákazníka 

� přesné opracování všech spojů i ploch na CNC strojích,  

� impregnaci máčením,  

� dopravu na staveniště,  

� montáž konstrukce, 

� zajištění zednických, pokrývačských a klempířských prací. 

 

4.5 Systém řízení jakosti 

Kasalova pila, s. r. o. zavedla systém řízení jakosti výroby v roce 1999 – 

ČSN  EN ISO 9002:1995 (systém řízení jakosti pro výrobu a dodávání dřevařských, 

pilařských, tesařských, stavebně tesařských a truhlářských výrobků). 

Od roku 2002 používá systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 (systém 

managementu jakosti pro pilařskou a truhlářskou výrobu, výrobu střešních a stropních 

panelů pro montované domy) a PEFC (Certifikát shody procesu spotřebitelského 

řetězce lesních produktů PEFC s požadavky standardu PEFC Česká republika, CFCS 

1004:2006, který se týká nákupu kulatiny a řeziva, výroby a prodeje řeziva, palubek, 

podlahovek, eurooken, dveří a dalších výrobků ze dřeva. Na základě tohoto certifikátu 

je firma. držitelem loga PEFC.). 
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V roce 2003 vydala Státní rostlinolékařská správa Brno Osvědčení CZ – 111103 

0054, značka IPPC CZ – 054 HT funkční způsobilosti zařízení na ošetření obalového 

dřevěného materiálu podle ISPM Pub. No. 15. 

Dále je společnost držitelem následujících certifikátů týkajících se systému 

managementu jakosti pro pilařskou a truhlářskou výrobu, výrobu a montáž dřevěných 

konstrukcí krovů, výrobu střešních a stropních panelů pro montované domy, výrobu 

dřevěných Eurooken, výrobu konstrukčního dřeva obdélníkového průřezu: 

-  Certifikát IQNet , ISO 9001:2008, vydáno The International Certification Network, 

- Certifikát - CQS, ČSN EN ISO 9001:2009, vydáno Sdružením pro certifikaci 

systémů jakosti. 

Kasalova pila je přihlášena do programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

„Zelená úsporám“ jako certifikovaný dodavatel oken a dveří. 

 

4.6 Analýza oborového okolí – Porterův pětifaktorový model 

Do své diplomové práce jsem zařadila stručnou externí a interní analýzu firmy, 

která poskytne základní přehled o situaci firmy a poslouží jako východisko pro 

sestavení SWOT analýzy. Analýza oborového okolí firmy by měla zmapovat její 

současnou pozici, analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příležitosti 

a ohrožení podniku. Jako nástroj jsem za tímto účelem zvolila Porterův pětifaktorový 

model. 

 

4.6.1 Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi nejvýznamnější dodavatele firmy patří: 

• dodavatelé kulatiny, 

• dodavatelé řeziva, 
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• dodavatelé KVH nosníků pro výrobu stropních panelů, 

• dodavatelé střešních panelů, 

• dodavatelé palubek, 

• dodavatelé hranolků dveří, 

• dodavatelé dřevotřískových desek, 

• dodavatelé minerální izolace, 

• doprava střešních panelů, 

• dodavatelé energií. 

 

Nejdůležitější dodavatelé jsou podniky na zpracování dřeva, městské lesy 

a soukromí majitelé lesů. Ceny dřeva na trhu z hlavní části určuje státní podnik Lesy 

České republiky, který spravuje přibližně 65 % rozlohy lesů u nás. Tento podnik 

vypisuje výběrová řízení pro akciové společnosti, které zajišťují těžbu dřeva a jeho 

prodej. Vítězi výběrového řízení pak státní podnik prodá kulatinu za  cenu nabídnutou 

ve výběrovém řízení a těžební společnost provede vytěžení a následně i prodej 

spotřebitelům s tím, že k ceně si připočte náklady na těžbu a hlavně svůj zisk. 

Vyjednávací síla dodavatelů kulatiny je velmi silná, protože vytěžené kulatiny je 

omezené množství a poptávka je obrovská.  

 

4.6.2 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběrateli většiny objemu výrobků firmy jsou další podniky, z nichž 

nejvýznamnějším je rakouská firma ELK Schrems - prodejce „pasivních“ domů, se 

kterou má Kasalova pila dohodu na výrobu součástí na stavbu pasivních domů (stropů 

a střech). Firma ELK odebírá přibližně 50 % produkce a Kasalova pila je na ní hodně 

závislá, proto lze tvrdit, že má tento odběratel velmi silnou vyjednávací pozici.  

Dalšími odběrateli jsou také prodejci řeziva a palubek, výrobci nábytku, oken, 

dveří apod. Vzhledem k tomu, že dřevozpracujících podniků je více a levných výrobků 

z ciziny přichází také čím dál více, i zde musíme počítat s určitou mírou jejich 

ovlivňování výsledné ceny. 
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Firmě se nabízí významné odbytové možnosti do budoucna ve výrobě 

dřevěných briket. Spolupracuje v této oblasti s firmou BIOMAC (vyhlášena „Firmou 

roku 2007“ agenturou Czech top 100).  

Mezi odběratele patří i koncoví zákazníci - jednotlivci. Obecně lze říci, že 

vyjednávací pozice závisí i na dalších faktorech objednávky, neboť firma poskytuje 

slevy objemové, termínové, výstavní a zimní. 

 

4.6.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ke vstupu do odvětví stačí získat živnostenský list, z čehož vyplývá velká 

pravděpodobnost vstupu nových firem na trh, jak o tom však také svědčí nepřeberné 

množství firem zaměřených na tesařskou či truhlářskou výrobu nejen v daném regionu, 

ale po celé republice.  

Překážkou pro větší vliv nových firem na trhu může být např. kapitálová 

náročnost některých speciálních strojů či zařízení (např. Kasalova pila používá 

počítačem řízenou dřevoobráběcí linku Hundegger, která dnes představuje špičkové 

univerzální řešení pro hospodárnou výrobu tesařských konstrukcí). Podobně tyto 

začínající firmy nemohou využít úspor z rozsahu.  

Na druhou stranu menší a nové firmy mají velkou výhodu v dostupnosti dotací 

z EU. Také mají velmi nízké režijní náklady, což je může pro některé zakázky 

zvýhodňovat, nejsou však schopné nabídnout velké množství. 

 

4.6.4 Hrozba substitutů 

Nejvýznamnějšími substituty, se kterými je nutno v dnešní době počítat, jsou 

plastová okna, popř. plastové dveře. Jsou oblíbené kvůli jednoduchosti údržby 

a odolnosti vůči vlhkosti, stejně tak jejich cena je nižší než u dřevěných eurooken 

a dřevěných dveří. Přesto u některých staveb a pro některé zákazníky jsou dřevěné 

prvky plastovými nenahraditelné. Okna a dveře však tvoří pouze malou část sortimentu, 
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a protože ostatní dřevěné výrobky výrazné substituty nemají, není tato hrozba nikterak 

zásadní. 

 

4.6.5 Rivalita konkurence 

Konkurence je u této firmy velmi široký pojem, záleží totiž na konkrétním 

sortimentu. V oblasti hoblovaného zboží jsou velkou konkurencí palubky z Moldávie, 

Estonska a Švédska, které zaplavují český trh. Jejich kvalita je sice velmi diskutabilní, 

ale jejich ceně společnost nemůže konkurovat. 

V oblasti řeziva je situace lepší, ale konkurenční velkopily jako Stora Enso 

Ždírec, Dřevozpracující družstvo Lukavec jsou podstatně rentabilnější. Je to proto, že 

jsou specializované pouze na prodej řeziva, kterého za rok zpracují obrovské množství 

(asi 20krát až 50krát více než Kasalova pila) a díky tomu si mohou dovolit požadovat 

malý podíl zisku na ceně. Kasalova pila řeže řezivo z velké části pro potřeby vlastí 

truhlárny (přibližně polovinu celkového množství), zbytek prodává, přesto však i část 

tohoto segmentu trhu podnik obhospodařuje.  

Co se týče výroby eurooken a vnitřních dveří, což je vysloveně zakázková 

výroba, je konkurence daná regionem. Firma má v regionu velmi dobrou pověst sice 

dražšího dodavatele, ale velmi kvalitního, na své výrobky poskytuje až sedmiletou 

záruku a rozumný odběratel raději zaplatí vyšší cenu a má zaručenou velmi dobrou 

jakost. 

Dále firma uvažovala o realizaci projektu „svého rodinného domu“, avšak 

konkurenčních firem v této oblasti je v České republice kolem 130. Vyžadovalo by to 

navíc další nákladné zkoušky a povolení. Odbyt tohoto sortimentu je zajištěn díky 

spolupráci s firmou ELK, proto firma tento projekt neuskutečnila. 
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4.7 Analýza interních faktorů organizace – rámec 7S faktorů 

Jedním z cílů interní analýzy je získání přehledu o klíčových kompetencích 

firmy, které mohou být základem konkurenční výhody na trhu, o jejích silných 

a slabých stránkách. K tomu jsem použila model 7S, který rozebírá základní pilíře 

úspěchu firem. 

 

4.7.1 Strategie 

Strategie firmy přestavuje způsob naplnění její vize, tedy určitého obrazu 

budoucího stavu. Její vytvoření je nezbytné, protože vytyčuje obecný směr, ke kterému 

máme směřovat, motivuje k vykročení tímto směrem a pomáhá ho koordinovat. 

Strategie firmy vychází z přesvědčení, že všechny činnosti společnosti musí být 

orientovány na plnění neustále náročnějších požadavků zákazníků, které se projevují 

zejména v oblasti výroby střešních a stropních panelů. Vysokou kvalitou hodlá 

společnost vytvořit v povědomí zákazníků znalost a jistotu, že společnost je schopna 

rychle a správně reagovat na současné i budoucí požadavky každého zákazníka a tím 

zajistit trvalou prosperitu. Pro zajištění výše uvedených důvodů si společnosti stanovila 

následující trvalé cíle: 

• plné uspokojení potřeb hlavního odběratele firmy ELK Schrems, Rakousko, 

• zvýšení výroby dosavadního sortimentu výrobků pro ostatní odběratele, 

• zavedení výroby dalších moderních druhů výrobků, 

• podpora výroby výpočetní technikou, 

• zvyšování kvality výrobků, 

• zlepšování technologií ke snížení fyzicky náročné práce pracovníků a potřeby 

pracovní síly,  

• zvyšování konkurenceschopnosti na trhu. 

Pro dosažení těchto cílů se vrcholové vedení rozhodlo: 
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• udržovat a dále zlepšovat systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 

 9001 : 2009, 

• udržovat, zlepšovat efektivnost a rozvíjení systému spotřebitelského řetězce 

dřeva (C-o-C). 

Výše uvedené formulace jsou převzaty z politiky jakosti firmy [28], se strategií 

firmy je tedy seznámen každý zaměstnanec v podniku a podléhá jí veškerá činnost 

podniku. 

 

4.7.2 Struktura 

Organizační struktura je rozdělena na dvě základní oblasti – úsek marketingu 

a úsek ředitele, ten je pak tvořen úsekem technickým, úsekem řízení jakosti, úsekem 

pily, úsekem truhlárny, úsekem obchodním a úsekem ekonomickým, dále zahrnuje 

středisko dopravy a personální referát. Organizace je poměrně jednoduchá, přičemž 

každý úsek je zaměřen na specifickou oblast, kterou obhospodařuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Organizační struktura Kasalovy pily, s. r. o.
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4.7.3 Systém 

Hlavním systémem, který podnik používá, je systém ByznysWin od společnosti 

JKR Příbram. Poskytuje nejen ucelený přehled o hospodaření společnosti, ale je také 

nástrojem pro komplexní řízení podniku včetně plánování a řízení všech klíčových 

podnikových procesů na všech úrovních podnikové architektury. Systém je navržen tak, 

aby v těchto klíčových procesech maximálně zvýšil efektivitu. Kromě základních 

modulů (Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Evidence majetku, 

Pokladna, Skladové hospodářství, Mzdy a personalistika a dalších) obsahuje 

i specializované moduly jako jsou Výroba, Doprava, CRM, OLAP, Finanční analýzy, 

iBYZNYS apod.. Systém plně podporuje elektronický styk se státními institucemi 

(elektronická podání, elektronický podpis).  

Od roku 2007 podnik používá kreslicí program SEMA Extra. Ten umožňuje 

přímé propojení počítačů projektantů s řídícím počítačem výrobní linky. Tím byl 

uskutečněn průlomový přechod k efektivní výrobě tesařských konstrukcí. 

Kreslící program SEMA je určen speciálně pro návrhy a výrobu střešních 

konstrukcí a dřevostaveb. Usnadňuje mj. návrh a detailní rozkreslení střešní konstrukce 

jakýchkoliv tvarů včetně všech elementů. Pomocí tohoto software je možno 

zprostředkovat zákazníkovi virtuální prohlídku jeho stavby, trojrozměrnou vizualizaci 

navrhované konstrukce z kteréhokoli směru pohledu a vyhotovit pro něho montážní 

dokumentaci. Pro projektanty jsou k dispozici přesné podklady pro statické posouzení 

konstrukce. Zpracovaný projekt je automaticky a nezkresleně převeden na povely pro 

výrobní linku a přenesen do jejího řídícího centra.  

Výroba je prováděna na počítačem řízené dřevoobráběcí lince německé firmy 

Hundegger, která se skládá z CNC obráběcího centra K2i a CNC hoblovacího stroje 

HMD. Linka je schopna obrábět materiály o průřezu od 20x50 mm do 300x400 mm do 

délky 17 m od střešní latě až po robustní vaznice. Pracuje s vysokou přesností. 
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4.7.4 Styl 

Pokud bych měla přiřadit styl řízení v podniku k jednomu stylu z běžného 

členění, tj. autoritativnímu, demokratickému nebo stylu laissez – faire, přikláněla bych 

se ke stylu spíše autoritativnímu, v určitých situacích s prvky demokratického řízení. 

Komunikace mezi vedoucími a podřízenými je obousměrná, dochází k delegaci 

pravomocí, jsou jasně definované kompetence a odpovědnosti. 

 

4.7.5 Spolupracovníci 

Lidé jsou hlavním zdrojem výkonnosti a firma si je toho vědoma. Zaměstnanci 

jsou motivováni nově zavedeným způsobem odměňování, což  se výrazně projevilo na 

produktivitě práce. Dále firma přispívá zaměstnancům na penzijní pojištění. 

Z Politiky jakosti firmy [28] lze vyčíst: 

„Životaschopnost společnosti dává jistotu zaměstnancům a jejich rodinám, že 

společnost je v současné době i v budoucnosti spolehlivě uživí a tím vzniká 

u zaměstnanců pocit sounáležitosti se společností a odpovědnosti podílet se vlastními 

silami na nejlepších výsledcích činnosti společnosti.“ 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům určité výhody, např. při nástupu do 

zaměstnání obdrží zdarma pracovní pomůcky (montérky, ochranné brýle, brýle proti 

slunci, pršiplášť, holinky, vesty, vatovaný kabát atd.), přispívá jim na jeden oběd 

částkou 25,- Kč, dále přispívá na rekreační chatu, věnuje velkou péči BOZP, podporuje 

vlastní hasičské a fotbalové družstvo atd. 

Vedení společnosti věnuje velkou péči také svým bývalým zaměstnancům, pro 

které jednou za dva roky organizuje setkání s pohoštěním, kde za účasti členů vedení 

společnosti je možné diskutovat o nejrůznějších problémech. 
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4.7.6 Sdílené hodnoty 

Podniková kultura představuje normy chování a hodnoty sdílené určitou 

skupinou lidí. Tvoří vnitřní atmosféru, ovzduší firmy a lze ji považovat za vazbu mezi 

myšlením lidí ve firmě a činnostmi, které jsou ve firmě provozovány. 

Chceme-li posoudit firemní kulturu, musíme se zabývat následujícími problémy:  

• Míra ztotožnění zaměstnanců s firmou. 

• Vize firmy a její uplatňování v praxi. 

• Informovanost ve firmě. 

• Hierarchie a spolupráce ve firmě. 

• Vztah k nejistotě ve firmě (je nejistota hrozbou nebo výzvou?). 

• Firemní stimuly (možnost seberealizace, peníze, materiální výhody, nátlak, tresty). 

• Rituály, legendy firmy a firemní hrdinové (co se ve firmě provozuje, na co se 

vzpomíná?). 

Na všechny výše jmenované okruhy lze odpovědět v kladném smyslu. 

Společnost se také snaží podporovat různé aktivity v Jindřichově Hradci, kde 

sponzoruje různé sportovní akce, a hlavně velkou péči věnuje různým organizacím 

starající se o zdravotně postižené děti, bezmocné, nebo nějak zdravotně handicapované 

osoby.  

 

4.7.7 Schopnosti 

O schopnostech jednoznačně svědčí několik ocenění, které firma získala: 

• 1997 Evropská cena kvality (11 th International EUROPE AWARD for quality 

Paris 1997 

 

• 2003 Czech Top 100 - Kasalova pila, s. r. o. se vyskytla mezi 100 

obdivovanými firmami ČR (v oboru dřevozpracujících firem byla 

v rámci ČR druhá, první ve všech kategoriích za Jihočeský kraj)  



  51 
 

• 2003 Spokojený zákazník Jihočeského kraje (cena byla udělena na dva roky 

firmě Kasalova pila, s. r. o. od Sdružení českých spotřebitelů a odbornou 

komisí pro ochranu spotřebitele) 

 

• 2006 pan Bořivoj Kasal v soutěži Podnikatel roku Zvláštní cenu poroty (tato 

soutěž vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání a jejím cílem 

je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které 

mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele) 

 

 

4.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která umožňuje identifikovat silné stránky (anglicky 

Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) 

spojené s pozicí firmy, s určitým projektem či podnikatelským záměrem apod. S její 

pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu.  

Při klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř 

výše uvedených základních skupin, jsem vycházela z provedené externí a interní 

analýzy a z dalších mně známých informací, především z výročních zpráv společnosti. 

 

Silné stránky 

• dlouhodobé zkušenosti v oboru 

• dobré jméno v ČR i v zahraničí 

• zvláštní cena poroty v soutěži Podnikatel roku 

• výhodná geografická poloha pro export 

• dlouhodobé smlouvy s odběratelskými firmami v ČR i v Rakousku 

• dobré vztahy ze zákazníky 

• společnost nikdy nebyla v platební neschopnosti 
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• široké spektrum výrobků  

• vysoká kvalita 

• certifikované výrobky 

• sedmiletá záruka na výrobky 

• moderní technologie výroby 

• bezodpadová výroba 

• efektivní systém odměňování 

• zapojení do projektu Zelená úsporám 

• vlastní prodejny 

 

 

Slabé stránky:  

• vysoké náklady  

• hospodaření se ztrátou v roce 2005 a 2008 

• vysoký provozní úvěr 

• nezaplacené a nedobytné pohledávky 

• nízký prodej eurooken v prodejně v Českých Budějovicích 

• vysoký stav zásob 

• nedostatečná flexibilita 

 

 

Příležitosti:  

• mezinárodní obchody v rámci Evropské unie 

• oslovení nových zákazníků  

• účast na výstavách a veletrzích 

• zakázky z nových prodejen v Praze a Trutnově 

• výroba dřevěných  briket 

• výroba obalů pro firmu Koller 

• pasivní a nízkoenergerické domy 

• nové druhy výrobků 
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• nové technologie 

• zefektivňování výroby 

• podpora podnikání 

• zvýšení produktivity práce 

• zvýšení požadavků zákazníků 

  

 

Hrozby 

• špatná ekonomická situace obyvatel 

• nízká poptávka 

• ztráta zákazníků 

• vyšší sazby daní 

• změna úrokových sazeb 

• nepříznivé devizové kurzy 

• snižování cen substitutů  

• růst cen vstupů 

• nová konkurence na trhu   

• levná zahraniční konkurence 

• nezaplacení faktur odběrateli 

• přírodní katastrofy 

• nedostupnost úvěrů 
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5. Finanční analýza firmy 

V úvodu této kapitoly uvádím v níže uvedených tabulkách č. 7, 8 a 9 vybrané 

položky aktiv, pasiv a výsledovky z let 2003 – 2009 v absolutních číslech, které jsou 

dále zpracovávány. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM  206 108 216 367 221 576 222 753 239 736 238 886 220 583 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 134 754 136 428 156 439 150 529 158 376 156 562 147 492 

Dlouhodobý nehmotný majetek 366 437 1 774 1 676 1 781 2 268 2 211 

Dlouhodobý  hmotný majetek 134 388 135 991 154 665 148 853 156 566 154 184 145 250 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 29 110 31 

OBĚŽNÁ AKTIVA 69 343 75 677 62 775 70 023 79 505 81 029 71 400 

Zásoby 38 885 52 581 42 871 44 867 48 947 52 450 54 291 

Dlouhodobé pohledávky 110 108 108 108 108 108 108 

Krátkodobé pohledávky 22 657 16 298 16 027 22 925 25 966 27 149 15 175 

Finanční majetek 7 691 6 690 3 769 2 123 4 484 1 322 1 826 

OSTATNÍ AKTIVA  2 011 4 262 2 362 2 201 1 855 1 295 1 691 

Tabulka č. 7: Struktura aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 206 108 216 367 221 576 222 753 239 736 238 886 220 583 

VLASTNÍ KAPITÁL 134 905 138 314 126 599 131 705 136 665 123 554 127 403 

Základní kapitál 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 -71 10 -149 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 4 310 4 310 4 310 4 310 4 310 4 310 4 310 

VH z minulých let 81 605 87 495 90 904 79 189 84 295 89 326 76 134 

VH z běžného účetního období  5 890 3 409 -11 715 5 106 5 031 -13 192 4 008 

CIZÍ ZDROJE 70 859 77 873 94 801 89 838 102 975 113 513 93 066 

Rezervy 5 316 1 123 3 959 4 163 3 529 3 722 3 551 

Dlouhodobé závazky 29 126 29 104 24 848 24 447 23 609 20 153 18 293 

Krátkodobé závazky 24 540 27 537 27 338 21 628 33 359 34 850 27 718 

Bankovní úvěry a výpomoci 11 877 20 109 38 656 39 600 42 478 54 788 43 504 

OSTATNÍ PASIVA  344 180 176 1 210 96 1 819 114 

Tabulka č. 8: Struktura pasiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 (v tis. Kč)
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 6 486 8 799 14 527 17 395 24 523 27 292 20 613 

Náklady vynaložené na prodané zboží 5 601 8 008 12 522 14 991 21 978 24 972 17 578 

OBCHODNÍ MARŽE 885 791 2005 2404 2545 2320 3035 

Výkony 317 277 338 788 305 959 315 735 388 120 366 551 330 773 

Výkonová spotřeba 233 170 254 706 232 850 232 325 295 113 282 481 242 143 

PŘIDANÁ HODNOTA 84 992 84 873 75 114 85 814 95 552 86 390 91 665 

Osobní náklady 62 572 68 660 67 130 69 578 80 835 82 555 72 049 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 8 530 9 839 10 275 8 352 9 093 9 985 10 459 

Změna stavu rezerv a opravných položek 1 125 -4 730 9 241 -369 -1 530 -3 920 -1 042 

PROVOZNÍ VH 10 616 10 371 -11 339 6 395 8 688 -9 722 7 415 

FINANČNÍ VH -5 100 -6 984 -4 194 152 -4 067 -5 352 -3 774 

Daň z příjmů za běžnou činnost  -374 -22 -3 818 1 441 -410 -1 882 -367 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  5 890 3 409 -11 715 5 106 5 031 -13 192 4 008 

VH PŘED ZDANĚNÍM 5 516 3 387 -15 533 6 547 4 621 -15 074 3 641 

Tabulka č. 9: Výtah z VZZ  firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 

5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

5.1.1 Analýza rozvahy 

5.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza je provedena v absolutním i relativním rozměru. Je to 

z toho důvodu, že i když může být procentuální změna vyjádřena malým číslem, 

absolutně se může jednat o významné částky, a naopak.  

Z níže uvedené tabulky č. 10 a grafu č. 1 je patrné, že celková bilanční suma 

vykazuje rostoucí trend, který významněji narušuje poslední sledované období, rok 

2009. Aktiva v tomto roce klesla o 8 % (tj. o 18 303 tis. Kč). Bylo to zapříčiněno 

nejvíce poklesem dlouhodobého hmotného majetku (o 8 934 tis. Kč, tj. 6 %) 

a výrazným poklesem krátkodobých pohledávek (o 11 974 tis. Kč, tj. 44 %). 
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2004 / 2003 2005 / 2004 2006 / 2005  2007 / 2006 2008 / 2007 2009 / 2008 

 abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % 

AKTIVA 
CELKEM  10259 5 5209 2  1177 1  16983 8  -850 0  -18303 -8  

DLOUHODOBÝ  
MAJETEK 1674 1 20011 15  -5910 -4  7847 5  -1814 -1  -9070 -6  

DNM 71 19 1337 306  -98 -6  105 6  487 27  -57 -3  

DHM 1603 1 18674 14  -5812 -4  7713 5  -2382 -2  -8934 -6  

DFM 0 0 0 0 0 0 29 x  81 279  -79 -72  

OBĚŽNÁ 
AKTIVA 6334 9 -12902 -17  7248 12  9482 14  1524 2  -9629 -12  

Zásoby 13696 35 -9710 -19  1996 5  4080 9  3503 7  1841 4  

Dl. pohledávky -2 -2 0 x  0 0  0 0  0 0  0 0  

Kr. pohledávky -6359 -28 -271 -2  6898 43  3041 13  1183 5  -11974 -44  

Finanční majetek -1001 -13  -2921 -44  -1646 -44  2361 111  -3162 -71  504 38  

OSTATNÍ 
AKTIVA  2251 112  -1900 -45  -161 -7  -346 -16  -560 -30  396 31  

Tabulka č. 10: Horizontální analýza aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 
(v absolutním vyjádření v tis. Kč a v %) 

 

Graf č. 1: Vývoj celkové bilanční sumy firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

Při podrobnějším zkoumání jednotlivých položek aktiv lze z grafu 

č. 2 vysledovat rostoucí trend (znázorněný čárkovaně) u dlouhodobého hmotného 

majetku a u zásob, mírně rostoucí trend dlouhodobého nehmotného majetku 

a pohledávek. Naopak je zřejmý pokles finančního majetku. 
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Graf č. 2: Vývoj vybraných položek aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

 

Na nárůstu dlouhodobého hmotného majetku se výrazně podílela výstavba 

nové haly pro stropní panely v roce 2005 a neustálá obnova strojů, nástrojů a zařízení. 

U vývoje zásob lze pozorovat v roce 2004 nárůst způsobený mj. např. 

vytvořením zásob zboží pro nově otevřenou prodejnu v Českých Budějovicích, 

nákupem nového druhu materiálu, nákupem materiálu za staré (nižší) ceny apod. V roce 

2005 došlo snížení všech druhů zásob (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, 

zboží) kromě polotovarů, u kterých je nárůst naopak příznivý z důvodu předzásobení se 

řezivem pro jarní měsíce, kdy je po něm zvýšená poptávka, a z důvodu snížení nákladů 

na sušení dřeva, které se časem přirozeně vysušuje samo. V dalších letech se opět 

zásoby zvyšovaly, ale bylo to většinou doprovázeno navýšením výroby. 

Výše pohledávek se pohybuje kolem 20 mil Kč, nižší je v letech 2004 a 2005, 

nejvyšší v období 2007 - 2008. V roce 2009 část pohledávek firma postoupila na 

faktoringovou společnost. Na pohledávky po lhůtě splatnosti více než 12 měsíců byly 

vytvořeny 100 % opravné položky. 
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5.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Tabulka č. 11 a graf č. 3 ukazují změny pasiv společnosti.  

2004 / 2003 2005 / 2004 2006 / 2005  2007 / 2006 2008 / 2007 2009 / 2008 

 abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % 

PASIVA 
CELKEM 10259 5 5209 2 1177 1 16983 8 -850 0 -18303 -8 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 3409 3 -11715 -9 5106 4 4960 4 -13111 -10 3849 3 

Zákl.kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitál. fondy 0  0 0  0 0  0 -71  x 81 114 -159 -1590 
Rezer. a ostatní 
fondy ze zisku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH z minulých 
let 

5890 7 3409 4 -11715 -13 5106 6 5031 6 -13192 -15 

VH z běžného 
účet. období  

-2481 -42 -15124 -444 16821 144 -75 -2 -18223 -362 17200 130 

CIZÍ 
ZDROJE 7014 10 16928 22 -4963 -5 13137 15 10538 10 -20447 -18 

Rezervy -4193 -79 2836 253 204 5 -634 -15 193 6 -171 -5 

Dl. závazky -22 0 -4256 -15 -401 -2 -838 -3 -3456 -15 -1860 -9 

Kr. závazky 2997 12 -199 -1 -5710 -21 11731 54 1491 5 -7132 -21 
Bank. úvěry a 
výpomoci 

8232 69 18547 92 944 2 2878 7 12310 29 -11284 -21 

OSTATNÍ 
PASIVA  

-164 -48 -4 -2 1034 588 -1114 -92 1723 1795 -1705 -93 

Tabulka č. 11: Horizontální analýza pasiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 
(v absolutním vyjádření v tis. Kč a v %) 

 

Ve sledovaném období zůstává neměnná výše základního kapitálu, výrazně se 

nemění ani rezervní fondy a rezervy (byly rozpuštěny pouze v roce 2004). Velmi však 

kolísal výsledek hospodaření z běžného účetního období, kdy v letech 2005 a 2008 

společnost vykázala účetní ztrátu. Hospodářský výsledek z minulých let kopíruje 

s ročním zpožděním zisk nebo ztrátu z běžného účetního období. Ve vývoji čerpání 

úvěrů a bankovních výpomocí je zřejmý růstový trend, kolísavě se zvyšují i krátkodobé 

závazky, naopak klesají závazky dlouhodobé. 
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Graf č. 3: Vývoj vybraných položek pasiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

 

Výsledek hospodaření z běžného účetního období ve sledovaném časovém 

úseku se pohyboval na přibližně stejné úrovni, kromě roku 2004, kdy firma 

zaznamenala pokles zisku o 42 %, a vyjma let 2005 a 2008, kdy se firma dostala do 

výrazné ztráty.  

V roce 2004 bylo zhoršení způsobeno především poskytnutím dodatečné slevy 

významnému odběrateli, otevřením nové prodejny a náklady na oslavy 10. výročí 

založení firmy. V roce 2005 skončilo hospodaření společnosti poprvé účetní ztrátou. 

Příčin bylo hned několik, patří mezi ně hlavně bankrot významného odběratele firmy, 

dále pokles výkonnosti a snížení produktivity práce, nárůst cen kulatiny, výstavba nové 

haly pro stropní panely, se kterou byly spojeny i další vícenáklady, a také účetní ztráta 

nové prodejny v Českých Budějovicích. V následujícím roce došlo ke zvýšení výroby 

a ke změně systému odměňování, která měla za následek zvýšení produktivity práce, 

což vedlo k významnému zlepšení výsledku hospodaření po předešlém ztrátovém roce. 

Účetní ztráta z roku 2008 byla z velké části zapříčiněna hurikánem Emma, po kterém 

během velmi krátké doby spadly ceny dřeva o 25 %, avšak firma měla zásoby za vysoké 
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ceny a musela prodávat se ztrátou, aby nepřišla o své trhy. Významnou roli sehrál také 

pro exportéry nepříznivý kurz CZK/EUR. Následující rok skončil ziskem - je to signál 

životaschopnosti firmy a ukazuje, že firma má dostatečné rezervy k překonání 

nepříznivých podmínek. Hospodářská krize dopadá na firmu až s ročním zpožděním, 

v roce 2010 dochází k poklesu zakázek. 

Vývoj čerpání úvěrů a bankovních výpomocí znázorněný v grafu odpovídá 

tomu, že si společnost vzala v roce 2005 investiční úvěr na výstavbu haly na výrobu 

stropů ve výši 15 mil. Kč a v roce 2008 investiční úvěr na pořízení stroje Hundegger ve 

výši 10 mil. Kč. Dále společnost používá provozní úvěr, kterým financuje převážně 

zásoby a nárůst pohledávek. V roce 2009 se potřeba provozního úvěru snížila, protože 

část provozních potřeb byla financována faktorováním pohledávek. 

 

5.1.1.3 Vertikální analýza aktiv 

 Vertikální analýza rozvahy zkoumá podíl jednotlivých položek na celkové 

bilanční sumě. Z níže uvedené tabulky č. 12 a grafu č. 4 vyplývá, že podíl 

dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a ostatních aktiv se za sledované období 

 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 65,4 % 63,1 % 70,6 % 67,6 % 66,1 % 65,5 % 66,9 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 

Dlouhodobý  hmotný majetek 65,2 % 62,9 % 69,8 % 66,8 % 65,3 % 64,5 % 65,8 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 33,6 % 35,0 % 28,3 % 31,4 % 33,2 % 33,9 % 32,4 % 

Zásoby 18,9 % 24,3 % 19,3 % 20,1 % 20,4 % 22,0 % 24,6 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Krátkodobé pohledávky 11,0 % 7,5 % 7,2 % 10,3 % 10,8 % 11,4 % 6,9 % 

Finanční majetek 3,7 % 3,1 % 1,7 % 1,0 % 1,9 % 0,6 % 0,8 % 

OSTATNÍ AKTIVA  1,0 % 2,0 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,5 % 0,8 % 
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2003 – 2009 významně neměnil. K většímu skoku došlo v roce 2005, a to na jedné 

straně díky navýšení dlouhodobého majetku, a na straně druhé díky výraznému snížení 

zásob. 

Graf č. 4: Struktura aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

Aktiva jsou z převážné části tvořena dlouhodobým majetkem (63 % - 71 %) 

a v rámci něho zejména dlouhodobým hmotným majetkem. Jeho největší část 

představují stavby (kolísají kolem 42 %), samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí (kolem 20 %) a pozemky (2 %). Dlouhodobým nehmotným majetkem je software 

(nyní přibližně 1 %). 

Celkový podíl oběžných aktiv zůstává kolem 32 %, ale měnila se jeho 

struktura. Zásoby se pohybují mezi 19 % a 25 % a jejich složení je následující: materiál 

(přibližně 9 %), nedokončená výroba a polotovary (7 %), výrobky (narostly ze 3 % na 

6 %) a zboží (po otevření nové prodejny vzrostly na přibližně 1,3 %).  

Pohledávky (7 % - 11 %) jsou z největší části tvořeny pohledávkami 

z obchodních vztahů, dále daňovými pohledávkami za státem, ostatní položky jsou 

zanedbatelné. Budeme-li podrobněji analyzovat strukturu firemních pohledávek, 

zjistíme z tabulky č. 13, že firma má potíže s platební morálkou zákazníků. Na 

pohledávky po lhůtě splatnosti má často vliv krach významných odběratelů společnosti, 

dluhy bývají přes všechny snahy firmy jen velmi těžko vymahatelné. Na všechny 
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pohledávky s překročenou lhůtou splatnosti více než 12 měsíců jsou vytvořeny 100 %ní 

opravné položky. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pohledávky více než 6 měs. po lhůtě 
splatnosti 

4 257 4 476 9 863 9 165 7 905 2 709 2 720 

Pohledávky v době splatnosti nebo do 
6 měs. po lhůtě splatnosti 

19 129 13 351 14 752 20 654 21 898 25 414 7 608 

Pohledávky postoupené na faktoringovou 
společnost 

0 0 0 0 0 0 9 121 

Tabulka č. 13: Struktura krátkodobých pohledávek firmy Kasalova pila, s. r. o. podle 
splatnosti, 2003 - 2009 

 

Finanční majetek podniku během let nebezpečně klesal z 3,7 % na nejnižší 

hodnotu 0,6 %, nyní 0,8 %. Většinu tvoří bankovní účty, malou část peníze v hotovosti. 

Ostatní aktiva (časové rozlišení) se podílí přibližně 1 %. 

 

 

5.1.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Struktura pasiv je patrná z tabulky č. 14 a grafu č. 5 a odpovídá tomu, co bylo 

zjištěno v horizontální analýze, tj. výraznému nárůstu bankovních úvěrů a výpomocí od 

roku 2005. Podíl cizích zdrojů se tím zvýšil z 34 % na  43 %. V roce 2008, kdy si 

společnost vzala další investiční úvěr a kvůli vznikající ztrátě se zvýšila i potřeba 

provozního úvěru, tvořily bankovní úvěry rekordních 23 % (v roce 2003 pouze necelých 

6 %) a cizí zdroje tak dosahovaly 47,5 %. Pokles bankovních úvěrů v následujícím 

období na necelých 20 % byl způsoben menší potřebou provozního úvěru díky 

postoupení části pohledávek faktoringové společnosti. 

Rezervy tvoří přibližně 2 %, dlouhodobé závazky postupně klesají z 14 % na 

8 % , krátkodobé závazky se pohybují mezi 10 % - 15 %. 
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Z vlastního kapitálu připadá kolem 19 % na základní kapitál (i když se jeho 

absolutní výše neměnila, jeho podíl nebyl konstantní) a největší část zaujímá výsledek 

hospodaření z minulých let (od 34,5 % do 41 % v závislosti na vývoji zisku či ztráty 

v jednotlivých obdobích). V letech, kdy společnost vykazovala zisk, dosahoval jeho 

podíl hodnoty okolo 2 %. Ostatní položky pasiv jsou méně významné. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

VLASTNÍ KAPITÁL 65,5 % 63,9 % 57,1 % 59,1 % 57,0 % 51,7 % 57,8 % 

Základní kapitál 20,9 % 19,9 % 19,5 % 19,3 % 18,0 % 18,0 % 19,5 % 

Kapitálové fondy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2,1 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 

VH z minulých let 39,6 % 40,4 % 41,0 % 35,6 % 35,2 % 37,4 % 34,5 % 

VH z běžného účetního období  2,9 % 1,6 % -5,3 % 2,3 % 2,1 % -5,5 % 1,8 % 

CIZÍ ZDROJE 34,4 % 36,0 % 42,8 % 40,3 % 43,0 % 47,5 % 42,2 % 

Rezervy 2,6 % 0,5 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 

Dlouhodobé závazky 14,1 % 13,5 % 11,2 % 11,0 % 9,8 % 8,4 % 8,3 % 

Krátkodobé závazky 11,9 % 12,7 % 12,3 % 9,7 % 13,9 % 14,6 % 12,6 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 5,8 % 9,3 % 17,4 % 17,8 % 17,7 % 22,9 % 19,7 % 

OSTATNÍ PASIVA  0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,8 % 0,1 % 

Tabulka č. 14: Vertikální analýza pasiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009  

Graf č. 5: Struktura aktiv firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009
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5.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

5.1.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce č. 15 jsem pro přehlednost vynechala položky výkazu zisku a ztráty, 

které dosahují poměrně malých hodnot. 

2004 / 2003 2005 / 2004 2006 / 2005  2007 / 2006 2008 / 2007 2009 / 2008 

 abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % 

Tržby za prodej 
zboží 

2 313 36 5 728 65 2 868 20 7 128 41 2 769 11 -6 679 -25 

Náklady na 
prodané zboží 

2 407 43 4 514 56 2 469 20 6 987 47 2 994 14 -7 394 -30 

OBCHODNÍ 
MARŽE 

-94 -11 1 214 154 399 20 141 6 -225 -9 715 31 

Výkony 21 511 7 -32 829 -10 9 776 3 72 385 23 -21 569 -6 -35 778 -10 

Výkonová 
spotřeba 

21 536 9 -21 856 -9 -525 0 62 788 27 -12 632 -4 -40 338 -14 

PŘIDANÁ 
HODNOTA 

-119 0 -9 759 -12 10 700 14 9 738 11 -9 162 -10 5 275 6 

Osobní náklady 6 088 10 -1 530 -2 2 448 4 11 257 16 1 720 2 -10 506 -13 

Odpisy dl. 
majetku 

1 309 15 436 4 -1 923 -19 741 9 892 10 474 5 

Změna stavu 
rezerv a oprav. 
položek 

-5885 -520 13971 295 -9610 -104 -1161 -315 -2390 -156 2878 73 

PROVOZNÍ VH  -245 -2 -21 710 -209 17 734 156 2 293 36 -18 410 -212 17 137 177 

FINANČNÍ VH -1 884 -37 2 790 40 4 346 104 -4 219 -2776 -1 285 -32 1 578 30 

Daň z příjmů za 
běž. činnost 

352 94 -3 796 -17255 5 259 138 -1 851 -129 -1 472 -360 1 515 81 

VH ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ 

-2 481 -42 -15 124 -444 16 821 144 -75 -2 -18 223 -362 17 200 130 

VH PŘED 
ZDANĚNÍM 

-2 129 -39 -18 920 -559 22 080 142 -1 926 -29 -19 695 -426 18 715 124 

Tabulka č. 15: Horizontální analýza vybraných položek VZZ  firmy Kasalova pila,  
s. r. o. 2003 – 2009 (v absolutním vyjádření v tis. Kč a v %) 

 

Zkoumáme-li postupně jednotlivé položky, zjistíme, že v roce 2005 došlo ke 

zvýšení obchodní marže, která si i nadále držela rostoucí trend. Přidaná hodnota však 

v tomto roce poklesla díky snížení výroby, která byla způsobena především reakcí 
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významného zákazníka na recesi v Německu. Příčinou snížení tržeb bylo také posílení 

kurzu CZK/EUR (odrazilo se to i na finančním výsledku hospodaření). V roce 2007 po 

předcházejícím poklesu tržby opět vzrostly. Vývoj tržeb a nákladů, ze kterých je 

odvozen provozní výsledek hospodaření za celé sledované období, je znázorněn 

v grafech č. 6 a 7. Je z nich také patrné, že tržby přibližně kopírovaly změny ve výši 

nákladů v jednotlivých letech.  
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Graf č. 6:  Vývoj tržeb firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 
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Graf č. 7: Vývoj vybraných nákladů firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009
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Záporný výsledek hospodaření v roce 2005 byl zapříčiněn, jak již bylo zmíněno, 

bankrotem významného odběratele, na jehož pohledávky byla vytvořena opravná 

položka, poklesem výkonnosti, menším objemem tržeb a vícenáklady spojené 

s výstavbou nové haly. V roce 2008 to bylo kromě nepříznivého kurzu CZK/EUR 

snížení tržních cen výrobků, přičemž firma měla zásoby pořízené za vysoké ceny 

a prodávala se ztrátou. 

Společnost realizuje přibližně 60 % tržeb do zahraničí a dosahuje vysoce 

aktivního salda zahraničního obchodu. Její snahou je však nakupovat ze zahraničí stále 

více materiálu, aby se tím jistila proti pohybu kurzu CZK/EUR. 

 

 

5.1.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro provedení vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty není jednoznačně dána 

vztažná veličina, zvolila jsem součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb, které reprezentují poslání výrobního podniku – generování tržeb. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 2,0 % 2,7 % 4,6 % 5,3 % 6,3 % 7,4 % 6,1 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1,7 % 2,4 % 4,0 % 4,6 % 5,6 % 6,8 % 5,2 % 

OBCHODNÍ MARŽE 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,9 % 

Výkony 98,4 % 102,2 % 97,0 % 96,5 % 99,0 % 99,1 % 98,1 % 

Výkonová spotřeba 72,3 % 76,8 % 73,8 % 71,0 % 75,3 % 76,4 % 71,8 % 

PŘIDANÁ HODNOTA 26,3 % 25,6 % 23,8 % 26,2 % 24,4 % 23,4 % 27,2 % 

Osobní náklady 19,4 % 20,7 % 21,3 % 21,3 % 20,6 % 22,3 % 21,4 % 
Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 2,6 % 3,0 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0,3 % -1,4 % 2,9 % -0,1 % -0,4 % -1,1 % -0,3 % 

PROVOZNÍ VH 3,3 % 3,1 % -3,6 % 2,0 % 2,2 % -2,6 % 2,2 % 

FINANČNÍ VH -1,6 % -2,1 % -1,3 % 0,0 % -1,0 % -1,4 % -1,1 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost  -0,1 % 0,0 % -1,2 % 0,4 % -0,1 % -0,5 % -0,1 % 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  1,8 % 1,0 % -3,7 % 1,6 % 1,3 % -3,6 % 1,2 % 

VH PŘED ZDANĚNÍM 1,7 % 1,0 % -4,9 % 2,0 % 1,2 % -4,1 % 1,1 % 

Tabulka č. 16: Vertikální analýza VZZ  firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 
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Tržby za prodej zboží jsou zastoupeny v roce 2003 pouhými 2 %, postupně až 

7,4 %. Obchodní marže je v porovnání s tržbami velmi nízká (méně než 1 %). Tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb tvoří tedy podstatnou část. Přidaná hodnota se 

pohybuje mezi 23 % až 27 %, nejnižší byla ve ztrátových letech. Výkonová spotřeba je 

na úrovni 71 % - 77 % (z toho spotřeba materiálu a energie postupně klesala z 64 % na 

58 % celkových nákladů), osobní náklady jsou další významnou položkou a ustálily se 

okolo 21 % z výše tržeb. Odpisy se pohybují kolem 3 %, provozní výsledek 

hospodaření (zisk) také kolem 3 %, výsledek hospodaření za účetní období od 1 % do 

1,8 % zisk a přibližně 3,6 % ztráta. 

 

 

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V tomto oddílu jsem se zaměřila na analýzu čistého pracovního kapitálu, tj. té 

části dlouhodobých zdrojů, který může podnik využívat k zajištění běžného provozu. 

Jak je vidět z tabulky č. 17 a názorně i z grafu č. 8 jeho hodnota klesala, přičemž 

k největším výkyvům docházelo ve ztrátových letech 2005 (kvůli nižší hodnotě 

oběžných aktiv a navýšenému provoznímu úvěru) a 2008 (kvůli zvýšené potřebě 

provozního úvěru). Kromě roku 2008 však byl po celou dobu čistý pracovní kapitál 

kladný, a i když v tomto období nabýval záporné hodnoty, v porovnání s celkovým 

objemem aktiv se jednalo pouze o 0,1 %. Další závěry vyplynou z porovnání 

s konkurencí a s oborovými průměry. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Čistý pracovní kapitál 35 314 30 698 9 086 17 189 9 014 -304 5 179 

Čistý pracovní kapitál na aktiva 17,1 % 14,2 % 4,1 % 7,7 % 3,8 % -0,1 % 2,3 % 

Tabulka č. 17: Čistý pracovní kapitál firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 
(v tis. Kč a v % z aktiv) 
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Graf č. 8: Čistý pracovní kapitál v poměru k celkovým aktivům firmy  
Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 

5.3 Poměrová analýza 

5.3.1 Analýza rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vypovídá o tom, jaký je poměr mezi finančními 

prostředky, které plynou z aktivit podniku, a těmi, které byly na tyto aktivity vloženy. 

Pro analýzu jsem vybrala ukazatele rentability celkových aktiv ROA, rentability 

vlastního kapitálu ROE, rentability tržeb ROS a kvůli porovnatelnosti s oborovými 

výsledky také ukazatel ziskové marže PMOS. 

Všechny ukazatele rentability mají podobný průběh (viz graf č. 9) a kopírují 

vývoj výsledku hospodaření – nejvyšších hodnot dosahovala rentabilita v roce 2003, po 

jejím poklesu a ztrátovém roce 2005 se vrátila téměř na původní hodnotu. Následoval 

opět pokles a ztráta. Rok 2009 vykazuje ze ziskových období nejnižší rentabilitu. Je  

tedy vidět, že hodnoty ukazatelů výnosnosti sledují klesající trend, i když žádoucí by 

byl samozřejmě jejich postupné zvyšování. 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 4,47 % 3,64 % -5,84 % 4,04 % 3,23 % -4,40 % 3,01 % 

Zisková marže (EBIT/T) 2,85 % 2,38 % -4,10 % 2,75 % 1,97 % -2,84 % 1,97 % 

Obrat aktiv (T/A) 1,56 1,53 1,42 1,47 1,63 1,55 1,53 

ROE 4,37 % 2,46% -9,25 % 3,88 % 3,68 % -10,68 % 3,15 % 

Rent. tržeb (EAT/T) 1,83 % 1,03 % -3,71 % 1,56 % 1,28 % -3,57 % 1,19 % 

Obrat aktiv (T/A) 1,56 1,53 1,42 1,47 1,63 1,55 1,53 

Finanční páka (A/VK) 1,53 1,56 1,75 1,69 1,75 1,93 1,73 

ROS 1,83 % 1,03 % -3,71 % 1,56 % 1,28 % -3,57 % 1,19 % 

PMOS 2,85 % 2,38 % -4,10 % 2,75 % 1,97 % -2,84 % 1,97 % 

Tabulka č. 18: Rentabilita firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009  
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Graf č. 9: Rentabilita firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009  

 

Rentabilita aktiv ROA  ukazuje, do jaké míry se daří firmě generovat zisk 

z jejích aktiv, nejvyšší dosahovala téměř 4,47 % a klesla na 3,01 %. Rentabilita (nebo 

spíše „ztrátovost“) v letech 2005 a 2008 činila až –5,84 % . Použitím rozkladu ukazatele  

A

T

T

EBIT

A

EBIT
ROA ⋅==  

zjistíme (viz tab.č.18), že jeho velikost více ovlivňuje zisková marže, která poklesla 
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celkem až o 31 % (počítáno jen ze ziskových období), kdežto rozdíl mezi největší 

a nejmenší hodnotou obratu aktiv je 13 %. 

Pro benchmarking je vhodnější ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE , 

který říká, že nejvyšší zisk připadající na 1 Kč vloženou do vlastního kapitálu činil 

přibližně 4,37 haléřů (2003). Nejnižší kladná hodnota 2,46 haléřů na 1 Kč vlastního 

kapitálu byla hned v následujícím roce 2004, a to především díky velmi nízké úrovni 

rentability tržeb, jak je vidět z rozkladu ROE 

VK

A

A

T

T

EAT

VK

EAT
ROE ⋅⋅== . 

To, že ROE neklesá tak rychle jako ROA je způsobeno zvyšujícími se hodnotami 

finanční páky (tj. zvyšujícím se podílem cizího kapitálu, který příznivě ovlivňuje ROE). 

Také díky ní a kvůli v absolutní hodnotě velmi vysoké, avšak záporné rentabilitě tržeb 

v letech 2005 a 2008 poklesl ukazatel ROE až k –10,68 %. To znamená, že majitelé 

přišli o 10,68 haléřů z každé koruny vlastního kapitálu. 

Další ukazatelé rentability říkají, že na zisk připadalo od 1,03 % do 1,83 % 

tržeb, respektive že celková marže společnosti se pohybovala mezi 1,97 % a 2,85 % 

tržeb. 

 

5.3.2 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity vypovídají o tom, jak efektivně firma nakládá se svými 

finančními prostředky nebo např. jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. Při 

výpočtech jsem použila tzv. čisté tržby, tj. součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. 

Obrat celkových aktiv se během sledovaného období pohyboval okolo 

průměrné hodnoty 1,53, přičemž nejnižší hodnota je v roce 2005 (narůstala výše aktiv, 

ale tržby výrazně poklesly) a nejvyšší v roce 2007 (tržby dosáhly nejvyšší hodnoty a 

převýšily tím i nárůst aktiv). 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv    1,56 1,53 1,42 1,47 1,63 1,55 1,53 

Obrat zásob  8,30 6,30 7,36 7,29 8,01 7,05 6,21 

Doba obratu aktiv    230,0 235,0 252,9 245,2 220,2 232,5 235,5 

Doba obratu zásob    43,4 57,1 48,9 49,4 45,0 51,0 58,0 

Doba inkasa pohledávek    25,4 17,8 18,4 25,3 24,0 26,5 16,3 

Doba splatnosti krátkodobých závazků  27,4 29,9 31,2 23,8 30,6 33,9 29,6 

Tabulka č. 19: Ukazatelé aktivity firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

 

Z ukazatele obratu zásob se dozvídáme, že zásoby jsou schopny se přeměnit na 

tržby přibližně 7,2krát ročně. Nižší aktivitu vykazovaly zásoby v roce 2004 a na konci 

sledovaného období, kdy byla vysoká výše zásob a v letech 2008, 2009 výrazně klesaly 

tržby. 

Doba obratu jednotlivých položek je zřejmá z grafu č. 10, ze kterého také 

vyplývá pozitivní závěr, že doba inkasa pohledávek je kratší než doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek (mimo rok 2006). Rozdíl mezi nimi se pohybuje do 13 dnů, 

po které může firma využívat neúročený úvěr od svých dodavatelů. Nelze však 

opomenout, že v roce 2009 klesla doba obratu pohledávek díky postoupení jejich části 

faktoringové společnosti, zde tedy není možno mluvit o neúročeném úvěru. 
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Graf č. 10: Doba obratu aktiv, zásob, pohledávek a krátkodobých závazků firmy 
Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 200 
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5.3.3 Analýza zadluženosti 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 34,4 % 36,0 % 42,8 % 40,3 % 43,0 % 47,5 % 42,2 % 

Kvóta vlastního kapitálu 65,5 % 63,9 % 57,1 % 59,1 % 57,0 % 51,7 % 57,8 % 

Úrokové krytí 2,49 1,76 -5,00 3,67 2,48 -2,31 2,21 

Tabulka č. 20: Ukazatelé zadluženosti firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

 

Kvóta vlastního kapitálu společnosti je větší než její celková zadluženost, 

která však, jak je vidět z grafu č. 10 v čase narůstá. Nejvyšších hodnot nabývá v roce 

2005 a 2008 (až 47,5 %), kdy si společnost vzala investiční úvěry na výstavbu nové 

haly a pořízení stroje Hundegger a vyšší provozní úvěr. Zadluženost tím umožnila krytí 

dočasných a sezónních potřeb, možnost rychle reagovat na nové podmínky a rozvoj 

podnikání. To je žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady 

(z výsledovky lze vyčíst, že tyto v období 2005 – 2007 dokonce poklesly). Na druhou 

stranu zadluženost negativně ovlivnila likviditu podniku (viz kap. 5.3.4) a zvyšuje se 

tím riziko věřitelů, že o své peníze přijdou. 
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Graf č. 11: Kvóta VK a celková zadluženost firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

Velmi špatných výsledků podnik dosahuje v případě ukazatele úrokové krytí. 

Hodnoty úrokového krytí větší než 1 sice signalizují, že podnik v těchto obdobích 
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vydělával více, než pouze na zaplacení úroků, a mohl tím produkovat zisk, ale i tak 

kromě roku 2006 leží všechna čísla pod doporučovaným pásmem minimálních hodnot 

3 – 6 (viz graf č. 12). 
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Graf č. 12: Ukazatel úrokového krytí firmy Kasalova pila, s. r. o. v porovnání 
s pásmem doporučených hodnot 2003 – 2009 

 

 

5.3.4 Analýza likvidity 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita   (OAKT / KD) 2,04 1,69 1,17 1,33 1,13 1,00 1,08 

Pohotová likvidita   ((KrP+FM) / KD) 0,89 0,51 0,37 0,48 0,43 0,35 0,26 

Peněžní likvidita   (FM / KD) 0,23 0,15 0,07 0,04 0,06 0,02 0,03 

Ukazatel kapitalizace 0,78 0,80 0,93 0,89 0,94 1,00 0,96 

Tabulka č. 21: Ukazatelé likvidity firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

Vývoj celkové likvidity má podobný průběh jako vývoj čistého pracovního 

kapitálu - má klesající trend, prudce poklesl v roce 2005, minimální hodnoty nabýval 

v roce 2008. Pouze v letech 2003 a 2004 se celková likvidita pohybovala nad 
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doporučovanou hranicí 1,5. Snaha o zvýšení likvidity hromaděním aktiv by však byla 

v rozporu se zájmy podniku, neboť by docházelo k nevýnosnému vázání prostředků. 

Pohotová likvidita nedosahuje minimální hodnoty 1 a má klesající tendenci.  

Okamžitá likvidita  v celém sledovaném období také klesala, přičemž nad 

hranicí 0,2 se její hodnota vyskytla jen v roce 2003. Poslední roky je dokonce hluboko 

pod 0,1. 
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Graf č. 13: Likvidita firmy Kasalova pila, s. r. o.  2003 – 2009 

 

Ukazatele likvidity nelze používat izolovaně, je potřeba srovnání jejich hodnot 

s údaji obdobných podniků (viz kap. 6). 

Přes všechny problémy se firma nikdy nedostala do platební neschopnosti a plní 

své závazky včas. Lze z toho usuzovat, že v podniku nedochází k neefektivnímu 

a neproduktivnímu vázání finančních prostředků, které by mělo za následek snížení 

výkonnosti a výnosnosti. Na druhou stranu věřitelé samozřejmě vyžadují co nejvyšší 

likviditu zabezpečující  snížení nebezpečí platební neschopnosti. 

O platební schopnosti firmy vypovídá i ukazatel kapitalizace, který úzce 

souvisí s čistým pracovním kapitálem. Má rostoucí tendenci (protože ČPK klesal), 

avšak splňuje podmínku, aby byl menší než 1 (jen v kritickém roce 2008 byla jeho 
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hodnota 1,0046 a ČPK záporný). Z toho vyplývá, že podnik nepoužívá ke krytí 

dlouhodobého majetku krátkodobý kapitál.  
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Graf č. 14: Ukazatel kapitalizace firmy Kasalova pila, s. r. o.  2003 – 2009 

 

5.3.5 Analýza produktivity 

Pro rozbor produktivity podniku jsem zvolila ukazatele uvedené v tabulce č. 22. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Produktivita práce  
z tržeb (v tis. Kč) 

1 101 1 127 1 073 1 225 1 441 1 480 1 492 

Osobní náklady  
k přidané hodnotě 

0,74 0,81 0,89 0,81 0,85 0,96 0,79 

Produktivita DHM 2,45 2,60 2,13 2,34 2,74 2,70 3,02 

Tabulka č. 22: Ukazatelé produktivity firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 – 2009 

 

Při výpočtu produktivity práce byly použity jen tržby za prodej zboží a tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, které reprezentují účel výrobního podniku. Z grafu 

č. 15 vyplývá pozitivní závěr, že tato produktivita práce  od roku 2006 výrazně rostla. 

Od roku 2005 do 2009 se jednalo o 39 %ní zvýšení. Bylo to způsobeno změnou 

v systému odměňování, která spočívala ve zrušení stávající časové mzdy a místo ní byla 

zavedena kolektivní prémie zaručující vyšší mzdy při vyšších výkonech. Snížila se tím 

i spotřeba času na výrobu.  
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Graf č. 15: Produktivita práce (tržby na zaměstnance) firmy Kasalova pila, s. r. o.  
2003 – 2009 

 

Sledujeme-li vzájemnou relaci osobních nákladů a přidané hodnoty, pak je 

v grafu č. 16 vidět rostoucí trend. Nepříznivé výkyvy připadají na roky 2005 a 2008, ve 

kterých docházelo k poklesu přidané hodnoty, osobní náklady se však téměř nesnížily 

(2005) nebo naopak vzrostly (v roce 2008 byly nejvyšší za celé sledované období). 

Vynecháme-li však tyto dva roky, pohybují se osobní náklady na stálé úrovni kolem 

80 % přidané hodnoty. 
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Graf č. 16: Osobní náklady k přidané hodnotě firmy Kasalova pila, s. r. o.                  
2003 – 2009
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Produktivita dlouhodobého hmotného majetku se po poklesu v roce 2005 

dále také zvyšuje (viz graf č. 17). Jedna koruna do něj vložená přinesla firmě od 

2,13 Kč do 3,01 Kč. 
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Graf č. 17: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku firmy Kasalova pila, s. r. o.  
2003 – 2009 

 

5.4 Analýza s využitím soustav ukazatelů 

Pro hodnocení podniku jsem použila čtyři bonitní nebo bankrotní modely – 

Kralickův rychlý test, index bonity, Altmanův index a index IN05. Výsledky všech 

vedou ke stejným závěrům. 

 

5.4.1 Kralickův rychlý test 

Z tabulky č. 23 vyplývá, že nejlépe bodovaným (známkou 1) ukazatelem je 

kvóta vlastního kapitálu, která významně vylepšuje výsledné hodnocení. Doba splácení 

dluhu je většinou dobrá, avšak špatná je úroveň cash flow v tržbách a ROA. 

Průměrná známka za jednotlivá období se pohybuje kolem 3 – dobře. Přitom 

nejlepších výsledků dosahoval podnik v roce 2003, horší byl ztrátový rok 2005 a špatné 
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hodnocení známkou čtyři vypovídá o problémech firmy v roce 2008, kdy kromě kvóty 

vlastního kapitálu všechny ostatní ukazatele naznačují stav ohrožení. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

65,5
% 

1  
63,9

% 
1  

57,1 
% 

1  
59,1

% 
1  

57,0
% 

1  
51,7 

% 
1  

57,8
% 

1  

Doba splácení 
dluhu z CF 

4,22  2  9,01  3  11,64  3  6,55  3  7,90  3  -15,40  5  6,67  3  

Cash flow  
v tržbách 

4,82
% 

4  
2,57

% 
4  

2,47 
% 

4  
4,00

% 
4  

3,21
% 

4  
-1,93 

% 
5  

3,98
% 

4  

ROA 4,47
9% 

4  
3,64

% 
4  

-5,84 
% 

5  
4,04

% 
4  

3,23
% 

4  
-4,40 

% 
5  

3,01
% 

4  

Průměr  2,75   3,00   3,25   3,00   3,00   4,00   3,00  

Tabulka č. 23: Kralickův test firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

 

 

5.4.2 Index bonity 

Z výpočtů vychází nejvyšší index bonity opět v roce 2003, v němž lze finančně-

ekonomickou situaci  společnosti hodnotit jako dobrou. Roky 2005 a 2008 byly pro 

podnik špatné. V ostatních obdobích výsledky poukazují na určité problémy, se kterými 

se musí firma potýkat. 

 

 Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cash flow/Cizí zdroje 1,5 0,219 0,109 0,082 0,146 0,122 -0,063 0,144 

Aktiva/Cizí zdroje 0,08 2,909 2,778 2,337 2,479 2,328 2,104 2,370 

EBT/Aktiva 10 0,027 0,016 -0,070 0,029 0,019 -0,063 0,017 

EBT/Výkony 5 0,017 0,010 -0,051 0,021 0,012 -0,041 0,011 

Zásoby/Výkony 0,3 0,123 0,155 0,140 0,142 0,126 0,143 0,164 

Výkony/Aktiva 0,1 1,539 1,566 1,381 1,417 1,619 1,534 1,500 

Index bonity  1,11 0,80 -0,46 1,00 0,82 -0,57 0,83 

Tabulka č. 24: Index bonity firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 
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5.4.3 Altmanovo Z-skóre 

Všechny výsledky spadají do tzv. šedé zóny (čísla mezi 1,2 a 2,7), ve které nelze 

touto metodou přesněji zhodnotit finanční situaci podniku. Přesto je opět vidět, že 

nejlepší situaci odpovídá rok 2003, problémovější jsou 2005 a 2008. Celkově sleduje 

Altmanův index klesající trend, od kritické hodnoty 1,2, která by signalizovala hrozící 

bankrot firmy, je však zatím dosti vzdálen. 

 

 Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pracovní kapitál/Aktiva 0,717 0,17 0,14 0,04 0,07 0,04 -0,01 0,02 

Zadržený zisk/Aktiva 0,847 0,42 0,42 0,36 0,38 0,37 0,32 0,36 

EBIT/Aktiva 3,107 0,045 0,036 -0,058 0,040 0,032 -0,044 0,030 

Základní kapitál/Celkové dluhy 0,420 0,61 0,55 0,45 0,48 0,42 0,38 0,46 

Tržby/Aktiva 0,998 1,56 1,53 1,42 1,47 1,63 1,55 1,53 

Z-skóre  2,44 2,33 1,76 2,16 2,25 1,83 2,14 

Tabulka č. 25: Altmanovo Z-skóre firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

 

5.4.4 Index IN05 

I tento model ukazuje na nejlepší situaci v roce 2003 a problémy v letech 2005 

a 2008, kdy se firmě nedařilo tvořit hodnotu. V žádném období však nejsou výsledky 

dosti uspokojivé, index IN05 je poměrně nízký, podnik tak spadá do šedé zóny a nelze 

tvrdit, že by tvořil hodnotu. 

Tabulka č. 26: Index IN05 firmy Kasalova pila, s. r. o. 2003 - 2009 

 Váha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva/Cizí zdroje 0,13 2,91 2,78 2,34 2,48 2,33 2,10 2,37 

EBIT/Nákladové úroky 0,04 2,49 1,76 -5,00 3,67 2,48 -2,31 2,21 

EBIT/Aktiva 3,97 0,045 0,036 -0,058 0,040 0,032 -0,044 0,030 

Výnosy/Aktiva 0,21 1,59 1,63 1,48 1,57 1,79 1,75 1,99 

Oběžná aktiva/ 
(Kr. závazky + Kr. bank. úvěry) 

0,09 2,04 1,69 1,17 1,33 1,13 1,00 1,15 

IN05  1,17 1,07 0,29 1,08 1,01 0,46 1,04 
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6. Mezipodnikové srovnání 

Aby měla finanční analýza větší vypovídající hodnotu, je potřeba porovnat 

výsledky sledovaného podniku je s výsledky podobných podniků působících v daném 

oboru. Za tímto účelem mi bylo finančním ředitelem Kasalovy pily doporučeno několik  

konkurentů, z nichž jsem vybrala dva, jejichž účetní výkazy jsou dostupné pro celé 

období let 2003 – 2009 (u ostatních byly k dispozici jen pro některé roky, a proto by 

nebyly pro benchmarking vhodné). Konkrétně se jedná o firmy Stora Enso Ždírec 

a Dřevozpracující družstvo Lukavec.  

Dále jsem pro porovnání Kasalovy pily s oborovým průměrem vyhledala na 

webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dokumenty obsahující 

tabulky s agregovanými údaji rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro soubory podniků 

členěných podle oborů. Analyzovaný podnik patří mezi zpracovatele dřeva a výrobce 

dřevařských výrobků kromě nábytku (OKEČ DD, od 1. 1. 2008 nahrazena Klasifikací 

ekonomických činností CZ-NACE 16). 

Aby bylo zaručeno, že všechny ukazatele budou počítány stejným způsobem 

a budou tak dobře srovnatelné, použila jsem pro výpočty data z uvedených výkazů 

konkurentů i oboru. 

 

6.1 Základní údaje o konkurenci 

Než přistoupím k samotnému porovnání výsledků, přiblížím nejprve stručně 

jednotlivé konkurenty. 

 

• Stora Enso Timber Ždírec, s. r. o. 

Pila Ždírec je součástí výrobní skupiny Stora Enso Timber Central Europe a je 

největší pilou v České republice s roční kapacitou pořezu 470 000 m³ řeziva. Výroba je 



  81 
 

orientována především na evropské trhy. Pila má vlastní železniční vlečku a veškerou 

jehličnatou kulatinu nakupuje v České republice.  

Její základní kapitál činí pouze 100 000 Kč (ve srovnání s 43 100 000 Kč 

u Kasalovy pily), avšak bilanční suma dosahuje v průměru 1 579 miliard Kč (tj. 7krát 

více než u Kasalovy pily, ). Zaměstnává kolem 330 pracovníků (Kasalova pila 

průměrně 270) a jejich počet se na rozdíl od Kasalovy pily postupně zvyšoval. 

Výrobky pily Ždírec: 

-  řezivo používané ve  stavebním  průmyslu (trámy pro výrobu lepených hranolů, 

veškeré  řezivo pro stavební účely, střešní latě), 

- řezivo používané na výrobu velkoplošných materiálů (spárovka, třívrstvé biodesky, 

šalovací desky), 

- řezivo používané na výrobu palet a obalových materiálů, 

- kulatina (100% smrk, PEFC certifikace). 

Od Kasalovy pily se tedy Pila Ždírec svou jednostrannou skladbou výrobků 

odlišuje, což má jistě vliv i na hodnoty výsledných ukazatelů. 

 

• Dřevozpracující družstvo Lukavec, s. r. o. (DDL) 

Dřevozpracující družstvo v Lukavci je největším výrobním družstvem v České 

republice, své výrobky vyváží do více než dvaceti zemí světa.  

Jeho základní kapitál během sledovaného období klesal z 19,5 miliard Kč na 

11 miliard Kč, bilanční suma se pohybovala v průměru kolem 1 144 miliard Kč, což je 

pětinásobně větší hodnota než u Kasalovy pily. Družstvo má více než 600 zaměstnanců. 

Současnou produkci družstva představují především: 

- nábytkové dílce (ze surových MDF a laminovaných desek), nábytkářské přířezy,  
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- laminované a dýhované desky, dřevovláknité a dřevotřískové desky, 

- palubky a podlahy,  

- sušené jehličnaté řezivo, 

- impregnovaný papír. 

 

• Oborový průměr  

Zdrojem dat dokumentů [23], [24], [25], [33], [34], [35] a [36] je statistické 

šetření ČSÚ, ve kterém byla použita individuální data ze dvou výkazů ČSÚ a 

individuální ošetření podnikových dat. Z nich byly sestaveny stručné finanční výkazy 

pro jednotlivé podniky a následně agregovány. 

 Počet podniků se v jednotlivých letech lišil (od 16 do 65), avšak bilanční suma 

se vždy pohybovala kolem hodnoty 660 miliard Kč na jeden podnik (3krát více než 

u Kasalovy pily). Průměrný počet zaměstnanců 250 je srovnatelný s Kasalovou pilou. 

  

 

6.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části jsem se zaměřila na porovnání zastoupení významných položek 

aktiv a pasiv a výkazu zisku a ztráty firmy Kasalova pila s konkurencí.  

 

6.2.1 Analýza rozvahy 

6.2.1.1 Aanalýza aktiv 

Z níže uvedených grafů vyplývá, Kasalova pila používá poměrně více 

dlouhodobého majetku než ostatní, ale v posledním roce je jeho podíl srovnatelný 

s oborovým průměrem.  
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Graf č. 18: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v % z aktiv)  2003 – 2009,                      
porovnání s konkurencí 

Zásob má firma také více, než odpovídá průměru (až dvojnásobek), jejich podíl 

je však podobný jako u Dřevozpracujícího družstva Lukavec. Dále lze vysledovat, že  

v posledních letech u Kasalovy pily zásoby narůstaly, kdežto oborový průměr 

zaznamenává jejich pokles. 
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Graf č. 19: Zásoby  (v % z aktiv)  2003 – 2009,  porovnání s konkurencí 

Množství pohledávek je naopak velmi nízké, zhruba poloviční, než odpovídá 

průměru, zatímco podnik Stora Enso dosahuje podílu pohledávek kolem 50 % 

celkových aktiv. 
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Graf č. 20: Pohledávky (v % z aktiv) 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Objem krátkodobého finančního majetku Kasalovy pily se nejvíce podobá 

situaci v podniku Stora Enso. V posledních obdobích je však přibližně 4krát nižší než 

průměr. 
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Graf č. 21: Krátkodobý finanční majetek (v % z aktiv)  2003 – 2009,                      
porovnání s konkurencí 

 

6.2.1.2 Analýza pasiv 

V letech 2003 – 2007 se podíl vlastního kapitálu u všech tří porovnávaných 

firem příliš nelišil, průměr byl ale nižší. Od roku 2008 se u Kasalovy firmy přiblížil 

průměru, Stora Enso a DDL jej mají vyšší. 
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Graf č. 22: Vlastní kapitál (v % z pasiv)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Základní kapitál  Kasalovy pily do roku 2005 odpovídá průměru, v ostatních 

obdobích je vyšší. Je však neporovnatelný se základním kapitálem firmy Stora Enso, 

u které tvoří maximálně 0,007 % pasiv, i DDL, u něhož se pohybuje kolem 1 – 2 %.  
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Graf č. 23: Základní kapitál (v % z pasiv)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Co se týče výsledku hospodaření za běžné účetní období, kromě roku 2003 

a 2009 je na tom Kasalova pila nejhůře ze všech. Nicméně u všech je zřejmý pokles 

v problémových letech 2005 a 2008, rok 2008 byl ztrátový i pro podnik Stora Enso. 

V roce 2009 poklesl zisk DDL na 0,3 % a snížil se díky dopadům krize i v celém oboru; 

v porovnání s tím si Kasalova pila vedla poměrně dobře. 
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Graf č. 24: Výsledek hospodaření (v % z pasiv)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Dlouhodobé závazky jsou srovnatelné s průměrem pouze v letech 2004 a 2008, 

a i když je zřetelný jejich pokles, ve zbývajících obdobích vysoko předčívají 

dlouhodobé závazky všech ostatních firem.  
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Graf č. 25: Dlouhodobé závazky (v % z pasiv)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Naopak krátkodobé závazky Kasalovy pily mají nižší zastoupení než 

u zbývajících společností, v posledních letech jsou porovnatelné s DDL a oborovým 

průměrem.
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Graf č. 26: Krátkodobé závazky (v % z pasiv)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

I když bankovní úvěry a výpomoci u Kasalovy pily narůstají, jsou stále nižší, 

než odpovídá průměrné výši v oboru. DDL využívalo bankovní úvěry více než 

Kasalova pila v letech 2003 a 2004, podobná úroveň byla v 2005 –2006, poté u něj 

výrazněji poklesly. Stora Enso bankovní úvěry nevyužívá vůbec. 
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Graf č. 27: Bankovní úvěry a výpomoci (v % z pasiv)  2003 – 2009,                      
porovnání s konkurencí 

6.2.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Při porovnávání základních položek výkazu zisku a ztráty jsem vyjadřovala 

poměr sledované položky vzhledem k té části tržeb, kterou nejvíce charakterizují, 
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většinou se jedná o součet tržeb za prodej zboží a tržeb za vlastní výrobky a služby. 

U některých jsem uvažovala jen jednu část tržeb, protože každý podnik má jinou 

strukturu tržeb a porovnání položek by tak nemuselo správně vystihovat skutečnost. 

Z grafu č. 28 vyplývá, že většinu tržeb Kasalovy pily, podobně jako DDL, tvoří 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, neboť tržby za prodej zboží se podílí pouze 

přibližně 5 %. U ostatních podniků v tomto oboru byly tržby za prodej zboží v průměru 

vyšší, obzvláště v letech 2005 – 2008, kdy se pohybovaly kolem 15 %, u firmy Stora 

Enso zezačátku období dokonce přes 20 %, poté klesaly. 
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Graf č. 28: Tržby za prodej zboží (v % z tržeb)  2003 – 2009,  porovnání s konkurencí 

Porovnám-li podíl obchodní marže na tržbách za prodej zboží, pak nejnižší 

vychází u firmy Stora Enso (kolem 2 – 4 %) a nejvyšší většinou u DDL (mimo rok 2005 

16 – 26 %). Kasalova pila (9 – 15 %) má do roku 2006 marži srovnatelnou s oborovým 

průměrem, poté byla naopak nižší, v letech 2007 a 2008 přibližně o 5 %, v roce 2009 až 

o 13 %. Výkyvy v podílu marže Kasalovy pily však dobře kopírují fluktuaci marže 

v oboru.
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Graf č. 29: Obchodní marže (v % z tržeb za prodej zboží)  2003 – 2009,                      
porovnání s konkurencí 

Podíl přidané hodnoty na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb je 

u Kasalovy pily většinou nejvyšší (25 – 29 %) a odpovídá oborovému průměru (jen 

v roce 2006 a 2009 byl výrazně vyšší o 5 – 7 %). Nižší hodnoty sledujeme u DDL 

(20 – 23 %, v roce 2007 28 %) a nejnižší vykazuje Stora Enso (15 – 20 %, ve 

ztrátovém roce 2008 jen 11 %). 
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Graf č. 30: Přidaná hodnota (v % z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb)             
2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Poměr výkonové spotřeby a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je 

vcelku srovnatelný s průměrnými hodnotami v oboru a je většinou nižší než 

u zmiňovaných konkurentů (rozdíly jsou do 10 %). 
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Graf č. 31: Výkonová spotřeba (v % z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb)             
2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Obrovský rozdíl je v osobních nákladech sledovaných v poměru k tržbám. 

V Kasalově pile činí více než 20 %, což je přibližně dvojnásobek než v DDL a než je 

průměr v tomto odvětví. Ve srovnání s firmou Stora Enso jsou tyto hodnoty dokonce 

i více než čtyřnásobné. 
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Graf č. 32: Osobní náklady (v % z tržeb)  2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Osobní náklady na jednoho zaměstnance v Kasalově pile narostly z 214 tis. Kč 

ke 330 tis. Kč, ale stále jsou nižší než u konkurence. Jejich nárůst je sice zřetelný 

u všech sledovaných firem, avšak průměr v oboru je přibližně o 40 tis. Kč vyšší, v DDL 

o 90 tis. Kč a ve Stora Enso o 180 tis. Kč na osobu vyšší. 
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Z toho vyplývá, že podíl tržeb a počtu zaměstnanců (tedy produktivita práce 

z tržeb) je v Kasalově pile mnohem nižší než u konkurentů (viz graf č. 45). Nelze však 

opomenout, že Stora Enso i DDL jsou linkové automatizované velkovýrobny s lepší 

technologií, se kterými se Kasalova pila, která má navíc velký podíl ruční zakázkové 

výroby, může jen těžko měřit. 
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Graf č. 33: Osobní náklady na 1 zaměstnance v tis. Kč  2003 – 2009,                      
porovnání s konkurencí 

Výsledek hospodaření poměřený vzhledem k tržbám má stejný průběh jako 

vzhledem k celkovým pasivům – viz kap. 6.2.1.2. 

 

  

 

6.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Výše čistého pracovního kapitálu Kasalovy pily byla poměrně dobrá (okolo 

16 %) v roce 2003 a 2004, poté poklesla a zůstala na velmi nízké úrovni - v posledních 

letech pod 5 % z aktiv. Oborový průměr se přitom během celého období pohyboval 

kolem 13 %, v DDL kolem 22 % a ve Stora Enso v průměru kolem 31 %. 
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Graf č. 34: Čistý pracovní kapitál v poměru k celkovým aktivům firmy  
 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.4 Poměrová analýza 

6.4.1 Analýza rentability 

Porovnání zisku k celkovým aktivům (rentabilita aktiv) i k tržbám (rentabilita 

tržeb) bylo provedeno v kapitolách 6.2.1.2 a 6.2.2, a jak bylo uvedeno, všechny 

ukazatele rentability mají podobný vývoj.  

U Kasalovy pily je rentabilita celkových aktiv ROA v ziskových obdobích 

kolem 3 – 4 %, tj. přibližně poloviční než průměrné hodnoty v odvětví. Ještě vyšší 

rentabilitu vykazuje DDL (mimo rok 2009) – kolem 9 %, a nejrentabilnější je Stora 

Enso (kromě ztrátového roku 2008), u níž jsou hodnoty v některých letech až 5krát 

vyšší a dosahují v průměru 14 %. 

 

Ukazatel ziskové marže PMOS je vhodný pro porovnání s oborovým 

průměrem. Z grafu č. 35 je zřetelné, že jeho hodnoty jsou pro Kasalovu pilu nižší, 

a protože ceny výrobků nemá podnik nízké, lze usuzovat spíše na vysoké náklady.  
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Graf č. 35: PMOS 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.4.2 Analýza aktivity 

Obrat aktiv  Kasalovy pily je sice nižší než u vybraných konkurentů, avšak vždy 

vyšší než průměr v oboru. 
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Graf č. 36: Obrat aktiv 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Graf obratu zásob ukazuje přibližně stejné hodnoty pro podniky Kasalova pila 

a DDL, o málo vyšší pak v průměru u ostatních firem v oboru. Výrazně se však odlišuje 

Stora Enso, která obrací své zásoby v tržby 2 – 3krát rychleji než Kasalova pila. 



  94 
 

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kasalova pila

Stora Enso

DDL

Oborový průměr

 

Graf č. 37: Obrat zásob 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Ze srovnání firem z hlediska obratu pohledávek vychází Kasalova pila nejlépe, 

její doba obratu pohledávek kolísá okolo 22 dní, v DDL okolo 34 dní, v odvětví 

průměrně kolem 62 dní a ve Stora Enso kolem 71 dní (nejvyšší hodnota byla dokonce 

96 dní). 
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Graf č. 38: Doba obratu pohledávek ve dnech 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Doba obratu závazků Kasalovy pily je také kratší než u konkurence. Pro 

srovnání je však vhodnější sledovat rozdíl mezi dobou obratu závazků a dobou obratu 

pohledávek, který vypovídá o tom, jak dlouho může podnik využívat úvěr od svých 

dodavatelů. Z tohoto hlediska jsou na tom nejlépe Kasalova pila a DDL, u kterých je 

tento rozdíl kladný (přibližně 7,5 dne). Většina firem v oboru však naopak poskytuje 
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obchodní úvěr svým odběratelům, a to v průměru na 17 dní, Stora Enso od roku 2005 

průměrně na 37 dní (v letech 2007 a 2008 dokonce až na 46 dní). 
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Graf č. 39: Rozdíl mezi dobou obratu závazků a dobou obratu pohledávek ve dnech 
2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.4.3 Analýza zadluženosti 

Jak jsem již uvedla, celková zadluženost Kasalovy pily má rostoucí trend 

a v posledních dvou letech dosáhla oborového průměru. Zadluženost zbývajících dvou 

sledovaných konkurentů je mimo začátek období nižší. Z výroční zprávy firmy Stora 

Enso vyplývá, že společnost má plně splaceny všechny půjčky a je financována 
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Graf č. 40: Celková zadluženost 2003 – 2009, porovnání s konkurencí
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z vlastních zdrojů. Zadluženost společnosti DDL od roku 2007 velmi poklesla, a to jak 

díky nárůstu celkových pasiv, tak i snížení cizích zdrojů v absolutním vyjádření, jak 

vyplývá z její rozvahy.  

Ukazatel úrokového krytí vychází pro Kasalovu pilu nedostatečný, ostatní 

podniky požadavek hodnoty vyšší než alespoň 3 splňují. Sledujeme-li tento ukazatel pro 

DDL, je znát jeho velké kolísání v závislosti na EBIT. Stora Enso měla v období  

2003 – 2006 nákladové úroky také na přibližně stejné úrovni, pokles ukazatele 

úrokového krytí v roce 2005 je způsoben menším ziskem. Od roku 2007 jsou její 

nákladové úroky nulové, proto by tento ukazatel dosahoval nekonečně velké hodnoty. 

-10

0

10

20

30

40

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kasalova pila

Stora Enso

DDL

Oborový
průměr

 

Graf č. 41: Ukazatel úrokového krytí 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

  

 

6.4.4 Analýza likvidity 

 

Celková likvidita  podniku by měla dosáhnout hodnoty alespoň 1,5. Této 

podmínce vyhovují Stora Enso i DDL za celé sledované období. Průměrné oborové 

výsledky tohoto čísla dosáhly až v posledních třech letech, kdežto likvidita Kasalovy 

pily se během celého období postupně snižovala. 
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Graf č. 42: Celková likvidita 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Nejvyšší pohotovou likviditu  má díky nízkému stavu zásob Stora Enso. DDL 

překročilo hranici 1 pouze v letech 2007 a 2009, v ostatních obdobích kolísala jeho 

pohotová likvidita mezi 0,80 – 0,97. Průměrná oborová hodnota se dostala nad jedna až 

od roku 2007. Kasalova pila dosahuje v tomto srovnání nejhorších výsledků, většina 

hodnot je pod 0,5, nejnižší dokonce 0,26. 
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Graf č. 43: Pohotová likvidita 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

Okamžitá likvidita  firmy Stora Enso vykazuje velké výkyvy. V letech 2003 

a 2004 dosahovala velmi vysokých čísel (až 0,9), způsobených podílem finančního 

majetku 22 – 24 %, což by však mohlo být považováno za špatné hospodaření 

s kapitálem. V dalších letech byl snížen podíl finančního majetku pod 0,1 % a velmi 
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vzrostl podíl krátkodobých pohledávek, to zapříčinilo obrovský propad hodnot okamžité 

likvidity na 0,002 – 0,013. Peněžní likvidita DDL také velmi fluktuovala, vyhovující 

byla v roce 2004, 2008 a 2009. V roce 2007 byla zbytečně vysoká kvůli 15 % podílu 

krátkodobého finančního majetku, v ostatních obdobích naopak nedosahovala 

doporučované hranice 0,2. Oborový průměr se kromě roku 2003  kolem této hranice 

pohyboval stále. Pohotová likvidita Kasalovy pily se nepřibližuje požadované hodnotě 

a zaostává za DDL i oborovým průměrem. 
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Graf č. 44: Okamžitá likvidita 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.4.5 Analýza produktivity 

Pozitivním zjištěním je, že se produktivita práce  v Kasalově pile postupně 

zvyšuje (narozdíl od DDL a Stora Enso). Přesto je stále přibližně pouze třetinová až 

poloviční než v DDL a než odpovídá průměru v tomto odvětví. Když jsem u nich 

porovnala počet zaměstnanců a celkový majetek podniků, jednoznačně vychází, že 

Kasalova pila má vzhledem ke svému majetku 2 – 4krát více zaměstnanců. Vzhledem 

k tomu, že obrat aktiv je dobrý, vidím příčinu nízké produktivity práce právě v počtu 

zaměstnanců. 

Stora Enso má málo zaměstnanců v poměru k celkovým aktivům a dosahuje 

nesrovnatelně lepších výsledků, obzvláště v letech 2006 a 2007. Možné důvody jsou 
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velikost podniku (může využívat úspor z rozsahu), linková automatizovaná výroba nebo 

také úžší portfolio sortimentu, který vyrábí. 
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Graf č. 45: Produktivita práce (tržby na zaměstnance) 2003 – 2009,                     
porovnání s konkurencí 

Přidaná hodnota v Kasalově pile je sice vzhledem k tržbám vyšší než 

u konkurentů, ale poměr osobních nákladů ku přidané hodnotě vychází právě kvůli 

vysokým osobním nákladům pro Kasalovu pilu nepříznivě. Sledujeme-li oborový 

průměr, drží se tento podíl na přibližně stálé úrovni, Stora Enso (v roce 2008) a DDL 

(2008 – 2009) zaznamenaly spíše zhoršení. 
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Graf č. 46: Osobní náklady k přidané hodnotě 2003 – 2009, porovnání s konkurencí
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Produktivita dlouhodobého hmotného majetku Kasalovy pily po poklesu 

v roce 2008 roste a v posledních dvou letech předčila oborový průměr, v roce 2009 

i DDL, kde docházelo k poklesu. Přibližně dvojnásobných hodnot nabývá produktivita 

opět pro podnik Stora Enso. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kasalova pila

Stora Enso

DDL

Oborový průměr

 

Graf č. 47: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 2003 – 2009,              
porovnání s konkurencí 

 

6.5 Analýza s využitím soustav ukazatelů 

6.5.1 Kralickův rychlý test 

Výsledky rychlého testu pro sledované podniky během analyzovaného období velmi 

kolísají. Rok 2003 je pro Kasalovu pilu nejlepší a je srovnatelný s oborovým průměrem. 

V ostatních letech je oborový výsledek lepší o 0,5 až 2 body. Stora Enso dosahuje 

výsledků lepších až o 1,75 bodů, avšak roky 2005 a 2008 byly také pro ni nepříznivé 

a rozdíl činil i pouze 0,5 bodu. Největší odchylka v hodnocení testu DDL a Kasalovy 

pily připadá na rok 2007, ve kterém bylo DDL ohodnoceno známkou 1, naopak 

nejmenší rozdíl (0,25 bodu) byl v roce 2009. 
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Graf č. 48: Kralickův rychlý test 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.5.2 Index bonity 

Také index bonity Kasalovy pily je nejnižší ze všech sledovaných podniků, i zde 

se ukazuje jako nejlepší rok 2003 s výsledkem odpovídajícím oboru. Celková finančně-

ekonomická situace podniků v tomto odvětví je ve sledovaném období hodnocená jako 

dobrá, v roce 2004 a 2007 i jako velmi dobrá. Index bonity DDL svědčí o dobré až 

velmi dobré situaci, v roce 2007 dokonce extrémně dobré, v roce 2009 však naznačuje 

jisté problémy. Stora Enso se nacházela v extrémně dobré finančně- ekonomické situaci 

v letech 2003, 2004 a 2007, naopak problémy odhaluje i tento index v roce 2008. 
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Graf č. 49: Index bonity 2003 – 2009, porovnání s konkurencí
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6.5.3 Altmanovo Z-skóre 

Hodnoty Altmanova indexu pro jednotlivé podniky spolu s hranicemi tzv. šedé 

zóny jsou vyneseny v grafu č. 50. Z něj vyplývá, že Kasalova pila dosahuje průměrných 

výsledků a spolu s oborovým průměrem leží v oblasti šedé zóny. Hodnoty Z-skóre pro 

DDL se pohybují (kromě roku 2009) kolem 2,7, vyšší hodnoty naznačují uspokojivou 

finanční situaci. Z-skóre pro podnik Stora Enso bylo sice v problémových letech 2005 

a 2008 nejnižší, přesto stále v oblasti čísel nad 2,7, jeho finanční situace se proto jeví 

jako uspokojivá a nejlepší ze všech srovnávaných. 
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Graf č. 50: Altmanovo Z-skóre 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

6.5.4 Index IN05 

Index IN05 Kasalovy pily je nejnižší z posuzovaných společností, v letech 2005 

a 2008 svědčí o tom, že podnik netvořil hodnotu. Průměrný oborový výsledek spadá do 

oblasti šedé zóny (mezi 0,9 a 1,6). O DDL lze na základě dosažených hodnot indexu 

IN05 tvrdit, že tvořil hodnotu, nevyhraněný je jen výsledek roku 2009.  

Při výpočtu indexu IN05 Stora Enso nastal problém v posledních třech letech, 

kdy byly jeho nákladové úroky rovny nule. Podíl EBIT/Nákladové úroky by nabýval 

nekonečně velké hodnoty a nepoměrně by tedy ovlivnil i celkový index IN05, který by 

též byl nekonečně velký. Proto jsem do grafu vynesla v období 2007 – 2009 IN05 bez 
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započtení této složky, ale při hodnocení nesmíme tuto skutečnost opomenout. Stora 

Enso tedy lze označit za podnik, který dosahuje výborných výsledků a tvoří hodnotu. 
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Graf č. 51: Index IN05 2003 – 2009, porovnání s konkurencí 

 

 

6.6 Shrnutí výsledků finanční analýzy 

Z analýzy finanční situace podniku Kasalova pila, s. r. o. vyplynuly následující 

poznatky: 

• Dlouhodobý majetek představuje průměrně 67 % majetku, což je více než 

u konkurence.  

• V podniku je patrný vysoký stav zásob (podobně jako v DDL), který má navíc 

rostoucí trend. To vede k vyšším nákladům (např. na skladování) a neproduktivně 

váže finanční prostředky. 

• Mírně narůstá i množství pohledávek, avšak ve srovnání s konkurencí je jejich 

podíl na aktivech nízký a obrat rychlý.  
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• Alarmující je velmi nízká úroveň krátkodobého finančního majetku, která má za 

důsledek velmi špatnou peněžní likviditu, v podobné situaci se však nachází i Stora 

Enso.  

• Je dodrženo zlaté bilanční pravidlo, tzn. že dlouhodobá aktiva jsou kryta 

dlouhodobým majetkem, avšak čistý pracovní kapitál je nižší než u konkurence 

a v čase klesá. 

• Jako nejlepší se ve většině ukazatelů jeví rok 2003, nejhorší naopak 2005 a 2008, 

kdy se firma dostala do ztráty (způsobené mj. kurzovými ztrátami či nezaplacením 

pohledávek). Vždy ale dokázala krizi překonat a v následujícím roce stav obrátit do 

zisku. Pokles zisku však zaznamenalo celé odvětví, a to nejen v roce 2005 a 2008 

(Stora Enso ztrátu), ale narozdíl od  Kasalovy pily i v roce 2009.  

• Podíl cizího kapitálu (celková zadluženost) roste a přiblížil se oborovému 

průměru, tím se zvyšuje i finanční páka. 

• Tržby  zaznamenaly maximum v roce 2007, od té doby klesají (je to mj. důsledek 

celosvětové hospodářské krize). 

• Podnik má spíše nižší marži, ale vytváří vyšší přidanou hodnotu. 

• Na rozdíl od konkurence realizuje Kasalova pila vysoký podíl ruční zakázkové 

výroby, kterou není možno zautomatizovat, čehož vyplývá potřeba většího počtu 

pracovníků (v poměru k celkovým aktivům), nižší produktivita práce  a vysoký 

podíl osobních nákladů na tržbách ve srovnání s konkurenčními firmami. 

• Ukazatelé rentability  vycházejí pro Kasalovu pilu nižší než u srovnávaných 

podniků. Nutno však podotknout, že vybrané konkurenční podniky jsou podstatně 

větší a u jejich výsledku se proto mohou projevit úspory z rozsahu.  

• Obrat aktiv  je dobrý, obrat zásob pomalejší (jako v DDL), obrat pohledávek 

mnohem rychlejší než u konkurence a výhodou je i delší doba obratu závazků než 

pohledávek.
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• Ukazatel úrokového krytí nabývá velmi nízkých hodnot. 

• Problematickou oblastí se ukázala likvidita , obzvláště likvidita peněžní. 

• Pozitivně se projevil rostoucí trend produktivity  práce i dlouhodobého majetku. 

• Kralick ův rychlý test hodnotí firmu výslednou známkou okolo 3, ve srovnání 

s konkurenty  i odvětvím je to hodnocení horší. 

• Index bonity poukazuje na určité problémy, se kterými se musí Kasalova pila 

potýkat, jeho hodnoty jsou opět nižší. 

• Altmanovo Z-skóre řadí Kasalovu pilu jako i většinu firem do šedé zóny, pohybuje 

se však dost daleko od hranice naznačující možný bankrot. 

• I na základě indexu IN05 spadá Kasalova pila do šedé zóny, v letech 2005 a 2008 

dokonce do pozice, kdy netvořila hodnotu. Hodnoty indexu jsou nižší než 

u konkurence. 
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7. Návrhy na zlepšení 

Z předcházejících analýz finančního zdraví firmy Kasalova pila, s. r. o. 

vyplynulo několik problémových oblastí, na které by bylo dobré se zaměřit, aby do 

budoucna mohlo dojít k vylepšení stávající situace podniku. V prvé řadě jsou to zásoby, 

dále pohledávky (konkrétně problém s nedodržováním doby splatnosti, popř. s jejich 

nezaplacením), nízký stav krátkodobého finančního majetku, zajištění proti kurzovým 

ztrátám a také posouzení portfolia výrobků z hlediska jejich ziskovosti. 

 

7.1 Řízení zásob 

7.1.1 Současný systém řízení zásob 

Kasalova pila si stanovila jako prioritu schopnost plnit neustále náročnější 

požadavky zákazníků, a to jak vysokou kvalitou, tak i schopností rychle a správně 

reagovat na současné i budoucí požadavky každého zákazníka. Uplatňuje tedy strategii 

diferenciace, při níž jsou zásoby potřebné k zajištění pružnosti výroby.  

Současný systém řízení zásob ve firmě odpovídá jednotlivým druhům zásob: 

• Zásoby materiálu 

Technolog výroby dostává od obchodníků informace o sjednaných zakázkách 

a na základě toho žádá zásobovací útvar o zajištění materiálu pro výrobu. Jakmile 

objednaný materiál dorazí do podniku, přijme jej skladník na sklad, kde leží do té doby, 

než je použit ve výrobě. 

Informace o zásobách jsou přístupné v informačním systému a odpovědní 

pracovníci si sami mohou zjistit, jaká je jejich výše, a rozhodnout, zda postačí k výrobě, 

nebo je nutná nová objednávka materiálu. 
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• Zásoby nedokončené výroby 

Řízení probíhá formou denní operativy, kdy mistři výroby sami řídí výrobu na 

dílně tak, aby rozpracované zásoby byly co nejnižší. 

• Zásoby hotových výrobků 

Při prodeji ze skladu zaznamenává skladník požadavky zákazníků a doplnění 

zásoby zajišťuje ve výrobě ve chvíli, kdy se zásoba některého sortimentu dostane pod 

určitou hranici stanovenou na základě délky výrobního cyklu. 

Velikost objednacího množství závisí na možnostech dodavatele (dodacím 

množství), na způsobu a možnostech skladování a samozřejmě také na dodací lhůtě 

(některý sortiment je k dostání okamžitě, u jiného je objednací doba i 6 týdnů). 

 

7.1.2 ABC analýza při řízení zásob 

Zásoby materiálu představují pro firmy nemalé náklady zahrnující především 

náklady na jejich pořízení, skladovací náklady, náklady na kapitál vázaný v zásobách aj. 

Úkolem řízení zásob je udržovat takovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo vysoké 

úrovně zákaznického servisu při minimálních nákladech.  

Je však nepraktické věnovat všem druhům zásob stejnou pozornost a sledovat je 

stejně podrobnými postupy. Proto doporučuji rozdělení zásob metodou ABC do tříd 

důležitosti na základě jejich ročního obratu: 

• Skupina zásob A  

Je pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější (má přibližně 80 %ní podíl 

na spotřebě). Tvoří ji okolo 20 % položek. Pro řízení zásob se používá metoda 

normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena časová 

norma zásob, normovaná zásoba v naturálních jednotkách i ve finančním vyjádření. 
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• Skupina zásob B 

Je méně nákladná (podílejí se na spotřebě 15 %), druhově pestřejší (kolem 30 % 

druhů) a patří sem zásoby relativně snadno a rychle objednatelné V této skupině se 

plánuje stav zásob na základě minimální zásoby, při které je třeba vystavit objednávku.  

• Skupina zásob C 

Je finančně nejméně významná (podílí se na spotřebě 5 %) a druhově 

nejpestřejší (obsahuje asi 50 % druhů zásob). Zásobovač nakupuje operativně podle 

požadavků jednotlivých útvarů do výše měsíčního finančního limitu. 

Není nutné omezovat se pouze na tři třídy, naopak v praxi bývá účelnější 

pracovat s větším počtem tříd. 

Postup třídění zásob je následující: 

1. Seřadíme všechny položky zásob podle stoupající velikosti obratu. 

2. Určíme podíl hodnoty roční spotřeby jednotlivých položek k celkové roční spotřebě. 

3.  Určíme kumulativní procentní podíl u všech položek. 

4.  Provedeme klasifikaci pro výběr položek do tříd. 

5. Popř. posoudíme další kriteria (vysoká cena, dodací lhůta, skladovací podmínky 

apod.) pro definitivní klasifikaci všech položek. 

Takto jsem zpracovala všech 134 položek zásob materiálu Kasalovy pily, 

konkrétní výsledky ABC analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 28. Hranice mezi třídami je 

určena pouze přibližně a mohla by být uzpůsobena v závislosti na dalších okolnostech. 

Z grafu č. 52 je vidět, složení zásob se trochu odlišuje od teoretických předpokladů, 

firma má méně důležitých a nákladných položek, o to více však téměř bezvýznamných 

(co se nákladovosti týče). 
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Graf č. 52: Kumulativní podíl zásob Kasalovy pily na celkové spotřebě, 2009 

Číslo 
pol. 

Druh materiálu 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 
cena v Kč 

Roční 
spotřeba 

v jednotkách 

Roční 
spotřeba v Kč 

Podíl na 
celk. roční 
spotřebě 

Kumulativní 
podíl na 

celk. roční 
spotřebě 

1 KULATINA SMRK M3 1 519,98 21 767,17 33 085 695,04    12,1366 % 12,1366 % 

2 KROKVE FOŠNY M3 7 020,19 4 316,41 30 302 043,74    11,1155 % 23,2522 % 

3 ŘEZIVO STOJÁKY DVEŘE M3 12 748,91 2 168,55 27 646 683,92    10,1415 % 33,3936 % 

4 STOJÁKY VNITŘNÍ DVEŘE M3 10 015,08 2 477,81 24 815 485,92    9,1029 % 42,4966 % 

5 KVH 250 mm M3 6 181,43 2 803,72 17 330 974,38    6,3574 % 48,8540 % 

6 ŘEZIVO 22 x 120 M3 4 316,51 2 664,87 11 502 915,51    4,2195 % 53,0735 % 

7 DTD M2 116,63 97 821,93 11 408 709,07    4,1850 % 57,2585 % 

8 LATĚ M3 5 084,49 1 809,27 9 199 226,90    3,3745 % 60,6330 % 

9 IZOLACE M2 34,03 264 628,48 9 006 356,08    3,3038 % 63,9368 % 

10 KVH 200 mm M3 6 093,30 1 231,08 7 501 324,57    2,7517 % 66,6884 % 

11 PALUBKY M2 222,58 29 514,23 6 569 290,76    2,4098 % 69,0982 % 

12 SKLO KS 182,91 35 831,00 6 553 837,19    2,4041 % 71,5023 % 

13 ŘEZIVO 30 x 140 M3 4 464,68 1 432,38 6 395 123,24    2,3459 % 73,8482 % 

14 ŘEZIVO 15 x 100 M3 4 464,95 1 224,70 5 468 236,97    2,0059 % 75,8541 % 

15 LEPENÝ HRANOL M3 9 364,30 564,82 5 289 160,24    1,9402 % 77,7943 % 

16 RÁMEČKY KS 417,06 11 228,00 4 682 799,00    1,7178 % 79,5121 % 

17 ŘEZIVO 22 x 700 M3 4 041,79 949,13 3 836 181,89    1,4072 % 80,9193 % 

18 ŘEZIVO VÝPLNĚ M2 159,75 23 502,19 3 754 588,59    1,3773 % 82,2965 % 

19 HOBRA M2 90,17 37 278,50 3 361 381,07    1,2330 % 83,5296 % 

20 ŘEZIVO M3 4 825,78 690,54 3 332 410,90    1,2224 % 84,7520 % 

21 ŘEZIVO 18 x 120 M3 4 488,84 714,49 3 207 243,22    1,1765 % 85,9285 % 

22 PILINY PRM 193,17 16 458,32 3 179 193,59    1,1662 % 87,0947 % 

23 NAFTA MOTOROVÁ LT 20,94 100 408,08 2 102 921,69   0,7714 % 87,8661 % 

24 SKLO KČ 1,00 1 976 931,00 1 976 931,00    0,7252 % 88,5913 % 
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25 ŘEZIVO 24 x 1650 M3 2 941,81 662,39 1 948 614,86    0,7148 % 89,3061 % 

26 KVH 150 mm M3 6 146,41 315,91 1 941 717,39    0,7123 % 90,0183 % 

27 ŘEZIVO 72 mm M3 18 842,91 84,38 1 590 002,63    0,5833 % 90,6016 % 

28 BARVA ADLER LT 220,01 6 196,00 1 363 195,24    0,5001 % 91,1016 % 

29 KOVÁNÍ KČ 1,00 1 249 743,10 1 249 743,10    0,4584 % 91,5601 % 

30 TĚSNĚNÍ BM 5,92 193 377,00 1 143 847,86    0,4196 % 91,9797 % 

31 ZÁMEK KS 38,77 28 571,00 1 107 738,97    0,4063 % 92,3860 % 

32 FOLIE M2 6,82 162 271,00 1 107 186,13    0,4061 % 92,7922 % 

33 ŘEZIVO BOČNÍ M3 2 495,73 433,12 1 080 946,79    0,3965 % 93,1887 % 

34 OCEL 200 BM 366,05 2 784,00   1 019 094,71    0,3738 % 93,5625 % 

35 LIŠTA PRAHOVÁ KS 33,23 29 063,00 965 663,36    0,3542 % 93,9167 % 

36 ŘEZIVO 82 mm M3 21 251,95 45,22    961 076,98    0,3525 % 94,2693 % 

37 PÁSY ZÁVĚSNÉ KS 19,86 46 200,00     917 738,06    0,3366 % 94,6059 % 

38 FOLIE KS 620,30 1 471,00    912 461,51    0,3347 % 94,9406 % 

39 HRANOLKY RÁMEČKY DVEŘE M3 15 000,00 56,58   848 685,00    0,3113 % 95,2520 % 

40 BARVA DANSKE LT 166,29 5 029,00    836 272,37    0,3068 % 95,5587 % 

41 SPONY CK 5,09 159 850,00 813 317,21    0,2983 % 95,8571 % 

42 SPÁROVKA M2 438,49 1 457,53 639 116,69    0,2344 % 96,0915 % 

43 ŘEZIVO HRANOLY M3 4 904,52 125,51 615 561,09    0,2258 % 96,3173 % 

44 HŘEBÍKY CK 21,92 27 298,00 598 383,88    0,2195 % 96,5368 % 

45 SILIKON KS 92,30 6 280,00 579 660,86    0,2126 % 96,7494 % 

46 KOLÍK DŘEVĚNÝ KS 1,35 375 700,00 507 122,09    0,1860 % 96,9355 % 

47 VRUTY CK 56,32 8 421,25  474 319,91    0,1740 % 97,1095 % 

48 FOLIE KG 29,15 15 175,50    442 423,60    0,1623 % 97,2718 % 

49 PROTIPLECH KS 13,00 32 107,00   417 523,63    0,1532 % 97,4249 % 

50 OCEL 180 BM 328,94 1 151,00      378 607,84    0,1389 % 97,5638 % 

51 BIODESKA M2 413,48 876,96 362 602,21    0,1330 % 97,6968 % 

52 ZÁRUBEŇ DVEŘE M2 876,88 390,16  342 121,52    0,1255 % 97,8223 % 

53 KULATINA MOD ŘÍN M3 1 883,58 180,47  339 929,00    0,1247 % 97,9470 % 

54 TMEL KS 74,14 4 455,00 330 310,64    0,1212 % 98,0682 % 

55 OCHRANNÁ MŘÍŽKA BM 33,90 8 101,80 274 636,18    0,1007 % 98,1689 % 

56 OCEL 270 BM 804,98 341,00 274 496,69    0,1007 % 98,2696 % 

57 KOVÁNÍ KS 5,44 47 380,00 257 567,07    0,0945 % 98,3641 % 

58 STROPNÍ SCHODY KS 1 541,47 155,00  238 927,85    0,0876 % 98,4517 % 

59 CYKLOPÁSKA KG 18,14 12 889,00 233 761,91    0,0857 % 98,5375 % 

60 OKAPNICE BM 88,07 2 598,00 228 808,33    0,0839 % 98,6214 % 

61 PÁSKA WURTH KS 135,78 1 627,00 220 922,00    0,0810 % 98,7024 % 

62 OCEL 240 BM 665,82 323,00 215 060,58    0,0789 % 98,7813 % 

63 DESKA PUR KS 5 907,48 36,00 212 669,41    0,0780 % 98,8594 % 

64 HOBLINY Q 60,00 2 952,00 177 120,00    0,0650 % 98,9243 % 

65 DRŽÁK BALKONOVÝ KS 13,20 13 000,00 171 625,75    0,0630 % 98,9873 % 

66 ŘEZIVO 32 x 130 M3 4 499,95 34,36 154 627,20    0,0567 % 99,0440 % 

67 VLNOVEC CK 9,20 16 307,60 149 969,77    0,0550 % 99,0990 % 

68 ODSÁMKY M3 3 000,00 48,00 144 000,00    0,0528 % 99,1518 % 

69 ŘEZIVO VÝPLNĚ M3 1 499,92 90,50 135 745,48    0,0498 % 99,2016 % 

70 ŘEZIVO 24 x 120 M3 3 134,39 41,98 131 572,44    0,0483 % 99,2499 % 

71 SÁDROKARTON M2 67,33 1 818,30 122 426,97    0,0449 % 99,2948 % 

72 PARAPET KS 3,23 37 706,46 121 716,30    0,0446 % 99,3395 % 

73 VÝPLŇDVEŘE M2 733,32 163,71 120 054,35    0,0440 % 99,3835 % 
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74 LEPIDLO KG 61,76 1 666,00 102 884,87    0,0377 % 99,4212 % 

75 SUKY KS 0,67 141 925,00 95 355,73    0,0350 % 99,4562 % 

76 OCEL 120 BM 188,87 479,00 90 466,47    0,0332 % 99,4894 % 

77 ZÁVĚS SD 1 136,89 71,00 80 719,38    0,0296 % 99,5190 % 

78 BRUSNÝ PÁS KS 49,15 1 525,00 74 961,15    0,0275 % 99,5465 % 

79 PALETY KS 82,94 800,00 66 350,00    0,0243 % 99,5708 % 

80 ŘEZIVO 24 mm M3 25 486,58 2,57 65 526,00    0,0240 % 99,5949 % 

81 RÁM NA OKNO KS 199,41 309,00 61 617,46    0,0226 % 99,6175 % 

82 MOLITAN KS 2,70 20 454,00 55 225,80    0,0203 % 99,6377 % 

83 BARVA DANSKE KS 686,01 77,50 53 165,63    0,0195 % 99,6572 % 

84 ŘEZIVO 52 mm M3 25 186,93 2,06 51 885,07    0,0190 % 99,6763 % 

85 OSB M2 132,12 364,06 48 099,30    0,0176 % 99,6939 % 

86 SADA UDRŽOVACÍ KS 466,72 102,00 47 605,84    0,0175 % 99,7114 % 

87 DESKA SENDVIČ KS 22 768,13 2,00 45 536,25    0,0167 % 99,7281 % 

88 ŠROUBY CK 304,60 137,97 42 025,20    0,0154 % 99,7435 % 

89 IZOLACE KS 28,16 1 454,40 40 956,54    0,0150 % 99,7585 % 

90 HVĚZDIČKY KG 293,02 139,00 40 729,16    0,0149 % 99,7735 % 

91 KULATINA BOROVICE M3 1 515,17 26,63 40 348,97    0,0148 % 99,7883 % 

92 ŘEZIVO 32 x 140 M3 4 500,06 8,90 40 055,04    0,0147 % 99,8030 % 

93 TMEL 20KG SUD KS 310,98 128,00 39 805,54    0,0146 % 99,8176 % 

94 PÁSKA KS 69,45 562,00 39 029,24    0,0143 % 99,8319 % 

95 ŘEZIVO 35 mm M3 21 101,08 1,48 31 314,00    0,0115 % 99,8434 % 

96 BRUSNÝ PÁS BM 18,18 1 678,00 30 498,40    0,0112 % 99,8546 % 

97 ŘEZIVO 18 x 100 M3 4 100,00 7,20 29 520,00    0,0108 % 99,8654 % 

98 ZÁVĚS KS 15,05 1 952,00 29 384,33    0,0108 % 99,8762 % 

99 KARTON KS 2,60 10 100,00 26 250,00    0,0096 % 99,8858 % 

100 "I" NOSNÍK 400 mm BM 97,26 230,00 22 368,94    0,0082 % 99,8940 % 

101 SAMOLEPKY KS 0,72 27 306,00 19 771,34    0,0073 % 99,9012 % 

102 BRUSNÁ HOUBA KS 8,02 2 460,00 19 718,35    0,0072 % 99,9085 % 

103 LAK LT 217,47 90,00 19 572,00    0,0072 % 99,9157 % 

104 ROH PLASTIKOVÝ KS 0,58 33 000,00 19 140,00    0,0070 % 99,9227 % 

105 HŘEBÍKY KG 35,61 517,00 18 410,66    0,0068 % 99,9294 % 

106 PODLAHOVKY M2 207,62 87,24 18 113,72    0,0066 % 99,9361 % 

107 ŘEZIVO 28 mm M3 13 995,37 1,21 16 934,40    0,0062 % 99,9423 % 

108 "I" NOSNÍK 200 mm BM 105,03 144,00 15 124,59    0,0055 % 99,9478 % 

109 ŘEZIVO BM 7,98 1 502,00 11 984,11    0,0044 % 99,9522 % 

110 PĚNA MONTÁŽNÍ KS 105,26 108,00 11 368,56    0,0042 % 99,9564 % 

111 POLYSTYREN KS 87,53 128,00 11 203,79    0,0041 % 99,9605 % 

112 PODLAHOVKY M3 9 150,07 1,19 10 870,28    0,0040 % 99,9645 % 

113 ŽALUZIE KS 2,48 4 370,20 10 849,61    0,0040 % 99,9685 % 

114 VRUTY KS 6,27 1 526,15 9 573,99    0,0035 % 99,9720 % 

115 PÁSKA BM 1,81 5 105,00 9 247,70    0,0034 % 99,9754 % 

116 PALUBKY BM 17,75 497,00 8 822,74    0,0032 % 99,9786 % 

117 LAK KS 3 826,40 2,00 7 652,80    0,0028 % 99,9814 % 

118 HMOŽDINKY KS 2,38 3 151,00 7 505,62    0,0028 % 99,9842 % 

119 LEPIDLO KS 228,23 32,00 7 303,24    0,0027 % 99,9869 % 

120 PŘEKLIŽKA KS 1 282,30 4,98 6 385,83    0,0023 % 99,9892 % 

121 HRANOLKY DVEŘE BM 176,00 26,70 4 699,28    0,0017 % 99,9909 % 

122 ŠROUBY KS 3,06 1 439,00 4 409,81    0,0016 % 99,9925 % 
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123 DESKA PUR M2 186,64 18,75 3 499,53    0,0013 % 99,9938 % 

124 LATĚ BM 3,00 1 000,00 3 000,00    0,0011 % 99,9949 % 

125 KULATINA DUB M3 2 000,00 1,23 2 460,00    0,0009 % 99,9958 % 

126 BARVA ADLER KS 723,59 3,00 2 170,76    0,0008 % 99,9966 % 

127 RYBINY KS 1 674,00 1,00 1 674,00    0,0006 % 99,9972 % 

128 MATERIÁL ODBĚRATELE KS 0,005 346 786,00 1 593,60    0,0006 % 99,9978 % 

129 PARAPET BM 252,36 6,19 1 562,14    0,0006 % 99,9984 % 

130 PYTEL KS 7,00 200,00 1 400,00    0,0005 % 99,9989 % 

131 PÁSKA VBH KS 248,62 5,00 1 243,09    0,0005 % 99,9994 % 

132 SPONY KS 912,83 1,00 912,83    0,0003 % 99,9997 % 

133 PALUBKY M3 1 500,16 0,38 574,56    0,0002 % 99,9999 % 

134 TĚSNĚNÍ KS 76,90 3,00 230,70    0,0001 % 100,0000 % 

Tabulka č. 27: ABC analýza zásob materiálu Kasalovy pily  

(vysvětlivky k jednotkám: BM = běžný metr, CK = 100 kusů, KS = kus, 

M2 = metr čtvereční, M3 = metr krychlový, PRM = prostorový metr, 

Q = metrický cent, SD = sada) 

Prvních 16 položek (tj. 12 % položek) se podílí na spotřebě 80 procenty 

a zařadila bych je tedy do třídy A. Z nich největší pozornost by se mělo věnovat 

položkám 1 – 5, jejichž roční spotřeba je 6 – 12 % z celkové spotřeby a v součtu tvoří 

polovinu spotřeby. U kategorie A je doporučeno [4]: 

• online aktualizovat stavy zásob, 

• inventury zásob provádět v měsíčních intervalech, 

• provést predikci očekávané poptávky, velikosti dodávky i pojistné zásoby a metody 

predikce pravidelně vyhodnocovat, 

• sledovat nevyřízené objednávky a po překročení dodací lhůty u nich ihned provádět 

sankce, 

• snažit se o zkrácení dodací lhůty. 

Třída B obsahuje 22 položek materiálu (tj. 16 %) a spolu s třídou A zahrnují 

položky s celkovou spotřebou ve výši 95 %. U nich je třeba: 

• sledovat položky zásob podle stejných kritérií jako ve třídě A, avšak postačí delší 

interval, např. po 3 měsících, 

• zásoby řídit systémem „s“, tj. objednávku provést, jestliže při pravidelné kontrole 

byl zjištěn pokles stavu zásob pod stanovenou objednací úroveň „s“, 
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• stanovit velikosti dodávek a velikost pojistné zásoby v závislosti na dodacích 

lhůtách. 

Zbývající druhy materiálu (celkem 72 % položek) jsem zařadila do třídy C. 

Přitom téměř celou spotřebu (konkrétně 99,7 %) tvoří položky 1 - 85 (63 % z celku) 

a zbytek (je jich 37 %) přispívají ke spotřebě pouhými 0,3 %. Tomu odpovídá i způsob 

řízení zásob: 

• periodicky sledovat existující zásoby, inventuru však stačí provést jednou ročně, 

• položky by měly být vždy na skladě, 

• je postačující tyto zásoby řídit méně nákladným systémem dvou zásobníků (na 

skladě jsou dva zásobníky obsah každého vystačí na překlenutí dodací lhůty; 

z jednoho se vydává, po jeho vyprázdnění se objedná nový), 

• objednávat ve velkých objednacích množstvích. 

Rozličným přístupem k jednotlivým skupinám zásob je tak možno docílit 

vysoké úrovně dodavatelských služeb s nižším nákladovým zatížením. 

 

 

7.2 Řízení pohledávek 

Z provedené finanční analýzy se ukazuje, že obrat pohledávek Kasalovy pily je 

rychlejší než u konkurenčních podniků. Přesto jejich stav v čase mírně narůstá, proto 

považuji za důležité věnovat jim zvýšenou pozornost.  

Standardní doba splatnosti pohledávek je ve firmě nastavena na 14 dní, jsou 

však odběratelé, kteří platí dříve a využívají tak nabízené skonto. Na druhé straně jsou 

zákazníci, kteří požadují prodlouženou splatnost až na 90  či 120 dní, a právě tyto 

pohledávky jsou pak ideální pro postoupení faktoringové společnosti. 

Velkým problémem je neukázněnost zákazníků, kteří často nedodržují termín 

splatnosti a firmě pak chybí pohotové finanční prostředky. Rizikem je také vznik 

nedobytných pohledávek, velké ztráty (5 mil. Kč) takto firma zaznamenala obzvláště 
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v roce 2005 po krachu jejího významného odběratele, neboť do té doby nebyly 

pohledávky zajištěny proti nezaplacení. Po této špatné zkušenosti si firma nechává 

pohledávky důležitých nebo problémových odběratelů pojistit (pokud je samozřejmě 

pojišťovna ochotna tyto pojistit). U zakázkové výroby vyžaduje firma ke snížení rizika 

zaplacení zálohy ve výši 50 %. 

 

7.2.1 Dokumentární akreditiv 

Pro předcházení nedobytných pohledávek je na místě v prvé řadě prevence – 

zhodnocení bonity budoucích, ale i současných zákazníků (např. kontrola v Centrálním 

registru úvěrů a dlužníků, ověření, zda se zákazník nenachází v insolvenčním řízení, 

zhodnocení jeho finanční situace na základě zveřejněných údajů účetních závěrek 

apod.)  

K zabezpečení obchodování a minimalizaci obchodního rizika navrhuji 

společnosti kromě pojištění pohledávek zvážit v těch případech, kde to bude možné, 

také použití dokumentárního akreditivu. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších platebních 

instrumentů nejen v mezinárodním obchodě, využívaný především mezi obchodními 

partnery, kteří spolu začínají obchodovat, u kontraktů na vyšší částky, při zajištění 

dlouhodobých kontraktů a v rizikových teritoriích. 

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky vystavený na základě 

instrukce kupujícího poskytnout oprávněné osobě peněžní plnění v dohodnuté výši 

a tehdy, až budou splněny všechny podmínky akreditivu. Kasalova pila by využila jeho 

předností pro prodávajícího, mezi něž patří: 

• neodvolatelný závazek banky,  

• ochrana před rizikem platební neschopnosti kupujícího,  

• možnost použití akreditivu jako zajištění vůči subdodavatelům,  

• vhodný prostředek krátkodobého financování,  

• možnost odprodeje pohledávky před splatností.  
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Nevýhodou dokumentárního akreditivu je jeho finanční náročnost a pracnost.  

Neodvolatelný akreditiv, jehož podmínky je možno upravovat pouze po 

odsouhlasení všemi zainteresovanými účastníky kontraktu, se vyskytuje ve dvou 

variantách: 

• avizovaný – korespondenční banka nepřebírá závazek platit oprávněnému, ale pouze 

kontroluje dokumenty a předává je bance otevírající akreditiv, 

• potvrzený - korespondenční banka akreditiv na základě žádosti či zmocnění 

vystavující banky potvrdí, čímž přijímá pevný závazek platit 

beneficientovi. 

Samotný průběh dokumentárního akreditivu je možno rozdělit do tří fází: 

•  sjednání podmínek akreditivu 

- před podepsáním kontraktu se prodávající dohodne s kupujícím na podmínkách 

akreditivu, 

• otevření akreditivu  

- kupující žádá svoji banku o otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího; 

v případě otevření akreditivu informuje o této skutečnosti banka kupujícího banku 

prodávajícího a tato potvrdí akreditiv prodávajícímu, 

• použití (likvidace) akreditivu  

- prodávající odešle zboží kupujícímu a avizující bance patřičné dokumenty, tato 

banka předá dokumenty bance příkazce, která po jejich prověření převede peníze; 

kupující převezme zboží. 

Pro ilustraci uvádím v tabulce č. 29 poplatky ČSOB za použití dokumentárního 

akreditivu. 

Např. v případě zakázky v hodnotě 5 mil. Kč, o které firma přišla v roce 2005, 

by poplatky za dokumentární akreditiv přišly firmu přibližně na 40 000 Kč. Je na 
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vedení, aby posoudilo, zda je tato částka přijatelná k eliminaci rizika nezaplacení 

odběratelem. 

 

DOKUMENTÁRNÍ 
AKREDITIVY  Exportní/dodavatelské Importní/odběratelské 

Avizování nebo zvýšení 
částky akreditivu 

0,2 % z částky akreditivu, min. 1 500,– x 

Potvrzení nebo zvýšení 
a/nebo prodloužení 
potvrzeného akreditivu 

poplatek za avizování + riziková 
přírážka (p.a. dle bonity vystavující 

banky) 
x 

Otevření nebo zvýšení 
a/nebo prodloužení 
akreditivu  

x 

0,3 % z částky akreditivu za 1. čtvrtletí, 
0,1 % za každý další započatý měsíc, 

min. 1 500,– + riziková přirážka p.a. dle 
míry úvěrového rizika 

Výplata akreditivu včetně 
přezkoumání dokumentů 

0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500,– 0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500,–  

Přijetí směnky a/nebo 
odložená platba v rámci 
potvrzeného akreditivu 
včetně přezkoumání 
dokumentů 

0,2 % z částky dokumentů za každý 
započatý měsíc, min. 1 500,– + riziková 

přirážka p.a. dle bonity vystavující 
banky 

0,2 % z částky dokumentů za každý 
započatý měsíc, min. 1 000,– + riziková 
přirážka p.a. dle míry úvěrového rizika 

Změna akreditivu (mimo 
zvýšení a prodloužení) 

1 500,- 1 500,- 

Zrušení/vyvedení akreditivu 
z evidence při nečerpání 

1 500,- 1 500,- 

Registrace akreditivu  1 500,- 1 500,- 

Převod akreditivu 
0,2 % z částky převedeného akreditivu, 

min. 1 500,– 
0,2 % z částky převedeného akreditivu, 

min. 1 500,– 

Převod výnosu akreditivu ve 
prospěch klienta jiné banky 
v ČR/SR 

1 500,- 1 500,- 

Oznámení o postoupení 
výtěžku z akreditivu a/nebo 
o přijetí neodvolatelného 
příkazu k úhradě 

1 500,- 1 500,- 

Uvolnění zboží zaslaného 
k dispozici ČSOB 

500,- 500,- 

Nesrovnalosti 
v dokumentech  

1 500,- 1 500,- 

Předběžná kontrola 
dokumentů  

50,– za každý dokument  50,– za každý dokument  

Tabulka č. 28: Sazebník ČSOB – dokumentární akreditiv  
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7.2.2 Skonto 

Zajistit zkrácení stávající doby inkasa pohledávek je možno zavedením sankcí 

za nedodržení lhůty obchodního úvěru, ani tak však není zaručena jejich účinnost 

a hrozí i ztráta zákazníků. Naopak  nabídnout odběrateli možnost slevy za rychlejší 

zaplacení – skonto, které může u větších částek znamenat nezanedbatelnou úsporu, 

může být dobrou motivací pro včasnou úhradu.  

Je však na místě upozornit i na některé nepříjemnosti, které s sebou skonto 

přináší. Může se stát, že: 

• odběratel uplatní skonto, i když nezaplatil ve stanoveném termínu, 

• odběratel uplatnil vyšší skonto (je-li více skont v závislosti na termínu úhrady 

faktury), než na jaké měl nárok, 

• v obchodních jednáních hraje cena významnou roli a nabídka dalších slev při platbě 

včas může zhoršit výchozí pozici pro další jednání o ceně. 

Výši skonta S vypočteme ze vztahu 

),(
360

LSDS
i

S k −⋅=  

kde ik jsou roční náklady alternativního zdroje financování, 

 DS je doba splatnosti obchodního úvěru, 

 LS je lhůta pro poskytnutí skonta. 

V případě Kasalovy pily je alternativním zdrojem financování provozní úvěr 

a faktoring, oboje s roční úrokovou mírou okolo 5,5 %. Firma nabízí u některých 

pohledávek s dobou splatnosti 14 dní skonto ve výši 2 % při zaplacení do 4 dnů. Toto je 

však na první pohled nevýhodné, protože efektivní úroková míra tohoto způsobu 

financování vychází 
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Maximální přípustná výše skonta při zaplacení pohledávky o 10 dní dříve by 

byla pouze 

%.15,0)414(
360

%5,5 =−⋅=S  

Je to však tak nízká a pro odběratele „nezajímavá“ hodnota, že v tomto případě 

shledávám výhodnějším pokrytí nedostatku finančních prostředků čerpáním provozního 

úvěru. 

Pokud by se společnost rozhodla, že nabídne skonto u pohledávek se splatností 

do 90 dní, budou-li zaplaceny např. do 30 dní (jejich doba obratu se tak sníží o 2/3), 

maximální výše skonta, kterou může odběrateli poskytnout, by činila 

%.92,0)3090(
360

%5,5 =−⋅=S  

Lepší bude v tomto případě naopak dopočítat, o kolik dní dříve by muselo být 

zaplaceno, aby skonto mohlo dosahovat 1 %: 

.5,65
5,5

360%1360
)( =⋅=⋅=−

ki

S
LSDS  

Firma tedy může poskytnout obchodní úvěr za podmínky (1/24), (0/90). 

 

 
7.3 Zajištění proti kurzovým ztrátám  

Posilování koruny má tragický vliv na ekonomiku exportujících podniků. 

Jednou z cest jak bojovat proti kurzovým ztrátám jsou nákupy za Eura, a to nejenom 

v cizině, ale i v tuzemsku. Kasalova pila nakupuje za Eura materiál, dále také elektřinu, 

telekomunikační služby nebo například pohonné hmoty. 

Již více než 10 let se podnik brání proti kurzovým ztrátám také uzavíráním 

smlouvy s bankou, konkrétně využívá produkt Average Rate Forward od ČSOB. Jeho 
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výhody spočívají v zajištění proti kurzovým rizikům při směňování volných peněžních 

prostředků z jedné měny do jiné, i když není předem znám přesný termín ani objem 

jednotlivých transakcí. Při sjednání obchodu je dohodnuta délka období, celkový objem 

transakcí a zajištěný kurz. Během dohodnutého období se obchoduje za aktuální kurz 

a vyrovnání proběhne na konci období. Jednorázové vypořádání se vztahuje na celý 

předem smluvený objem bez ohledu na to, jaké množství bylo během daného období 

skutečně zkonvertováno a probíhá tak, že banka zaplatí rozdíl Kasalově pile, jestliže je 

zajištěný kurz vyšší než kurz referenční (ten je stanoven prostým aritmetickým 

průměrem příslušných měnových kurzů - fixingů ČNB). Pokud však hodnota koruny 

klesne, musí rozdíl doplatit bance firma. 

Proto doporučuji firmě zvážit zajištění proti nepříznivému pohybu kurzů pomocí 

měnové opce, u které je narozdíl od forwardu možné participovat na příznivém vývoji 

kurzů. Základními typy operací jsou call (opce na nákup měny) a put (opce na prodej 

měny). Majitel opce pak má právo (nikoliv však povinnost) vyžadovat po jejím 

upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za 

předem dohodnutý kurz, tzv. strike price. Za právo opci využít či nechat propadnout 

kupující platí prodávajícímu prémii, jejíž výše do značné míry závisí na 

pravděpodobnosti výraznějšího pohybu kurzu. Tento fakt od využívání tohoto 

instrumentu odrazuje.  

Náklady spojené se zajišťováním kurzového rizika prostřednictvím opcí je však 

možno do určité míry eliminovat použitím opčních strategií, z nichž nejčastěji 

využívanou je tzv. Zero cost strategie. Při této strategii by firma od banky koupila opci 

typu call a zároveň bance prodala opci typu put. Kasalova pila by si sama stanovila 

realizační cenu u opce, kterou od banky kupuje, a pracovník banky dopočítá realizační 

cenu pro opci, kterou klient bance prodává, a to tak, aby se vzájemně placené prémie 

rovnaly nule. 

Vzhledem k tomu, že banka nemá u tohoto produktu stanoven žádný standardní 

poplatek a sazby určuje individuálně, nemohu provést konkrétní porovnání, přesto pro 

ilustraci uvedu alespoň vzorový příklad. 
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Jestliže se tedy očekává posilování koruny a společnost se rozhodne proti 

tomuto nepříznivému vývoji kurzu zajistit, nakoupí od banky opci typu put o určitém 

objemu EUR (např. 1 mil EUR) s požadovanou realizační cenou (např. 25,50 CZK) se 

splatností za půl roku. Dále společnost prodá bance opci typu call o stejném objemu, 

avšak za takovou realizační cenu, kterou spočítá pracovník banky tak, aby se vzájemně 

placené prémie vynulovaly (předpokládejme např. 26,00). V den splatnosti pak nastane 

jedna z následujících možností: 

• Aktuální kurz eura bude nižší něž 25,50 CZK. Svého práva využije společnost 

a prodá bance 1 mil. EUR v kurzu 25,50 CZK.  

• Aktuální kurz eura bude vyšší než 26,00 CZK. Svého práva využije banka a koupí 

od společnosti 1 mil. EUR v kurzu 26,00 CZK.  

• Aktuální kurz eura se bude pohybovat v rozpětí od 25,50 CZK do 26,00 CZK. Opci 

nevyužije ani jedna ze stran a společnost prodá 1 mil. EUR za aktuální kurz.  

Takto má firma jistotu, že v den splatnosti obdrží za jedno euro částku mezi 

25,50 a 26,00 CZK. 

  

7.4 Posouzení portfolia výrobků 

Pro většinu moderních firem představuje management rentability produktů 

klíčovou úlohu. I já jsem zařadila do své práce posouzení portfolia výrobků podle jejich 

ziskovosti, a to také proto, že ukazatelé rentability Kasalovy pily vycházejí nižší než 

u konkurence. Bude tak možno odhalit oblasti výroby, na které by se mohl podnik 

soustředit a rozšiřovat je, a naopak zvážit další vývoj těch nerentabilních. 

Za tímto účelem jsem použila kalkulaci neúplných nákladů, která umožňuje 

přesnější hodnocení přínosu jednotlivých výrobkových skupin. Výhodnost 

a jednoduchost použití této metody spočívá v tom, že nevyžaduje rozpouštění nákladů, 

které nelze jednoznačně přiřadit konkrétní položce, jak je tomu u jiných kalkulačních 

metod. Pro optimalizaci výrobního programu (především z hlediska krátkodobého 
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rozhodování) je možno považovat za výhodné kritérium příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a zisku. 

Základní výpočetní postup při stanovení příspěvku na úhradu je následující: 

 výnosy z prodeje v daném období  

-  variabilní náklady realizovaných výrobků  

 celkový příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku daného období 

-  fixní náklady podniku za dané období  

 zisk (ztráta) za dané období 

Pro hodnocení výsledných ekonomických ukazatelů platí: 

• pokud příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku vychází záporný, není vhodné 

daný výrobek vyrábět, 

• pokud je příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku kladný a celková rentabilita 

výrobku záporná, může být výrobek ekonomicky výhodný jen z krátkodobého 

pohledu, 

• z dlouhodobého pohledu je ekonomicky výhodné vyrábět jen ty výrobky, u kterých 

jsou předpoklady dosažení zisku a celková rentabilita výroby je kladná. 

Vedením Kasalovy pily mi byly poskytnuty podklady k výpočtům – výnosy, 

variabilní a fixní náklady k jednotlivým výrobkům za rok 2009. Vzhledem k tomu, že se 

však jedná o velice citlivé údaje, které si každá firma chce chránit, uvedu zde jen 

výsledky, tj. seřazené výrobky podle výše příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku 

vyjádřené v poměru k tržbám a výsledné ziskovosti – viz tabulka č.29. Vývoj tržeb  

jednotlivých druhů výrobků je znázorněn v grafu č. 53. 

V tabulce zeleně označené skupiny jsou rentabilní , přinášejí firmě zisk. Přitom 

nejziskovější jsou předstříšky (61,6 %), doplňková výroba (27,8 %), vnitřní dveře 

(20,7 %) a brikety  (18,8 %), které ale patří mezi okrajový sortiment, na tržbách se 

podílí pouze do 0,6 %. Všechny však vykazují potenciál růstu a slibují tak firmě další 

navyšování zisku.  
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Výrobek 
Měrná 

jednotka 
PÚ v % tržeb 

Zisk v % tržeb 
(rentabilita) 

Poměr výroby 
k bodu zvratu 

Podíl na 
tržbách 

Předstříšky ks 84,6 % 61,6 % 3,69 0,05 % 

Doplňková výroba tis. Kč 54,8 % 27,8 % 2,03 0,4 % 

Vnitřní dveře ks 39,9 % 20,7 % 2,08 0,3 % 

Okna ks 38,2 % 8,3 % 1,28 5,2 % 

Brikety tun 36,5 % 18,8 % 2,06 0,6 % 

Kotelna GJ 25,2 % -22,5 % 0,53 1,1 % 

Krokve m3 24,0 % 4,6 % 1,24 5,3 % 

Stropy m2 22,3 % 4,4 % 1,25 21,3 % 

Pila m3 21,9 % -2,0 % 0,92 12,1 % 

Střechy m2 16,9 % 2,6 % 1,18 15,3 % 

Rozmítání m3 16,5 % 7,6 % 1,86 0,9 % 

Prodejna J.Hradec tis. Kč 14,7 % 6,1 % 1,71 2,5 % 

Dveře Roro ks 14,5 % -5,7 % 0,72 14,9 % 

Hoblárna 1 m2 12,9 % 0,5 % 1,04 8,8 % 

Hoblárna 2 m2 7,5 % -2,4 % 0,76 8,9 % 

Prodejna 
Č. Budějovice 

tis. Kč 5,1 % -25,4 % 0,17 2,1 % 

Prodejna Praha tis. Kč -72,5 % -104,1 % není 0,2 % 

Tabulka č. 29: Kalkulace variabilních nákladů jednotlivých výrobkových skupin 
Kasalovy pily, 2009 
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Graf č. 53: Vývoj tržeb za jednotlivé druhy výrobků Kasalovy pily, 2003 - 2009
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Další příčku v pořadí zaujímají okna s rentabilitou 8,3 % a podílem na tržbách 

okolo 5 %, který se také navyšuje. Rozmítání, tj. pilařská výroba tenkých prken do 

tloušťky 20 mm, s rentabilitou 7,6 % je zastoupeno v tržbách pouze 0,9 %, bylo by 

výhodné výrobu v této oblasti rozšířit. Mezi rentabilní se řadí i prodejna v Jindřichově 

Hradci  (6,1 %).  

Stropy (s rentabilitou 4,4 %) jsou významnou položkou tržeb (21,3 %) 

a vykazovaly rostoucí tendenci i v posledních obdobích, kdy se odbyt některých dalších 

výrobků snižoval. Výrazně k tržbám přispívají 15,3 % i střechy, jejichž rentabilita však 

není vysoká, pouze 2,6 %. 

Krokve  Hundegger s rentabilitou 4,6 % zvyšují svůj podíl na tržbách, který 

v současnosti dosahuje 5,3 %, a firma může v této oblasti očekávat další tvorbu zisku. 

Produkty hoblárny 1 tvoří poměrně velkou část tržeb (8,8 %), avšak jejich 

rentabilita je zanedbatelná (0,5 %). Tu by bylo možno zvýšit zvětšením objemu 

produkce, protože jak je patrno z tabulky, současný stav se pohybuje těsně nad bodem 

zvratu. 

Žlutě zvýrazněné položky vykazují kladný příspěvek na úhradu, jsou však 

nerentabilní. Mezi ně se řadí pila (rentabilita –2,0 %), která patří mezi významné 

složky tržeb s podílem 12,1 %. Produkce pily dosahuje jen 92 % objemu bodu zvratu, 

proto je nutné, aby se firma snažila o její zvýšení alespoň o 9 % vzhledem 

k současnosti.  

Podobně je na tom i hoblárna 2 (rentabilita –2,4 %, podíl na tržbách 8,9 %), ale 

aby bylo dosaženo alespoň bodu zvratu, musela by se produkce navýšit minimálně 

o 31 %. Téměř 15 % tržeb plyne z výroby dveří Roro, které jsou ale dosti ztrátové 

(-5,7 %). Aby se překlenuly do ziskové oblasti, vyžadovalo by to za současných 

podmínek nárůst o 40 %. Společnost by měla zvážit možnosti v těchto směrech 

a pokusit se nejen o zvyšování obratu, ale také o snižování nákladů. 

Ještě více ztrátová (-22,5 %) je kotelna, má však nízký podíl na tržbách (1 %). 

Nachází se přibližně na polovině potřebného objemu.  
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Problematická je od svého otevření i prodejna v Českých Budějovicích, která 

zatím neplní očekávání, a i když se zlepšuje, vykazuje přes všechna provedená opatření 

stále ztrátu ve výši 25,4 %. Její výstup dosahuje pouze 17 % bodu zvratu a cílem je tedy 

zvýšit obrat o 500 %! Firma se o to snaží pomocí reklamních akcí v rádiu, v regionální 

televizi, pronájmem bilboardů atd. Zlepšení se očekává také v souvislosti s novým 

zaměstnancem prodejny, který se specializuje na okna. Kasalova pila se rovněž 

angažuje v programu vlády „Zelená úsporám“ a i od toho si slibuje pomoc v řešení 

poklesu prodejů. Přesto však je potřeba posoudit, zda je reálné navýšení obratu na 

šestinásobek současné hodnoty, jaké další výhody (marketingové, odbytové apod.) 

prodejna firmě přináší a jestli tak bude do budoucna racionální do prodejny dále 

investovat. 

V tabulce červeně označená prodejna v Praze je nejhorší položkou, její 

příspěvek na úhradu vychází záporný a tržby zdaleka nepokrývají ani variabilní náklady 

(tržby dosahují pouze 58 % výše variabilních nákladů). Vzhledem k tomu, že však byla 

prodejna převzata teprve v roce 2008 a také s ohledem na region (Praha), očekává firma 

v tomto prostoru významné zvýšení prodejů oken a vnitřních dveří. Zde ale nepostačí 

pouhé navyšování obratu, protože variabilní náklady převyšují tržby, ztráta by se tak jen 

více zvětšovala. Je bezpodmínečně nutné dostat se nad bod uzavření, a to buď zásadním 

snížením variabilních nákladů nebo (a zároveň) zvýšením cen, aby ve výsledku tržby 

alespoň pokryly variabilní náklady. Teprve poté je možno výsledek hospodaření 

zlepšovat zvyšováním  obratu. 

Celkově se tedy musí společnost zamyslet nad hledáním způsobů optimalizace 

využití stávajících kapacit, rozvoje technologického vybavení, které by přispělo ke 

snížení nákladů, i nad ostatními provozními záležitostmi, jako je  podpora prodejních 

kanálů či marketingových činností.  
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7.5 Ostatní návrhy 

7.5.1 Likvidita 

Provedená finanční analýza odhalila některé problematické oblasti 

v hospodaření společnosti, mezi něž patří také likvidita, obzvláště likvidita peněžní, 

která úzce souvisí s výší krátkodobého finančního majetku. Pokud by se však firmě 

podařilo snížit objem zásob a zlepšit řízení pohledávek, nebude muset v takové míře 

čerpat provozní úvěr, částečně poklesnou krátkodobé závazky a tím se také zvýší 

hodnoty ukazatelů likvidity. Zároveň by mohlo dojít k nárůstu krátkodobého finančního 

majetku, který by zapříčinil další zlepšení peněžní likvidity. 

 

7.5.2 Produktivita práce 

Jednou z dalších slabších oblastí v porovnání s konkurencí se ukázala být 

produktivita. Jak již bylo řečeno, souvisí to s tím, že porovnávané podniky mohou 

využívat úspor z rozsahu a díky zaměření své výroby také vyšší automatizace. Přesto 

pozitivním zjištěním je, že produktivita práce v Kasalově pile od roku 2006 díky 

opatřením v systému odměňování stále roste.  

Obecně je několik možností, jak zvýšit produktivitu: 

• vše, co se doposud dělalo, vykonávat rychleji – tj. zvýšit úsilí nebo zavést jiné 

způsoby práce, reorganizace pracovního prostoru apod., které by vedly ke zrychlení 

práce, 

• změnit podstatu vykonávané práce – tj. pracovat lépe, nikoliv více. 

Toho lze jistě u některých výrobních postupů dosáhnout zlepšením technologií 

a pomocí automatizace. V návaznosti na posouzení rentability jednotlivých 

výrobkových skupin je možno firmě doporučit zvážení investic do obnovy strojů 

a zařízení např. v pilařském úseku,  protože pily, na kterých se zde řeže, jsou z roku 

1963 a s konkurenčními podniky se v této oblasti Kasalova pila nemůže měřit.  
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U těch druhů výroby, kde není možno zavést automatizaci, lze produktivitu 

zvýšit zjednodušením pracovních postupů. Znamenalo by to rozbor existujícího 

výrobního procesu, posouzení důležitosti a praktického významu každé z operací, které 

se provádějí, a vynechání zbytečných a nepotřebných kroků. Tímto způsobem lze 

očekávat snížení počtu operací o 30 %. [4] 

 

7.5.3 Nové segmenty zákazníků 

Pro zvýšení tržeb je třeba hledat a oslovovat stále nové zákazníky. Kasalova pila 

se o to snaží zaváděním stále nových druhů výrobků, jedná se konkrétně o příhradové 

konstrukce a valbové střechy. I proniknutí do dalších geografických oblastí (České 

Budějovice, Praha, Trutnov) se postupně odrazí v tržbách společnosti. 

V této souvislosti se také nabízí spolupráce s marketingem - hledat nové 

segmenty trhu, zaměřit se např. na výrobu luxusního zboží pro lidi, kteří nehledí na 

cenu, ale vyžadují maximální kvalitu. Bude zde malá poptávka, ale za vysokou cenu. 

Tržby z této oblasti by sice neměly zásadní význam, ale jistě by to pomohlo zviditelnění 

a prestiži firmy. 

Na několika takových zakázkách již Kasalova pila pracovala, vyráběla např.  

- přímému potomku rodu Habsburků v jeho srubu v Alpách dřevěnou terasu se 

zábradlím,  

- pro majitele větrného mlýna na jižní Moravě speciální kulatá okna a oblé dveře se 

schodištěm,  

- majiteli kostela (ve kterém bydlí) v jižních Čechách speciální celodřevěná dubová 

vrata a polokulatá okna s okenicemi,  

- v Jindřichově Hradci celodubová špaletová okna s okenicemi. 

Dalším takovým segmentem trhu by mohly být např. sochařské ateliery nebo 

jiné výtvarné či umělecké dílny, pro které by mohla Kasalova pila dodávat materiál. 
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7.5.4 Forma podnikání 

Kasalova pila stejně jako každý jiný podnik potřebuje ke svému rozvoji peníze – 

na obnovu a investice do nového zařízení, na reklamu, nárůst mezd a další. Proto musí 

neustále hledat zdroje financování pro vytvoření podnikového kapitálu. Omezené 

kapitálové možnosti vlastníků při stále se zvětšujících požadavcích na kapitál potřebný 

k podnikání lze řešit založením akciové společnosti. Jedná se o nejprestižnější 

a nejdůvěryhodnější formu podnikání v očích obchodních partnerů i veřejnosti. Kromě 

možnosti opatřit si nebo zvýšit základní kapitál vydáním akcií patří mezi výhody 

akciové společnosti také možnost dosahovat výhod z rozsahu nebo silnější pozice při 

sjednávání úvěru.  

Společnost může být v souladu s podle obchodního zákoníku založena jednou 

právnickou osobou nebo alespoň dvěma fyzickými osobami. Zákon ale nebrání 

soustředění akcií v rukou jediného majitele.  

Nevýhodou založení akciové společnosti mohou být požadavky na obsazení 

statutárních orgánů. Pokud má akciová společnost pouze jednoho akcionáře, je nutné 

zvolit minimálně 1 člena představenstva, jestliže je více akcionářů, volí se 3 členové 

představenstva, a dále 3 členové dozorčí rady. 

Mezi další nevýhody akciové společnosti patří zejména vysoký základní kapitál 

(minimálně 2 mil. Kč, což by v případě Kasalovy pily, která má základní kapitál ve výši 

43,1 mil. Kč, nebyl problém), náklady spojené se založením podniku, nutnost auditu 

účetní závěrky, vysoké daně ze zisku, dvojité zdanění (zisku a dividend) a v neposlední 

řadě omezená možnost rozhodování daná také počtem akcionářů. Právě poslední 

jmenované je důvodem, proč majitel Kasalovy pily o jiné formě vlastnictví nechce „ani 

slyšet“. Kasalova pila je vysloveně rodinný podnik a takovým jej její vlastníci chtějí 

i ponechat; nepřejí si, aby se rodinný majetek rozmělňoval. 

Rodinné podnikání je specifickým modelem řízení podniku a jako takový má 

mnoho kladů, ale také svá úskalí. Předností je velký důraz kladený na kvalitu z důvodu 

zachování dobrého jména společnosti. Rodinné firmy nebývají orientovány na rychlé 

zbohatnutí, ale jsou budovány s perspektivou dlouhodobé existence. Z toho důvodu se 
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také nesoustřeďují jen na samotný zisk, ale vydělané peníze se znovu investují. 

Významnou roli zde hrají neformální vazby, které vytvářejí silnou firemní kulturu 

postavenou více na důvěře a týmovém duchu.  

Některé rodinné firmy jsou závislé na předání mladšímu členu rodiny. Úspěšné 

předání společnosti předpokládá poměrně dlouhodobou spolupráci nástupce 

a původního majitele. Problém s předáním nastává také ve chvíli, kdy potomci majitelů 

mají zcela jiné představy o své budoucnosti, a v této situaci je třeba rozhodnout, zda 

firmu předat, prodat nebo zavřít. Zde se nabízí jako řešení problému rodinného 

následnictví opět změna formy podnikání na akciovou společnost. 

Shrneme-li výše uvedené, síla rodinného podnikání tkví v sociálním cítění, 

důrazu na kvalitu a tradici a v motivaci plynoucí z vlastnictví podniku. Firma je tak 

vnímána jako rodinná hodnota, kterou stojí za to rozvíjet, rodinné firmy proto mohou 

spoléhat na obrovské podnikatelské nasazení svých budovatelů. Všechny tyto 

charakteristiky dokládají, že rodinné podnikání má v ekonomice svůj nezastupitelný 

význam.  
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Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl vyhodnotit s využitím metod finanční 

analýzy ekonomickou situaci dřevozpracující firmy Kasalova pila, s. r. o. Na základě 

zjištěných výsledků byla doporučena opatření, která by mohla vést ke zlepšení 

problémových oblastí v hospodaření společnosti. 

V první části práce jsou shrnuty základní teoretické poznatky týkající se finanční 

analýzy, tj. podstata a význam pro jednotlivé uživatele, zdroje potřebných dat 

a především jsou zde popsány jednotlivé metody finanční analýzy. 

Další kapitola je zaměřena na kritickou analýzu sledované firmy, zahrnuje 

charakteristiku samotné firmy, rozbor jejích interních faktorů (metodou 7S) i oborového 

okolí (pomocí Porterova pětifaktorového modelu) a zjištěné informace shrnuje do 

SWOT analýzy. 

 Následuje finanční analýza Kasalovy pily, s. r. o. za období let 2003 – 2009 

a srovnání jejích výsledků s konkurenčními podniky (Stora Enso Timber Ždírec, s. r. o. 

a Dřevozpracující družstvo Lukavec, s. r. o.) a s oborovým průměrem spočítaným na 

základě dat zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Byla použita horizontální 

a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů (konkrétně rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity 

a produktivity) a vybrané bonitní a bankrotní modely soustav ukazatelů (Kralickův 

rychlý test, index bonity, Altmanovo Z-skóre a index IN05). 

Nejlepších výsledků dosahovala firma v roce 2003, naopak roky 2005 a 2008 

byly ztrátové. Zhoršení však v těchto letech zaznamenalo celé odvětví. Výsledky 

provedené finanční analýzy poukazují na některé slabé stránky v hospodaření podniku, 

mezi něž patří pokles tržeb od roku 2007, vysoký stav zásob a velmi nízká úroveň 

krátkodobého finančního majetku. Problematická je v této souvislosti také likvidita, 

obzvláště likvidita peněžní. Nižších hodnot než u konkurence dosahují rovněž ukazatelé 

rentability a produktivity práce. Pomalým tempem narůstá objem pohledávek, ale 

pozitivem je jejich nižší podíl na aktivech a mnohem rychlejší obrat než u konkurence, 
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stejně tak jako rychlejší obrat závazků než obrat pohledávek. Dobrým výsledkem je také 

rostoucí trend ukazatelů produktivity. 

Hodnocení firmy pomocí soustav ukazatelů řadí Kasalovu pilu, s. r. o. většinou 

do středního pásma, ve srovnání s vybranými konkurenčními podniky jsou však 

výsledky horší. 

V návrhové části jsem se zaměřila na problematické oblasti vyplývající ze 

slabých stránek SWOT analýzy a finanční analýzy. Pro zlepšení řízení zásob jsem 

provedla roztřídění všech položek zásob materiálu metodou ABC s doporučením pro 

jednotlivé třídy. V oblasti řízení pohledávek jsem navrhla použití dokumentárního 

akreditivu v obchodním styku pro předcházení vzniku opožděných a nedobytných 

pohledávek. Dále jsem zhodnotila skonto, které firma nabízí svým odběratelům 

a spočítala takovou výši skonta, která bude pro firmu výhodná. Také jsem firmě nabídla 

zvážit zajištění proti kurzovým ztrátám pomocí měnových opcí, konkrétně s využitím 

Zero cost strategie. Na základě rentability a příspěvku na úhradu fixních nákladů 

a tvorbu zisku jsem posoudila výhodnost jednotlivých výrobkových skupin a zvážila 

možnosti zlepšení. V rámci ostatních návrhů jsem se zamyslela nad likviditou, 

produktivitou práce, hledáním nových segmentů zákazníků a v neposlední řadě nad 

formou podnikání společnosti. 

Všechny výše uvedené návrhy jsem postavila na znalostech a vědomostech 

získaných studiem a doufám, že budou pro vedení firmy přínosem, který napomůže 

zlepšení ekonomické situace podniku a jeho dalšímu rozvoji. 
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CF – cash flow 
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