
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce hodnotí současnou úroveň finančního zdraví vybraného mezinárodně 

působícího podnikatelského subjektu. Práce je rozdělená na tři části, teoretickou, 

analytickou a návrhovou. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy. 

Analytická část práce hodnotí aktuální finanční situaci podniku a v poslední části jsou 

představeny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení. 

Abstract 

The doctor thesis evaluates the financial health of the selected internationally operating 

business entity. The thesis is divided into three parts, theoretical, analytical and a part 

with proposals. In the theoretical part, the basic terms are explained. The analytical part 

of the thesis evaluates the current financial situation of the company and in the last part 

the proposals for future improvements are presented. 
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ÚVOD 

Náplní této diplomové práce je zhodnotit současnou úroveň finančního zdraví 

vybraného mezinárodně působícího podnikatelského subjektu a na základě výsledků 

analýz formulovat návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech finančního 

hospodaření. 

Diplomová práce je rozdělena na několik částí tři částí, konkrétně na teoretickou, 

analytickou a návrhovou. 

První část práce je orientována na teoretická východiska. V této části diplomové práce 

jsou vysvětleny základní pojmy a definice metod, které jsou stěžejními částmi celé této 

práce.  

Ve druhé části práce jsou uvedeny informace o podniku a následně je provedena 

strategická analýza pro posouzení vnějších faktorů ovlivňujících postavení společnosti 

na trhu. Ze strategické analýzy vychází finanční analýza, kde jsou aplikovány vybrané 

metody finanční analýzy na výsledky finančního hospodaření podniku za vybrané 

období. Na základě strategické a finanční analýzy jsou výsledky společnosti shrnuty ve 

SWOT analýze, která vyhodnotí silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby společnosti.  

Ve třetí části práce jsou prezentovány návrhy sloužící k budoucímu zlepšení. Návrhy 

vychází z výsledků strategické a finanční analýzy, díky níž jsou identifikovány silné 

a slabé stránky podnikatelského subjektu.  

Téma hodnocení finančního zdraví mezinárodně kapitálově spojených osob bylo 

zvoleno z několika důvodů. Jedním z nich je, že zhodnocení finanční situace společnosti 

zajímá téměř každého podnikatele a v dnešním podnikatelském prostředí jsou stále 

rostoucí snahy o spojování mezi podnikatelskými subjekty. 

Nejen v České republice, ale celosvětově dochází k propojování vlastnických struktur 

podniků. Výsledkem může být velkolepá holdingová struktura obsahující několik 

desítek až stovek podniků, ale také pouze jeden podnik vlastnící jiný podnik. 

Důvody proč realizovat spojování společností lze najít hned několik. V základu to může 

být snaha o růst hodnoty podniku, který bude dosažený pomocí synergických efektů 
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plynoucích ze spojení. Ty je možné dosáhnout na základě zvýšení efektivity, snížení 

nákladovosti nebo lepšího využití dostupných zdrojů. 

Díky provedení finanční analýzy zjistíme finanční zdraví společnosti, to je důležité 

proto, aby společnost kvalitně vyhodnotila stávající situaci a nalezla své silné a slabé 

stránky a tím se stala lépe konkurenceschopnou. 

Pro práci byla zvolena skupina FERMAT. Je to jedena z nejvýznamnějších společností 

vyrábějící horizontální vyvrtávačky v České republice. FERMAT vyrábí vodorovné 

vyvrtávačky, realizuje jejich dodávky a montáž v oblasti těžkého strojírenství a precizní 

výroby komponentů v různých odvětvích průmyslu po celém světě. Díky svému 

působení, vysoké přidané hodnotě svých výrobků, úspěšnému exportu a působení na 

americkém kontinentu společnost FERMAT obdržela ocenění Exportér roku 2015. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je hodnotit současnou úroveň finančního zdraví 

vybraného mezinárodně působícího podnikatelského subjektu a na základě výsledků 

analýzy formulovat návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech finančního 

hospodaření. 

Ke splnění hlavního cíle je zapotřebí dosáhnout následujících dílčích cílů, a to:  

• zmapovat odbornou literaturu, 

• formulovat teoretickou část práce,  

• nashromáždit informace o společnosti,  

• aplikovat vybrané metody finanční a strategické analýzy,  

• identifikovat silné a slabé stránky finančního hospodaření,  

• formulovat návrhy na zlepšení. 

Datovou základnu budou tvořit následující dokumenty:  

• účetní výkazy za období 2014–2018,  

• výroční zprávy podniku,  

• konzultace s pracovníky v podniku, 

• knihy, časopisy a webové stránky. 

Tato diplomová práce je rozdělená do tří částí, a to na teoretickou, analytickou 

a návrhovou část. 

V první části diplomové práce jsou vymezeny pojmy, které souvisí s finanční analýzou. 

Podrobněji v této části budou rozepsány metody finanční analýzy, které budou klíčové 

pro druhou část práce.  

Druhá část diplomové práce je částí analytickou. Nejprve budou uvedeny základní 

informace o oceňované společnosti. A následně bude tato část zaměřena na strategickou 

analýzu podniku, která bude zpracována pomocí SLEPTE analýzy a Porterovy analýzy 

5 sil. Dále na analýzu finanční situace společnosti za posledních 5 let. Konkrétně půjde 
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o situaci z let 2014 po rok 2018. Finanční situace bude posouzena na základě analýzy 

absolutních ukazatelů, tedy rozboru rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Následně bude 

provedena analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Analýzu společnosti uzavře 

analýza soustav ukazatelů. Výsledné hodnoty budou porovnány s doporučenými 

hodnotami a průměrem odvětví.  Dále bude provedena analýza vlivu finanční řízení 

kapitálově spojené osoby na americkém trhu. A na základě získaných výsledků bude 

provedena SWOT analýza. 

Třetí část diplomové práce je návrhovou částí. Na základě získaných výsledků 

v analytické části práce budou doporučeny vlastní návrhy řešení, které by mohly zlepšit 

finanční situaci analyzované společnosti. 

Cílů diplomové práce bude dosaženo pomocí použití univerzálních výzkumných metod 

a nástrojů vědecké práce: 

• analýza a syntéza – metoda analyticko-syntetická bude sloužit k rozkladu 

informací do jednotlivých částí, které usnadní zjištění zákonitostí. Následně 

spojením zjištěných zákonitostí bude vybudován celek, tj. provedena 

syntéza. Analýza bude využita zejména při identifikaci rozdílů, 

• indukce a dedukce – indukce bude sloužit ke zpracování a zhodnocení souboru 

s údaji, které umožňují formulaci závěrů pro zkoumanou oblast. Dedukce 

vychází ze všeobecných znalostí a následně je ověřuje za stanovených podmínek 

na konkrétním zkoumaném vzorku. Indukce bude využita při zpracování dat 

z účetních závěrek společnosti, dedukce bude využita při ověření existujících 

metod výpočtů. 

Dále bude využita metoda logicko-syntetická, která je založena na zkoumání 

základních analyzovaných prvků, tedy výchozího stavu a ke zjištění připojuje nová 

fakta. Historická metoda se využije zejména při zpracování strategické analýzy a její 

podstatou je pozorování vývoje s cílem porozumění vývojovým trendům. Další 

metodou budou matematicko-statistické metody analýzy časových řad a jednoduché 

regrese. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Obsahem této kapitoly je vymezení základních pojmů. Uvedena teoretická východiska 

budou dále podkladem pro zpracování analytické části práce. 

1.1 Podnik 

Nový Občanský zákoník namísto dosavadního pojmu podnik přináší pojem obchodní 

závod. Kde je definován v § 502 zákona číslo 89/2012 Sb. jako: „Organizovaný soubor 

jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti“.  

Zákon o obchodních korporacích v § 1 zákona číslo 90/2012 Sb. nahrazuje pojem 

podnik pojmem obchodní korporace. Obchodními korporacemi jsou podle toho 

zákona obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost, evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení) a družstva (družstvo a evropská družstevní společnost). 

Pro účely této diplomové práce bude dále podnikem rozuměn ekonomický subjekt, 

který vyrábí věcné statky, příp. s nimi obchoduje anebo poskytuje služby. Tento 

ekonomický subjekt bude nazýván také společností. 

1.2 Holding 

Podstatou holding je ovládání více společností jedním subjektem (mateřskou 

společností), který má v jím řízeném subjektu (dceřiné společnosti) podíl (Sedláček, 

2013). 

Holdingy bývají většinou velké společnosti s velkým množstvím aktiv, vysokými 

výnosy a velkým počtem zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že často působí na více trzích 

v různých státech světa, bývají označovány za nadnárodní podniky (Sedláček, 2013). 

Jednotlivé subjekty (dceřiné společnosti) holdingu si zachovávají právní samostatnost 

a navenek mohou vystupovat a působit jako nezávislý podnik. Často dochází také 

k tomu, že dceřiná společnost má ještě několik dcer (lze používat termín vnučka), které 

mohou být kapitálově propojeny s dalšími dcerami nebo vnučkami (Zelenka, 2018). 

Příklad holdingového uspořádání je ukázán v obrázku 1. 
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Důvodem pro vytváření holdingu je optimalizace na mnoha úrovních od financí, daní, 

výrobních nákladů až po dosáhnutí vyšší konkurenceschopnosti na trhu (Sedláček, 

2013). 

 

Obrázek 1: Možnost uspořádání holdingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Zelenka, 2018) 

1.3 Mateřská a dceřiná společnost 

Definice mateřské a dceřiné společnosti je komplikovanější. Již z obecného 

pojmenování mateřská a dceřiná společnost lze pociťovat vztah určité nadřazenosti 

mateřské společnosti nad dceřinou. Z opačného pohledu naopak lze usuzovat určitý 

stupeň závislosti dceřiné společnosti na mateřské společnosti. Tedy šlo by definovat, že 

mateřská společnost z pozice své síly v dceřiné společnosti určuje (Zelenka, 2018): 

• dění a 

• tok financí. 

Ale taková definice je velmi krátkozraká a v obecném měřítku nedostačující. Definice 

mateřské a dceřiné společnosti se různí. Z tohoto důvodu je třeba první usuzovat, 

z jakého pohledu se na tyto pojmy díváme. 

Na pojmy mateřská a dceřiná společnost lze nahlížet z pohledu (Zelenka, 2018): 

• obchodního práva, 

• pohledu účetních předpisů, 

• daňových předpisů. 

Matka

Dcera A

Vnučka A Vnučka B

Dcera B

Vnučka C
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1.3.1 Pohled obchodního práva 

Pojmy mateřská a dceřiná společnost jsou obsaženy v definici § 74 Zákona 

o obchodních korporací: „Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou 

obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou 

obchodní korporací.“ 

Tato definice přivádí k pojmům ovládající osoba a ovládaná osoba. Pojem ovládající 

osoba v sobě zahrnuje osobu, která může v ovládané obchodní korporaci přímo nebo 

nepřímo (prostřednictvím jiné osoby nebo více jiných osob) uplatňovat rozhodující 

vliv. Ovládající osoby dle § 75 Zákona o obchodních korporacích jsou zejména: 

• většinový společník, 

• řídící osoba realizující jednotné řízení za účelem koordinace prosazování svých 

zájmů v takto podrobené řízené osobě, s níž tvoří tzv. koncern,  

• osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu členů statutárního nebo 

kontrolního orgánu, 

• osoba nebo osoby jednající ve shodě nakládající s podílem na hlasovacích 

právech alespoň 40 % všech hlasů. 

1.3.2 Pohled účetních předpisů 

Účetní pohled bere v potaz významnost vlivu mateřské společnosti na dění v dceřiné 

společnosti. Podíl v dceřiné společnosti může mít mateřská společnost jako (Zelenka, 

2018): 

• ovládající vliv, 

• podstatný vliv. 

Účetní předpisy plně přebírají termíny ovládající a ovládaná osoba z obchodního práva 

a jsou vymezeny v Českých účetních standardech č. 109. 

Účetní předpisy definují podstatný vliv v § 22 odst. 5 zákona o účetnictví. A ten je 

definován jako: 

• dispozice s nejméně 20 % hlasovacích práv, pokud není prokázán opak a 
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• takový významný vliv, který není rozhodující ani společný. 

Společným vlivem lze rozumět osobu spolu s další osobou či osobami ovládající jinou 

osobu, přičemž osoba vykonávající společný vliv samostatně nevykonává rozhodující 

vliv v této jiné osobě (Zelenka, 2018). 

Podstatný vliv tedy účetní jednotka vykonává, když má přímý nebo nepřímý podíl 

nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti, 

pokud v této společnosti nevykonává rozhodující vliv nebo pokud zřetelně neprokáže, 

že podstatný vliv není schopna vykonávat (Zelenka, 2018). 

Podstatný vliv neuvažujeme, pokud je podíl na obchodní korporaci nižší než 20 %. 

S podstatným vlivem setkáme zejména (Zelenka, 2018): 

• zástupcem ve statutárním orgánu přidružené společnosti, 

• účastí při tvorbě politiky přidružené společnosti, 

• významnými operacemi mezi přidruženou společností a účetní jednotkou, která 

v ní uplatňuje podstatný vliv, 

• výměnou řídících pracovníků mezi přidruženou společností a účetní jednotkou, 

která v ní uplatňuje podstatný vliv, 

• přístupem k podstatným technickým informacím přidružené společnosti. 

Dceřinou obchodní korporaci v případě podstatného vlivu, ale nikoli vlivu 

rozhodujícího, nazýváme přidruženou obchodní korporací. Z této definice by se tedy 

měli z pohledu účetních předpisů používat pojmy: 

• dceřiná obchodní korporace u závislé obchodní korporace s rozhodujícím vlivem 

a 

• přidružená obchodní korporace u závislé obchodní korporace s podstatným 

vlivem. 

Z pohledu vykazování v rozvaze je pro mateřskou obchodní korporaci zásadní, zda se 

jedná o (Zelenka, 2018): 

• rozhodující vliv vykazovaný v položce B.III.1. Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba, nebo 
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• podstatný vliv vykazovaný v položce B.III.3. Podíly – podstatný vliv. 

1.3.3 Pohled daňových předpisů 

Z pohledu Zákona daně z příjmu mateřskou obchodní korporací v § 19 odst. 

3 písm. b) rozumíme obchodní korporaci, která: 

• je daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské 

Unie, 

• má minimálně 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, a to po 

dobu minimálně dvanácti měsíců nepřetržitě, 

• má právní formu 

o s., 

o s. r. o., 

o družstva, nebo 

o obdobnou právní formu podle příslušných předpisů dané země, pokud 

jde o daňového rezidenta jiného členského státu Evropské Unie. 

A dceřinou obchodní korporací dle § 19 odst. 3 písm. c) Zákona daně z příjmu 

rozumíme obchodní korporaci, která: 

• je daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské 

Unie, 

• na jejím základním kapitálu má alespoň 10% podíl mateřská obchodní 

korporace, a to nejméně po dobu dvanácti měsíců nepřetržitě, 

• má právní formu 

o s., 

o s. r. o., 

o družstva, nebo 

o obdobnou právní formu podle příslušných předpisů dané země, pokud 

jde o daňového rezidenta jiného členského státu Evropské Unie. 

Pojmy mateřské a dceřiné obchodní korporace z pohledu daně z příjmu je třeba chápat 

zejména pro účely: 
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• dividend a jiných podílů na zisku, vyplácených dceřinou obchodní korporací a 

• převodu podílu mateřské obchodní korporace v dceřiné obchodní korporaci. 

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje pouze termín spojené osoby v § 5a odst. 2, 

který zahrnuje mateřskou a dceřinou obchodní korporaci. Spojenými osobami tedy 

z hlediska daně z přidané hodnoty rozumíme: 

• kapitálově spojené osoby, nebo 

• jinak spojené osoby. 

Kapitálově spojenými osobami dle § 5a odst. 3 dani z přidané hodnoty rozumíme osoby, 

z nichž se: 

• jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 

druhé osoby, nebo 

• jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 

více osob; 

a přitom podíl představuje alespoň: 

• 40 % základního kapitálu nebo 

• 40 % hlasovacích práv těchto osob. 

1.4 Strategická analýza 

Hlavní funkcí strategické analýzy je vymezit celkový výnosový potenciál podniku, 

ve vazbě na vnitřní a vnější potenciál, kterým podnik disponuje. Základem pro 

formulování strategií je identifikace spojitostí mezi podnikem a jeho okolím (Mařík, 

2018). 

Vnější potenciál lze vyjádřit šancemi a riziky, nabízejícího odvětví, ve kterém podnik 

působí – podnikatelské prostředí či národní hospodářství. Naopak vnitřní potenciál by 

měl vyjadřovat do jaké míry je podnik schopen využít své šance vnějšího prostředí 

(Mařík, 2018). 

Ze strategické analýzy by měly vzejít výsledky, podle kterých by měl oceňovatel dospět 

k jednoznačným závěrům. K výsledkům májí patřit vyhlídky podniku z dlouhodobého 
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hlediska, dále vývoj vnitropodnikových tržeb a rizika spojená s podnikem (Mařík, 

2018). 

1.4.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza zkoumá makro okolí podniku. Jde o nástroj strategického řízení, který 

posuzuje vnější podmínky podniku z makroekonomického pohledu a zaměřuje se na 

predikci budoucí situace na základě vývojových trendů. Podnik sice nemá makro okolí 

vliv, ale může svým rozhodováním a řízením reagovat, a tím ovlivňovat směr svého 

dalšího vývoje (Mallya, 2007). 

SLEPTE je zkratkou šesti faktorů, které tato analýza blíže zkoumá (Mallya, 2007): 

• S (social) – sociální faktory, 

• L (legal) – legislativní faktory, 

• E (economic) – ekonomické faktory, 

• P (political) – politické faktory, 

• T (technological) – technologické faktory, 

• E (ecological) – ekologické faktory. 

Sociální faktory 

Sociální faktory odrážejí vlivy spojené se strukturou, životem a postojem obyvatel. Lze 

mezi ně zařadit faktory jako demografický vývoj populace, trendy životního stylu, 

vzdělání. Znalost vývoje těchto faktorů umožňuje podniku vede k získání konkurenční 

výhody (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory neanalyzují pouze právní normy, ale jedná se především o analýzu 

a predikci vývoje platných právních norem v oblastí financí. A posouzení, zda změny 

mohou mít v případě jejich zavedení na podnik vliv ať už jako hrozby nebo naopak 

příležitosti. Pokud podnik působí na mezinárodní úrovni je analýza legislativních 

faktorů o to náročnější, protože je zapotřebí analyzovat legislativní faktory nejen 

v zemi, ve které je podnik zaregistrován. Do skupiny faktorů patří veškerá legislativa 

regulující podnikání, daňovou politiku, pracovní právo, ochranu spotřebitele, ochranu 

životního prostředí a legislativa Evropské unie (Sedláčková a Buchta, 2006). 



 22 

 

Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory se zabývají stavem ekonomiky, který je tvořen především vývojem 

HDP, výší úrokových měr, mírou inflace, směnnými kurzy, daněmi a dalšími. Jedná se 

o působnost a vliv národní i světové ekonomiky. Zachycení těchto souvislostí a vztažení 

si jich ve vztahu k podniku je důležitým úkolem pro jejich předvídání a prognózování. 

Ekonomické faktory ovlivňuje úspěšnost společnosti na trhu, protože že způsobují míru 

i obsah příležitostí či hrozeb (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Politické faktory  

Politické faktory zahrnují stabilitu zahraniční politiky určitého státu, například členství 

v EU, daňovou politiku, regulaci zahraničního obchodu.  Analýza těchto faktorů by 

měla zahrnovat sledování vývoje politické situace v zemi, především jaká strana je 

u moci i to jaká strana se k moci může v budoucnu dostat. Podnik musí vždy vycházet 

z toho co je, ale také musí přepokládat, co může být a počítat i s více variantami co, se 

můžou změnit (Sedláčková a Buchta, 2006).  

Technologické faktory 

Technologické faktory by měly obsahovat informace o technických a technologických 

změnách. Aby podnik neztratil krok s okolím, a hlavně s konkurencí, musí sledovat 

vývoj technologií a aktivně inovovat. Mezi technologické faktory lze zařadit například 

vládní podpora výzkumu a vývoje, nové objevy, změny technologií a rychlost 

zastarávání technologií. Úspěšná analýza technického a technologického vývoje je 

základem úspěšného podniku a může představovat pro podnik značnou konkurenční 

výhodu (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory jsou tvořeny ochranou životního prostředí, využívání obnovitelných 

zdrojů či nakládaní s odpady. V posledních letech je na ekologii a životní prostředí 

kladen zvlášť velký důraz. Společnosti musí zavádět technologie a celý provoz podniku 

v souladu s životním prostředím (Sedláčková a Buchta, 2006). 

SLEPTE analýza se může o to více zkomplikovat, pokud se jedná o podnik působící na 

mezinárodní úrovni. V tom případě je zapotřebí analyzovat všechny vývojové trendy 
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nejen pouze v zemi, ve které je podnik registrován ale i v zemích, kde podnik dále 

působí. 

1.4.2 Porterova analýza 5 sil 

Oproti analýze makro okolí, která hodnotí obecné okolí, tak analýza mikro okolí 

hodnotí oborové neboli odvětvové prostředí podniku. Jedná se tedy o charakteristiku 

a analýzu relevantního trhu, na kterém oceňovaný podnik působí (Mallya, 2007). 

Porterův model pěti sil analyzuje pět faktorů, které mají na odvětví a společnost vliv. 

Cílem modelu je zanalyzovat síly, které v dané odvětví působí a identifikovat, které 

mají pro podnik z hlediska budoucího vývoje největší význam a které mohou být 

managementem ovlivněny (Mallya, 2007). 

Těchto pět sil se skládá z (Sedláčková a Buchta, 2006): 

• rivalitou mezi stávajícími konkurenty, 

• hrozby nových konkurentů, 

• vyjednávací síly dodavatelů, 

• vyjednávací síly odběratelů, 

• hrozby substitutů. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty představuje schopnosti jednotlivých konkurentů 

ovlivnit cenu a nabízené množství produktu, ve snaze získat lepší pozici na daném trhu 

za pomoci konkurenčních nástrojů a strategie. Konkurenčními nástroji jsou cena 

a kvalita produktu, reklamy a distribuční kanály. Při analýze je třeba zjistit, jak velký 

tlak je ze strany konkurentů na trhu, zda lze s konkurencí udržet krok a jak lze rozvinout 

konkurenční výhodu (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba nových konkurentů, kteří mohou vstoupit na trh je obzvláště. Trhy, které 

vykazují velkou ziskovost jsou atraktivní pro nové konkurenty. Potenciální konkurenti 

mohou ovlivnit cenu či množství produktu. Na trhu ale existují bariéry vstupu jako 

například patenty, know-how a regulace vlády (Sedláčková a Buchta, 2006). 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů může snižovat výnosnost podniku. Řadí se sem subjekty, 

které podniku dodávají materiál, zboží a služby, které jsou potřebné pro výkon 

ekonomické činnosti. Síla dodavatelů je tím silnější, čím více je na nich podnik závislý. 

Dodavatelé mají schopnost ovlivňovat ceny a množství potřebných vstupů (Sedláčková 

a Buchta, 2006). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníků představuje vyjednávání o ceně či získat výhody spočívající 

v lepší úrovni kvality nebo výhodnějších garančních a platebních podmínek. Je třeba si 

být vědom nakolik je produkt unikátní, jak jsou dostupné jeho substituty a jak jsou 

zákazníci informování o konkurenčních produktech. Protože zákazníci mohou snadno 

odejít k jinému dodavateli bez dodatečných nákladů (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů zahrnuje cokoliv, co dokáže nahradit produkt či službu, kterou podnik 

nabízí. Analýza by měla řešit, jak jsou zákazníci věrní dané značce nebo danému typu 

produktu a jak moc mají sklon k hledání substitutů (Sedláčková a Buchta, 2006).  

1.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je důležitou součástí úspěšného finančního řízení podniku. Slouží 

k odhalení případných nedostatků finančního hospodaření podniku. Pomáhá informovat 

o aktuální finanční situaci podniku a je podstatná pro jakékoliv finanční rozhodování 

(Grünwald a Holečková, 2007). 

Finanční situaci podniku lze vyhodnotit pomocí celé řady ukazatelů. Jedním z hlavních 

úkolů analýzy je všestranně posoudit současnou situaci podniku a navrhnout postupy ke 

zdokonalení ekonomické situace podniku. Údaje získané z analýz slouží jako významný 

zdroj informací o podniku, jež dokládají jeho finanční zdraví eventuálně jeho finanční 

tíseň (Dluhošová, 2010). 

Každá finanční analýza by měla minimálně zahrnovat následující kroky: 

• shromáždění potřebných dat, 
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• výběr metod analýzy ve vazbě na cíl analýzy, 

• vypracování analýzy, 

• intepretace výsledků analýzy a porovnání s konkurenčními podniky či 

oborovými hodnotami. 

1.6 Zdroje finanční analýzy 

Nezbytností každé finanční analýzy jsou kvalitní podklady. Základní zdroj dat tvoří 

v podniku účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích. 

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen tyto interní účetní výkazy a výroční 

zprávy, ale i externí zdroje o konkurenčních společnostech (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015). 

Rozvaha sleduje veličiny stavové patří mezi základní účetní výkazy, udává shrnutí 

celkové finanční situace podniku. Dává informace o stavu majetku neboli aktivech 

a zdrojích jejich financování neboli pasivech k určitému datu. Vždy musí platit bilanční 

rovnice, že součet aktiv = součet pasiv (Růčková a Roubíčková, 2012). 

Výkaz zisku a ztrát představuje souhrn o hospodaření podniku za určité období. 

Veličiny obsažené ve výkazu zisku a ztrát patří mezi tokové (Růčková a Roubíčková, 

2012). 

Přehled o peněžních tocích zachycuje aktuální peněžní situace podniku. Tento výkaz 

vysvětluje přírůstky a úbytky peněžních prostředků a odůvodňuje proč k nim došlo 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

Jednotlivé účetní výkazy dohromady tvoří vnitřně propojenou soustavu. Vzájemné 

vazby slouží k ověření správnosti údajů nebo k porozumění vypovídací síly 

jednotlivých ukazatelů zjišťovaných pomocí finanční analýzy (Kubíčková 

a Jindřichovská, 2015). 

Ve Spojených státech amerických jsou účetní výkazy sestavované podle obecně 

uznávaných účetních zásad (US GAAP), které se od českých účetních standardů 

poměrně odlišují (Jílek, 2018). 
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Účetní zásady US GAAP jsou určeny pro nevládní jednotky, státní a místní vlády 

a jednotky federální vlády. Jsou zpravidla využívány u amerických společností, které 

mají cenné papíry obchodovatelné na burze a slouží převážně drobným investorům, 

kteří takto získávají přehled o tom, jaká je ve společnosti ekonomická situace (Jílek, 

2018). 

US GAAP jsou účetním systémem založeným na pravidlech. Tato pravidla nestanovuje 

přímo zákon, tudíž není zákonná povinnost je používat, ale při obchodním styku jsou 

výkazy GAAP vyžadovány téměř u všech institucí. Zahrnují podrobná pravidla, jak 

obecné zásady v praxi interpretovat a použít (Jílek, 2018). 

US GAAP jsou podrobné a mají přehledné zpracování a nízké nároky na obsah a formu. 

Není zde stanovena žádná účtová osnova a samostatné účetní případy si žádají slovní 

popis. Daňový dopad peněžních transakcí není brán v potaz a stejně tak regulační 

otázky nemají vliv na účetní postupy a tvorbu výkazů (Jílek, 2018). 

1.7 Uživatelé finanční analýzy 

Každý z uživatelů má své specifické zájmy, kvůli kterým má zapotřebí zjištění údajů 

finanční analýzy. Uživatelé finanční analýzy se primárně se dělí na interní a externí 

uživatele (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

Uživatelé finanční analýzy by si měli před vypracováním analýzy stanovit cíl, jehož 

chtějí pomocí zpracovaní analýzy dosáhnout. Podle cílů se následně vybírá metoda 

vypracování, aby odpovídala časové i finanční náročnosti. Rozpětí finanční analýzy 

záleží vždy na požadavcích uživatele (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

Externí uživatelé 

Externí uživatelé analýzu provádí mimo společnost, pomocí veřejně dostupných 

informací zejména ve finančních výkazech společnosti. Externí uživatelé provádí 

analýzu více objektivně (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

Do této skupiny se řadí (Kubíčková a Jindřichovská, 2015): 

• věřitelé – používají získané informace k posouzení způsobilosti podniku splácet 

finanční závazky společně s úroky a následujícím investicím, 
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• investoři – aplikují výsledky finanční analýzy k rozhodnutí, zda investovat do 

společnosti, dále k hodnocení cenných papírů, 

• obchodní partneři – informace finanční analýzy používají k vyjádření obchodní 

politiky, pro své záměry a plány, 

• banky – získané informace z finanční analýzy využívají pro rozhodnutí 

o poskytnutí úvěru a způsobilosti podniku úvěr splatit, 

• státní orgány – výsledky finanční analýzy uplatňují pro státní politiku, státní 

statistiku a k analytické činnosti národního hospodářství, 

• konkurenční podniky – užití informací finanční analýzy k srovnání výsledků 

s vlastními výsledky a podmínkami, 

• veřejnost – výsledky finanční analýzy mají úlohu posouzení rozvoje regionu, 

rozšíření pracovních míst, zvýšení kvality služeb a ochraně životního prostředí.  

Interní uživatelé 

Interní uživatelé jsou subjekty, kteří analýzu realizuje pomocí všech údajů 

z informačního systému podniku, a to především z celého účetnictví podniku 

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015).  

Do této skupiny patří uživatelé (Kubíčková a Jindřichovská, 2015): 

• manažeři podniku – výsledky finanční analýzy používají na operativní 

a strategické řízení procesů ve společnosti. A to zejména ke správě struktury 

majetku a kapitálu, dále pro dlouhodobé plánování a vedení procesů v podniku, 

• vlastníci podniku – informace získané pomocí analýzy používá pro posouzení 

výše zhodnocení vloženého kapitálu, pro rozhodování o rozdělení zisku a dále 

pro vyhodnocení efektivnosti managementu, 

• zaměstnanci – využívají informace z finanční analýzy na posouzení celkové 

rovnováhy podniku z pohledu zvyšování mezd a perspektivnosti zaměstnání. 
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1.8 Metody finanční analýzy 

Vhodně zvolená metoda finanční analýzy je klíčem k úspěšné analýze finančního zdraví 

společnosti. Zvolení metody pro provedení finanční analýzy je závislé na mnoha 

faktorech. Patří mezi ně cíle analýzy, dostupnost dat, možnosti výpočetní techniky, doba 

a finanční zdroje dostupné pro analýzu (Kubíčková a Jindřichovská, 2015).  

Metody je potřeba mezi sebou kombinovat, doplňovat a používat ve vzájemných 

souvislostech, aby bylo vše správně vysvětleno. Volba vhodných ukazatelů ale závisí na 

analytikovi, který by měl být schopen tvořit i případné úpravy (Kubíčková 

a Jindřichovská, 2015). 

Čím lépe zvolená metoda je, tím vzniká spolehlivější závěr a nižší nebezpečí chybného 

rozhodnutí. Je třeba být si vědom komu výsledky analýzy slouží, tomu pak přizpůsobit 

jejich prezentaci (Růčková, 2019). 

Nejčastěji používané členění metod finanční analýzy je členění na metody elementární 

a metody vyšší. Rozdíl mezi nimi je v náročnosti používaného matematického aparátu 

pro zpracování dat z účetních výkazů (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

Pro zpracování analýzy budou využity především elementární metody, které lze členit 

na (Knápková, 2017): 

• analýzu stavových ukazatelů, 

• analýzu rozdílových ukazatelů, 

• analýzu poměrových ukazatelů, 

• analýzu soustav ukazatelů. 

1.8.1 Analýza stavových ukazatelů 

Využívá se jako výchozí krok finanční analýzy. Analyzuje majetkovou a finanční 

strukturu společnosti. Mezi její prostředky se řadí analýza trendů (horizontální analýza) 

a procentní rozbor jednotlivých položek rozvahy (vertikální analýza). Nezbytností této 

analýzy je dostatečně dlouhá časová řada, což znamená méně nepřesností ve vysvětlení 

dosažených výsledků. Analýzy ukazují vývoj finanční situace podniku a dokážou 

odhalit prvotní problémové oblasti (Knápková, 2017). 
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Horizontální analýza 

Porovnává změnu jednotlivých položek účetních výkazů v časové posloupnosti. Počítá 

absolutní výši změny a její procentuální vyjádření. Analýza nám vyjadřuje, o kolik se 

změnily jednotlivé položky oproti minulému období. Lze vyjádřit i absolutní změnu 

v procentech. Jednotlivé položky účetních výkazů jsou porovnávaný vždy horizontálně, 

tedy po řádcích. Cílem je vyjádření pohybů jednotlivých veličin (Hrdý a Krechovská, 

2016). 

Absolutní změna = běžné období - předchozí období 

Vzorec 1: Horizontální analýza – absolutní změna (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Procentní změna = 
běžné období  - předchozí období

předchozí období
∙ 100 

Vzorec 2: Horizontální analýza – procentní změna (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Vertikální analýza 

Vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl na určité celkové 

základně, ke které jsou položky vztaženy. Základna je položená jako 100 %. Výkazy se 

postupuje vertikálně, tedy shora dolů v jednotlivých letech. Při analýze rozvahy jsou 

položky výkazů vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. pasiv. Ve výkazu 

zisku a ztrát se jako výchozí základna pro procentuální vyjádření bere velikost výnosů 

či tržeb. Tato analýza pomáhá určit strukturu aktiv a pasiv, proto se nazývá také 

strukturální analýzou (Hrdý a Krechovská, 2016). 

% = 
konkrétní položka

∑ položek v rámci určitého celku
 

Vzorec 3: Vertikální analýza (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

1.8.2 Analýza časových řad 

Časová řada zobrazuje řadu hodnot určitého ukazatele uspořádanou dle časové 

posloupnosti. Data v řadě jsou uspořádaná podle časového hlediska od minulosti až 

k přítomnosti. K úspěšnému provedení analýzy časové řady musí být data totožná ve 

věcné, prostorové a časové srovnatelnosti. Časové řady umožnují pochopit také 
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vzájemné vazby mezi hodnotami. Cílem časové řady je poznatky získané analýzou 

aplikovat k předpovědi budoucího chování. Podle charakteru ukazatele se časové řady 

dělí na (Synek, Kopkáně a Kubálková, 2009): 

• okamžikové časové řady, které informují o hodnotě ukazatele k určitému 

okamžiku, 

• intervalové časové řady, které zobrazují sledovaný soubor hodnot za určitou 

dobu.  

Charakteristiky časových řad 

• průměr časové řady je charakterizován jako aritmetický průměr, 

y̅ = 
1

n
∑ y

i

n

i=1

 

Vzorec 4: Průměr časové řady (Zdroj: Kropáč, 2012) 

• první diference počítá se jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot, 

1di(y) = y
i
-y

i-1
 

Vzorec 5: První diference (Zdroj: Kropáč, 2012) 

• průměr prvních diferencích zobrazuje, o kolik se změnila hodnota časové řady 

za jednotkový časový interval, 

1di(y)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 
1

n-1
∑ 1di(y) = 

y
n
-y

1

n-1

n

i=2

 

Vzorec 6: Průměr prvních diferencí (Zdroj: Kropáč, 2012) 

• koeficient růstu, který udává pokles či růst časové řady. Vypočítá se jako podíl 

dvou po sobě jdoucích hodnot. Zobrazuje, kolikrát se zvýšila či snížila hodnota 

časové řady,  

ki(y) = 
y

i

y
i-1

 

Vzorec 7: Koeficient růstu (Zdroj: Kropáč, 2012) 
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• průměr koeficientů růstu zobrazuje průměrné tempo růstu či poklesu časové 

řady. Vypočítá se jako geometrický průměr. (Synek, Kopkáně a Kubálková, 

2009). 

𝒌𝒊(𝒚) = √∏ 𝒌𝒊(𝒚)

𝒏

𝒊=𝟐

𝒏−𝟏

 = √
𝒚𝒏

𝒚𝟏

𝒏−𝟏
 

Vzorec 8: Průměr koeficientů růstu (Zdroj: Kropáč, 2012) 

1.8.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele vyjadřují rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Analýza představuje 

souhrn položek krátkodobého majetku očištěného o položky z krátkodobých pasiv. To 

znamená, že kapitál je očištěný od úhrady krátkodobého cizího kapitálu. Mezi rozdílové 

ukazatele patří: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky,  

• čistý peněžní majetek (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál zaznamená oběžná aktiva očištěná o závazky společnosti, které je 

třeba uhradit do jednoho roku. Ukazatel představuje platební schopnost podniku. Čím 

vyšší čistý pracovní kapitál je, tím vyšší je schopnost podniku platit své finanční 

závazky. Hodnota musí být vždy kladná, v opačném případě by se jednalo o nekrytý 

dluh. Čistý pracovní kapitál představuje finanční fond, který lze použít 

k bezproblémovému zajištění provozní činnosti. Na výsledek může mít vliv způsob 

ocenění majetku (Hrdý a Krechovská, 2016). 

ČPK = Oběžná aktiva - Krátkodobé cizí zdroje 

Vzorec 9: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 
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Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky počítají rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky 

a okamžitě splatnými závazky. Tento ukazatel fondů finančních prostředků je oproti 

ukazateli čistého pracovního kapitálu více přísnější, protože vychází pouze 

z nejlikvidnějších aktiv. Do pohotových peněžních prostředků se řadí pouze hotovost 

a peníze na běžných účtech (Sedláček, 2011). 

ČPP = Pohotové peněžní prostředky - Okamžitě splatné závazky 

Vzorec 10: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek znázorňuje střední cestu mezi čistým pracovním kapitálem 

a čistými pohotovými prostředky (Hrdý a Krechovská, 2016). 

ČPM = Oběžná aktiva – Zásoby - Nelikvidní pohledávky - Krátkodobé závazky 

Vzorec 11: Čistý peněžní majetek (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

1.8.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku a má 

univerzální použitelnost. Základem této analýzy je, že vyjadřuje v poměru různé 

položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow do vzájemných souvislostí. 

Jednotlivé ukazatele jsou rozděleny do oblastí sloužících k hodnocení hospodaření 

společnosti. Mezi základní oblasti ukazatelů patří ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity (Knápková, 2017). 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Jedná se obecně o poměr zisku 

a vloženého kapitálu. Všechny ukazatele vyjadřují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele zlomku. Do zisku v čitateli zlomku lze dosadit rozdílné ziskové třídy, a to 

zisk před zdaněním (EBT), zisk po zdanění (EAT), zisk před úroky a daněmi (EBIT) 

atd. Aby byl výběr zisku, co nelepší, musíme se dívat na žádoucí ekonomický význam 

ukazatele (Kislingerová, 2010). 
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K hodnocení rentability řadíme tyto ukazatele: 

• rentabilitu aktiv, 

• rentabilitu vloženého kapitálu, 

• rentabilitu tržeb, 

• nákladovost tržeb (Kislingerová, 2010). 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv patří mezi základní ukazatele finanční výkonosti. Znázorňuje poměr 

zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání. EBIT neboli provozní zisk, 

představuje zisk před zdaněním a nákladovými úroky. Díky EBIT nás výsledek 

informuje o velikosti rentability, kdyby neexistovala daň ze zisku. To poskytne 

porovnání podniků s různými daňovými situacemi. Čím je hodnota výsledku vyšší, tím 

je podnik v lepší finanční situaci (Hrdý a Krechovská, 2016). 

ROA = 
EAT

Aktiva
 

Vzorec 12: Rentabilita aktiv (Zdroj: Grünwald a Holečková, 2007) 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Nazývá se též jako ukazatel míry zisku. Měří účinnost celkového kapitálu, nezávisle na 

původu financování a způsobilost dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu 

(Sedláček, 2011). 

ROI = 
Zisk před zdaněním + nákladové úroky

Celkový kapitál
 

Vzorec 13: Rentabilita vloženého kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu posuzuje výnosnost kapitálu. Tento ukazatel je důležitý 

zejména pro společníky, akcionáře a investory, protože měří, kolik zisku připadne na 

jednu korunu investovaného kapitálu. Do čitatele ve vzorci dosazujeme zisk po zdanění 

(EAT), převzatý z výkazu zisku a ztrát jako položka výsledek hospodaření za účetní 

období (Hrdý a Krechovská, 2016). 
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ROE = 
EAT

Vlastní kapitál
  

Vzorec 14: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel ziskovosti tržeb nám dokáže změřit kolik korun zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. Nazývá se taky jako zisková marže nebo ziskové rozpětí. Výsledek by měl 

dosahovat co nejvyšší hodnoty (Hrdý a Krechovská, 2016). 

ROS = 
EBIT

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržby z prodeje zboží
 

Vzorec 15: Rentabilita tržeb (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Nákladovost tržeb 

Ukazatel popisuje, s jakým úspěchem se zhodnotily vložené náklady do podniku. 

Používá se jako doplněk k rentabilitě tržeb. Zobrazuje úroveň nákladů. K výpočtu se 

používá poměr nákladů k tržbám (Hrdý a Krechovská, 2016). 

Nákladovost = 1 – ROS 

Vzorec 16: Nákladovost tržeb (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Neboli 

zobrazují, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem. Do této skupiny patří dva 

druhy ukazatelů formulovaných jako doba obratu (doba, ze jakou se zrealizuje jedna 

obrátka) nebo počet obratů (kolikrát se obrátí majetek v tržbách za daný časový 

prostor). Je třeba zde najít vhodný poměr ve velikosti držených aktiv, protože vlastní-li 

podnik více aktiv, než je zapotřebí, vytváří se nadbytečné náklady. Naopak má-li aktiv 

méně, tratí na tržbách. Do této skupiny ukazatelů patří: 

• obrat celkových aktiv, 

• obrat stálých aktiv, 

• obrat zásob, 
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• doba obratu aktiv, 

• doba obratu zásob, 

• doba splatnosti pohledávek, 

• doba splatnosti krátkodobých závazků (Kislingerová, 2010). 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv se může nazývat také jako vázanost vloženého kapitálu. 

Souhrnně udává efektivnost využití celkových aktiv. Zobrazuje, kolikrát se obrátí 

veškerá aktiva za rok. Doporučeně by se měl výsledek nacházet v rozmezí 1,6 až 2,9. 

Pokud vyšla hodnota menší než 1,5, podnik má nadbytečný stav majetku (Hrdý 

a Krechovská, 2016). 

Obrat celkových aktiv = 
Tržby

Celková aktiva
 

Vzorec 17: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Obrat stálých aktiv 

Vyjadřuje efektivnost využití dlouhodobého majetku, jako například budov, strojů, 

zařízení. Vypočítává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v poměru s tržbami za rok. 

Tvoří základ pro zvažování budoucích investicí (Hrdý a Krechovská, 2016). 

Obrat stálých aktiv = 
Tržby

Stálá aktiva
 

Vzorec 18: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Obrat zásob 

Zaznamenává kolikrát je každá položka zásob obměněna na jinou položku oběžného 

majetku v průběhu roku. Hodnota ukazatele znázorňuje, jestli společnost nedrží 

nelikvidní zásoby, které vyžadují zbytečné financování. V nadbytečných zásobách leží 

utopené finanční prostředky, které musí být zaplaceny a kapitál tak nepřináší žádný 

výnos (Hrdý a Krechovská, 2016). 
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Obrat zásob = 
Tržby

Zásoby
 

Vzorec 19: Obrat zásob (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Doba obratu zásob 

V průměru představuje počet dní, po které jsou zásoby drženy ve společnosti, než se 

spotřebují nebo prodají. V případě zásob vyjadřuje doba obratu počet dní, za něž se 

zásoba přemění v pohledávku nebo hotovost. Aby podnik dobře reagoval na poptávku 

a byla zaručena plynulost výroby musí trvat ideální vztah mezi velikostní zásob 

a rychlostí obratu zásob (Hrdý a Krechovská, 2016). 

Doba obrat zásob = 
Zásoby

Tržby / 360
 

Vzorec 20: Doba obratu zásob (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Doba splatnosti pohledávek 

Udává, za jak dlouho společnost získá peníze z vlastních pohledávek. Během této doby 

podnik vyčkává na příjem peněž za již poskytnuté služby (Hrdý a Krechovská, 2016). 

Doba splatnosti pohledávek = 
Pohledávky

Tržby / 360
 

Vzorec 21: Doba splatnosti pohledávek (Zdroj: Kislingerová, 2010) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Zobrazuje naši platební morálku k věřitelům podniku. Neboli dobu, během které 

neuhradí společnost závazky za nakoupené zásoby, služby, materiál atd. (Kislingerová, 

2010). 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
Krátkodobé závazky

Tržby / 360
 

Vzorec 22: Doba splatnosti krátkodobých závazků (Zdroj: Kislingerová, 2010) 

 

 



 37 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zobrazují, z jak velké části využívá podnik pro financování své 

činnosti cizí kapitál. Výsledek analýzy zadluženosti vyjadřuje poměr mezi cizími 

a vlastními zdroji. Zadlužení ale nejde vnímat jen negativně. Zvýšení zadluženosti může 

zvětšit rentabilitu podniku, ale nelze zapomenout na růst rizika finanční 

nestability. Patří sem následující ukazatele: 

• celková zadluženost, 

• koeficient samofinancování, 

• ukazatel finanční páky, 

• koeficient zadluženosti vlastního kapitálu, 

• míra finanční samostatnosti, 

• úrokové krytí (Sedláček, 2011). 

 

Celková zadluženost 

Ukazatel věřitelského rizika označovaný též jako debt ratio. Znázorňuje poměr mezi 

celkovým dluhem a aktivy. Výsledek by neměl přesáhnout zlaté pravidlo financování, 

tedy 50 %. Věřitelé upřednostňují co nejnižší hodnotu (Sedláček, 2011). 

Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

Celková aktiva
 

Vzorec 23: Celková zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Koeficient samofinancování 

Udává finanční nezávislost společnosti. Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti, jejich 

součet by se měl rovnat 100 %. Označuje se jako equito ratio a znázorňuje vlastnické 

riziko. Doporučená hodnota by měla být ideálně okolo 50 % (Sedláček, 2011). 

Koeficient samofinancování = 
Vlastní kapitál

Celková aktiva
 

Vzorec 24: Koeficient samofinancování (Zdroj: Sedláček, 2011) 
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Koeficient zadluženosti vlastního kapitálu 

Vypovídá o míře zadlužení. Informuje o poměru mezi cizím a vlastním kapitálem. 

Tento ukazatel je obdobou celkové zadluženosti. Cizí zdroje by neměli překročit 

1,5násobek vlastního kapitálu. Představuje významného ukazatele hlavně pro banky 

z hlediska poskytování úvěrů (Sedláček, 2011).  

Míra zadluženosti = 
Cizí kapitál

Vlastní kapitál
 

Vzorec 25: Koeficient zadluženosti vlastního kapitálu (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Míra finanční samostatnosti 

Míra finanční samostatnosti popisuje, kolik korun vlastního kapitálu připadne na jednu 

korunu cizího zdroje financování. Neboli vyjadřuje uměřenost jeho zadlužení 

(Březinová, 2017). 

Míra finanční samostatnosti = 
Vlastní kapitál

Cizí kapitál
 

Vzorec 26: Míra finanční samostatnosti (Zdroj: Březinová, 2017) 

Úrokové krytí 

Ukazatel měří, kolikrát je zisk přesahován placenými úroky. Konkrétně udává 

schopnost podniku pokrýt úroky ze svého výsledku hospodaření. Díky ukazateli 

úrokového krytí je podnik informován o akceptovatelnosti jeho dluhového zatížení 

(Hrdý a Krechovská, 2016). 

Úrokové krytí = 
EBIT

Nákladové úroky
 

Vzorec 27: Úrokové krytí (Zdroj: Hrdý a Krechovská, 2016) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity porovnávají souhrny, co má podnik platit s tím, čím to může 

zaplatit. Likvidita vyjadřuje obecnou schopnost podniku hradit své splatné závazky. 

K výpočtu likvidity se rozlišují tři úrovně ukazatelů likvidity: 

• běžná likvidita, 
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• pohotová likvidita, 

• okamžitá likvidita (Kislingerová, 2010). 

Běžná likvidita 

Označuje se jako likvidita 3. stupně. Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky podniku. Neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. Výsledná hodnota by měla mít 

rozmezí mezi 1,6 – 2,5 (Kislingerová, 2010). 

Běžná likvidita =  
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

Vzorec 28: Běžná likvidita (Zdroj: Kislingerová, 2010) 

Pohotová likvidita 

Nazývaná též jako likvidita 2. stupně. Oproti běžné likviditě vylučuje z oběžných aktiv 

nejméně likvidní položku a to zásoby. Ideální rozmezí toho ukazatele by se mělo 

nacházet mezi 1,1 – 1,5 (Synek, 2011). 

Pohotová likvidita =
 Oběžná aktiva – Zásoby

Krátkodobé závazky
 

Vzorec 29: Pohotová likvidita (Zdroj: Synek, 2011) 

Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupně. Ve srovnání s likviditou běžnou a pohotovou je nejvíce striktní, 

protože se zásob vylučuje vše kromě peněžních prostředků. Jako hotovost bere v potaz 

pohotové platební prostředky, peníze v pokladně nebo na běžném účtu. Doporučená 

hodnota této likvidity je 0,5 (Synek, 2011). 

Okamžitá likvidita = 
Peněžní prostředky

Krátkodobé závazky
 

Vzorec 30: Okamžitá likvidita (Zdroj: Synek, 2011) 
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1.8.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou aplikovány uvnitř podniku. Pozorují a analyzují vývoj 

podnikových aktivit. Provozní ukazatele používají tokové veličiny získané z výkazu 

zisku a ztrát. Do skupiny provozních ukazatelů se řadí: 

• produktivita z přidané hodnoty, 

• produktivita z výkonů (Sedláček, 2011). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel udává, jaký podíl přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance. 

V čase by měl růst (Scholleová, 2012). 

Produktivita z přidané hodnoty = 
Přidaná hodnota

Počet zaměstnanců
 

Vzorec 31: Produktivita z přidané hodnoty (Zdroj: Kislingerová a Hnilica, 2008) 

Produktivita z výkonů 

Produktivita z výkonů měří poměr mezi výkony a počtem zaměstnanců (Kislingerová 

a Hnilica, 2008). 

Produktivita z výkonů = 
Výkony

Počet zaměstnanců
 

Vzorec 32: Produktivita z výkonů (Zdroj: Kislingerová a Hnilica, 2008) 

1.8.6 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí různých rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Nevýhodou je, že jednotlivé ukazatele mají sami o sobě omezenou 

vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze určitou část bez vzájemných 

souvislostí (Růčková, 2019).  

Soustavy ukazatelů zobrazují souhrnnou charakteristiku finanční situace a výkonosti 

podniku za pomocí jednoho souboru ukazatelů. Dokážou objasnit více stránek finanční 

situace najednou. Odlišujeme soustavy: 
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• hierarchicky uspořádané soustavy, do této skupiny patří pyramidové soustavy, 

které vysvětlují rozkladem logické a ekonomické vazby ukazatelů, 

• účelově vybrané ukazatele, jsou sestavovány tak, aby kvalitně rozpoznaly 

finanční situaci. Podle účelu se dále rozdělují na: 

o bonitní modely – vypovídají o finanční situaci podniku pomocí 

souhrnného ukazatele. Do skupiny bonitních modelů se řadí např. 

Indikátor bonity, 

o bankrotní modely – znázorňují predikční modely. Pomocí vybraných 

ukazatelů dokážou upozornit na hrozbu finanční tísně podniku, která 

může vést až k bankrotu společnosti. K bankrotním modelům patří 

Z-skóre, indexy IN nebo Tafflerův model (Sedláček, 2011). 

Du Pontův rozklad 

Význam pyramidových rozkladů je sledování vzájemné závislostí mezi ukazateli 

a následná možnost řízení jejich vývoje (Knápková, 2017). 

Du Pontův rozklad neboli rozklad ukazatele ROE se postupně rozkládá na dílčí 

analytické ukazatele mezi nimiž existují pevné, matematicky definované vztahy, tvořící 

pyramidu (Knápková, 2017). 

Při analýze lze sledovat jaká je síla vlivu jednotlivých analytických ukazatelů získaných 

pyramidovým rozkladem na ukazatele ROE (Knápková, 2017). 

V levé straně diagramu odvozuje ziskovou marži. Zdola jsou sečítány nákladové 

položky a jejich odečtením od výnosů (tržeb) se získá čistý zisk. Zisková marže se 

vypočítá jako zisk dělený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje 

klesající tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. Naopak 

pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, 

sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Zisková marže násobená obratem celkových 

aktiv se rovná výnosnosti aktiv (ROA). Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont 

rovnice (Knápková, 2017). 

Účelem rozkladu je identifikovat, které oblasti (ukazatele) hodnotě ROE přispěly 

pozitivně a které naopak negativně (Knápková, 2017). 
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Index IN 05 

Index IN 05 vznikl v roce 2004 aktualizací již existujícího indexu IN 01. Vytvořili ho 

manželé Neumaierovi podle testů na průmyslových společnostech. Jeho funkcí je 

předpovězení finanční problémů a dále posuzuje, zda podnik tvoří hodnotu pro 

vlastníky (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

IN05 = X1 ∙ 0,13+ X2 ∙ 0,04 + X3 ∙ 3,97 + X4 ∙ 0,21 + X5 ∙ 0,09 

Vzorec 33: Index IN05 (Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

kde: X1 = Aktiva / Cizí kapitál, 

X2 = EBIT / Nákladové úroky, 

X3 = EBIT / Aktiva, 

X4 = Výnosy/ Aktiva, 

X5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015). 

Interpretace výsledků 

IN 05> 1,6 pravděpodobnost 92-95 %, že podnik 

nezbankrotuje, 

0,9 <IN 05<1,6  šedá zóna – nedefinovatelná situace, 

IN 05 <0,9 podnik spěje k bankrotu (Kubíčková 

a Jindřichovská, 2015). 

Altmanův model 

Tato analýzy patří mezi jednu z možností, jak souhrnně vyhodnotit zdraví podniku. 

Vytvořil ho v roce 1968 prof. Edward Altman na základě diskriminační analýzy 

u 33 zbankrotovaných a 33 nezbankrotovaných firem. Z původního souboru 

22 poměrových ukazatelů odhadl Z-skóre model, který používá 5 poměrových 

ukazatelů. Manželé Neumaierovi se pokusili o modifikaci Altmanova modelu pro 

podmínky českých podniků, kdy do rovnice přidávají další proměnnou, postihující 

problematiku platební neschopnosti českých podniků. Nová verze modelu z roku 1983 

s názvem ZETA je využitelná i v českých podmínkách (Kislingerová a Hnilica, 2008). 
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Zo= X1∙ 3,107  + X2∙ 0,998 + X3∙ 0,420 + X4∙ 0,847 + X5∙ 0,717 

Vzorec 34: Altmanův model Z0 (Zdroj: Kislingerová a Hnilica, 2008) 

kde: X1 = EBIT / Aktiva, 

X2 = Tržby / Aktiva, 

X3 = Základní kapitál / Cizí zdroje, 

X4 = EAT / Aktiva, 

X5 = ČPK / Aktiva (Kislingerová a Hnilica, 2008). 

Interpretace výsledků 

Z faktor> 2,9   ucházející finanční situace, 

1,2 <Z faktor <2,9  šedá zóna – nedefinovatelná situace, 

Z faktor <1,2 vysoká pravděpodobnost bankrotu (Kislingerová 

a Hnilica, 2008). 

Index bankrotu 

Index bankrotu byl sestaven v roce 2013 Režňákovou a Karasem. A to pro aplikaci na 

výrobní podniky v České republice na základě údajů z let 2008–2010. Struktura indexu 

kombinuje lineární diskriminační analýzu a Box-Coxovu transformaci (Karas 

a Režňáková, 2017). 

IB = (X1+ 0,9306)-0,4949∙ - 11,8356 + (X2+ 1,1965)-1,4560 ∙ 9,9934 + X3 0,0765 ∙ 10,9205 

Vzorec 35: Index bankrotu (Zdroj: Karas a Režňáková, 2017) 

kde: X1 = Tržby / Aktiva,  

X2 = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Tržby, 

X3 = Aktiva (Karas a Režňáková, 2017). 

Klasifikace výsledku: 

IB> 23,826  podnik je aktivní, 

IB <23,826 podnik je předurčen k bankrotu (Karas a Režňáková, 

2017). 



 44 

 

Spider analýza 

Výsledky poměrových ukazatelů (zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity) ve 

vzájemném srovnání s odvětvím lze vyhodnotit pomocí spider grafu (Knápková, 2017). 

Graf zachycuje křivku znázorňující výši ukazatelů u společnosti ve srovnání s linií 

odvětví, které má 100 % a slouží jako základna pro výpočet poloh jednotlivých 

ukazatelů. Čím je křivka podniku položena dále od středu grafu, tím je na tom podnik 

lépe ale i to přináší jistá omezení (Knápková, 2017). 

1.9 SWOT analýza 

Analýza SWOT představuje zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů působících na 

strategické postavení podniku na trhu. SWOT je analytickým nástrojem, který všechny 

tyto faktory prolíná a analyzuje ve vzájemných souvislostech (Tyll, 2014). 

Název analýzy se skládá z počátečních písmen anglických slov (Tyll, 2014): 

• S (strenghts) – silné stránky, 

• W (weaknesses) – slabé stránky, 

• O (opportunities) – příležitosti, 

• T (threats) – hrozby. 

Podstatou této analýzy je identifikovat důležité silné i slabé stránky ve vnitřním 

prostředí podniku, klíčové příležitosti a hrozby nacházející se ve vnějším okolí podniku. 

Výsledkem pro podniky by mělo být správné využití svých silných stránek a příležitostí 

k odstranění slabých stránek a minimalizování hrozeb nebo jejich přeměnu v příležitosti 

(Tyll, 2014). 

1.10 Statistické testy 

Shapiro-Wilkův test normality  

Pro správnost získaných výsledků je důležité vybrat vhodný statistický test, kterým 

budou ověřované zvolené předpoklady. Pro to, aby mohl být test správně zvolen, je 

důležité testovat normalitu, tj. způsob rozdělení dat. Test je použit pro ověřování 

normality dat. Čím více se hodnota testové statistiky blíží číslu 1, tím je vyšší shoda dat 
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s normálním rozdělením. Naopak, je-li hodnota blízká hodnotě 0, normální rozdělení 

dat se zamítá ve prospěch neparametrického (Kropáč, 2012).  

𝑊 = 
(∑ 𝑎𝑖𝑥(𝑖)

𝑛𝑧
𝑖=1 )2

∑ (𝑥(𝑖) − �̅�)2𝑛𝑧
𝑖=1

 

Vzorec 36: Shapiro-Wilkův test normality (Zdroj: Kropáč, 2012) 

kde: 

x(i) - pořadová statistika  

d̅ - výběrový průměr  

ai - váhy odvozené ze středních hodnot  

nz - počet prvků v souboru (Kropáč, 2012). 

Korelační analýza 

Korelační úloha je úloha o oboustranné závislosti. Korelaci neboli závislost měříme 

korelačními koeficienty. Zásadní je vhodné zvolení relevantního korelačního 

koeficientu pro řešený problém. Korelační koeficienty nabývá hodnot z intervalu 

< -1; 1>. Čím blíže je koeficient krajním bodům intervalu, tím, je závislost silnější. Čím 

blíže je nule, tím je závislost slabší. Záporná hodnota koeficientu značí nepřímou 

závislost, kladná hodnota značí pozitivní závislost (Kropáč, 2012). 

Pearsonův korelační koeficient 𝑟𝑥𝑦 

Používáme v případě, že data pochází z normálního rozložení a vztah dvou proměnných 

je lineární. Korelační koeficient počítáme jako podíl kovariance a směrodatných 

odchylek obou proměnných (Kropáč, 2012). 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥 𝑠𝑦
 

Vzorec 37: Pearsonův korelační koeficient (Zdroj: Kropáč, 2012) 

kde: 

sxy – kovariance 

sx – směrodatná odchylka X 

sy – směrodatná odchylka Y (Kropáč, 2012). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole práce budou uvedeny informace o podniku a následně aplikovány 

vybrané metody finanční analýzy. Závěrem bude provedeno shrnutí finančního zdraví 

společnosti. 

2.1 Identifikace společnosti FERMAT 

Datum zápisu:   2. června 2000 

Obchodní firmy:   FERMAT CZ s.r.o. 

Sídlo:    Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 496, PSČ 15600 

IČO:    261 80 367 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Spisová značka:  C 77482 vedená u Městského soudu v Praze 

Základní kapitál:  240 000 000 Kč 

Statutární orgán:  Jiří Ferenc – jednatel 

    Radek Lepka – jednatel 

Způsob jednání:  Jednatelé jednají ve všech věcech za společnost 

samostatně.  

Společníci:   Marcela Ferencová  

    Jiří Ferenc    

Předmět podnikání: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• zámečnictví, nástrojářství, 

• obráběčství (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 
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2.2 Konsolidačního celek společnosti 

Skupina Fermat konsoliduje celkem 9 společností, které během svého působení založila 

nebo koupila. Základ konsolidačního celku tvoří společnosti FERMAT CZ s.r.o., 

FERMAT Group, a.s., FERMAT Machine Tool, s.r.o., HMB, spol. s r.o. a FERMAT 

J&F STROJE, s.r.o. Za účelem růstu skupiny byla v roce 2010 koupena společnost 

Pressl, spol. s r.o., kde díky této akvizici skupina získala špičkový modernizační 

program pro modernizace a repasi větších strojů. Chronologicky v čase byla v roce 

2011 založena společnost FERMAT STROJE LIPNÍK, s.r.o., která převzala strojní 

program, zaměstnance a výrobní procesy bývalé společnosti Strojtos Lipník, a.s. V roce 

2014 se pak skupina rozrostla o americké společnosti Lucas, a Fermat Group Company 

INC a Lucas Precision, LLC. Tyto společnosti zastupují skupinu na americkém 

kontinentu a slouží jako obchodně servisní jednotky. Od roku 2015 je skupina 

konsolidována na 10 jednotkách (vč. dosavadní jednotky FERMAT - OPRAVY, s.r.o., 

která k 31.12.2017 zanikla sloučením) (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Skupina FERMAT se nyní skládá z členů (FERMAT CZ, s.r.o., 2019): 

• FERMAT CZ s.r.o., 

• FERMAT Stroje Lipník, s.r.o., 

• FERMAT – J&F STROJE, s.r.o., 

• FERMAT Group, a.s., 

• HMB, spol. s.r.o., 

• PRESSL, spol. s.r.o., 

• FERMAT Machine Tool, s.r.o., 

• FERMAT – OPRAVY, s.r.o., 

• Lucas, a Fermat Group Company INC, 

• Lucas Precision, LLC. 

Vzhledem k vlastnickým poměrům je u všech účetních jednotek zahrnutých do 

konsolidovaného celku uplatněna metoda plné konsolidace. 
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2.3 Historie a charakteristika FERMAT 

FERMAT byl založen v roce 1990 panem Ferencem a panem Matysem, jejichž příjmení 

byla použita k vytvoření názvu společnosti. FERMAT od začátku těží z pevné profesní 

etiky rodiny a přátel, které vedou společnost ke zdokonalování (FERMAT CZ, s.r.o., 

2019). 

Díky silnému růstu a strategickým akvizicím v České republice a ve Spojených státech 

amerických se FERMAT stal předním výrobcem nejsilnějších a přesných horizontálních 

vyvrtávacích, frézovacích strojů a válcových brusek, nabízející obráběcí stroje na všech 

hlavních trzích po celém světě (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Společnost FERMAT své výrobky průběžně modifikuje dle požadavků zákazníků 

a rozšiřuje sortiment vyráběných typů a provedení strojů a jejich příslušenství 

(FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

FERMAT se řadí mezi popřední dodavatele obráběcích strojů – horizontálních 

stolových i deskových vyvrtávaček ve Střední Evropě. Společnost slaví úspěchy 

v prodeji také na světových trzích v Kanadě, USA, Rusku, Indii, Číně i v Jižní Americe. 

Fermat stále expanduje na nové trhy i prostřednictvím aktivní účasti na renomovaných 

mezinárodních veletrzích včetně veletrhu EMO, který je mezinárodně uznávaným 

lídrem veletrhů průmyslu obráběcích strojů a veletrhu IMTS – největšího veletrhu 

obráběcích strojů na trhu v Severní Americe (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Dnes má FERMAT více než 700 zaměstnanců na třech kontinentech a ročně produkuje 

více než 100 strojů s obratem více než 78 milionů EUR v roce 2016. Hlavní výrobní 

a montážní zařízení FERMAT v Praze a Brně (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

2.4 Výrobní program společnosti 

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroje společnosti FERMAT poskytují možnost 

výběru stroje pro obrábění s vřetenem průměru od 100 do 160 mm. Díky modulárnímu 

výrobnímu systému dodáváme našim zákazníkům spolehlivé stroje vyrobené dle jejich 

potřeb. Vyvrtávačky a jejich příslušenství a doplňky jsou vyráběny přímo ve 

FERMATU nebo jsou dodávány renomovanými celosvětově uznávanými společnostmi 

(SKF, Thyssen Krupp, Schneeberger, Siemens atd.). Tento způsob výroby garantuje 
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zákazníkům spolehlivý servis, rychlé dodací lhůty a vysokou kvalitu (FERMAT CZ, 

s.r.o., 2019). 

FERMAT ročně vyrobí přes 100 vodorovných vyvrtávaček. Svým klientům tak nabízí 

spolehlivé stroje, které představují špičková řešení prosazující se v dnešním 

konkurenčním globálním průmyslu obráběcích a tvářecích strojů. Modulární systém 

výroby, zkušení konstruktéři a technici zajišťují, aby FERMAT dodával svým 

zákazníkům stroje podle jejich představ (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Stroje společnosti FERMAT mají díky svoji univerzálnosti, tuhosti, provedení 

a přesnosti široké uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, strojařském 

a leteckém průmyslu, dále ve výrobě těžkých částí stavebních strojů a důlní techniky, 

v loďařském i železničním průmyslu (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Výrobní a montážní haly společnosti FERMAT zabírají plochu 33 200 m2. 

Nejdůležitější haly jsou situované v Praze a Brně (Praha 5 300 m2, Brno 4 800 + 3 600 

+ 3 700 m2) (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

Hlavním cílem společnosti je zaměřit se na nové investiční příležitosti. Společnost 

plánuje pořízení nových technologií s cílem úspory logistických, fixních a obslužných 

provozních nákladů (FERMAT CZ, s.r.o., 2019). 

2.5 Lucas Precision, LLC 

Další analyzovaná společnost Lucas Precision LLC působí v oboru strojírenství již od 

roku 1901. Od výroby horizontálních vyvrtávaček se přesunula ke službám a dnes se 

zabývá jejich servisem a přestavbou. Společnost Lucas byla od roku 25.10.1995 

zaregistrována ve státě Ohio jako limited partnership a dle zákonné úpravy naplňovala 

minimální počet dvou společníků. Společníku s neomezeným ručením (general partner) 

Lucas Precision, Inc. i společníku s ručením omezeným (limited partner) Monarch 

Lathes L.P. byl odváděn roční poplatek 60 000 $ a procentní kompenzace závislá na 

výši dosaženého hospodářského výsledku (Lucas Precision, LLC, 2019). 

Společnost Lucas zanikla 14.11.2014 akvizicí ze strany české společností Fermat 

a došlo tak ke změně názvu na Lucas-Fermat, LLC a formy podnikání na limited 

liability company. Tímto se také stala výhradním dodavatelem horizontálních 
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vyvrtávaček a hrotových brusek značky Fermat pro americký trh (Lucas Precision, 

LLC, 2019). 

2.6 Strategická analýza 

Analýza obecného vnějšího prostředí podniku – makro okolí, byla provedena pomocí 

SLEPTE analýza, která zkoumá, zda národní ekonomika poskytuje vhodné podmínky 

pro podnikání či naopak se vyskytují značná rizika. A následně pomocí Porterovy 

analýzy 5 sil, předpovídající vývoj konkurenčního prostředí v segmentu na základě 

odhadů možného chování dalších subjektů, kteří v daném segmentu působí.  

2.6.1 SLEPTE analýza 

Zachycuje jednotlivé faktory představující obecné okolí podniku prostřednictvím 

základních makroekonomických veličin. Nejdůležitější faktory ovlivňují chování 

a postavení podniku na trhu. 

Sociální faktory 

Sociální faktory zahrnují počet obyvatel, pohlaví, věk, vzdělanost, zvyklosti a kultury. 

Faktor pohlaví u společnosti FERMAT CZ, s.r.o. nemá podstatný vliv. Společnost 

zaměstnává muže i ženy, u společnosti tedy panuje genderová vyrovnanost. Česká 

republika měla k 30. září 2019 10 681 161 obyvatel.  Vývoj počtu obyvatel v České 

republice z dlouhodobého hlediska roste. 

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v České republice (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 

2020a) 

Počet 

obyvatel 

2014 2015 2016 2017 2018 

10 524 783 10 542 942 10 565 284 10 597 473 10 650 000 

 

Věkový faktor není taky pro společnost nijak podstatný. Počet lidi v produktivním věku 

(15-65 let) vykazuje v České republice klesající trend. Tento trend by společnost 

FERMAT CZ, s.r.o. měla brát v potaz při hledání nové pracovní síly do společnosti při 

jejím dalším růstu. 
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Tabulka 2: Vývoj věkového složení obyvatel (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 2020a) 

Věkové složení 2014 2015 2016 2017 2018 

0 – 14 let 14,89% 15,11% 15,21% 15,39% 15,59% 

15 – 64 let 67,62% 66,89% 66,27% 65,62% 64,99% 

65 let a více 17,49% 17,99% 18,52% 19% 19,42% 

 

Další sociální faktor je vzdělanost obyvatel České republiky. Vzdělanost v České 

republice roste. Stále více lidí pokračuje ve studiu na vysokých školách a čím dál méně 

lidí končí pouze střední školu bez maturity. V dnešní době jsou kladeny vyšší nároky na 

vzdělání, proto lidem nestačí pouze základní vzdělání, jako tomu bývalo před lety, 

z vidiny lepšího pracovního uplatnění a vyššího platového ohodnocení. Pro společnost 

FERMAT CZ, s.r.o.  tento trend může do budoucna vyvolat problém. Většinu 

pracovních míst tvoří zaměstnanci ve výrobě. Společnost zaměstnává pracovníky 

zejména se strojírenským vzděláním a povědomím, ale také pracovníky, kteří mají 

zkušenosti např. s těžkou mechanikou. Bohužel s tímto trendem bude stále těžší najít 

nové zaměstnance na tyto pozice. 

Tabulka 3: Vývoj vzdělání v České republice (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 2020b) 

Vzdělání celkem 

2014 2015 2016 2017 2018 

8 932 600 8 935 700 8 928 700 8 929 200 8 941 800 

% základní, žádné 14,3% 14,2% 13,9% 13,6% 13,7% 

% střední bez 

maturitou 
34,3% 34,1% 33,9% 33,2% 32,6% 

% střední s maturitou 34,1% 33,9% 33,7% 34,0% 34,4% 

% vysokoškolské 17,3% 17,8% 18,5% 19,1% 19,4% 

 

Počet obyvatel Spojených států amerických je 327 350 00 obyvatel k roku 2018. Ve 

sledovaných letech počet obyvatel v tomto drží relativně stabilní růst. Ve Spojených 
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státech Amerických, stejně jako v ČR, má tento ukazatel tedy v posledních pěti letech 

rostoucí trend. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel ve Spojených státech amerických (Zdroj: Upraveno dle Statista, 

2020a) 

Počet 

obyvatel 

2014 2015 2016 2017 2018 

318 620 000 320 930 000 323 230 000 325 330 000 327 350 000 

 

Spojené státy americké patří v současnosti mezi nejlidnatější státy na světě. A podobně 

jako další vyspělé země máji ale dlouhodobé problémy se stárnutím populace, což může 

v budoucnu vést k vážnému nedostatku pracovních sil a ke zvýšení daňových sazeb. 

Počet obyvatel v produktivním věku značně klesá. Dalším problémem je také zvyšování 

nelegálního přistěhovalectví, protože v současné době žije nelegálně více než 

12 milionu lidí, což dále zvyšuje riziko možné rasové diskriminace. 

Tabulka 5: Vývoj věkového složení obyvatel ve Spojených státech amerických (Zdroj: Upraveno dle 

Statista, 2020b) 

Věkové složení 2014 2015 2016 2017 2018 

0 – 14 let 19,42% 19,22% 19,02% 18,86% 18,71% 

15 – 64 let 66,32% 66,13% 65,94% 65,72% 65,48% 

65 let a více 14,27% 14,64% 15,03% 15,42% 15,81% 

 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory ovlivňují celé podnikatelské prostředí a ve své podstatě jdou ruku 

v ruce s faktory politickými. Povinností každé společnosti je dodržování platné 

legislativy daného státu ať už na úrovni české legislativy nebo Evropské unie. 

K legislativním faktorům můžeme zařadit obecně platné právní normy jako občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb., který upravuje základní vztahy. Dále zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Nesmí se ani opomenout daně a poplatky tedy zákon České národní 

rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů dále zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-danich-z-prijmu-12593.html
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hodnoty, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zákon č. 16/1993 Sb., 

o dani silniční, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

Neopomenout by se ani neměly normy související s konkrétním oborem podnikání. 

Především bezpečnost práce a dodržování ekologických norem.  

I Evropská unie neustále přichází s novými směrnicemi, nařízeními a dalšími 

legislativními předpisy, které musí společnost brát v úvahu. Česká republika je členem 

unie již od roku 2004 a ze svého členství především těží. Členství ale nese i své zápory, 

které jsou především v podobě směrnic, legislativních předpisů a nařízení, které se musí 

striktně dodržovat. Díky dotacím z fondů EU, volnému pohybu zboží, služeb, osob 

kapitálu se ale Česká republika ekonomicky pozvedla. 

Americké právní předpisy o obchodních společnostech jsou poměrně liberální. Kromě 

federálního rámce o povinnostech a právech jednotlivých druhů společností neexistuje 

ve Spojených státech amerických jednotná úprava obchodních společností, jednotlivé 

státy mají vlastní zákony o obchodních společnostech.  

Většina zahraničních firem volí formu obchodní společnosti Limited Liability 

Company (LLC.), která zhruba odpovídá české společnosti s ručeným omezeným. Jsou 

zde kombinovány výhody limited partnership ve formě průtokového zdanění (flow 

through taxation) a výhody korporace ve formě omezeného ručení. Existence 

společnosti začíná momentem, kdy její zřizovací listina (Certificate of Incorporation) je 

zaregistrována na Úřadě státního sekretáře daného státu (Office of the Secretary of the 

State). Dalším dokladem, vyžadovaným v USA k registraci společnosti, jsou stanovy 

společnosti (Articles of Organization), jež upravují vnitřní organizaci a záležitosti 

společnosti. Stanovy jsou neveřejným dokumentem na rozdíl od zřizovací listiny, která 

je veřejným dokumentem. Společnost typu LLC. umožňuje společníkům ručit za 

závazky společnosti jen do výše svého kapitálového podílu. Majitelům podniku se říká 

„members“ a mohou to být jednotlivci, korporace, jiné LLC či zahraniční subjekty 

a jejich počet není nijak omezen. 

Nízká daňová kvóta je typickým znakem Spojených států amerických. Americká 

ekonomika je založena na nízkých daních a vysoké platební morálce daňových 

poplatníků. Mezi federálně vybírané patří daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů 

právnických osob, daně ze mzdy, daně z majetku, daně dědické, daně spotřební 
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a dovozní cla. Daně vybírané na úrovni daného státu jsou daně z příjmů, daně z obratu, 

daně z nemovitostí, z osobního vlastnictví, daně dědické. Úroveň zdanění je 

v jednotlivých státech Spojených států amerických značně variabilní. 

Spojené státy americké uplatňují jako formu politického nástroje extrateritoriální 

obchodní sankce, což negativně ovlivňuje obchodní vztahy a může vést k obtížně 

řešitelným sporům. Příkladem snahy uplatňovat své zákony v mezinárodním měřítku 

jsou ekonomické sankční zákony (např. Cuban Democracy Act) a tzv. ekologické 

zákony (jako např. Marine Mammal Protection Act). 

Hlavní formy ochrany trhu Spojených států amerických obsahují bariéry zavedené 

z důvodu národní bezpečnosti nebo celní a netarifní překážky sloužící k ochraně 

domácího odvětví. Příkladem ochranářských opatření je pravidelné, četné a důsledné 

uplatňování antidumpingových řízení a zavádění dodatečných cel. 

Dovozní režim Spojených států amerických se řídí zákonem Tariff Act of 1930, který 

stanovuje obecné podmínky zahraničního obchodu a pravidla výpočtu cla. V platnosti je 

také řada dalších dílčích zákonů, které dovoz některých druhů zboží výrazně 

komplikují. Jsou přitom používány jak tarifní (zavádění sankčních cel, antidumping 

apod.) tak netarifní (např. opatření na anotaci a certifikaci potravin v důsledku zákona 

Bioterrorism Act 2002) překážky obchodu. Konkrétní dovozní režim s danou zemí 

závisí na jejich vzájemném obchodních vztahů a její příslušnosti k mezinárodním 

obchodním organizacím. USA poskytují výsadu NTR členským zemím WTO 

automaticky. 

V naprosté většině případů je ve Spojených státech amerických důsledně dodržováno 

právo a nepoctivé společnosti se na trhu neudrží dlouho.  

Ekonomické faktory 

Podstatné ekonomické faktory jsou vývoj mezd, hrubý domácí produkt, měnový kurz, 

vývoj inflace a vývoj nezaměstnanosti. 

Česká republika představuje malou otevřenou tržní ekonomiku s rostoucí sílou růstu, 

která netrpí na finanční nerovnováhy. 

Stabilní makroekonomická situace a relativně nízké zadlužení vládního sektoru se 

odráží v příznivém ratingu. Standard & Poor’s hodnotí dlouhodobé závazky České 
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republiky v lokální měně známkou AA, Fitch Ratings známkou AA-, agentura Moody’s 

známkou A1. 

Hrubý domácí produkt je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn 

hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných 

v systému národního účetnictví za produktivní. Je patrné, že Česká republika je na tom 

z hlediska vývoje HDP dobře, kdy stát je stabilní a má progresivní vývoj. 

Tabulka 6: Vývoj nominálního HDP v mld. Kč v ČR (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 

2020c) 

HDP 
2014 2015 2016 2017 2018 

4 314 4 596 4 768 5 047 5 324 

 

Tabulka 7: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR a CZK/USD (Zdroj: Upraveno dle Ministerstvo financí 

České republiky, 2020) 

Kurz 2014 2015 2016 2017 2018 

CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 

CZK/USD 20,7 24,6 24,4 23,4 21,7 

 

Kurz koruny vůči euru se pohyboval v rozmezí 27,5–25,6 CZK/EUR a v průměru 

dosáhl 26,7 CZK/EUR.  

Od roku 2013 ČNB začala intervenovat měnu a za cíl si dala udržení kurzu na hranici 

27 CZK/EUR. Tím se ČR zařadila do systému fixních kurzů. Důvodem pro udržení se 

v tomto úzkém oscilačním pásmu je podpora domácí ekonomiky, zvýšení cenové 

hladiny v ČR a snížení importu.  Od roku 2017 ČNB skončila s intervencí a kurz ve 

sledovaném období posiluje, tempo budoucího posilování je velmi nejisté. Příčinou 

může být zvýšení averze k riziku a snaha investorů vyhnout se kurzovému riziku. Ale 

vzhledem ke konvergenci české ekonomiky, lze předpokládat, že koruna bude i nadále 

posilovat.  

Kurz koruny vůči dolaru se pohyboval v rozmezí 20,7–24,6 CZK/USD a v průměru 

dosáhl 22,9 CZK/USD. Ve sledovaném období dochází k posilování koruny vůči 

americkému dolaru až na rok 2015, kdy kurz koruny vůči dolaru výrazně oslabil. 
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Koruna v posledních měsících oslabila výrazněji proti euru než proti dolaru, což je 

zapříčiněno posilování eura vůči dolaru. Mnozí investoři, kteří si dříve půjčili za nízké 

sazby eura a investovali je různě po světě do rizikových aktiv, nyní v nejistotě 

budoucího vývoje situace tyto nákupy ukončují a nakupují zpět eura. Slabší koruna 

obecně může pomoci exportérům, a tedy podporuje ekonomiku. 

Inflace v České republice dlouhodobě kolísá. V roce 2015 se oproti roku 2014 snížila, 

ale v následujících letech rostla. V roce 2017 se zvýšila dokonce o více jak trojnásobek 

oproti roku 2016. Inflace v roce 2018 mírně klesla a pohybovala se blízko inflačního 

cíle ČNB ve výši 2 %. Nejvýrazněji k růstu celkové cenové hladiny přispívaly 

stoupající ceny bydlení, a energií a paliv. Výrazněji rostly také ceny potravin 

a důležitým faktorem pro růst inflace byl také růst mezd. 

Tabulka 8: Vývoj inflace v ČR (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 2020d) 

Inflace 
2014 2015 2016 2017 2018 

0,40% 0,30% 0,70% 2,50% 2,10% 

 

Průměrná mzda v ČR se pohybuje okolo 33 697 Kč. A z dlouhodobého hlediska se 

zvyšuje. 

Tabulka 9: Vývoj průměrné měsíční mzdy (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 2020e) 

Průměrná 

hrubá mzda 
2014 2015 2016 2017 2018 

ČR celkem 25 768 26 591 27 575 29 050 33 697 

Jihomoravský 23 932 24 924 25 786 27 762 32 111 

 

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle. Podíl nezaměstnaných za rok 2018 je ve Jihomoravském kraji 2,6 %. 

Z dlouhodobého hlediska má klesající trend. Nezaměstnanost má nejlepších období 

a dosahuje minimálních hodnot. Je evidentní, že se nezaměstnanost v české ekonomice 

pohybuje pod svou přirozenou mírou, která je kolem 3 %.  
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Tabulka 10: Obecná míra nezaměstnanosti v % (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 2020f) 

Nezaměstnanost 2014 2015 2016 2017 2018 

ČR celkem 2,3% 2,0% 2,0% 2,9% 2,2% 

Jihomoravský 6,1% 5,0% 3,9% 3,3% 2,6% 

 

Problémem českého trhu práce je nedostatek pracovních sil. Čím dál tím více podniků 

se snaží hledat pracovní síly v zahraničí což vyúsťuje v zvýšenou imigraci. 

Vývoj v české ekonomice je charakteristický lehkým zpomalením růstu hospodářského 

výkonu. Česká ekonomika je ale aktuálně zásadním způsobem ovlivněna pandemií 

COVID -19 a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy. 

Přijímaná opatření a jejich doprovodné efekty vyúsťují v globální hospodářskou recesi 

a není jasné, kdy se bude ekonomická aktivita zase pozvolna oživovat. České 

hospodářství vplouvá do horších časů globální ekonomiky v relativně dobré situaci, kdy 

má nízké zadlužení, banky jsou v dobré kondici, má velké devizové rezervy a vlastní 

měnu. Šok do agregátní poptávky i nabídky by mohl mít pouze dočasný a jednorázový 

efekt, které mu se ale česká ekonomika nevyhne. 

Česká republika a Spojené státy americké jsou země s pevnými a dlouhodobými 

obchodními vztahy, jejichž obchod se od světové finanční krize více než zdvojnásobil. 

Síla tohoto obchodního vztahu je zřejmá i z postavení Spojených států amerických jako 

druhého největšího obchodního partnera České republiky mimo území Evropské unie. 

Mimo to již od počátku existence České republiky hrály americké zahraniční investice 

velkou roli v růstu české produktivity. 

Spojené státy americké jsou za Čínou a Evropskou unií třetí největší ekonomikou na 

světě. Spojené státy americké mají smíšenou ekonomiku. To znamená, že fungují jako 

tržní ekonomika v oblasti spotřebního zboží a obchodních služeb, ale působí jako 

velitelská ekonomika v oblasti obrany, penzijních programů, mnoha aspektů lékařské 

péče a mnoha dalších oblastech. Americká ústava nyní chrání smíšené hospodářství 

Spojených státu amerických. 

Spojené státy americké mají podle ratingové společnosti Moody’s investiční stupeň 

Aaa, dle Fitch Ratings AAA a Standard & Poor’s je hodnotí stupněm AA+. 
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I Spojené státy americké republika jsou na tom z hlediska vývoje HDP dobře, kdy hrubý 

domácí produkt vykazuje každoroční nárůst, tedy HDP má ve sledovaných letech 

rostoucí tendenci.  V porovnání s ČR je však hodnota tohoto ukazatele mnohonásobně 

vyšší. 

Tabulka 11: Vývoj nominálního HDP v mld. Kč ve Spojených státech amerických (Zdroj: Upraveno 

dle Statista, 2020c) 

HDP 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP v mld. 

USD 
17 527,28 18 224,78 18 705,15 19 519,4 20 580,25 

CZK/USD 20,7 24,6 24,4 23,4 21,7 

HDP v mld. 

CZK 
362 815 448 330 456 406 456 754 446 591 

 

Inflace ve Spojených státech amerických má jako ČR kolísavý trend ve sledovaných 

letech. Nejnižší hodnoty inflace dosahovala v roce 2015 kdy byla na úrovni 0,1 %. 

V roce 2017 se dokonce zvýšila téměř na dvojnásobek hodnoty z roku 2016. V roce 

2018 dále hodnota inflace rostla. 

Tabulka 12: Vývoj inflace ve Spojených státech amerických v % (Zdroj: Upraveno dle Statista, 

2020d) 

Inflace 
2014 2015 2016 2017 2018 

1,6% 0,1% 1,3% 2,1% 2,4% 

 

Nezaměstnanost ve Spojených státech amerických vykazuje oproti ČR klesající 

tendenci ve sledovaných letech.  Hodnota nezaměstnanosti v roce 2018 je skoro téměř 

poloviční oproti roku 2014. V porovnání s ČR jsou hodnoty tohoto ukazatele 

mnohonásobně vyšší. 

Tabulka 13: Obecná míra nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických v % (Zdroj: Upraveno 

dle Statista, 2020e) 

Nezaměstnanost 
2014 2015 2016 2017 2018 

6,17% 5,28% 4,87% 4,36% 3,93% 
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Prohloubení napětí v globálních obchodních vztazích, nárůst protekcionismu a nejistota 

s nimi spojená způsobují světové ekonomice ztráty v podobě snížené důvěry 

podnikatelů i spotřebitelů v budoucí ekonomický vývoj, což v prvé řadě ovlivňuje 

investiční rozhodování. 

Ekonomika Spojených států amerických však nyní postupuje stabilním směrem vpřed 

díky zvyšování podnikových investic, spotřebitelských výdajů a výraznému poklesu 

nezaměstnanosti. 

Opatření proti šíření epidemie COVID -19 tvrdě dopadá i na americkou ekonomiku, 

počet nezaměstnaných rapidně roste. Očekává se, že pokles spotřeby bude mít na 

výsledný růst cen silnější vliv než propad výroby. Růstu HDP zažije krátkodobý ostrý 

propad a inflace bude nižší. 

Politické faktory 

Vývoj politického dění má významnou roli především v chování společnosti na území 

ČR. Politická situace v České republice je v současné době nestabilní, kdy na povrch 

vyplývají různé politické aféry. Neustálé střídání vlád nedává jasný výhled toho, co se 

bude v budoucnu dít a tím vzbuzuje jistou nejistotu, zda to zůstane stejné nebo se to 

s novou vládou změní. 

K politickým faktorům lze zařadit neustálé sledování novel zákonů a vydávání nových 

legislativ našimi úřady. Tyto změny mají výrazný vliv především na daňové zákony, 

kdy podniky tak stále musejí sledovat jejich změny. 

Momentální vláda podporuje exportu a efektivní využívání dotací z fondů EU. V tomto 

roce se ale předpokládá snížení dotací z Evropské unie, což může také ovlivnit dění 

v ČR. Vláda České republiky má k mezinárodním trhu kladný postoj, což deklaruje 

existence organizací (Česká exportní banka, a.s., Czech Trade, Czech Invest, Exportní 

garanční a pojišťovací společnost), které stát vytvořil pro podporu českých podnikatelů 

na mezinárodním trhu. 

Spojené státy americké mají silné demokratické uspořádání a jsou efektivní právní stát. 

Země má masivní politický a ekonomický vliv na tvorbu národních i globálních politik 

a je považována za přední supervelmoci na světě. Země však čelí mezinárodní kritice za 
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své intervenční politiky týkající se „války s terorismem“, která zakrývá zahraniční 

vztahy a zároveň podněcuje teroristické skupiny, čímž zvyšuje hrozbu terorismu. 

Americký prezident Donald Trump a jeho rozhodnutí představují jedny ze zásadních 

faktorů narušující současný stav světové ekonomiky. Jeho přístupem „America First“, 

tedy Amerika na prvním místě se podstatným způsobem snaží změnit mezinárodní 

obchod příklonem k ochranářství, což dopadá na celý svět. 

Rok 2018 byl naplněn především nejistotou o vývoji mezinárodního obchodu, kterou 

vyvolal americký prezident Donald Trump, když na začátku roku zavedl dovozní cla, na 

která reagovalo mnoho zemí odvetnými opatřeními. Riziko vojenského konfliktu 

naopak kleslo, když Severní Korea došla k možnosti vyjednávat s USA. 

USA uvalily cla na dovoz oceli a hliníku, a to včetně dovozů z Kanady, Mexika a EU. 

Všichni tři zmínění obchodní partneři včetně dalších zemí zavedli odvetná cla na dovoz 

zboží z USA.  

V současnosti podepsání první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou představuje 

významný pokrok k ukončení 18 měsíců trvající obchodní války. 

Technologické faktory 

Technologický a technický pokrok má velký význam.  Vše se dnes zrychluje a neustále 

zlepšuje, a proto je pro podnikatelské subjekty podstatné, aby držely krok s dobou, 

a hlavně s konkurencí a neustále se zlepšovaly. Zákazník dnes vyžaduje výrobky, co 

v nejlepší kvalitě, a to co nejdříve, to lze jen od těch, kteří využívají nejmodernější 

technologie.  

Indikátorem technologického pokroku země je úroveň výzkumu a vývoje v České 

republice. Vypovídá nejen o vyspělosti a rozvinutosti daného státu, ale také o jeho 

konkurenceschopnosti v porovnání s jinými ekonomicky rozvinutými zeměmi. Čím je 

vyšší konkurenceschopnost, tím je větší i atraktivnost pro investory. 

Tabulka 14: Výdaje na výzkum a vývoj v mil. Kč v ČR (Zdroj: Upraveno dle Český statistický úřad, 

2020g) 

Výdaje na 

výzkumu a 

vývoj 

2014 2015 2016 2017 2018 

85 104 88 663 80 109 90 377 102 754 
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Ve výrobní hale v Brně je umístěno vlastní výzkumně-vývojové centrum společnosti. 

Jde o moderní pracoviště vybavené potřebným softwarem, hardwarem a technickým 

zařízením. Dále má skupina FERMAT svá vývojová místa a zařízení v Lipníku nad 

Bečvou, Praze i v Rokycanech. 

Projekty společnosti jsou zaměřeny na experimentální a průmyslový výzkum v oblasti 

nových typů obráběcích strojů a jsou vedeny v rámci evropského dotačního programu 

vedeným pod Ministrem průmyslu a obchodu. Další skupiny projektů na výzkum 

a vývoj mají interně-provozní charakter, kdy se za chodu společnosti inovuje v rámci 

požadavků od zákazníků. Zdokonalují se jednotlivé komponenty dodávaných výrobků 

tak, aby byly více konkurenceschopné a nabízely klientům inovativní a unikátní řešení 

v rámci obráběcích procesů. 

Společnost průběžně investuje do kvality strojů a zařízení za účelem 

konkurenceschopnosti. Zefektivňuje procesy a snižuje výrobní náklady. Realizuje celou 

řadu investic zejména přes evropské fondy. A díky inovativním moderním technologiím 

je schopna mnohem rychleji a flexibilněji reagovat na potřeby zákazníků. 

Mezi technologické faktory lze také zahrnout například webové stránky či informační 

systém pro správný chod podniku. Webové stránky společnosti jsou v moderním stylu. 

Jednoduchá je zde i orientace, což je vždy základem pro každý web.  

Společnost FERMAT používá řadu programů. Nejpoužívanějším programem je 

informační systém QAD, který je určen pro řízení podnikových procesů. Tento 

informační systém používají zejména zaměstnanci na oddělení nákupu, účtárně, 

montáži, výrobě, skladu a na středisku centrálního plánování. Oddělení konstrukce 

používá program Inventor, který jim slouží k výrobě 2D a 3D výkresů. Nejvyužívanější 

systém pro přenos informací uvnitř podniku je formou e-mailů, a to pomocí aplikace 

Outlook. 

Inovace a technologie jsou základními kameny i americké ekonomiky. Od svého vzniku 

má země vedoucí postavení v oblasti používání technologií. Přestože země čelí silné 

konkurenci ze strany rozvíjejících se ekonomik, očekává se, že si bude i nadále udržovat 

technologickou převahu nad svými konkurenty. Kromě toho jsou Spojené státy 

americké v popředí také při zlepšování a vývoji technologií v oblastech, jako jsou 

nanotechnologie, environmentální technologie a biotechnologie, IT. 
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Je nezbytné, aby v době neustálého zrychlování a zlepšování společnost nezaostala za 

konkurencí a držela krok s technickým pokrokem v ČR i ve Spojených státech 

amerických. Správné inovace dokáží zvýšit efektivitu, produktivity práce, kvalitu 

a nabízí příležitost pro další růst a vyšší konkurenceschopnost. 

Ekologické faktory 

Na životní prostředí a na celou ekologickou zodpovědnost je kladen čím dál větší důraz. 

V legislativě ČR existuje mnoho zákonů, nařízení a směrnic týkající se ekologické 

stránky, jež musí každý podnikatelský subjekt dodržovat. Mnoho z těchto směrnic 

přinesl vstup do EU v roce 2004, kdy byly zpřísněny některé limity, jako třeba emise 

vypouštěné do ovzduší, limity spotřebovávané energie při provozu společnosti. Pro 

analyzovaný podnik jsou podstatná nařízení ohledně emisí a spotřebovávané energie. 

Kromě nadnárodních legislativ stanovených Evropskou unií podnik působící na území 

ČR musí dodržovat i tuzemské zákony týkající aktivity v oblasti ochrany životního 

prostředí. Mezi tyto zákony patří například zákon o ochraně ovzduší, o životním 

prostředí či zákon o odpadovém hospodářství a mnoho dalších. 

Společnost nevlastní žádný certifikát ISO (International Standards of Organisations) 

a to jak v oblasti ekologie (ISO 14001), tak i v oblasti kvality (ISO 9001). Ale i přesto 

celá skupina FERMAT respektuje zásady státní politiky životního prostředí a všechny 

právní předpisy v této oblasti. V rámci ekologie společnost třídí odpad, který je pak 

likvidován podle pravidel externími společnostmi. 

2.6.2 Porterova analýza 5 sil 

Analýza zaznamenává oborové prostřední podniku pomocí pěti faktorů. Model 

umožňuje identifikovat působení klíčových faktorů v konkurenčním prostředí podniku, 

kterými jsou vyjednávací síla zákazníků a dodavatelů, hrozba substitutů vstup nových 

konkurentů a rivalita na daném trhu. 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Na stávajícím trhu působí několik firem, jež nabízí podobné služky jako společnost 

FERMAT. Společnost FERMAT má v nynější době čtyři konkurenční podniky. Těmi 
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jsou TOS Varnsdorf a.s., Škoda Machine Tool a.s., TOS Kuřim – OS a.s. a TOSHULIN 

a.s. 

Společnost TOS Varnsdorf a.s. se sídlem ve Varnsdorfu v České republice je předním 

světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních 

frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Společnost byla založena v roce 

1903 a v jejich výrobcích, rozšířených ve všech průmyslových zemích světa, se 

uplatňují dlouholeté zkušenosti několika generací techniků a dělníků i současná vysoká 

technická úroveň podniku. Výrobky společnosti se vyznačují vysokou výkonností, 

pokrokovým technickým řešením a spolehlivostí. Uplatňují se na nejnáročnějších 

světových trzích. K současným největším odběratelům patří Ruská federace, Polsko, 

Česká republika, SRN a další státy Evropské unie, Kanada, USA aj. Roste prodej do 

Číny, Indie, Brazílie a dalších států (TOS Vansdorf, 2020). 

Škoda Machine Tool a.s. je přední světovým podnikem s výrobou a montáží těžkých 

horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, těžkých soustruhů, otočných stolů, 

speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů (Škoda, 2020). 

TOS Kuřim – OS a.s. je od svého založení průkopníkem v zavádění nových technologií 

do praxe a obchodní značka společnosti se stala celosvětovým symbolem spolehlivých 

a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Nepřetržitý výzkum a vývoj 

umožňuje společnosti představit výjimečná technologická řešení a novinky. Kvalita, 

spolehlivost a kreativita se odráží v moderním designu i ve zdokonalených produktech. 

V roce 2018 se společnosti TOS Kuřim–OS a.s. přiřadily do skupiny firem TOSHULIN 

(TOS Kuřim, 2020). 

TOSHULIN, a.s. je výrobcem technologicky vyspělých multifunkčních CNC obráběcích 

strojů a soustruhů se svislou osou pro obrábění středních a velkorozměrových dílců. 

Vysoká míra customizace umožňuje uspokojit specifické požadavky zákazníků 

a vysoké nároky kladené na dodávané stroje. V roce 2018 získal TOSHULIN 

prostřednictvím své pobočky TOS USA Inc. také americkou společnost Pilsen Imports, 

Inc., která je více než 25 let jejím výhradním prodejním a servisním partnerem na 

americkém trhu (Toshulin, 2020) 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavními dodavateli společnosti FERMAT jsou dodavatelé s dlouholetými a pevnými 

vztahy, kdy se jedná se o prověřené dodavatele. Zvýšený odběr produktů při dalším 

rozvoji společnosti by měl být do budoucna bez větších problémů, ale je třeba počítat 

s delšími dodacími lhůtami. 

Mezi dodavatele společnosti patří například Moravia Tech, a.s., Shape Steel a.s., 

Královopolská kovárna s.r.o., - Královopolská steel s.r.o.  a Schmolz+bickenbach s.r.o. 

Skupina se snaží držet konceptu „just in time“, aby co nejvíce eliminovala náklady 

z prostojů, špatné logistiky a nákladů na skladování. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh není velká, ale je stále reálná. Zavedených 

společností je sice již několik a jedná se o poměrně stálé konkurenční prostředí, ale 

vždy může přijít někdo nový s inovativními nápady. Zvláště v dnešní době, kdy je velmi 

jednoduché založit si společnost a podnikat.  

Mezi hlavní překážky pro vstup nových konkurentů na trh můžou patřit vysoké 

počáteční náklady. Největším problémem při vstupu do stejného odvětví je nutnost 

finančních prostředků na nákup potřebných výrobních zařízení, prostorů pro montážní 

a výrobní haly a nákup potřebného materiálu. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Na trhu je poměrně silná konkurence, zvláště když si v dnešní době odběratelé mohou 

lehce porovnat konkurenční nabídky.  Zákazníci tedy mají velký vliv, a proto se jim 

společnost FERMAT, snaží nabízet co nejlepší výrobky a služby. Nejpodstatnějším 

faktorem, který ovlivňuje vyjednávací sílu zákazníků, je určitě kvalita nabízených 

služeb, ale také přiměřená cena. 

Prvotřídní zákaznický servis je jednou z největších předností společnosti FERMAT. 

Stroje vyrobené společností jsou vybavené dálkovou diagnostikou stroje, která 

zákazníkům poskytuje rychlé řešení problémů na jejich poškozeném stroji. Tyto 

problémy řeší kvalifikovaní zaměstnanci. Mezi problémy, které mohou být dálkově 

diagnostikovány, patří potíže s programováním a potíže s elektronickými 

a mechanickými závadami. Výhodami dálkové diagnostiky je vysoká efektivita řešení 



 65 

 

problémů, rychlý způsob určení poruchy, sběr dat pro zlepšení zákaznického servisu, 

minimální čas mezi přijetím zprávy o poruše a prvním spojením se zákazníkem, rychlé 

posouzení použití náhradního dílu a možnost zálohy naprogramovaných strojových dat. 

Společnost nevyrábí na sklad a veškeré výrobky, které jsou ve výrobě jsou 

kontraktované a na každý výrobek již existuje odběratel. 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů a komplementů je poměrně malá, ale pořád možná a aktuální. Určitou 

formou substitutu může být využití nabídky jiného konkurenta či vyhledání levnějších 

alternativ. Vše ale záleží na tom, jak moc jsou zákazníci spokojeni s kvalitou a cenou 

poskytovaných výrobků a věrní tomuto podniku. 

2.7 Analýza atraktivity trhu 

Správné vymezení relevantního trhu a získání základních dat o něm je nezbytné pro 

perspektivní ocenění podniku. A zároveň analýza atraktivity trhu může sloužit jako 

nástroj na vyhodnocení schopnosti dosáhnout určitého růstu tržeb.  

Společnost FERMAT je zařazen dle Administrativního registru ekonomických subjektů 

podle skupiny ekonomických činností CZ-NACE do skupiny C - Zpracovatelský 

průmysl, konkrétně 28 – Výroba strojů a zařízení. Tento trh byl stanoven jako trh 

relevantní (Český statistický úřad, 2020h).  
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Tabulka 15: Analýza atraktivity trhu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria atraktivity Váha 

x 

Body 
Negativní Průměr Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Růst trhu 3       X       9 

Velikost trhu 2         X     8 

Intenzita konkurence 3      X        6 

Průměrná rentabilita 2           X   10 

Bariéry vstupu 2       X       6 

Možnost substituce 1     X         2 

Citlivost na konjunkturu 1         X     4 

Struktura zákazníků 1         X     4 

Vlivy prostředí 1       X       3 

Celkem 16           52 

Maximální počet bodů 96         

Dosažený počet bodů 52         

Hodnocení: 54 %         

 

Zpracovaná analýza atraktivity trhu byla zpracována pomocí analytických materiálů, 

statistik a finančních analýz podnikové sféry Ministerstva průmyslu a obchodu, které 

každoročně zpracovává dané matriály. Finanční analýza Ministerstva průmyslu 

a obchodu představuje jedinečný pohled na vývoj nefinančních společností 

a představuje pohled na efektivnost odvětví průmyslu pomocí vybraných ukazatelů 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2020) 

V uvedené tabulce je vyhodnoceno bodové hodnocení jednotlivých kritérií analýzy 

atraktivity trhu. Jednotlivým kritériím byla nejprve přiřazena váha kritéria podle síly 

vlivu na daný trh a následně byly kritériím přiřazeny body od 0 do 6, přičemž platí, že 

0 bodů je negativní a 6 bodů nepozitivnější. Maximální počet bodů, který relevantní trh 

mohl dosáhnout byl 96. Analyzovaný trh CZ-NACE 28 – Výroba strojů a zařízení 

dosáhl bodů jen 52. V tomto případě se tedy analýza atraktivity trhu pohybuje okolo 

54 %, což je průměr. 

Výsledky z analýzy atraktivity trhu budou dále vstupovat do následujících výpočtů 

a analýz a hlavní příležitosti a hrozby spojené s tímto trhem budou brány v úvahu ve při 

zpracování SWOT analýzy.  
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2.8 Finanční analýza společnosti 

Za pomocí metod finanční analýzy bude vyhodnocena finanční situace společnosti. 

Analýza je provedena v letech 2014–2018. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů 

jsou porovnány. 

Komplexní analýza je vypracována prostřednictvím analýzou stavových ukazatelů, dále 

analýzou rozdílových ukazatelů, analýzou poměrových ukazatelů a na závěr analýzou 

soustav ukazatelů, tedy souhrnnými bonitními a bankrotními modely. 

2.8.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů byla zpracována pomocí horizontální a vertikální analýzy 

u všech dostupných účetních výkazů. A to rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza zaznamenává roční změny jednotlivých položek rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Výsledné hodnoty jsou vyjádřeny v absolutní a procentuální podobě. 

Tabulka 16: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza A v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

AKTIVA CELKEM 222 885 197 673 350 789 -6 497 

Dlouhodobý majetek 267 624 -36 697 28 982 48 989 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 994 -3 453 23 702 6 576 

Dlouhodobý hmotný majetek 107 175 -12 277 33 136 67 927 

Dlouhodobý finanční majetek -6 817 688 -6 201 -3 859 

Oběžná aktiva -42 405 218 961 347 763 -63 874 

Zásoby 38 571 95 227 149 330 244 544 

Pohledávky -9 672 104 638 177 495 -288 232 

Peněžní prostředky -71 304 19 096 20 938 -20 186 

Časové rozlišení -2 388 15 409 -25 956 8 388 
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Tabulka 17: Horizontální analýza aktiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza A v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

AKTIVA CELKEM 13,26% 10,38% 16,69% -0,26% 

Dlouhodobý majetek 52,99% -4,75% 3,94% 6,40% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 88,91% -7,74% 57,59% 10,14% 

Dlouhodobý hmotný majetek 46,25% -3,62% 10,14% 18,88% 

Dlouhodobý finanční majetek -28,58% 4,04% -34,99% -33,50% 

Oběžná aktiva -3,73% 20,02% 26,49% -3,85% 

Zásoby 5,72% 13,35% 18,47% 25,53% 

Pohledávky -2,88% 32,05% 41,17% -47,36% 

Peněžní prostředky -56,87% 35,32% 28,62% -21,45% 

Časové rozlišení -6,00% 41,21% -49,16% 31,24% 

 

Celková hodnota majetku společnosti ke konci roku 2018 činila 2 445 833 tis. Kč 

a oproti loňskému roku klesla o 6 500 tis. Kč., což se jednalo o největší pokles majetku 

společnost za sledované období. V ostatních letech celková aktiva společnosti 

vykazovala rostoucí tendenci. Stálá aktiva v roce 2016 poklesla o 5 % oproti 

předchozímu roku, ale v následujících letech už opět rostly v řádech 5 %. Naproti tomu 

největší nárůst dlouhodobého majetku byl v roce 2015, kdy se jeho hodnota zvýšila 

o téměř 267 624 tis. Kč, tedy o 53 %. Dlouhodobý nehmotný majetek nejvíce vzrostl 

v roce 2015 o 20 994 tis. Kč, tedy vzrostl o 89 % víc než v předchozím roce 2014. 

V témže roce nastal i velký vzrůst dlouhodobého hmotného majetku, který vzrostl 

o 107 175 tis. Kč, tedy o 46 %. Dlouhodobý hmotný majetek vykazoval ve sledovaných 

letech, až na výjimku v roce 2016, rostoucí trend. Nárůst dlouhodobého finančního lze 

vidět pouze v roce 2016, kdy se hodnota majetku oproti předchozím letem zvýšila 

o 688 tis. Kč, tedy o 4 %. V následujících letech jeho velikost klesá v řádech 30 % 

oproti předchozím letem. Hodnota oběžných aktiv se nejvíce zvýšila v roce 2017 a to 

o 347 763 tis. Kč, tj. 28 %. Ve sledovaném období vykazoval oběžný majetek kolísající 

trend. Zásoby po celou dobu sledovaného období postupně rostly. K výrazným změnám 

došlo u pohledávek, které v roce 2016 a 2017 vzrostly téměř o 30–40 % oproti 

předchozím letem. V roce 2018 pak naopak došlo k poklesu pohledávek o 47 % oproti 

roku 2017. Nárůst pohledávek se lze považovat za pozitivní jev ve srovnání 
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s rostoucími tržbami. Peněžní prostředky naznačují kolísající trend, pouze v letech 

2016 a 2017 došlo k nárůstu této položky o skoro 20 000 tis. Kč oproti předchozímu 

období. U časového rozlišení aktiv došlo dalšímu výraznému snížení v roce 2017, kdy 

tato položka v účetních výkazech klesla o 49 %. 

Tabulka 18: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza P v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

PASIVA CELKEM 222 885 197 673 350 789 -6 497 

Vlastní kapitál 187 247 11 825 48 793 -14 635 

Základní kapitál 143 624 -5 574 0 0 

Ážio a kapitálové fondy 5 626 -6 064 3 252 3 368 

Fondy ze zisku 147 -513 -174 5 

Výsledek hospodaření minulých let 41 737 34 759 23 964 14 534 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-3 887 -10 783 21 751 -32 542 

Rezervy 1 141 2 445 3 438 -1 760 

Závazky 37 922 177 264 296 509 6 489 

Dlouhodobé závazky 16 045 -32 576 -13 286 -2 455 

Krátkodobé závazky 21 877 209 840 309 795 8 944 

Časové rozlišení -4 941 -11 578 4 488 -7 627 

 

Tabulka 19: Horizontální analýza pasiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza P v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

PASIVA CELKEM 13,26% 10,38% 16,69% -0,26% 

Vlastní kapitál 48,88% 2,07% 8,38% -2,32% 

Základní kapitál 140,88% -2,27% 0,00% 0,00% 

Ážio a kapitálové fondy 84,73% -49,44% 52,43% 35,63% 

Fondy ze zisku 2,44% -8,32% -3,08% 0,09% 

Výsledek hospodaření minulých let 18,26% 12,86% 7,86% 4,42% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-9,74% -29,92% 86,12% -69,23% 

Rezervy 0,50% 0,90% 1,13% -0,53% 

Závazky 3,01% 13,66% 20,11% 0,37% 

Dlouhodobé závazky 11,73% -21,31% -11,04% -2,29% 

Krátkodobé závazky 1,95% 18,34% 22,88% 0,54% 

Časové rozlišení -19,94% -58,37% 54,36% -59,85% 



 70 

 

Celková hodnota pasiv společnosti se v roce 2018 snížila o 0,5 %, kdy došlo 

k nejvýraznějšímu snížení pasiv ve sledovaném období, v ostatních sledovaných letech 

pasiva rostla. Vlastní kapitál vykazuje ve všech sledovaných letech rostoucí trend, až 

opět na rok 2018, kdy se jeho hodnota snížila o 14 635 tis. Kč. Hodnota základního 

kapitálu se změnila pouze vletech 2015 a 2016 oproti předcházejícímu období, ve 

zbylých letech zůstal základní kapitál konstantní. Díky hospodaření společnosti 

výsledek hospodaření minulých let ve sledovaném období narůstá. Společnost tedy 

disponuje s nerozděleným ziskem, což sice snižuje rentabilitu společnosti, nicméně 

společnost má společnost určitou rezervu.  U položky závazků je rostoucí trend ve 

všech sledovaných letech, a to především díky vzrůstu krátkodobých závazků. 

Dlouhodobé závazky sledovaného období vykazují klesající tendenci až na rok 2015 

kdy jejich hodnota vzrostla o 16 045 tis. Kč, oproti předchozímu roku.  Krátkodobé 

závazky ve sledovém období každoročně narůstají, největší nárůst je patrný v roce 

2017, kdy došlo ke zvýšení o 309 795 tis. Kč, tj. o 23 %. Časové rozlišení pasiv ve 

sledovaných letech vykazuje kolísající trend. V roce 2017 hodnota položky poklesla 

a ve zbylých sledovaných letech hodnota ukazatele naopak vzrostla. 

Tržby společnosti ve sledovaných letech kolísají. U tržeb za prodej výrobků a služeb se 

hodnota snížila v letech 2015 o 32 % a 2017 o 15 %. U tržeb za prodej zboží hodnoty 

klesly v letech 2015 o 16 % a 2016 o 5 %. Ve zbylých letech tržby rostly. Rostoucím 

výkonům také v analyzovaném období odpovídal růst nákladů. Provozní výsledek 

hospodaření ve sledovaném období klesá až do roku 2018, kdy zaznamenal růst 

o 17 401 tis. Kč, tj. 24 % oproti předchozímu období. Finanční výsledek hospodaření ve 

všech sledovaných letech dosahoval záporných hodnot až na rok 2017, kdy jeho 

hodnota byla kladná. Finanční výsledek střídavě kolísal, a to především vlivem úrokům 

z úvěrů a kurzovými ztrátami. Důvodem dosažení záporného finančního výsledku je 

také převaha nákladových úroků nad výnosovými. 

Výsledek hospodaření před zdaněním v letech 2015 a 2017 vykazuje rostoucí trend 

oproti předchozímu období, nejvyšších hodnot dosáhl v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení 

o 31 259 tis. Kč. Tím se ale zvyšuje i odváděná daň z příjmu oproti minulým letem. 

Výsledek hospodaření po zdanění ve sledovaných letech střídavě klesá a roste, kdy 

největší nárůst o 37 % procent byl v roce 2017 oproti předchozímu období. Pokles 

celkového výsledku hospodaření způsobují především značné kurzové rozdíly při 
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přecenění závazků v cizích měnách. Výkaz zisku a ztrát ve sledovaném období 

nevykazuje značný růst a stabilitu. 

Tabulka 20: Horizontální analýza VZZ v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby za prodej výrobků a služeb -182 041 8 330 -56 098 75 292 

Tržby za prodej zboží 82 192 -219 116 -47 320 61 442 

Výkonová spotřeba -65 220 -266 120 1 606 117 305 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -30 813 80 811 32 563 36 637 

Aktivace 0 0 3 268 1 357 

Osobní náklady 45 252 -37 941 20 198 30 090 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 7 698 -1 634 -1 500 5 362 

Ostatní provozní výnosy -5 893 -25 753 5 854 -2 064 

Ostatní provozní náklady -49 428 -9 628 22 728 2 506 

Provozní výsledek hospodaření -13 231 -2 127 -22 597 17 401 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
-2 707 -2 054 0 0 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
-1 841 -735 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 350 -605 -81 193 

Nákladové úroky a podobné náklady 73 -3 753 884 -615 

Ostatní finanční výnosy -49 727 -29 680 86 060 -53 095 

Ostatní finanční náklady -67 896 -16 583 31 239 2 555 

Finanční výsledek hospodaření 17 580 -11 187 53 856 -54 842 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 349 -13 314 31 259 -37 441 

Daň z příjmů -163 -2 097 9 539 -4 801 

Výsledek hospodaření po zdaněním 4 512 -11 217 21 720 -32 640 
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Tabulka 21 : Horizontální analýza VZZ v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hor. Analýza  v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb 
-32,95% 2,25% -14,81% 23,33% 

Tržby za prodej zboží 6,32% -15,84% -4,07% 5,50% 

Výkonová spotřeba -4,75% -20,34% 0,15% 11,24% 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-343,74% 203,16% 79,36% 49,78% 

Aktivace 0,00% 0,00% 0,00% 41,52% 

Osobní náklady 15,24% -11,09% 6,64% 9,28% 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
12,92% -2,43% -2,29% 8,36% 

Ostatní provozní výnosy -6,79% -31,83% 10,61% -3,38% 

Ostatní provozní náklady -46,12% -16,67% 47,24% 3,54% 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-11,81% -2,15% -23,37% 23,49% 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

-56,86% -100,00% 0,00% 0,00% 

Náklady související s 

ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 

-71,47% -100,00% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
137,25% -86,61% -100,00% 0,00% 

Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 
0,28% -14,60% 4,03% -2,69% 

Ostatní finanční výnosy -57,29% -80,05% 1163,13% -56,81% 

Ostatní finanční náklady -63,35% -42,22% 137,67% 4,74% 

Finanční výsledek 

hospodaření 
40,36% -43,06% 144,90% -328,61% 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
6,35% -18,28% 52,51% -41,24% 

Daň z příjmů -1,14% -14,87% 79,44% -22,28% 

Výsledek hospodaření po 

zdaněním 
6,59% -15,40% 36,49% -35,95% 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza zobrazuje podíl položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát k základně, 

ke které jsou vztaženy. Výsledné hodnoty jsou vyjádřeny pomocí procent. 

Tabulka 22: Vertikální analýza aktiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ver. Analýza A v % 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 30,04% 40,58% 35,02% 31,19% 33,28% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,40% 2,34% 1,96% 2,64% 2,92% 

Dlouhodobý hmotný majetek 13,79% 17,80% 15,54% 14,67% 17,49% 

Dlouhodobý finanční majetek 1,42% 0,89% 0,84% 0,47% 0,31% 

Oběžná aktiva 67,59% 57,45% 62,47% 67,71% 65,28% 

Zásoby 40,14% 37,46% 38,47% 39,06% 49,16% 

Pohledávky 20,00% 17,15% 20,52% 24,82% 13,10% 

Peněžní prostředky 7,46% 2,84% 3,48% 3,84% 3,02% 

Časové rozlišení 2,37% 1,96% 2,51% 1,09% 1,44% 

 

Majetková struktura podniku je podobná společnostem zabývajících se touto činností. 

Společnost vlastní hlavně dlouhodobý hmotný majetek, a to zhruba ze 35 %, 

dlouhodobý nehmotný majetek se ve společnosti vyskytuje ve velikosti okolo 2 %. 

Dlouhodobý nehmotný majetek vzrostl v letech 2017 a 2018 lze usuzovat, že společnost 

využívá nový software, který vyhovuje potřebám společnosti. Dlouhodobý finanční 

majetek tvoří pouze okolo 1 %. Oběžný majetek tvoří přibližně 65 % aktiv a jeho 

skladba je rozdělena mezi zásoby přes 40 % a pohledávky 20 %, peněžní prostředky 

tvoří 5 %. Z analýzy lze usoudit, že oběžná aktiva mají ve sledovaných letech rostoucí 

tendenci. Nárůst oběžných aktiv lze hodnotit pozitivně, neboť oběžná aktiva by měla 

vzhledem k inflaci stále růst. Nárůst pohledávek se dá považovat také za pozitivní jev 

ve srovnání s rostoucími tržbami. Společnost ve sledovaném období, ale převádí své 

prostředky do méně likvidnějším formy. Podle poměru dlouhodobých a oběžných aktiv 

můžeme tedy podnik označit spíše za kapitálově lehčí, tento trend se ale postupem času 

snižuje. 
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Graf 1: Struktura aktiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 23: Vertikální analýza pasiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ver. Analýza P v % 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 22,79% 29,96% 27,70% 25,73% 25,20% 

Základní kapitál 6,06% 12,90% 11,42% 9,79% 9,81% 

Ážio a kapitálové fondy 0,40% 0,64% 0,30% 0,39% 0,52% 

Fondy ze zisku 0,36% 0,32% 0,27% 0,22% 0,22% 

Výsledek hospodaření minulých let 13,60% 14,20% 14,52% 13,42% 14,05% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
2,38% 1,89% 1,20% 1,92% 0,59% 

Rezervy 0,13% 0,17% 0,27% 0,37% 0,30% 

Závazky 74,91% 68,14% 70,16% 72,22% 72,67% 

Dlouhodobé závazky 8,14% 8,03% 5,72% 4,36% 4,28% 

Krátkodobé závazky 66,77% 60,11% 64,44% 67,85% 68,40% 

Časové rozlišení 1,47% 1,04% 0,39% 0,52% 0,21% 

 

Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu ve sledovaných letech v téměř stejné 

hladině a to okolo 30 % a to díky výsledku hospodaření minulých let. Rezervy 

společnost tvoří ani ne 0,5 % z celkových pasiv. Závazky společnosti mají mírně 
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rostoucí tendenci. V roce 2014 se pohybovaly na hladině 74,91 % z celkových pasiv 

společnosti, v následujících letech kolísaly na úrovni 70 % a v letech 2017-2018 se drží 

na hladině 72 %. Dlouhodobé závazky vykazují klesající trend, zatímco krátkodobé 

závazky naopak rostoucí trend. Společnost je financována více cizími zdroji než 

vlastním kapitálem. Vzhledem ke skutečnosti, že podnik má větší zastoupení oběžného 

majetku oproti dlouhodobému, odpovídá struktura aktiv podniku struktuře pasiv. Poměr 

vlastních zdrojů zhruba na úrovni 27 % a 73 % cizích zdrojů, je pro tento kapitálově 

náročná obor obvyklá hodnota. 

 

Graf 2: Struktura pasiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost vykazuje podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb ve sledovaných letech ve 

stejné hladině a to okolo 25 %. Tržby vykazují kolísající trend. Tržby z prodeje zboží 

tvoří kolem 70 % z celkových výnosů. Největší podíl tvořily z prodeje zboží v roce 

2015, kdy dosáhly téměř 74 %. Výkonová spotřeba se se pohybuje na hladině 65 % 

téměř ve všech sledovaných letech. Osobní náklady tvoří 20 % z celkových výnosů 

společnosti a ve sledovaných letech narůstají. Provozní výsledek hospodaření dosahuje 

hodnoty 5 % a ve sledovaném období klesá až na rok 2016. Finanční výsledek 

hospodaření tvoří jen zhruba 2 % na celkových výnosech. Daňová zátěž ve sledovém 

období roste a pohybuje na hladině 1 % z výnosů společnosti. Výsledek hospodaření po 
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zdanění se pohybuje na hladině 3 % z výnosů, ale v roce 2017 tvořil 4,36 % z výnosů 

společnosti 

Tabulka 24: Vertikální analýza VZZ v % (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ver. Analýza v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Výnosy celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej výrobků a služeb 27,19% 19,76% 23,59% 20,24% 23,75% 

Tržby za prodej zboží 64,02% 73,80% 72,51% 70,06% 70,31% 

Výkonová spotřeba 67,59% 69,80% 64,92% 65,49% 69,29% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -0,44% -2,12% 2,56% 4,62% 6,58% 

Aktivace 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,28% 

Osobní náklady 14,61% 18,25% 18,95% 20,35% 21,16% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2,93% 3,59% 4,09% 4,02% 4,15% 

Ostatní provozní výnosy 4,27% 4,32% 3,44% 3,83% 3,52% 

Ostatní provozní náklady 5,27% 3,08% 3,00% 4,44% 4,38% 

Provozní výsledek hospodaření 5,51% 5,27% 6,02% 4,65% 5,46% 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0,23% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 
0,13% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 

Nákladové úroky a podobné náklady 1,26% 1,37% 1,37% 1,43% 1,33% 

Ostatní finanční výnosy 4,27% 1,98% 0,46% 5,86% 2,41% 

Ostatní finanční náklady 5,27% 2,10% 1,41% 3,38% 3,37% 

Finanční výsledek hospodaření 2,14% 1,39% 2,32% 1,05% 2,28% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3,37% 3,89% 3,71% 5,70% 3,18% 

Daň z příjmů 0,70% 0,75% 0,75% 1,35% 1,00% 

Výsledek hospodaření po zdaněním 2,67% 3,13% 2,96% 4,34% 2,18% 

 

Skupina FERMAT pracovala v posledních analyzovaných letech na zakázkách, které 

byly z pohledu výrobního vytížení, a i finanční velikosti mnohem náročnější, než 
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to bývá standardně. Zakázky měly dlouhý výrobní cyklus a z toho důvodu ovlivnily 

i finanční výkazy celé konsolidační skupiny, protože nebyly k rozvahovému dni ještě 

finálně předány klientům. 

Analýza časových řad 

Časové řady zachycují hodnoty jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

uspořádané dle časové posloupnosti. 

Tabulka 25: Analýza aktiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  

K č )  
1d i (y)  ( t i s .  

K č )  
1 d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 1 680 983 

2 116 911 

- 

191 213 

- 

1,10 

2015 2 2 1 903 868 222 885 1,13 

2016 3 3 2 101 541 197 673 1,10 

2017 4 4 2 452 330 350 789 1,17 

2018 5 5 2 445 833 -6 497 1,00 

 

Ve sledovaném období nastal nejvyšší nárůst aktiv v roce 2017 z hlediska první 

diference. Největší hodnoty však aktiva dosahovala v roce 2018 a naopak nejmenší 

hodnota aktiv byla v roce 2014. Průměrná hodnota aktiv v letech 2014–2018 se 

pohybuje okolo 2 116 911 tis. Kč. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se aktiva zvýší 

každý rok o 24 26191 213 tis. Kč. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot aktiv 

průměrně 1,10krát. 

Tabulka 26: Analýza dlouhodobého majetku v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  

K č )  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 505 004 

718 476 

- 

77 225 

- 

1,13 

2015 2 2 772 628 267 624 1,53 

2016 3 3 735 931 -36 697 0,95 

2017 4 4 764 913 28 982 1,04 

2018 5 5 813 902 48 989 1,06 
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Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst dlouhodobého 

majetku v roce 2015.  Největší hodnoty však aktiva dosahovala v roce 2018 a naopak 

nejmenší hodnota dlouhodobého majetku byla v roce 2014. Průměrná hodnota 

dlouhodobého majetku v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 718 476 tis. Kč. Průměr 

prvních diferencí ukazuje, že se dlouhodobý majetek zvýší každý rok o 77 225 tis. Kč. 

Tedy každoročně dochází k růstu hodnot dlouhodobého majetku průměrně 1,13krát. 

Tabulka 27: Analýza oběžných aktiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  

K č )  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
1 d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 1 136 251 

1 360 034 

- 

115 111 

- 

1,09 

2015 2 2 1 093 846 -42 405 0,96 

2016 3 3 1 312 807 218 961 1,20 

2017 4 4 1 660 570 347 763 1,26 

2018 5 5 1 596 696 -63 874 0,96 

 

Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst oběžných aktiv 

v roce 2017.  V tomto roce to byla pro společnost největší hodnota oběžných aktiv ze 

sledovaného období. Naopak nejmenší hodnota oběžných aktiv byla v roce 2015. 

Průměrná hodnota oběžných aktiv v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

1 360 034 tis. Kč. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se oběžná aktiva zvýší každý 

rok o 115 111 tis. Kč. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot oběžných aktiv 

průměrně 1,09krát. 

Tabulka 28: Analýza vlastního kapitálu v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  

K č )  
1d i (y)  ( t i s .  

K č )  

1d i (y)  

( t i s .  

K č )  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 383 090 

556 573 

- 

58 308 

- 

1,13 

2015 2 2 570 337 187 247 1,49 

2016 3 3 582 162 11 825 1,02 

2017 4 4 630 955 48 793 1,08 

2018 5 5 616 320 -14 635 0,98 
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Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst vlastního 

kapitálu v roce 2015. Největší hodnoty však aktiva dosahovala v roce 2017 a naopak 

nejmenší hodnota vlastního kapitálu byla v roce 2014 a to téměř poloviční. Průměrná 

hodnota vlastního kapitálu v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 556 573 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí ukazuje, že se vlastní kapitál zvýší každý rok o 58 308 tis. Kč. 

Tedy každoročně dochází k růstu hodnot vlastního kapitálu průměrně 1,13krát. 

Tabulka 29: Analýza cizího kapitálu v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  

K č )  

1d i (y)  

( t i s .  

K č )  

1 d i (y)  ( t i s .  

K č )  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 1 261 442 

1 521 442 

- 

130 862 

- 

1,09 

2015 2 2 1 300 505 39 063 1,03 

2016 3 3 1 480 214 179 709 1,14 

2017 4 4 1 780 161 299 947 1,20 

2018 5 5 1 784 890 4 729 1,00 

 

Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst cizího kapitálu 

v roce 2017.  Největší hodnoty však cizí kapitál dosahoval v roce 2018 a naopak 

nejmenší hodnota cizího kapitálu byla v roce 2014 a to téměř o 500 000 tis. Kč méně. 

Průměrná hodnota cizího kapitálu v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

1 521 442 tis. Kč. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se cizí kapitál zvýší každý rok 

o 130 862 tis. Kč. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot cizího kapitálu průměrně 

1,09krát. 

Tabulka 30: Analýza tržeb v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  K č )  

1d i (y)  

( t i s .  K č)  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 1 853 424 

1 633 053 

- 

-69 330 

- 

0,96 

2015 2 2 1 753 575 -99 849 0,95 

2016 3 3 1 542 789 -210 786 0,88 

2017 4 4 1 439 371 -103 418 0,93 

2018 5 5 1 576 105 136 734 1,09 
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Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst tržeb v roce 

2018. Naopak nejmenší hodnota tržeb byla v roce 2017 a to téměř o 400 000 tis. Kč 

menší. Průměrná hodnota tržeb v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 1 633 053 tis. 

Kč. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se tržby sníží každý rok o 69 330 tis. Kč. Tedy 

každoročně dochází k růstu hodnot tržeb průměrně 0,96krát. 

Tabulka 31: Analýza nákladů v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok  i  xi  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  K č )  

1d i (y)  

( t i s .  K č)  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 1 977 831 

1 779 642 

- 

-27 274 

- 

0,99 

2015 2 2 1 815 493 -162 338 0,92 

2016 3 3 1 557 813 -257 680 0,86 

2017 4 4 1 678 338 120 525 1,08 

2018 5 5 1 868 734 190 396 1,11 

 

Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst nákladů v roce 

2018.  Naopak nejmenší hodnota nákladů byla v roce 2016 a to téměř o 300 000 tis. Kč 

menší. Průměrná hodnota nákladů v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 1 779 642 tis. 

Kč. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se náklady sníží každý rok o 27 274 tis. Kč. 

Tedy každoročně dochází k růst nákladů průměrně 0,99krát. 

Tabulka 32: Analýza výsledku hospodaření po zdanění v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

rok i  x i  
y i  ( t i s .  

K č )  
y i  ( t i s .  K č )  

1d i (y)  

( t i s .  K č)  
1d i (y)  

( t i s .  K č)  
k i (y)  k i (y)  

2014 1 1 54 221 

53 260 

- 

-4 406 

- 

0,91 

2015 2 2 58 733 4 512 1,08 

2016 3 3 47 516 -11 217 0,81 

2017 4 4 69 236 21 720 1,46 

2018 5 5 36 596 -32 640 0,53 

 

Ve sledovaném období nastal z hlediska první diference nejvyšší nárůst výsledku 

hospodaření v roce 2017. V tomto roce to byla pro společnost největší hodnota výsledku 
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hospodaření ze sledovaného období, a naopak nejmenší hodnota výsledu hospodaření 

byla v roce 2018 a to téměř o polovinu menší. Průměrná hodnota výsledku hospodaření 

v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 53 260 tis. Kč. Průměr prvních diferencí 

ukazuje, že se výsledek hospodaření sníží každý rok o 4 406 tis. Kč. Každoročně 

dochází k růstu výsledku hospodaření průměrně 0,91krát. 

2.8.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů byla zpracována pomocí ukazatelů čistého pracovního 

kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžní majetku. 

Tabulka 33: Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele v tis. 

Kč 
2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 13 791 -50 491 -41 370 -3 402 -76 220 

ČPP -997 089 -1 090 270 -622 303 -793 348 -1 029 985 

ČPM -660 917 -763 770 -849 876 -961 238 -1 278 600 

 

Vypočtené hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou kladné pouze v roce 2014 

v ostatních sledovaných letech dosahují záporných hodnot, to znamená, že kdyby 

společnost uhradila všechny své krátkodobé závazky, nedisponovala by finanční 

rezervou. 

Hodnoty čistých pohotových prostředků jsou ve všech sledovaných letech záporné, 

což značí, že společnost není schopna pokrýt dluhy z pohotových peněžních prostředků. 

Za sledované období lze vidět střídavý pokles i nárůst tohoto ukazatele, což poukazuje 

především na zvýšení závazků. 

Čistý peněžní majetek má ve všech letech záporný výsledek hodnot a vykazuje sále 

více sestupný trend ve sledovaném období. 

Důvodem záporných hodnot rozdílových ukazatelů může být i obchodní provázání 

svých dceřiných společností. 
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2.8.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů byla zpracována s pomocí ukazatelů rentability, 

aktivity, zadluženosti, likvidity a provozních ukazatelů. 

Ukazatele rentability 

Výnosnost kapitálu znázorňuje rentabilita. Jednotlivý ukazatele vyjadřují, kolik Kč 

zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Neboli ukazatele poměřují výsledky hospodaření se 

zdroji, kterými bylo k dosaženým výsledkům použito. 

Tabulka 34: Rentabilita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita v % 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 14,15% 10,30% 8,16% 10,97% 5,94% 

ROI 5,60% 5,18% 3,88% 4,63% 3,09% 

ROA 3,23% 3,08% 2,26% 2,82% 1,50% 

ROS 6,05% 5,64% 6,27% 5,15% 5,81% 

NÁKLADOVOST 93,95% 94,36% 93,73% 94,85% 94,19% 

 

Hodnoty rentability vlastního kapitálu (ROE) do roku 2014 klesají. V roce 2017 

hodnoty naznačovala opět příznivou tendenci růstu, což svědčí o lepším využití 

investovaného kapitálu. Ale v roce 2018 se opět snížila na téměř poloviční hodnotu. 

Tento klesající trend by mohl být problémem, za předpokladu, že společnost bude chtít 

získat nové akcionáře. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) se v letech 2014–2018 snižuje, v roce 2017 se 

hodnota zvýšila oproti předchozímu roku, ale v roce 2018 dále klesala. Značí to, že 

společnost není schopna dosahovat rychlejší návratnosti vynaložených prostředků. Je 

zřejmé, že vývoj tohoto ukazatele je podobný jako vývoj rentability vlastního kapitálu. 

Výsledné hodnoty rentability aktiv (ROA) v čase opět klesají ve všech sledovaných 

letech jsou na hranici 3 %. V roce 2018 je hodnota oproti roku 2014 téměř poloviční. 

Může zdát, že se jedná o nízkou rentabilitu, ale není tomu tak, jelikož v případě 

obráběcího sektoru, který je natolik kapitálově náročný, se jedná o průměrné hodnoty. 

Hodnoty rentability tržeb (ROS) se ve všech sledovaných letech drží na stabilní 

úrovni 5-6 %, což by mohlo naznačovat, že podnik nemá problémy ve výnosové situaci 
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podniku. Zde je důležité zdůraznit, že společnost byla schopna udržet růst ROS i při 

stále rostoucích tržbách, což je jednoznačně pozitivní. 

Nákladovost se ve všech sledovaných letech drží na stabilní úrovni 94 %, což značí 

skvělé zhodnocení nákladů, a tím nárůst zisku.  

 

Graf 3: Rentabilita I (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnáním rentability vlastního kapitálu (ROE) s rentabilitou aktiv (ROA) lze vidět, že 

ve všech sledovaných letech je ROE vyšší jako ROA, což naznačuje, že podnik využívá 

efektivně kapitál. Hodnota ROE se v čase přibližuje hodnotě ROA. 

 

Graf 4: Rentabilita II (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva. Poměřují tržby 

a aktiva, tedy veličino tokové se stavovými. Aktivita může být vyjádřena ve dvou 

formách, a to v počtu obrátek aktiv za stanovené období – obrátkovosti anebo počtu dní, 

po které trvá jedna obrátka – doba obratu. 

Tabulka 35: Aktivita I (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivita I 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 1,10 0,92 0,73 0,59 0,64 

Obrat stálých aktiv 3,67 2,27 2,10 1,88 1,94 

Obrat zásob 2,75 2,46 1,91 1,50 1,31 

 

Obrat celkových aktiv vykazuje hodnoty nižší než 1,5 ve všech sledovaných letech 

(Hrdý a Krechovská, 2016). Proto je nutno prověřit schopnost účinného snížení 

celkových aktiv. Výsledné hodnoty pohybující se mezi 0,6 – 1,1 nejsou pro společnost 

příliš uspokojivé. 

Využití stálých aktiv značí lepší stav, protože hodnoty jsou vyšší než u obratu 

celkových aktiv. Nižší objem dlouhodobého majetku může být příčinou vyššího obratu 

stálých aktiv. 

Hodnoty obratu zásob se pohybují kolem 2 a v čase se ještě snižují. Důvodem může 

být struktura aktiv. 

 

Graf 5: Aktivita I (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 36: Aktivita II (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivita II 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 131,05 146,43 188,66 239,56 274,64 

Doba splatnosti pohledávek 65,30 67,03 100,60 152,22 73,18 

Doba splatnosti závazků 218,02 234,93 315,99 416,17 382,11 

 

Doba obratu zásob zobrazuje počet dní, za který společnost prodá své zásob a znovu 

naskladní. Za sledované období lze sledovat prodlužování v čase. Pro společnost je 

dobré, aby doba obratu zásob byla co nejkratší, protože v zásobách jsou vázány finanční 

prostředky. Společnost drží zásoby okolo 200 dní, což je déle, než je třeba. 

Doba obratu pohledávek není z hlediska doporučovaných hodnot v normě, neboť by 

se měla pohybovat v časové lhůtě 30 dnů (Hrdý a Krechovská, 2016). Získané hodnoty 

se blíží k nežádoucím 100 dnům. V roce 2018, ale doba obratu pohledávek vykazuje 

mírný pokles, což svědčí o upevnění silnější pozice společnosti vůči svým odběratelům. 

Doba obratu závazků není ve sledovaných letech nižší než doba obratu pohledávek, 

což je pro společnost výhodné. Společnost tedy neplatila tedy své závazky rychleji, než 

byly společnosti placeny pohledávky. Doba obratu závazků v čase prodlužuje, až v roce 

2018 se hodnota mírně snížila. Společnost se tedy od roku 2018 snaží splnit své závazky 

rychleji. Společnost snižuje možnost čerpat tzv. dodavatelské úvěry. A může tím přijít 

o výhodu operovat s kapitálem po delší dobu. 

 

Graf 6: Aktivita II (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Společnost je převážně výrobním podnikem, a proto skladuje větší množství zásob 

a finanční prostředky má uloženy v dlouhodobém majetku.  

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zobrazují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Používání cizích 

zdrojů ovlivňuje výnosnost kapitálu, tak i riziko. 

Tabulka 37: Zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zadluženost 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 76,52% 69,35% 70,83% 73,11% 73,19% 

Koeficient samofinancování 22,79% 29,96% 27,70% 25,73% 25,20% 

Koeficient zadluženosti vlastního 

kapitálu 
3,29 2,28 2,54 2,82 2,90 

Míra finanční samostatnosti 0,30 0,44 0,39 0,35 0,35 

Úrokové krytí 4,37 3,84 4,40 3,24 4,12 

  

Hodnoty celkové zadluženosti sice postupem času rostou, a drží se na hranici 70 %. 

Společnost by neměla překračovat hranici 50 %, protože by to znamenalo vyšší riziko 

pro věřitele. Ale vzhledem k předmětu podnikání poměr cizích zdrojů zhruba na úrovni 

70 %, je pro takto kapitálově náročné obory obvyklá hodnota. 

Společnost dodržuje zlaté pravidlo financování, tedy že dlouhodobá aktiva jsou kryta 

dlouhodobými pasivy a krátkodobá aktiva jsou kryta pasiva krátkodobými. 

Koeficient samofinancování vykazuje hodnoty okolo 30% financování z vlastních 

zdrojů. Což znamená, že využití nižšího financování vlastních zdrojů, což ale zároveň 

vede k růstu rentability. 

Koeficient zadluženosti vlastního kapitálu vykazuje, že poměr mezi cizím a vlastním 

kapitálem ve sledovaných letech se pohybuje na úrovni 3. Tedy ve všech sledovaných 

letech jsou hodnoty nad doporučenou hodnotou jedné (Sedláček, 2011), tím společnost 

vykazuje vyšší zadluženost, protože cizí kapitál je vyšší než vlastní kapitál. 

Z hodnot míry finanční samostatnosti lze vidět že, v roce 2014 připadlo 0,3 Kč 

vlastního kapitálu na jednu korunu cizího zdroje financování. Ostatní analyzované roky 

vykazují podobnou tendenci. 
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Úrokové krytí značí ve všech letech, že podnik je schopný čerpat další úvěry, protože 

hodnoty se blíží k doporučené úrovni 5 (Hrdý a Krechovská, 2016). Jen v roce 

2017 hodnota klesla ke 3 %. To znamená, že zisk v tomto roce pouze 3,24krát převyšuje 

nákladové úroky. 

 

Graf 7: Zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podle získaných hodnot se dá tvrdit, že společnost upřednostňuje financování aktiv 

z cizích zdrojů, to je obvykle levnějším způsobem financování. Vzhledem ke kapitálově 

náročnému oboru podnikání společnosti se jedná o obvyklý jev. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky – platební schopnosti. 

Informuje kolikrát pokrývají různé formy oběžných aktiv krátkodobé závazky podniku. 

Tabulka 38: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,01 0,96 0,97 1,00 0,95 

Pohotová likvidita 0,41 0,33 0,37 0,42 0,24 

Okamžitá likvidita 0,11 0,05 0,05 0,06 0,04 

 

Hodnoty běžné likvidity jsou ve všech sledovaných letech nižší než doporučené1,6-2,5, 

drží se na konstantní úrovni 1 (Kislingerová, 2010). To znamená, že společnost nedrží 

zbytečně velké množství hotovosti v podniku.  
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Pohotová likvidita nepřevyšuje doporučené rozmezí 1,1 – 1,5 (Synek, 2011). Výsledné 

hodnoty postupně ještě klesají. Znamená to, že podnik má velmi malou schopnost hradit 

své splatné závazky, jelikož nemá dostatek likvidních prostředků. 

Okamžitá likvidita zase nenaznačuje vyšší vypočtené hodnoty, než je doporučená 

hladina 0,5 (Synek, 2011). Společnost tedy není schopna přeměnit svá aktiva na 

finanční prostředky až příliš rychle.  

 

Graf 8: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele analyzují vývoj podnikových aktivit. 
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2.8.4 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů mají větší vypovídající schopnost než jednotlivý ukazatelé. Pro 

analýzu byly použity Index IN05, Altmanův model a Index bankrotu. 

Index IN05 

Index IN05 slouží k předpovězení finanční problémů, tedy rizika bankrotu společnosti 

a hodnotí, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky. 

Tabulka 40: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Index IN05 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,17 0,19 0,18 0,18 0,18 

X2 0,17 0,15 0,18 0,13 0,16 

X3 0,26 0,21 0,18 0,12 0,15 

X4 0,25 0,21 0,16 0,14 0,14 

X5 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

SUMA 0,96 0,84 0,79 0,66 0,72 

 

Ve sledovaných letech 2014–2018 společnost nevykazovala dobré hodnoty, v roce 2014 

se hodnoty řadí do „šedé zóny“ nedefinovatelné situace (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015). Ve všech zbylých letech podnik spěje k bankrotu. Podle Indexu IN05 tedy 

společnosti aktuálně hrozí bankrot. 

 

Graf 9: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Altmanův model 

Altmanův model souhrnně hodnotí finanční situaci podniku a předpovídá bankrot 

podniku. 

Tabulka 41: Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Altmanův model 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,21 0,16 0,14 0,09 0,12 

X2 1,10 0,92 0,73 0,59 0,64 

X3 0,03 0,08 0,07 0,06 0,06 

X4 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 

X5 0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 

SUMA 1,46 1,26 1,05 0,85 0,91 

 

Dle výsledků Altmanova modelu byla společnost řazena v letech 2014 a 2015 do „šedé 

zóny“ (Kislingerová a Hnilica, 2008). V letech 2016 - 2018 měl ale ukazatel ještě víc 

sestupnou tendenci, a společnost má vyšší pravděpodobnost bankrotu. 

 

Graf 10: Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index bankrotu 
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Společnost ve všech sledovaných letech není podle výsledků předurčena k bankrotu. 

Hodnoty se drží na konstantní úrovni 30. Společnost by tedy měla být bez rizika 

bankrotu (Karas a Režňáková, 2017). 

 

Graf 11: Index bankrotu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Du Pontův rozklad 
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Obrázek 2: Du Pontův rozklad (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek ROE ve sledovaných letech 2017-2018 ukazuje, že ani snížení daňové 

břemene a zvýšení komplexního účinku finanční páky nezabránilo výraznému propadu 

tohoto ukazatele z 11 % na 6 %. Snížení obratu aktiv a ziskovosti tržeb se ukázalo jako 

klíčové pro vývoj ROE. Proto je potřeba se na tyto ukazatele do budoucna zaměřit. 

2.8.5 Spider analýza 

Spider analýza souhrně hodnotí výsledky poměrových ukazatelů (zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity) ve vzájemném srovnání s odvětvím. 

Společnost FERMAT je zařazen dle Administrativního registru ekonomických subjektů 

podle skupiny ekonomických činností CZ-NACE do skupiny C - Zpracovatelský 

průmysl, konkrétněji 28 – Výroba strojů a zařízení. Tento trh byl stanoven jako trh 

relevantní (Český statistický úřad, 2020h).  

Spider analýzy hodnotila dosažené výsledky z roku 2018. 

 

 

 



 93 

 

Tabulka 43:  Spider analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

    FERMAT Odvětví 

RENTABILITA 

Rentabilita VK v % 5,90% 5,00% 

Rentabilita aktiv v % 1,50% 4,60% 

Rentabilita tržeb v % 5,80% 4,00% 

LIKVIDITA 

Běžná likvidita 0,95 1,46 

Pohotová likvidita 0,24 0,87 

Okamžitá likvidita 0,04 0,24 

ZADLUŽENOST 
VK / aktiva v % 25,00% 50,01% 

Úplatné zdroje/aktiva v % 73,00% 66,00% 

OBRÁTKOVOST 

Obrátkovost zásob 1,31 5,32 

Obrátkovost aktiv 0,64 1,16 

Obrátkovost pohledávek 4,92 4,96 

Obrátkovost závazků 0,94 3,14 

 

 

Graf 12: Spider analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Je zřejmé že odvětví dosahuje lepších výsledků pouze v oblasti rentability aktiv. 

U rentability tržeb a vlastního kapitálu dosahuje společnost FERMAT lepších hodnot. 

V případech všech likvidit, tedy likvidity běžné, pohotové a okamžité je na tom odvětví 

lépe. V oblasti zadluženosti se společnost FERMAT od odvětví příliš neliší. Z hlediska 

ukazatelů obrátkovosti lze vidět že je na tom odvětví lépe v případě obrátkovosti zásob, 

aktiv a závazků. Obrátkovost pohledávek společnosti je totožná s odvětvím. 

Na základě komparace společnosti s odvětvím, se společnost ukázala jako finančně 

zdravá a schopna generovat zisk i když ve srovnání s odvětvím společnost dosahovala 

horších či totožných hodnot. 

2.8.6 Specifikace finančního řízení kapitálově spojených osob 

Analýza vlivu finanční řízení kapitálově spojené osoby na americkém trhu bude 

identifikovat, jak finanční řízení kapitálově spojené osoby na americkém trhu ovlivňuje 

finanční hospodaření mateřské společnosti pomocí vybraných finančních poměrových 

ukazatelů. 

Hodnoty poměrových ukazatelů společnosti FERMAT byly již uvedeny, hodnoty 

poměrových ukazatelů americké společnosti LUCAS PRECISION, LLC jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 44: Poměrové ukazatele společnosti Lucas (Zdroj: Vlastní zpracování) 

LUCAS 2014 2015 2016 2017 2018 

ROS 0,66% 1,74% 1,83% 3,51% 5,04% 

ROI 3,96% 10,65% 9,38% 10,11% 7,90% 

ROE 1,69% 4,56% 3,51% 4,39% 4,83% 

ROA 0,76% 1,99% 1,76% 2,74% 2,48% 

Celková zadluženost 55,1% 56,4% 49,9% 37,6% 48,6% 

Koeficient 

samofinancování 
44,9% 43,6% 50,1% 62,4% 51,4% 

Obrat celkových aktiv 1,2457 1,7038 1,3457 1,1499 0,6206 

Obrat stálých aktiv 5,9417 3,3691 8,0574 6,6184 5,1775 

Obrat zásob 3,3649 5,9359 2,3719 3,4258 1,4498 

Obrat pohledávek 22,9269 12,2587 18,1444 25,3139 29,7800 

Obrat závazků 15,4606 77,0033 94,1643 80,1606 58,3789 
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Analýza časových řad 

Analýza časových řad vychází z vypočtených hodnot poměrových ukazatelů. Časové 

řady zachycují hodnoty u jednotlivých u ukazatelů z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

uspořádaných dle časové posloupnosti. Analýza bude pro každého ukazatele hodnocena 

současně z pohledu mateřské i dceřiné společnosti. Čímž dojde k vzájemné komparaci 

jednotlivých hodnot. Jednotlivé hodnoty analýza časových řad LUCAS PRECISION, 

LLC jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Rentabilita tržeb 

Ve sledovaném období nastal rentability tržeb v roce 2017 z hlediska první diference. 

Největší hodnoty však aktiva dosahovala v roce 2018 a naopak nejmenší byla v roce 

2016 u dceřiné. Průměrná hodnota aktiv v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 3,9 % 

u mateřské společnosti a 2,5 % u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

rentabilita tržeb zvýší každý rok o 1 %. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot 

průměrně 1,0krát u mateřské a 1,67 u dceřiné společnosti. 

Rentabilita investic 

Průměrná hodnota rentability investic v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 13 % 

u mateřské společnosti a 8,4 % u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

hodnota sníží každý rok o 2 % u mateřské společnosti a o 1 % u dceřiné zvýší. Tedy 

každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,85krát u mateřské a 1,19krát u dceřiné 

společnosti. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Průměrná hodnota rentability vlastního kapitálu ve sledovaných letech 2014–2018 se 

pohybuje okolo 10 % u mateřské společnosti a 3,8 % u dceřiné. Průměr prvních 

diferencí ukazuje, že se hodnota sníží každý rok o 1 % u mateřské společnosti a o 1 % 

u dceřiné zvýší. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,85krát u mateřské 

a 1,19krát u dceřiné společnosti. 

Rentabilita aktiv 

Průměrná hodnota rentability aktiv ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

3 % u mateřské společnosti a 2 % u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

hodnota ukazatele sníží každý rok o 0,02 % u mateřské společnosti a o 0,5 % u dceřiné 
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zvýší. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,92krát u mateřské a 1,34krát 

u dceřiné společnosti. 

Celková zadluženost 

Průměrná hodnota celkové zadluženosti v letech 2014–2018 se pohybuje okolo 72 % 

u mateřské společnosti a 50 % u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

hodnota sníží každý rok o 0,05 % u mateřské společnosti a o 2 % u dceřiné sníží. Tedy 

každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 1krát u mateřské i u dceřiné společnosti. 

Koeficient samofinancování 

Průměrná hodnota koeficientu samofinancování ve sledovaných letech 2014–2018 se 

pohybuje okolo 26 % u mateřské společnosti a 50 % u dceřiné. Průměr prvních 

diferencí ukazuje, že se hodnota ukazatele zvýší každý rok o 0,06 % u mateřské 

společnosti a o 2 % u dceřiné zvýší. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 

1krát u mateřské i u dceřiné společnosti. 

Obrat celkových aktiv 

Průměrný obrat celkových aktiv ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

0,8 roku u mateřské společnosti a 1,2 roku u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, 

že se hodnota sníží každý rok o 0,11roku u mateřské společnosti a o 0,16 roku u dceřiné 

sníží. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,87krát u mateřské a 0,84krát 

u dceřiné společnosti. 

Obrat stálých aktiv 

Průměrný obrat stálých aktiv ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

2,4 roku u mateřské společnosti a 5,8 roku u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, 

že se hodnota sníží každý rok o 0,43 roku u mateřské společnosti a o 0,19 roku u 

dceřiné sníží. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,85krát u mateřské a 

0,97krát u dceřiné společnosti. 

Obrat zásob 

Průměrný obrat zásob ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 1,9 roku 

u mateřské společnosti a 3,3 roku u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

hodnota sníží každý rok o 0,35 roku u mateřské společnosti a o 0,5 roku u dceřiné sníží. 
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Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,8krát u mateřské i u dceřiné 

společnosti. 

Obrat pohledávek 

Průměrný obrat pohledávek ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 

4,4 roku u mateřské společnosti a 21,7 roku u dceřiné. Průměr prvních diferencí 

ukazuje, že se hodnota sníží každý rok o 0,15 roku u mateřské společnosti a o 1,7 roku 

u dceřiné zvýší. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,97krát u mateřské 

a 1,07krát u dceřiné společnosti. 

Obrat závazků 

Průměrný obrat závazků ve sledovaných letech 2014–2018 se pohybuje okolo 1,2 roku 

u mateřské společnosti a 65,0 roku u dceřiné. Průměr prvních diferencí ukazuje, že se 

hodnota sníží každý rok o 0,15 roku u mateřské společnosti a o 10,7 roku u dceřiné 

zvýší. Tedy každoročně dochází k růstu hodnot průměrně 0,88krát u mateřské a 1,39krát 

u dceřiné společnosti. 

Shapiro-Wilkův test normality 

Získaná data se pomocí Shapiro-Wilkova testu otestují, zda se jedná o normální 

rozdělení. Na hladině významnosti 5 %. 

Stanovení hypotéz pro Shapiro-Wilkův test: 

Ho: Jedná se o normální rozdělení. 

H1: Nejedná se o normální rozdělení. 

Tabulka 45: Test normality (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
p-value 

ROS 0,4097 

ROI 0,33 

ROE 0,6187 

Celková zadluženost 0,2241 

Obrat celkových aktiv 0,4365 

Obrat stálých aktiv 0,1808 

Koeficient samofinancování 0,2029 

Obrat zásob 0,0616 

Obrat pohledávek 0,9852 

Obrat závazků 0,0697 

ROA 0,2839 
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Hodnoty p-value jsou u všech poměrových ukazatelů vyšší než hladina významnosti. 

Přijímá se tedy hypotéza Ho a zamítá hypotéza H1. Shapiro-Wilkův test potvrdil, že se 

jedná se o normální rozdělení. 

Korelační analýza 

Díky ověření normality dat, nyní lze testovat vzájemnou závislost mezi mateřskou 

a dceřinou společností. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu bude měřen 

vzájemný vliv společností. 

Tabulka 46: Korelace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

korelace 

ROS 0,050345 

ROI -0,74676 

ROE -0,66163 

ROA -0,34342 

Celková zadluženost -0,22254 

Obrat celkových aktiv 0,522784 

Obrat stálých aktiv -0,08714 

Koeficient samofinancování -0,17466 

Obrat zásob 0,646734 

Obrat pohledávek -0,24923 

Obrat závazků -0,54333 

 

Statistický významný rozdíl v závislosti se projevuje pouze u čtyř ukazatelů. A to 

u výsledků rentability investic, rentability vlastního kapitálu, obratu zásob, obratu 

závazků.  

Silná, ale nepřímá vazba mezi mateřskou a dceřinou společností byla identifikována 

u ukazatelů rentability investic a vlastního kapitálu. Silná a přímá vazba mezi 

mateřskou a dceřinou společností nastává u ukazatelů obratu celkových aktiv a obratu 

zásob.  

Z výsledných hodnot Pearsonova koeficientu korelace je možné konstatovat, že 

neexistuje statisticky významný vliv mezi finančním hospodařením mateřské a dceřiné 

společnosti, která bude dosaženo, rentabilitou tržeb, celkovou zadlužeností, obratem 

stálých aktiv, koeficientem samofinancování, obratem pohledávek a rentabilitou aktiv. 

Tyto ukazatele nemají vzájemný vliv na hodnotu, které bylo dosaženo. 
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Ukazatelé znázorňující faktory, které nejvíce ovlivňují úspěšnost, resp. neúspěšnost 

finančního hospodaření jsou: rentabilita investic a rentabilita vlastního kapitálu, kdy se 

jedná o negativní dopad.  Tedy maximalizace zisku, vyžaduje kapitál snižování 

rentability. Je třeba řešit efektivní využívání prostředků. A obrátkovost aktiv a zásob, 

kde je zachycen pozitivní vliv hodnot, z důvodu optimalizace majetku, zásob při 

zvyšujících se tržbách. 

Skupině FERMAT lze doporučit, aby se mateřská společnost ve stanovování cílů řídila 

na základě ukazatelů rentability investic, rentability vlastního kapitálu, obrat zásob 

a obratu závazků. 

2.9 Souhrnné hodnocení finanční situace 

Skupina FERMAT byla analyzována v letech 2014–2018. Na základě získaných 

výsledků lze říci, že hodnoty sledovaných ukazatelů jsou na dobré úrovni. 

Skupina FERMAT pracovala v posledních analyzovaných letech na zakázkách, které 

byly z pohledu výrobního vytížení, a i finanční velikosti mnohem náročnější, než 

to bývá standardně. Zakázky měly dlouhý výrobní cyklus a z toho důvodu ovlivnily 

i finanční výkazy celé konsolidační skupiny, protože nebyly k rozvahovému dni ještě 

finálně předány klientům. 

Lze ale říci, že rok 2018 byl pro společnost úspěšný minimálně z toho důvodu, že se ve 

většině případů podařilo zvýšit hodnoty oproti propadu v roce 2017. 

Dílčí aktuální shrnutí 

• nižší likvidita – společnost nedrží své finanční prostředky ve zbytečné likvidní 

formě, což může značit malou solventnost společnosti. Důvodem nižší likvidity 

může být i vyšší zadluženost, 

• klesající rentabilita – ukazatele rentability měly ve sledovaném období vždy 

kladné hodnoty, to znamená dobrou schopnost generovat zisky. Časem ale 

hodnoty rentability vykazují klesající trend, zejména u rentability aktiv, 

• vyšší zadluženost – společnost je financována z větší části cizím kapitálem, což 

je pro potenciální věřitele i společnost samou negativní z hlediska vyššího 

finančního rizika. Nicméně financování vlastními zdroji může být levnější 
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a zvyšovat efektivnost. Ani zadluženost okolo 70 % nesignalizuje problémy 

v oblasti finančního zdraví, 

• provozní ukazatelé nenaznačují problém – ve všech sledovaných letech jsou 

hodnoty na konstantní úrovni, 

• ukazatele aktivity nedosahují nejpříznivějších hodnot – obrat celkových 

aktiv naznačuje nadbytečné množství majetku společnosti. Společnost je 

převážně výrobním podnikem, a proto skladuje větší množství zásob. Tento 

problém se týká stálých aktiv i zásob. Společnost by měla hledat způsoby, jak 

zefektivnit nakládání se svým majetkem. V případě společnosti FERMAT by ale 

zvyšování obratu zásob mohlo být kontraproduktivní, jelikož výrobní cyklus 

společnosti je zdlouhavý a dodací lhůty od dodavatelů jsou v rozmezí 

2-3 měsíců, 

• rozdílové ukazatele v záporných hodnotách. Pro společnost to znamená, že 

nemá dostatečnou finanční rezervu při uhrazení svých krátkodobých závazků, 

• ne příliš příznivé výsledky souhrnných modelů – společnost má sklony podle 

dvou analyzovaných modelů k bankrotu. 

Skupina FERMAT vykazuje v rámci pěti hodnocených období zisk. Společnost si vede 

dobře, nenachází se v záporných číslech, v rámci možností hospodaří kladně.  

Předpokládám, že společnost se bude dále rozvíjet, expandovat na další trhy a bude 

investovat do svého rozvoje a kvality výrobků. 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza přehledně shrnuje silné/slabé stránky společnosti i přehled 

příležitostí/hrozeb, kterým společnost v současné době čelí. 

2.10.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti lze zařadit: 

• Dlouhodobá působnost v oboru, 

• Velký trh se stabilním růstem, 

• Know-how a zkušený personál, 



 101 

 

• Výrobní technologie, 

• Rostoucí tržby, 

• Kvalitní materiál a výrobky, 

• Stabilní společnost, 

• Finanční, účetní a obchodní provázanost celé skupiny FERMAT, 

• Obchodní politika se zaměřením na zahraniční trhy, 

• Důraz na kvalitu výroby, 

• Flexibilita ve výrobě, 

• Vlastní nemovitosti, 

• Dobré výsledky rentability, 

• Spolehlivý obchodní partner. 

2.10.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti lze zařadit: 

• Náročnost výroby, 

• Vyšší zadluženost, 

• Chybějící certifikáty a ocenění, 

• Šedé pásma až nepříznivé bankrotní predikce souhrnných modelů, 

• Množství aktiv uložených v zásobách. 

2.10.3 Příležitosti 

Příležitost má společnost především v: 

• Orientace na výzkum a vývoj do budoucna – investice do technologií, 

• Získání dalších zprostředkovatelských cest, 

• Dotace z Evropské unie, 

• Export do dalších zemí – výrobní potenciál podnik má, 

• Růst průmyslu. 
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2.10.4 Hrozby 

Mezi hrozby společnosti lze zařadit: 

• Všeobecná velká konkurence, 

• Nárůst nákladů (materiál, zaměstnanci, daně...), 

• Vysoké nároky zákazníků, 

• Negativní posilování kurzů CZK/EUR a CZK/USD, 

• Kurzové ztráty, 

• COVID -19, 

• Zastaralost výrobního zařízení – nutné předejít investicemi do vývoje a výroby. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V poslední části práce budou vytvořeny návrhy na zlepšení finanční situace skupiny 

FERMAT, a to především na oblasti, kde výsledky finanční analýzy nejsou pro 

společnost pozitivní.  

Dle výsledků finanční analýzy skupiny FERMAT, společnost finančně hospodaří dobře 

nenachází se v záporných číslech, je finančně zdravá a bez problémů s budoucím 

předpokladem, že společnost se bude do budoucna dále rozvíjet a expandovat na další 

trhy. 

Výsledky analýzy stavových ukazatelů naznačily pokles celkových výsledků 

hospodaření z důvodu především značných kurzových rozdílů plynoucích z aktiv 

a závazků v cizích měnách. 

Proto se návrhy na zlepšení finanční situace skupiny FERMAT budou týkat především 

managementu kurzového rizika, tj. využívání technik k eliminaci negativních 

důsledků změny devizových kurzů na hodnotu podnikových aktiv.  

3.1 Řízení kurzového rizika 

Řízení kurzového rizika vyplývá z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. 

Změna měnového kurzu může působit na dosažené výsledky pozitivně i negativně. 

V důsledku kurzových pohybů se může změnit stav aktiv či pasiv podniku nebo 

možnost že účastník zahraničních obchodů bude vydávat nebo inkasovat jiné hodnoty 

oproti původnímu předpokladu (Režňáková, 2010). 

V případě, že podnik má závazky, pohledávky v cizí měně a jedná se o významnější 

částky, je ekonomicky racionální učinit opatření, které by omezilo případné negativní 

důsledky plynoucí z výkyvů devizového kurzu na zisk podniku. Tyto opatření se 

nazývají zajištěním kursového rizika (Režňáková, 2010). 

3.2 Aktuální situace ve společnosti 

FERMAT vyrábí horizontální vyvrtávačky, tudíž se jeho obor podnikání řadí pod 

zpracovatelský průmysl, pro který je typické, že obchodní případy jsou 
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dlouhodobé s velkým objemem dodávky. Dlouhodobost zakázky, může být pro podnik 

nebezpečný právě z hlediska kurzového rizika, tedy především kurzové ztráty. Navíc je 

to společnost silně orientovaná na export. Podíl exportu na tržbách společnosti je okolo 

40 %. 

Společnost aktuálně při přepočtu využívá CZK jednotky měsíčních kurzů ČNB 

z posledního dne předcházejícího měsíce. Ke dni účetní závěrky jsou vybrané druhy 

aktiv a závazků přepočteny kurzem ČNB, platným při rozvahový den. V případě EUR 

a USD jednotek se využívá denních kurzů národní banky ke dni předcházejícímu 

uskutečnění účetního případu a obdobně jsou ke dni účetní závěrky data cizích měn 

přepočtena kurzem národní banky platným pro rozvahový den.  

Tímto kurzem jsou i přepočteny i údaje účetních závěrek zahraničních účetních 

jednotek. Pro konsolidaci jsou tedy sjednoceny výstupní údaje všech konsolidovaných 

jednotek v měně CZK, a to kurzy ČNB platnými k 31.12. daného roku. 

Praxe ve společnosti je taková, že náklady se účtují, vykazují a počítají v českých 

korunách, ale zákazníkovi je potřeba předložit EUR nebo USD hodnotu. 

Skupina FERMAT využívá tedy hlavně měnové páry CZK/EUR a CZK/USD. 

3.3 Vývoj kurzů CZK/EUR a CZK/USD 

Tabulka 47: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR a CZK/USD (Zdroj: Upraveno dle Ministerstvo 

financí České republiky, 2020) 

Kurz 2014 2015 2016 2017 2018 

CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 

CZK/USD 20,7 24,6 24,4 23,4 21,7 

 

Kurz koruny vůči euru se pohyboval v rozmezí 27,5–25,6 CZK/EUR a v průměru 

dosáhl 26,7 CZK/EUR. Od roku 2013 ČNB začala intervenovat měnu a za cíl si dala 

udržení kurzu na hranici 27 CZK/EUR. Tím se ČR zařadila do systému fixních kurzů. 

Důvodem pro udržení se v tomto úzkém oscilačním pásmu je podpora domácí 

ekonomiky, zvýšení cenové hladiny v ČR a snížení importu. Od roku 2017 ČNB 

skončila s intervencí a kurz ve sledovaném období posiloval.  
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Kurz koruny vůči dolaru se pohyboval v rozmezí 20,7–24,6 CZK/USD a v průměru 

dosáhl 22,9 CZK/USD. Ve sledovaném období dochází k posilování koruny vůči 

americkému dolaru až na rok 2015, kdy kurz koruny vůči dolaru výrazně oslabil. 

Koruna v posledních měsících oslabila výrazněji proti euru než proti dolaru, což je 

zapříčiněno posilování eura vůči dolaru. Mnozí investoři, kteří si dříve půjčili za nízké 

sazby eura a investovali je různě po světě do rizikových aktiv, nyní v nejistotě 

budoucího vývoje situace tyto nákupy ukončují a nakupují zpět eura.  

Prognózy vývoje kurzů jsou i nadále takové, že koruna bude opět posilovat, avšak 

pomaleji, než tomu bylo v předchozích letech, a to díky méně příznivému vývoji 

platební bilance. I nadále bude ve směru posilování koruny působit reálná konvergence 

české ekonomiky a kladný úrokový diferenciál ČR vůči eurozóně. 

Posilování měny vede ke snížení exportu zboží a služeb, tím pádem ke snížení 

konkurence schopnosti podniků v zahraničí. 

Tabulka 48: Predikce vývoje měnového kurzu CZK/EUR a CZK/USD (Zdroj: Upraveno dle 

Ministerstvo financí České republiky, 2020) 

Predikce kurzů 2019 2020 2021 

CZK/EUR 25,7 25,4 25,1 

CZK/USD 22,9 22,8 22,5 

  

 

Graf 13: Vývoj měnových kurzů (Zdroj: Upraveno dle Ministerstvo financí České republiky, 2020) 

Pokud by si například v roce 2019 stanovila svůj kalkulační kurz na 22,9 CZK/USD 

a při takovém kurzu potvrdila objednávku a zaplacení objednávky by bylo až v roce 
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2020 dojde bez jakéhokoliv zajištění u dlouhodobějších zakázek ke kurzové ztrátě. 

Protože se kurzu pohyboval kolem 22,8 CZK/USD. Tento korunový rozdíl je pak při 

objemu 100 000 USD po dokončení zakázky roven právě 10 000 CZK kurzové ztráty. 

Kurzy koruny vůči euru a dolaru od budou nyní ještě více kolísat vlivem nejistoty na 

zahraničních trzích. 

3.4 Návrhy na eliminaci kurzového ztráty 

Nabídka produktů nabízených obchodními bankami nebo soukromými společnostmi 

sloužící k zajištění kurzového rizika, je ve všech bankách či soukromých společnostech 

podobná. Banky či soukromé společnosti nabízejí zejména tyto finanční deriváty: 

• Měnový spot, 

• Měnový forward, 

• Měnový swap, 

• Měnovou opci. 

Jednotlivé návrhy sloužící na eliminaci kurzové ztráty, budou demonstrovány ve 

výpočtech na ilustrativních případech v CZK/USD kurzu. 

3.4.1 Měnový spot 

Měnový spot by společnost mohla využít v případě, že společnost potřebuje nutně 

a promptně konvertovat cizí měnu na české koruny. Nebo by společnost mohla měnový 

spot využít, když dojde na trhu k velkému oslabení české koruny vůči euru či dolaru 

a společnost by měla momentálně volné finanční prostředky na svém devizovém účtu 

vedeném v eurech nebo dolarech. Na základě prognózy vývoje kurzu dolaru pro rok 

2019 se doporučuje využít kurz nad 23,0 CZK/USD. 

Výpočet 

Společnost má na účtu volné finanční prostředky ve výši 100 000 USD, které nebudou 

využity pro žádné platby v eurech. Společnost však potřebuje realizovat platby 

v českých korunách. Účetní kurz je stanoven na částku 23,00 CZK/USD, avšak na trhu 

došlo k výjimečnému oslabení české koruny vůči euru na kurz 23,10 CZK/USD. 
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Protože se finanční prostředky vztahují k nezajištěným obchodům, je vhodné realizovat 

prodej finančních prostředků v eurech spotem.  

Kurzový zisk bude: 

(23,10 – 23,00) * 100 000 USD = 10 000 Kč 

Využívání měnových spotů předpokládá, že společnost má na svém devizovém účtu 

volné finanční prostředky, které nebudou použity na žádné platby v dolarech. Využití 

finančních derivátů dává ještě vetší smysl při zajištění se proti měnovému riziku, když 

společnost ještě nemá k dispozici peněžní prostředky na svém devizovém účtu, ale má 

nasmlouvány kontrakty, ze kterých ji poplynou peněžní prostředky v dolarech v blízké 

době. 

3.4.2 Měnový forward 

Měnový forward představuje smlouvu o výměně pevné peněžní částky v hotovosti 

v jedné měně za pevnou částku v hotovosti v měně druhé k určitému datu 

v budoucnosti, a to za předem stanovený kurz. Měnový forward je výhodné využít 

v případě, že společnost má uzavřené kontrakty, ze kterých ji v blízké budoucnosti 

poplynou příjmy v dolarech a předpokládá, že tyto přijaté platby nebude potřebovat 

k placení závazků v dolarech, ale spíše k placení svých závazků v českých korunách. 

Měnový forward je vhodné využít v době, kdy je kurz na trhu v den jeho sjednání 

podobný kalkulovanému kurzu obchodního případu, který se tímto kurzem zajišťuje. Je 

tedy vhodné využít měnového forwardu, když je kurz české koruny vůči dolaru na 

hodnotě v rozmezí od 23,10 až 22,90 CZK/USD, pokud je předpoklad, že budoucí 

situace na trhu bude negativně ovlivňovat situaci společnosti. S uzavřením forwardové 

operace nejsou spojeny žádné poplatky. Kompenzace za riziko je zakomponována již do 

forwardového kurzu. 

Výpočet 

Společnost uzavře s bankou měnový forward na šest měsíců na prodej 100 000 USD. 

Forwardový kurz byl stanoven za předpokladů, že úroková míra na domácí depozita činí 

2 % p.a. a na dolarová depozita činí 2,5 % p.a. Forward se sjednal na období od 
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1.7.2019 do 31.12.2019. K datu sjednání byl kurz vyhlášen ČNB 23,22 CZK/USD 

a k datu vypořádání činil kurz ČNB 23,11 CZK/USD. 

𝐹𝑅 =
𝑆𝑅 ∙ (1 + 𝐼𝑅𝐷 ∙

𝑡
360)

1 + 𝐼𝑅𝐷 ∙
𝑡

360

=
23,22 ∙ (1 + 0,02 ∙

180
360)

1 + 0,025 ∙
180
360

= 23,17  

(23,17 – 23,11) * 100 000 USD = 6 000 Kč 

Příklad ilustruje, že sjednaný forwardový kurz je vyšší, než byl skutečný aktuální kurz 

ČNB. Společnost by takovým to zajištěním dosáhla zisku 6 000 Kč v důsledku pohybu 

kurzu. 

Je potřeba pořád brát v potaz, že kurz české koruny vůči dolaru se může pohnout 

naopak opačným směrem a společnost by tak dosáhla ztráty. 

3.4.3 Měnový swap 

Měnový swap znamená dočasnou výměnu jedné měny za jinou měnu na pevně 

stanovené období s dohodou o zpětné výměně těchto měn za předem stanovený 

devizový kurz. Swapy je vhodné použít v případě posunu již zajištěných operací, a to 

z důvodu, že společnost buď ještě neobdržela cizí měnu, na kterou měla sjednáno 

zajištění nebo naopak společnost v současné době nemá dostatek volných finančních 

prostředků v českých korunách na nákup cizí měny. Zajištění formou měnového swapu 

je vhodné v době, kdy je kurz zpětného odkupu vyšší než současný spotový kurz, 

protože společnost tak obdrží zpět více jednotek měny, než kolik původně zaplatila. 

Výpočet 

Společnost má na svém bankovním účtu vedeném v českých korunách volné finanční 

prostředky ve výši 10 000 000 Kč. Současně však musí v tomto okamžiku zaplatit 

100 000 USD svému zahraničnímu dodavateli. Společnost má za měsíc obdržet od 

svého zahraničního odběratele částku 100 000 USD za prodané zboží. Kurz k roku 2019 

činí 22,9 CZK/USD. Společnost bude chtít zajistit své kurzové riziko, a tak uzavře 

s bankou swapový kontrakt, na jehož základě banka prodá společnosti 100 000 USD za 

kurz 22,9 CZK/EUR. Současně se ale banka zaváže, že za sjednanou dobu – měsíc 

odkoupí od společnosti zpět 100 000 USD za současný kurz. 
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V případě, že by společnost neprovedla swapovou operaci, dosáhla by z případného 

nárůstu kurzu eura zisk. Naopak pokud by kurz eura poklesl, společnost by vykázala 

ztrátu.  

3.4.4 Měnová opce 

Měnová kupní opce představuje právo koupit určité množství cizí měny za předem 

stanovenou částku v předem nebo do předem stanoveného okamžiku (evropská nebo 

americká opce). Měnová prodejní opce zase představuje právo prodat pevné množství 

cizí měny za předem stanovenou částku v předem stanoveném okamžiku. 

Využití měnové opce je vhodné v době, kdy si společnost chce ponechat místo pro 

případ, že by šel trh v její prospěch a zároveň si chce stanovit minimální úroveň kurzu, 

za kterou obchod sjedná. Nákupem měnové opce si společnost zajistí své měnové riziko 

tím způsobem, že k dohodnutému datu může sjednaný kurz využít, ale i nevyužít 

(pokud by aktuální tržní kurz v dohodnutém dni byl pro společnost výhodnější než kurz 

dříve sjednaný). 

Výpočet 

V případě společnosti FERMAT, která prodává své výrobky do zahraničí, je výhodné se 

zajistit proti znehodnocení české koruny vůči dolaru nákupem prodejní opce. 

Společnost tak získá právo prodat dohodnuté množství dolarů za sjednanou cenu.  

Například pokud společnost ví, že za šest měsíce obdrží platbu za dodávku v dolarech 

a obává se oslabení kurzu dolaru vůči české koruně, koupí právo prodat dolary 

například v kurzu 23 CZK/EUR. V případě oslabení kurzu dolaru na nižší hodnotu 

například na 22,9 CZK/EUR společnost vydělá. V opačném případě, kdy kurz dolaru 

posílí na hodnotu například 23,10 CZK/EUR, společnost nevyužije své právo prodat, 

ale zvolí výhodnější příležitost prodat peněžní prostředky v dolarech na hotovostním 

trhu, přičemž zisk bude snížen o cenu opce. 

3.5 Shrnutí 

Společnosti, které obchodují v mezinárodním prostředí, inkasují cizí měnu za vyvezené 

zboží nebo naopak cizí měnou platí za zboží dovezené, právě proto jsou zpravidla 



 110 

 

vystaveni riziku ztráty v souvislosti s pohybem kurzů cizích měn. Změna kurzů může 

v konečném důsledku znamenat pro podnik výraznou nebo dokonce úplnou ztrátu 

provozního zisku (kurzová ztráta může převýšit obchodní marži). Vzhledem k tomu 

může být značně oslabena konkurenceschopnost samotné společnosti nebo dokonce 

ohroženo i její další fungování. Pro proexportní podniky je měnová politika České 

národní banky stěžejní záležitostí. 

Tabulka 49: Shrnutí doporučení pro využití finančních derivátů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

MĚNOVÝ SPOT 

Společnost má k dispozici volné peněžní 

prostředky v dolarech, ale zároveň nedostatek 

prostředků v českých korunách, kterými 

potřebuje hradit své závazky. 

Společnost disponuje volnými prostředky 

v eurech a došlo k výraznému oslabení kurzu 

české koruny vůči dolaru. 

MĚNOVÝ FORWARD 

Společnost nedisponuje volnými peněžními 

prostředky, ale má nasmlouvané kontrakty, ze 

kterých ji v budoucnosti mají plynou příjmy 

v dolarech. 

MĚNOVÝ SWAP 

Společnost má dostatek peněžních prostředků 

v českých korunách, ale nemá k dispozici 

peněžní prostředky v dolarech, které potřebuje 

k úhradě závazku v cizí měně. Současně ale 

ví, že v blízké budoucnosti obdrží od svých 

odběratelů úhrady v dolarech, které 

společnost nebude potřebovat k placení. 

MĚNOVÁ OPCE 

Společnost si chce nechat právo obchod 

neuzavřít v případě vývoje kurzu dolaru vůči 

české koruně v její neprospěch. 
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Hlavním cílem využití navrhovaných finančních derivátů je zajištění se proti 

kurzovému riziku. Není nutné, aby společnost na transakcích dosahovala zisk, ale 

podstatné je, že společnost sníží, tedy minimalizuje své kurzové ztráty. 

Z uvedených návrhů považuji za nejvhodnější pro společnost FERMAT využití 

měnových forwardů, které nejvíce vyhovuje potřebám společnosti na základě provedené 

analýzy finanční situace podniku a prognózy vývoje kurzu dolaru. 

Společnost FERMAT by se měla především zaměřit na systematické řízení svých 

kurzových rizik, jejich pravidelné sledování a větší kooperaci dceřiných poboček v této 

oblasti. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současnou úroveň finančního zdraví vybraného 

mezinárodně působícího podnikatelského subjektu a na základě výsledků analýzy 

formulovat návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech finančního 

hospodaření. 

Diplomová práce je rozdělená do tří hlavních částí, a to na teoretickou, analytickou 

a návrhovou část.  

V první části diplomové práce, tedy v části teoretické, jsou vymezeny základní pojmy 

kapitálově spojených osob, finanční analýzy a detailněji jsou rozepsány metody finanční 

a strategické analýzy, které jsou základním východiskem pro druhou část práce.  

Druhou část bakalářské práce tvoří část analytická. Tato část se zabývá analýzou 

finanční situace skupiny FERMAT za posledních 5 let. Konkrétně situací z let 2014 až 

po rok 2018. Nejprve je představena společnost a následně byla provedena strategická 

analýza pro posouzení vnějších faktorů ovlivňujících její postavení na trhu.  Finanční 

situace je posouzena na základě analýzy absolutních ukazatelů, tedy rozboru rozvahy 

a výkazu zisku a ztrát. Následně je provedena analýza rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Analýzy uzavírají analýzy soustav ukazatelů, které hodnotí finanční 

hospodaření společnosti komplexně. Výsledné hodnoty jsou srovnávány 

s doporučenými hodnotami a průměrem odvětví.  Dále je provedena analýza vlivu 

finanční řízení kapitálově spojené osoby na americkém trhu. Závěrem je provedeno 

shrnutí finančního zdraví společnosti. Vyzdviženy jsou silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby finanční situace společnosti ve SWOT analýze, která vychází z výsledků 

strategické a finanční analýzy. 

Dle výsledků skupina FERMAT vykazuje v rámci pěti hodnocených období zisk. 

Společnost si vede dobře, nenachází se v záporných číslech, v rámci možností hospodaří 

kladně. Předpokládám, že společnost se bude dále rozvíjet, expandovat na další trhy 

a bude investovat do svého rozvoje a kvality výrobků. 
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Třetí část bakalářské práce tvoří část návrhová. Na základě získaných výsledků 

v analytické části práce byly doporučeny návrhy řešení, které by mohly zlepšit finanční 

situaci analyzované společnosti. Konkrétně se jedná o návrhy zajištění proti kurzovému 

riziku, respektive proti kurzovým ztrátám. Jako opatření snížení ztrát z kurzových 

rozdílů byly navrženy různé druhy možností využití finančních derivátů, vztahující se 

ke konkrétní situaci ve společnosti. 

Při správném použití těchto nástrojů společnost může minimalizovat své kurzové ztráty 

a v budoucnu může využit tyto získané finanční prostředky, které lze dále zhodnocovat.  
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Příloha 1: Konsolidovaná rozvaha skupiny FERMAT (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Fermat, 2020) 
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Příloha 2: Konsolidovaný VZZ skupiny FERMAT (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Fermat, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Příloha 3: Hodnoty z výkazů LUCAS PRECISION, LLC (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle Lucas Precision, 2020) 

         

Lucas Precision v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 158 471 234 398 166 765 119 760 82 431 

Provozní VH 2 125 6 551 5 881 6 571 5 397 

Nákladové úroky 1 224 2 461 2 832 2 366 1 239 

EBT 1 038 4 089 3 049 4 205 4 158 

EAT 968 2 732 2 181 2 855 3 296 

Celkové aktiva 127 216 137 571 123 927 104 144 132 831 

Dlouhodobý majetek 26 671 69 572 20 697 18 095 15 921 

Oběžné aktiva 100 544 67 999 103 230 86 049 116 910 

Zásoby 47 096 39 488 70 309 34 958 56 857 

Pohledávky 6 912 19 121 9 191 4 731 2 768 

Peněžní prostředky 38 635 4 240 20 935 38 137 56 215 

Celkové pasiva 127 216 137 571 123 927 104 144 132 831 

VK 57 154 59 953 62 135 64 989 68 285 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje 70 062 77 618 61 792 39 155 64 546 

Krátkodobé závazky 70 062 76 051 61 249 39 155 64 546 

Závazky z OV 10 250 3 044 1 771 1 494 1 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Příloha 4: Analýza časových řad LUCAS PRECISION, LLC (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Lucas Precision, 2020) 

 

ROS rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 0,00655 - -

2015 2 2 0,01744 0,0109 2,6633 

2016 3 3 0,01828 0,0008 1,0481 

2017 4 4 0,03511 0,0168 1,9204 

2018 5 5 0,05044 0,0153 1,4366 

ROI rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 0,03958 - -

2015 2 2 0,10647 0,0669 2,6902 

2016 3 3 0,09383 -0,0126 0,8813 

2017 4 4 0,10111 0,0073 1,0776 

2018 5 5 0,07904 -0,0221 0,7817 

ROE rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 0,01694 - -

2015 2 2 0,04557 0,0286 2,6905 

2016 3 3 0,03510 -0,0105 0,7703 

2017 4 4 0,04393 0,0088 1,2515 

2018 5 5 0,04827 0,0043 1,0987 

Celková zadluženost rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 0,55073 - -

2015 2 2 0,56420 0,0135 1,0245 

2016 3 3 0,49862 -0,0656 0,8838 

2017 4 4 0,37597 -0,1226 0,7540 

2018 5 5 0,48593 0,1100 1,2925 

Obrat celkových oktiv rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 1,24568 - -

2015 2 2 1,70383 0,4581 1,3678 

2016 3 3 1,34567 -0,3582 0,7898 

2017 4 4 1,14995 -0,1957 0,8546 

2018 5 5 0,62057 -0,5294 0,5397 

Obrat stálých aktiv rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 5,94170 - -

2015 2 2 3,36914 -2,5726 0,5670 

2016 3 3 8,05745 4,6883 2,3915 

2017 4 4 6,61840 -1,4390 0,8214 

2018 5 5 5,17750 -1,4409 0,7823 

Koeficient rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

samofinancování 2014 1 1 0,44927 - -

2015 2 2 0,43580 -0,0135 0,9700 

2016 3 3 0,50138 0,0656 1,1505 

2017 4 4 0,62403 0,1226 1,2446 

2018 5 5 0,51407 -0,1100 0,8238 

Obrat zásob rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 3,36485 - -

2015 2 2 5,93593 2,5711 1,7641 

2016 3 3 2,37189 -3,5640 0,3996 

2017 4 4 3,42583 1,0539 1,4443 

2018 5 5 1,44980 -1,9760 0,4232 

Obrat pohledávek rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 22,92694 - -

2015 2 2 12,25867 -10,6683 0,5347 

2016 3 3 18,14438 5,8857 1,4801 

2017 4 4 25,31389 7,1695 1,3951 

2018 5 5 29,77999 4,4661 1,1764 

Obrat závazků rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 15,46059 - -

2015 2 2 77,00329 61,5427 4,9806 

2016 3 3 94,16431 17,1610 1,2229 

2017 4 4 80,16064 -14,0037 0,8513 

2018 5 5 58,37890 -21,7817 0,7283 

ROA rok i xi yi yi 1di(y) 1di(y) ki(y) ki(y)

2014 1 1 0,00761 - -

2015 2 2 0,01986 0,0122 2,6099 

2016 3 3 0,01760 -0,0023 0,8862 

2017 4 4 0,02741 0,0098 1,5577 

2018 5 5 0,02481 -0,0026 0,9051 

1,39 

0,0195 0,0043 1,34 

65,0335 10,7296 

0,81 

21,6848 1,7133 1,07 

3,3097 -0,4788 

0,97 

0,5049 0,0162 1,03 

5,8328 -0,1910 

0,97 

1,2131 -0,1563 0,84 

0,4951 -0,0162 

1,19 

0,0380 0,0078 1,30 

0,0840 0,0099 

1,67 0,0256 0,0110 
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