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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního 

zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod 

finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou k efektivnímu 

využívání zvolených zdrojů podniku na základě zjištěných problémů, které vyplývají z 

hodnocení současného finančního stavu společnosti.  

Abstract 

The Master’s thesis deals with the evaluation and assessment of the financial situation 

and of the financial health of the company BLANESTA, s.r.o. throughout the years 

2008 to 2011 by means of selected methods of financial analysis. The aim of this work 

is to propose changes leading to the efficient use of business resources chosen on the 

basis of the potential problems that will arise from the evaluation of the current 

financial state of the company. 
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Úvod 

Téma předkládané práce Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

je a bude vždy aktuální pro všechny typy podniků nehledě na jejich velikost, zaměření a 

organizační strukturu. Každý podnik musí sledovat vývoj toků finančních prostředků v 

čase a podle tohoto vývoje řešit své finanční možnosti. Konkurenceschopná společnost 

je závislá na inovacích a neustálém zlepšování se v celém spektru svých činností. Je 

nezbytné, aby budovala své postavení a ekonomickou situaci a vyhledávala další 

příležitosti, analyzovala své okolí a vnitřní strukturu. Finanční analýza (dále jen FA) je 

jednou z hlavních metod řízení podniku, jež může společnosti odhalit nedostatky, které 

by se mohly negativně projevovat v celkovém řízení a dosahování vytyčených 

podnikových cílů. Správně zvolená finanční strategie podniku, na základě poznatků z 

FA, pomáhá v získání náskoku před konkurencí. 

V dalších kapitolách předkládané práce je posuzována finanční situace a finanční zdraví 

podniku BLANESTA, s.r.o. v období 2008 až 2011. BLANESTA je společnost s 

ručením omezeným pohybující se na úrovni malé až střední velikosti s úzkou 

organizační strukturou. Řízení financí je hlavní náplní ekonomického úseku podniku, 

ale stávající rozhodování mají za úkol jednatelé a ředitel společnosti. FA v podniku je 

sledována v nepravidelných časových úsecích, ale není prováděna systematicky a 

komplexně, a proto systematické zpracování a vyhodnocování v pravidelných 

intervalech bude určitě přínosem pro budoucí efektivní řízení. 

Podkladem pro zpracování FA jsou data získaná z účetních výkazů, kterými každá 

společnost, a tedy i BLANESTA, dokumentuje své ekonomické výsledky. Výsledné 

ukazatele jsou pak poměřovány a vyhodnocovány na základě metodických kritérií 

použitých metod FA. Správná interpretace závěrů FA však závisí i na znalosti dílčích 

poměrů ve společnosti, pro kterou je tato analýza sestavována, neboť výsledky slouží 

jako podklad pro strategické, taktické a operativní plánovaní, jež by mělo být 

konzistentní a provázané. 

Předkládaná práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část s názvem Hodnocení 

aktuálního stavu společnosti se zaměřuje na základní informace o hodnocené 

společnosti BLANESTA a analýzu současného postavení v rámci trhu. Závěrem této 
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kapitoly jsou definovány silné a slabé stránky společnost, příležitosti i hrozby. Cílem 

této dílčí části je začlenit informace o vnitřním a vnějším prostředí společnosti, jež by 

mohly být relevantní pro navrhovaná doporučení a které neobsahují tradiční metody FA. 

Druhá část práce s názvem Teoretické základy FA má za úkol popsat metody FA, 

z nichž se vychází v následujících analýzách provedených na daném podniku. Použity 

jsou deterministické metody kvůli charakteru společnosti a jejího poměrně 

krátkodobého působení na trhu. Třetí analytická kapitola práce hodnotí podnik pomocí 

některých analýz finančních ukazatelů, jež pomáhají utvořit si celkový finanční pohled 

na podnik BLANESTA. Poslední část předkládané práce s názvem Shrnutí a 

doporučení pro zlepšení finanční situace shrnuje výsledky z předchozí kapitoly a jsou 

zde uvedeny návrhy, jejichž realizací by mohla hodnocená společnost zlepšit své 

postavení na konkurenčním trhu. 

 

Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zhodnotit finanční situaci podniku za zvolné období, posoudit 

finanční zdraví podniku na základě aplikace finančních ukazatelů a navrhnout změny 

k efektnějšímu využívání zdrojů společnosti. 

Dílčím cílem je navrhnou model FA obsahující ukazatele vhodné pro analyzovanou 

společnost pro periodické sledování v různých časových horizontech. 

 

Metody použité při zpracování diplomové práce 

Při zpracování  DP byly v jednotlivých částech použity následující pracovní metody:  

· Pozorování – jež bylo využito především v první části předkládané práce při 

obecném popisu společnosti. Tato metoda je charakterizována jako cílevědomé, 

plánovité a systematické sledování skutečností, jež se získávají v daném podniku 

osobně, při sledování jeho běžných činností. 
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· Srovnávání – se považuje za základní metodu hodnocení. Zejména v analytické 

části práce byly srovnávány údaje z účetních výkazů a u některých byly zjištěny 

pozitivní či negativní trendy hodnocené z ekonomického pohledu. 

 

· Analýza – je to komplexní metoda rozložení daného předmětu, jevu či situace na 

jednotlivé dílčí části, jež jsou podrobeny zkoumání zvlášť, bez které by nebylo 

možné pochopení vzájemných vztahů probíhajících uvnitř podniku a jeho okolí, 

vzhledem k jeho celkové situaci.  

 

· Syntéza – sjednocuje dílčí celek a napomáhá k pochopení vzájemných 

významných souvislostí. 

 

· Abstrakce a klasifikace – metody použité zejména k výběru důležitých částí 

předkládané práce a jejich logickému uspořádání, vzhledem k obsahu a 

návaznosti na dílčí části.  

 

· Indukce a dedukce – obě metody spolu úzce souvisí, pomocí nichž si můžeme 

ověřovat teoretické poznatky s praxí a naopak. Indukce a dedukce byly využity 

na vyvození závěrů FA.1 

  

                                                 
1 SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 
2. vyd. 2007. 66 s. ISBN 978-80-245-1212-9. s. 19-23 
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1 Hodnocení aktuálního stavu společnosti 

V této části předkládané práce je popsána historie společnosti  BLANESTA od jejího 

vzniku a její umístění na trhu. 

1.1 Charakteristika společnosti 

BLANESTA, s.r.o. je strojírenský podnik sídlící v Blansku v Jihomoravském kraji. Jeho 

vznik je datován od roku 2005, kdy byla provedena transformace bývalé společnosti 

ČBN, s.r.o. založené v roce 1996 na nové uspořádání a novou vlastnickou strukturu. 

Převod je dokumentován vytvořeným logem společnosti uvedeným níže na obrázku. 

Výrobní program společnosti je strojírenská výroba a výroba svařenců včetně 

opracování z oborů vodních strojů a hydrotechnických zařízení, zařízení pro 

elektrotechniku a energetiku, zařízení pro stroje a výrobní linky včetně jejich 

kompletace. Společnost dlouhodobě spolupracuje se zahraničními subjekty Uniloy 

Milacron – Německo, Andritz Hydro – Rakousko, Steinenmann – Švýcarsko, Siemens - 

Německo a tuzemskými společnostmi Strojírny Brno, ČKD Blansko Engineering, 

Falkria a další. 

 

Obrázek 1: Návrh loga společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování podle2) 

1.1.1 Základní údaje podniku 

Charakteristika základního právního vymezení podniku je zpracována v následující 

tabulce. 

 

 

                                                 
2 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
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Tabulka 1: Základní údaje o společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Údaj 
Obchodní název BLANESTA, s.r.o. 

Sídlo Blansko, Svitavská 2392/7b, 67801 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 269 57 582 

Daňové identifikační číslo CZ 269 57 582 

Datum vzniku společnosti 4. března 2005 

Základní kapitál 200 000 Kč 

Vlastníci 
Ing. Ladislav Hasoň 
Ing. Miroslav Novohradský 

Jednatelé  
Ing. Ladislav Hasoň 
Ing. Miroslav Novohradský 

Předmět podnikání dle živnostenského 
oprávnění 

Kovoobráběčství, nástrojářství, zámečnictví a 
velkoobchod 

 

1.1.2 Cíle společnosti 

Hlavním cílem společnosti od počátku podnikání ve strojírenské výrobě je zajištění 

dlouhodobého zisku svým vlastníkům. Zkvalitňování výroby řídicími systémy. 

Zvyšování kapitálové vybavenosti pro zvýšení výkonů a konkurenceschopnosti podniku. 

Zvyšování tržního podílu produkce na zahraničních trzích v Rakousku, Německu a 

Švýcarsku a dále zvyšovat tržní podíl i na tuzemském trhu. 

1.1.3 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání, jak již bylo uvedeno výše, je strojírenská výroba 

definovaná podle CZ-NACE 25620.  

Produkty společnosti pokrývají specifické požadavky širokého spektra oborů 

průmyslové výroby. Jsou zde vyráběny:  

· Modely vodních turbín všech typů,  

· komponenty pro generátory a elektrické motory (statorové skříně, ložiskové štíty, 

kryty chladičů a ložisek apod.),  
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· svárkové sestavy do hmotnosti 8 tun a jejich opracování frézováním, 

soustružením a vrtáním pro nejrůznější výrobní obory jako jsou vodní stroje, 

zdvihací mechanismy atd., 

· montáž strojů a zařízení a jejich povrchová úprava,  

· nákup zboží za účelem prodeje, především komponentů na výše uvedené 

výrobní obory. 

Jedná se o typickou zakázkovou výrobu s atypickými vlastnostmi výrobku, jež navrhne 

zákazník. Výrobky jsou produkovány v menším množství mnoha různých druhů, které 

se liší svým tvarem, velikostí a hmotností, a proto jednotlivé výrobky nemají pevně 

stanovený pohyb po pracovišti. 

Ukázku výroby můžete vidět na následujících obrázcích. Jsou to pořízené fotografie 

z výrobní haly. Zleva je Spirála pro vodní turbínu typu Francis, uprostřed rozvaděč 

Kaplanovy turbíny a vpravo je oběžné kolo Francis. 

 

Obrázek 2: Spirála; Rozvaděč - Kaplanova turbína, OK Francis (Zdroj: INZ3) 

1.1.4 Historie podniku 

Jak již bylo uvedeno BLANESTA, s.r.o. vznikla přeměnou společnosti ČKD Blansko 

Nástrojárna, s.r.o. založené v roce 1996. Díky zkušenosti managementu a kvalifikaci 

výrobních dělníků z tohoto období mohl podnik od roku 2005 upevňovat svoji pozici a 

za 8 let svého působení na trhu zdvojnásobit svůj tržní obrat. Výrobní program navazuje 

na tradici obrábění a kovovýroby v oborech, jež byly uvedeny v předchozí části. 

Současným majitelem společnosti BLANESTA, s.r.o. byla v  roce 2004 zakoupena část 

likvidovaného výrobního areálu firmy ADAST v centru města Blanska. V těchto 
                                                 
3 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
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prostorách byl založen v roce 2005 tento strojírenský podnik. Rekonstrukční práce 

započali v roce 2005, kdy byly vybudovány administrativní prostory a opatřeny 

výpočetní technikou, nábytkem a výrobní haly byly osazeny základním strojním 

vybavením. Od počátku vzniku bylo v podniku zaměstnáno cca 30-35 zaměstnanců a 

výroba se z počátku zaměřovala na jednoduché svárkové konstrukce a jejich obrábění 

prováděné z části v kooperaci s ostatními podniky v okolí firmy.  

Modernizace strojového zařízení byla a je prováděna ve společnosti postupně. Již v roce 

2005 umožnili instalované stroje a technologie přesnější obrábění svárkových sestav. 

V roce 2007 bylo zakoupeno další výkonné strojové zařízení, které umožňuje obrábět 

rozměrnější výrobky a tím zmenšuje nutnost kooperace s ostatními podniky. V roce 

2009 bylo pořízeno 3D měřící zařízení, které znamenalo zkvalitnění kontroly operací 

nezbytných pro výrobu náročných dílů a otočný stůl k horizontální vyvrtávačce, jež 

nahradil manipulaci a upínání obrobků jeřábem, a tím zvýšil rychlost a kvalitu 

prováděných procesů obrábění. Zavedení poloautomatického řídicího systému zvětšilo 

výrobních kapacity, dělení a přípravu materiálu na produkci přesných dílů a modelů 

vodních turbín. 

V roce 2010 byla instalována malá vyvrtávačka a fréza na úpravu komponent pro 

modelová zařízení upravující v systému 3D a v roce 2011 byla instalována 

programovatelná horizontální vyvrtávačka pracující s programy ve 3D soustavě, jež 

umožňuje opracování tvarových ploch pro komponenty vodních strojů a přípravu 

materiálu na produkci přesných dílů pro různé stroje a modely vodních turbín.4 

Podnik je nyní schopen vyrobit špičkové modely vodních turbín s maximálními 

požadavky na přesnost. Postupně došlo i k rozšiřování výrobních prostor. Dnes je 

produkce vyráběna ve třech výrobních halách s celkovou výrobní plochou 3000 m2. 

Od roku 2008 společnost disponuje systémem managementu kvality stanoveným a 

certifikovaným normou ISO 9001:2009 a od roku 2011 je certifikován Det Norske 

Veritas (dále jen DNV) pro výrobu svařenců splňující nejnáročnější kritéria výroby. 

Vnitřní systém řízení jakosti je na vysoké úrovni, kterou každoročně auditují 

                                                 
4 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
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odběratelské společnosti - výrobci nejnáročnějších strojů, jako jsou Siemens, Andritz a 

DNV.5 

1.1.5 Organizační struktura 

Organizační schéma společnosti lze charakterizovat jako liniově-štábní. Skládá se ze 7 

úseků a pracovišť. Nejvyšším řídícím orgánem společnosti jsou 2 jednatelé společnosti, 

kteří mohou samostatně jednat jménem společnosti. Za jednotlivé odborné úseky a 

pracoviště jsou zodpovědní vedoucí úseků, kteří jsou jmenováni ředitelem společnosti a 

schvalováni a jmenováni jednateli společnosti.  

Ředitel společnosti vykonává hlavně následující činnosti: 

· Je zodpovědný za chod společnosti a efektivní využívání majetkových, 

personálních a finančních prostředků společnosti ke splnění jejího poslání, 

kterým je dosažení maximálního výnosu z vyráběné produkce. 

· Řídí vedoucí odborných úseků, sleduje a kontroluje vývoj v jednotlivých 

činnostech v úsecích a koriguje jejich pracovní postupy. 

· Vystupuje jménem společnosti v rozsahu působnosti určené vrcholným řídícím 

orgánem společnosti. 

Technický úsek – zajišťuje zejména zpracování technické dokumentace pro výrobu a 

výstupní dokumentace k zakázkám, vzhledem k použitému materiálu a pracovního 

postupu. Dále se zabývá údržbou strojů a kontrolou stavebních objektů společnosti. 

Obchodní úsek – má na starosti poptávkové a nabídkové činnosti, vše od počátečních 

kalkulací, objednání materiálu a sledování zakázky výrobou po konečnou fakturaci.  

Výrobní úsek – zprostředkovává dělení materiálu na zakázku, zadává do výroby 

jednotlivé zakázky a zabezpečuje provoz dílny. Dále zabezpečuje školení zaměstnanců 

pracujících v provozu. 

                                                 
5 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
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Personální a ekonomický úsek – zajišťuje vedení personální agendy, styk s finančními 

institucemi, vedení podkladů pro zpracování účetnictví a vedení mzdové a platové 

agendy. 6 

Pracoviště metrologie – má za úkol prověřovat jednotnost a přesnost měření zákonných 

jednotek a provádět kontrolu měřidel v podniku a kalibraci měřidel v provozu.  

Pracoviště technické kontroly – zajišťuje vstupní a výstupní kontrolu dílů, mezioperační 

kontroly a zpracovává data o shodě dílů v zakázkách s objednávkami zákazníků.  

Svářecí inženýr, technolog a dozor – provádí přezkoumání smlouvy z pohledu 

požadavků zákazníka a možností technologických a personálních. Provádí kontrolu 

svářečských operací a pracovišť. 

Schéma podřízenosti a vazeb mezi jednotlivými prvky organizační struktury podniku 

zobrazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 3: Organizační struktura podniku (Zdroj: Vlastní zpracování podle7) 

                                                 
6 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
 
7 tamtéž. 
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1.2 Současná pozice podniku na trhu 

Pozice na trhu, ve které se nachází společnost BLANESTA, s.r.o. v současné době, je 

uvedena v následující kapitole. V kapitole je popsáno obecné prostředí společnosti 

pomocí SLEPT analýzy. Dále jsou uvedeny výsledky analýzy oborového prostředí na 

modelu pěti faktorové Porterovy analýzy. Analýza vnitřního systému společnosti je 

vyjádřena 7S faktory firmy McKinsey. Celou kapitolu charakterizuje následné 

zhodnocení podniku ve formě jejich silných, slabých stránek a příležitostí a hrozeb, 

uvedených formou SWOT analýzy.  

1.2.1 Analýza obecného prostředí 

Analýza SLEPT je používána na zhodnocení vnějšího prostředí společnosti. Stává se 

jedním z důležitých nástrojů poznání ekonomického prostředí každého podniku. Název 

je tvořen z prvních písmen anglických slov, jež jsou faktory této analýzy: 

S – social – sociální hledisko 

L – legal – právní a legislativní hledisko 

E – economic – ekonomické hledisko 

P – political – politické hledisko 

T – technological – technologické hledisko8 

 

Sociální faktory 

Společnost BLANESTA, s.r.o. má své sídlo v okresním městě Blansko umístěném 

v severní části Jihomoravského kraje. Počet nezaměstnaných na Blanensku nejvíce 

vzrostl v roce 2009, a to o 4,63% na 10,43% oproti roku předešlému. Po tomto výkyvu, 

způsobeného hospodářskou recesí, nezaměstnanost mírně klesá na hodnotu 8,04% 

                                                 
8 JOBBER, David a Geoffrey LANCASTER. Selling and sales management. 8th ed. New York: Prentice 
Hall/Financial Times, 2009, 546 s. ISBN 02-737-2065-1. s. 525. 
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v roce 2011. Ze všech ORP v Jihomoravském kraji je tato nezaměstnanost třetí nejnižší 

a pohybuje se o 2,37% pod průměrem celého kraje.9 

Vývoj v roce 2012 se mírně zlepšuje a sledované hodnoty jsou příznivější, než v roce 

2011, kdy práci hledalo téměř 67 000 Jihomoravanů. Taktéž se zvýšila nabídka 

pracovních míst.10 

Vývoj nezaměstnanosti na Blanensku ovlivňoval v uplynulých letech hlavně rozpad 

velkých průmyslových podniků ČKD Blansko, METRA, ADAST. Zánik pracovních 

míst v těchto podnicích znamenal zdroj vyškolených volných pracovníků pro vznikající 

firmy v regionu včetně společnosti BLANESTA, ale také znamenal odliv 

kvalifikovaných sil do blízkého Brna. 

Legislativní a právní faktory 

Legislativní proces je stále ještě ve vývoji, neboť je jeho úlohou neustále vytvářet 

podmínky pro úspěšné podnikání, a proto je důležité sledovat jeho kvalitu, rychlost 

reakce a stabilitu pro podnik. Znamená pro podnik příležitost, ale i hrozbu, kterou je 

potřeba podle situace vyřešit. 

 

Dlouhodobě diskutovaným problémem je daňová legislativa a v současné době zejména 

sjednocování spodní a horní sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Od počátku roku 

2013 měla být sazba změněna z nynějších 14% u spodní a 20% u horní sazby DPH na 

jednotných 17,5%.11 

 

                                                 
9 Míra nezaměstnanosti podle správních obvodů ORP Jihomoravského kraje [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. 
Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mira_nezamestnanosti_so_orp/$File/06_Mira_Nezamestnanosti_Jm.pdf 
 
10 V prvním čtvrtletí nezaměstnanost v kraji stoupla. Situace se ale zlepšuje [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. 
Dostupné z: http://blanensky.denik.cz/z-regionu/v-prvnim-ctvrtleti-nezamestnanost-v-kraji-stoupla-situace-se-ale-
zlepsuje-201204.html 
 
11 Vláda schválila vyšší DPH od roku 2013, novou daň z vysokých příjmů, omezení paušálů i konec zelené nafty 
(přehled) [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2077949/vlada-schvalila-
vyssi-dph-od-roku-2013-novou-dan-z-vysokych-prijmu-omezeni-pausalu-i-konec-zelene-nafty-prehled.html 
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V květnu roku 2012 byl ale schválen daňový balíček vládou, kdy se jednotlivé sazby 

DPH zvýšily o jeden procentní bod na 15% a 21% od ledna roku 2013 a sjednocení na 

17,5% bude odloženo až na rok 2016, pokud neproběhnou další úpravy.12 

 

Tyto změny budou ovlivňovat celkové náklady společnosti, proto je nutné se na ně 

předem připravit a vypracovat varianty řešení pro každou situaci, aby nedocházelo 

k neefektivnímu hospodaření. 

 

Ekonomické faktory 

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory, jež mají vliv na podnikání, patří míra inflace, 

úroková míra, celková hospodářská situace, výše DPH, cenová politika, prorůstová 

politika, vývoj HDP, vývoj poptávky, vývoj kupní síly obyvatelstva a další. 

 

Strojírenský průmysl se v posledních letech potýkal s finanční krizí. V roce 2009 se 

tento průmysl v Německu, kam směřuje téměř třetina českého vývozu, meziročně 

propadl ve strojírenských zakázkách o 48%.13 

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 klesl HDP podle zpřesněného odhadu v meziročním 

srovnání o 1%. Oproti prvnímu čtvrtletí tak klesl o další 0,3 procentního bodu. Za první 

pololetí 2012 byl HDP menší o 0,8% vůči roku 2011. Tento nepříznivý trend pokračuje 

už více než jeden rok a je způsoben klesající domácí poptávkou, kterou vzrůst 

zahraniční poptávky nedokáže vyrovnat. V meziročním srovnání měl nejlepší výsledky 

zpracovatelský průmysl, ve kterém podniká BLANESTA, s.r.o., kdy na nabídkové 

straně vzrostla hrubá přidaná hodnota (HPH) v tomto odvětví o 4,8%. Výrazný pokles 

HPH zaznamenalo odvětví stavebnictví o 10% a horší výsledky měli i odvětví obchod 

motorovými vozidly, maloobchod, telekomunikace a pojišťovnictví.14 

 

                                                 
12 Výsledek voleb: Budou hádky o DPH a důchodovou refomu? ANO! [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: 
http://dane-mzdy.moneymag.cz/1958-vysledek-voleb-budou-hadky-o-dph-a-duchodovou-refomu-ano 
 
13 Krize drtí strojírenství [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-37662530-krize-drti-
strojirenstvi 
 
14 HDP [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
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Spotřebitelské ceny v roce 2012 klesly meziměsíčně o 0,1% v září proti srpnu a 

meziročně zrychlil na 3,4% - z 3,3% v srpnu. Největší vliv na meziroční růst měly i 

nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a 

nealkoholické nápoje. Snížení meziročního cenového růstu způsobují produkty v oddíle 

odívání a obuv. Ceny zboží celkem vzrostly o 3,8% a ceny služeb o 3,0%.15 

V roce 2012 se ukázal zlepšující se trend ve vývoji tržeb strojírenských podniků, kdy se 

na strojírenském veletrhu v Brně ukázalo, že podniky v tomto odvětví se dostávají na 

předkrizovou úroveň.16 

Z vytypovaných ekonomických faktorů BLANESTU nejvíce ovlivňoval vývoj celkové 

hospodářské situace v Německu, Rakousku a ČR. Přestože se v této oblasti 

v hodnoceném období projevovaly aspekty celosvětové recese i v podniku, dá se říci, že 

jejich dopad nebyl výrazný. Výkyvy v obratu exportního sortimentu výroby byly 

nahrazeny zakázkami z domácí produkce pro české firmy, takže celkový vývoj byl 

poškozen jen minimálně. 

Politické faktory 

Aktuálně v ČR vládnou pravicově orientované strany, které ve svém programu mají 

podporovat podnikatelské prostředí, ale zavádějí protikrizové balíčky úspor, kvůli 

hospodářské krizi, jež tuto podporu trochu brzdí. Mluví se o rozpočtovém opatření, 

které se má dotknout financování vědy a výzkumu a prorůstových opatření pro průmysl, 

jež možná budou postrádat prostředky z fondů EU v roce 2014.17 

Financování některých projektů společnosti, která BLANESTA využívá z programů 

Ministerstva pro místní rozvoj, jsou také napojeny na fondy EU. Oblast ovlivňující 

podnik BLANESTA je tedy i regionální politika Ministerstva pro místní rozvoj v ČR, 

která vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty, strategie a pomocí 

                                                 
15 Inflace [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 
 
16 ON-LINE z Brna: Naděje pro průmysl? Produkce strojařů se dostala nad předkrizové úrovně [online]. 2012 [cit. 
2012-12-13]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-57470090-on-line-z-brna-nadeje-pro-prumysl-
produkce-strojaru-se-dostala-nad-predkrizove-urovne 
 
17 Na Kalouska jsou rozzlobení: Likviduješ nás, vzkazují mu podnikatelé! [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné 
z: http://ekonomika.moneymag.cz/1988-rozzureni-podnikatele-kalousku-likvidujes-nas/ 
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podpůrných programů pomáhá ekonomické situaci. Současným nástrojem je Strategie 

regionálního rozvoje České republiky, platné do roku 2013. Rozvojové programy jsou 

financovány výhradně z národních zdrojů či spolufinancovány z fondů EU. Podnikání 

ve strojírenství ovlivňuje samozřejmě také politika ministerstva průmyslu a obchodu.18 

V říjnu 2012 se konaly volby do zastupitelstev krajů, které mohou být předzvěstí 

dalšího vývoje politické situace v ČR. Zejména posílení opozičních stran v Senátu, jež 

jsou připraveny hlasovat proti zamýšleným reformám pravicové vlády. 19  V těchto 

volbách získaly nejvíce hlasů levicově orientované strany ČSSD a KSČM.20 

Výsledky těchto voleb, přestože se jedná o vítězství nevládních stran, jsou signálem 

dalšího možného vývoje v hospodářské politice v budoucích letech, pokud tyto volební 

tendence pokračovat v době voleb do zastupitelských orgánů v nejbližších letech. 

V tomto směru je to signál určité nestability pro podnikatelské prostředí, které lze 

očekávat. 

Technologické faktory 

Technologický rozvoj je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících počínání 

společnosti BLANESTA. Vzhledem k oboru podnikání ve strojírenství je neustálé 

inovování technologií klíčovou úlohou pro zvyšování konkurenceschopnosti a výkonu 

společnosti. 

Každým rokem je ve společnosti BLANESTA uskutečňován projekt pro zlepšení 

úrovně některé technologie ve výrobě. V roce 2011 byl uskutečněn projekt 

technologické inovace výroby vodních turbín - pořízení přesné vyvrtávačky Sip 800. 

Pořizování nových obráběcích technologií umožňuje zvyšovat rychlost, spolehlivost a 

kvalitu daných výrobků. Patrný je zde vliv na životní prostředí, kdy dochází k menší 

materiálové spotřebě i spotřebě chemikálií při výrobě. Další projekty jsou plánovány na 

rok 2012 a 2013, které počítají s podporou financování z programu ROZVOJ. V roce 

                                                 
18 Regionální politika [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika 
 
19 Výsledek voleb: Budou hádky o DPH a důchodovou refomu? ANO! [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: 
http://dane-mzdy.moneymag.cz/1958-vysledek-voleb-budou-hadky-o-dph-a-duchodovou-refomu-ano 
 
20 Počty hlasů pro volební strany v % [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: 
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz62?xjazyk=CZ&xdatum=20121012 
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2012 byl pro rok 2013 připraven v rámci tohoto programu projekt „Obráběcí centrum 

pro rotační i prostorové díly“, který bude financován z prostředků EU. Realizací bude 

pokryta rozsáhlá oblast technologie obrábění v podniku a přínosy se dají očekávat ihned 

po instalaci, neboť výrobní program podniku takové zařízení vyžaduje již dlouho.   

1.2.2 Analýza oborového prostředí 

Pro analýzu oborového prostředí byl vybrán Porterův model pěti konkurenčních sil. Do 

tohoto modelu patří 5 základních faktorů. Jsou jimi hrozba nově vstupujících firem, 

vyjednávací vliv odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů, hrozba substitučních výrobků 

a soupeření mezi stávajícími podniky.21 

 

Obrázek 4: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování podle22) 

 

Nově vstupující firmy  

Nové podniky vstupující do oboru se snaží vždy získat určitý podíl na trhu. To vede ke 

snižování cen výrobků v oboru nebo k růstu nákladů, což vede ke snížení ziskovosti. 

                                                 
21 ČIŽINSKÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2010, 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. s. 194. 
 
22 HILL CH. W. L. a JONES G. R. Strategic management theory: an integrated approach. 9th ed. Boston, MA: 
Houghton Mifflin, 2010. ISBN 05-387-5107-X. s. 43. 
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Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí i na překážkách vstupu v kombinaci s 

reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující podnik očekávat.  

Pro obor, který nyní hodnotíme, tedy strojírenství zaměřené na výrobu dílů pro větší 

celky nebo investice, jsou sice velké překážky vstupu v podobě vysokých pořizovacích 

nákladů používaných strojů, a to zejména CNC zařízení, ale nabízí se zde možnost 

vstoupit na tento trh i s investičně méně náročným vybavením, což se sice projeví v 

menší schopnosti se udržet v tomto oboru, jež byl poznamenán hospodářskou recesí. 

Zkušenosti z vývoje v okolí podniku BLANESTA to potvrzují. 

Společnosti, které se rozhodnou do tohoto odvětví vstoupit musí počítat s rozsáhlou a 

zavedenou konkurencí, která před novými společnostmi má vždy velký náskok jak v 

případě dlouholetých zkušeností a know-how, zavedeného dobrého obchodního jména i 

se získanými certifikáty na příslušné oblasti výroby. 

Soupeření mezi stávajícími podniky  

Konkurence v odvětví je nutným předpokladem správného fungování trhu. Bez 

konkurence a tím pádem i bez soupeření není možné, aby podniky vytvářeli kvalitní 

služby a ceny, které vyhovují zákazníkům, a aby se o nové zákazníky snažily. 

Mezi stávajícími konkurenty firmy BLANESTA dochází k soupeření v úrovni cen, 

doprovodných služeb, reklamy a v neposlední řadě v oblasti technologických inovací.  

Společnost BLANESTA má na trhu strojírenského oboru celkem velkou konkurenci a 

počet firem v odvětví je ve stovkách. Společnosti, které je možné považovat za největší 

konkurenty z pohledu podniku BLANESTA, jež jsou v nejbližším okolí, jsou Strojírny 

Brno, Královopolská RIA, Královopolská strojírna, ČKD Blansko, TOS Kuřim, Small 

Hydro Blansko, OMOS Blansko, APOS Blansko, BLATA Blansko a řada dalších.   

Strojírny Brno a ČKD Blansko se specializují na výrobu vodních turbín a hydro-

mechanických zařízení. TOS Kuřim má výrobu obráběcích strojů, Small Hydro na 

výrobu malých vodních turbín, OMOS, APOS, BLATA a další na výrobu 

strojírenských dílů a svařenců apod. 
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Královopolská RIA, je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě 

orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, 

čištění a úprava vod.  

V porovnání s těmito konkurenty má společnost BLANESTA v posledních letech tržby 

dosahující 1-2 mil. Kč na jednoho pracovníka. Největší tržby, co do objemu, má podnik 

Královopolská RIA. Ve společnosti BLANESTA dochází v posledních letech k 

výraznému zvýšení tržeb a meziročnímu nárůstu 20-40%. V současnosti se trh dostává 

na stav před hospodářskou recesí, která postihuje celou strojírenskou sféru. 

Při porovnání s danými konkurenty má společnost BLANESTA, kromě jiných 

osvědčení, navíc certifikát Approval of Manuracturer Certificate firmy DNV, kterým 

společnost zaručuje špičkovou kvalitu výroby pro lodní dopravu a energetiku. Ostatní 

konkurenti vlastní certifikáty řízení kvality managementu podle normy ISO 9001-2009, 

ISO 18000 a dalších a mají zavedenou politiku jakosti stejně jako hodnocený podnik.  

V cenách a službách jsou společnosti zřejmě srovnatelné. Ceny konkurentů nelze 

hodnotit přímo, protože jde o zakázkovou výrobu a ostatní společnosti nemají ceny 

veřejné a na trhu se většinou setkávají jen občas. Jde o ceny individuálně stanovené dle 

pracnosti výrobků, kde právě pracnost a know-how ve výrobě určitých prvků hraje 

nejvýznamnější roli.  

Kvalita výrobků vychází i z technologie, která je při výrobě použita. Nové technologie 

snižují náklady, zlepšují ekologickou situaci tím, že snižují odpadovost a zmetkovitost a 

dělají výrobky dokonalejší s vyšší přesností a tím zvyšují jejich kvalitu. V daném 

odvětví je tedy důležité dbát na nové technologie, kterými si mohou společnosti 

konkurovat. Proto v BLANESTĚ je v oblasti inovací technologií věnována trvalá 

pozornost a dá se říci, že každoročně se v jejím vybavení objevuje nový prvek 

znamenající zkvalitnění některé technologie v podniku.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů  
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Každý podnik v odvětví je součástí základního řetězce dodavatel – výrobce – odběratel, 

pokud nejsou zapojeny ještě další mezičlánky obchodu. Od míry vzájemné závislosti 

jednotlivých článků řetězce se odvíjí dělení celkového zisku nebo přidané hodnoty z 

realizovaných výrobků a služeb. Společnosti musí často v mnoha kritériích ustoupit 

diktátu dodavatelů či zákazníků.  

Kvalita dodavatelského řetězce je důležitou součástí konečných výrobků, jelikož určují 

kvalitu výrobků a požadované vlastnosti.  

Všichni klíčoví dodavatelé společnosti BLANESTA jsou z velké části dodavateli 

materiálů a technologie obrábění rotačních dílů a byli vybráni v rámci výběrových 

řízení. Dlouholetá spolupráce s nimi je na velmi dobré úrovni. S uvedenými dodavateli 

spolupracuje podnik většinou od počátku existence firmy tj. od roku 2005. V rámci 

výběrového řízení se vždy osloví 3 až 5 zákazníků a vybere se nejvhodnější nabídka dle 

systému managementu řízení kvality ISO 9001-2009.23 

Obchodní vztahy s dodavateli jsou velmi dobré, neboť BLANESTA hradí své závazky 

včas. Rovněž s kvalitou a cenovou hladinou dodavatelů jsou spokojeni.  

V současné době je možno nalézt náhradu za téměř všechny rozhodující dodavatele na 

českém a evropském trhu. Pro dodávky materiálu využívá firma služeb zavedených 

dodavatelů. V případě výběru nového dodavatele se dbá na termín, kvalitu a cenu. 

Občas se ve výrobním provozu zkouší materiály a služby nových dodavatelů, 

konkurenční nabídky jsou však vhodné zejména pro vyjednávání se stávajícími 

dodavateli.24  

Po pořízení nové technologie obrábění v podniku (viz výše), kterou společnost plánuje, 

úplně odpadnou někteří dodavatelé v rámci kooperace obrábění rotačních dílů. 

Společnost pak nebude tolik závislá na dodavatelích a těchto technologií a jejich 

vyjednávací síla se tak sníží.  

V současné době je, jak již bylo zmíněno, možné za všechny dodavatele nalézt náhradu. 

Je ale možné, že všichni dodavatelé zvýší ceny nebo zpoplatní své služby, které 

                                                 
23 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
 
24 tamtéž. 
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poskytují zadarmo, a jejich vyjednávací síla se zvýší. V případě, že by všichni 

dodavatelé zvýšili cenu, je nutné snížit náklady jinde nebo uvažovat o vlastní výrobě, či 

změně technologie výroby některých dílů. Nyní lze tedy říci, že vyjednávací síla 

dodavatelů v tomto odvětví není velká a neovlivňuje výrobu a zastavení výroby.  

Vyjednávací síla odběratelů  

Síla zákazníků oproti výrobci pramení z podobných situací jako u dodavatelů – jsou ve 

výhodě, pokud jsou koncentrovanější, nakupují běžný, jednoduše nahraditelný produkt 

nebo nakupují velké objemy zboží či služeb a výrobce se bez nich těžko dostane k 

zakázce či konečnému spotřebiteli. To se na straně výrobce pochopitelně projevuje na 

úrovni tvorby zisku a v oblasti likvidity prostřednictvím obratového cyklu peněz.  

Hlavním výrobním programem v podniku je výroba svařenců včetně jejich opracování 

do jednotné váhy 8 tun. Celkový výrobní program je ale velmi členitý, neboť společnost 

vyrábí různé typy těchto výrobků, z toho vyplývá skutečnost, že i segmenty tradičních 

odběratelů jsou rozsáhlé.  

Hlavními zákazníky pro zařízení pro tyto komponenty jsou velcí odběratelé, a to 

například společnost MILACRON Czech Republic, která se zabývá výrobou strojů na 

vstřikování plastických hmot a výrobou plastových nádob. Zároveň je předním 

světovým dodavatelem těchto technologií. Společnost FALKRIA se věnuje dodávkám 

celků a dílů do nejrůznějších oblastí strojírenské výroby, jako jsou jeřáby, zdvihací 

mechanismy a dopravníky. Průměrné roční obraty těchto oborů činí 40% objemu 

výroby.  

Mezi přední zákazníky podniku v oboru hydrotechnika patří společnost ANDRITZ 

Hydro GmbH, která je jedním z předních světových dodavatelů vodních strojů, 

generátorů vodních turbín a turbogenerátorů plynových turbín. V daném oboru je 

odběratelem i ČKD Blansko Engineering, která je výrobcem technologického zařízení 

pro vodní elektrárny, čerpací stanice a pro modelová zařízení strojů pro tyto obory. 
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Dalšími odběrateli v tomto segmentu jsou Strojírny Brno a PS Profi. Tento obor je 

druhým nejvýznamnějším a tvoří cca 35% podíl na obratu společnosti. 25 

V oboru elektrotechnika a energetika má tato společnost jako hlavního zákazníka 

podnik SIEMENS Electric Machines, s.r.o., který je výrobcem generátorů a motorů, pro 

které BLANESTA vyrábí statorové skříně různých velikostí se štíty a další strojírenské 

prvky k těmto elektrotechnickým výrobkům. Zmiňované odvětví tvoří v obratu 

společnosti cca 10%.26 

 

Graf 1:Zákaznické segmenty (Zdroj: Vlastní zpracování podle27) 

Silnou stránkou firmy je dlouhodobá spolupráce firmy zejména s výše uvedenými 

odběrateli. Průměrná doba vztahu s odběrateli je 7 let, což je od založení společnosti. 

Tato skutečnost dokazuje, že odběratelé jsou s kvalitou a technickou úrovní výrobků 

spokojeni a firma se jim přesto snaží vyhovět ve všech směrech.  

Vyjednávací síla odběratelů je v tomto odvětví poměrně velká. V odvětví je sice velký 

počet odběratelů, ale jejich výrobní strategie je především diverzifikovat výrobu, takže 

nelze předpokládat, že by síla jednoho odběratele byla tak velká, že by dokázal koupit 

producenta a není to tak v současné době zájmem většiny odběratelů. Je výhodou 

                                                 
25 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
 
26 tamtéž. 
 
27 tamtéž. 
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podniku BLANESTA, že disponuje důvěrou vybraných odběratelů, kteří jsou spokojeni 

s dodávkami komponentů, i když jejich převaha je pro firmu velmi citelná.  

Hrozba substitučních výrobků  

Zájem zákazníků o nabízené produkty či služby může kolísat i dokonce mizet, jsou-li na 

trhu dostupné substituty a zákazník může bez velkých problémů změnit dodavatele. 

Dostupnost substitučních výrobků limituje cenu, za kterou lze ještě výrobky nabízet, 

neboť zákazník může na každý pohyb ceny reagovat snadným přechodem k substitutu.  

V dané výrobě se jedná o základní elementy strojů – komponenty, vyrobené ze železa. 

Pokud bude železo nahrazeno jiným materiálem, stále bude podnik tento materiál 

obrábět. Materiál tedy nahrazen být může, výroba společnosti však nikoli.28 

Je určitou předností podniku BLANESTA, věnovat se celkové orientaci na univerzální 

sortiment komponentů k různým strojům ve vybraných oborech. Dopadů případné 

substituce jiných výrobků se tak firma nemusí obávat. 

1.2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Model 7S od firmy McKinsey patří k významným analýzám vnitřního prostředí 

společnosti. Zahrnuje 7 faktorů, jež jsou ukazatelem naplnění strategie v daném podniku. 

Zabývá se fungováním celé společnosti jejími vzájemnými vazbami, systémem, 

informovaností, pravidly a spolupráci, ve kterých hledá klíčové faktory úspěchu.29 

                                                 
28 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
 
29 CHAU V. S. a WITCHER B. J. Strategic management: principles and practice. S. l.: Cengage Learning, 2010. 
ISBN 18-448-0993-5. s. 249. 
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Obrázek 5: 7S faktorů McKinsey (Zdroj: Vlastní zpracování podle30) 

 

Strategie – dlouhodobé strategie a směřování společnosti lze charakterizovat především 

zaměření podniku na zvyšování kapacit kapitálové vybavenosti pro uspokojení většího 

počtu nabídnutých zakázek, zlepšování kvality, rozsahu a rychlosti výroby. Zvyšování 

tržního podílu podniku v zakázkách v ČR i v cizích zemích například v Rakousku, 

Švýcarsku, ale zejména v Německu odkud pocházejí i někteří významní odběratelé 

v současnosti. Dalším cílem podniku je dlouhodobé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Tyto cíle jsou odvozeny od činností podniku. Definování jednoznačné strategie a 

výhledu je na úrovni společnosti předkládáno zhruba v šestiměsíčním intervalu, tedy 

z krátkodobého hlediska. Dlouhodobá strategie není vlastníky nijak prozatím 

definována. 

Struktura – společnost má úzkou organizační strukturu, která vyhovuje jejím potřebám 

zejména ve flexibilitě a rychlosti řízení změn. Z teoretického hlediska lze tuto 

uspořádání charakterizovat jako liniově štábní organizační strukturu. Odborné činnosti 

jsou vykonávány jednotlivými samostatnými útvary, jež jsou většinou podřízeny přímo 

řediteli společnosti.  

                                                 
30 CHAU V. S. a WITCHER B. J. Strategic management: principles and practice. S. l.: Cengage Learning, 2010. 
ISBN 18-448-0993-5. s. 249. 
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Systémy – společnost má úspěšně zavedený systém a několikrát certifikovaný 

management kvality podle normy ČSN EN ISO 9001-2009. Dále je certifikovaný pro 

systém řízení kvality výrobků podle firmy DNV, který garantuje kvalitu dodávek pro 

energetické celky, lodě apod. Každoročně je podrobován auditům větších 

odběratelských společností, které kontrolují kvalitu řízení výroby v podniku 

odpovídajícím jejich odběratelským požadavkům.  

Styl řízení – podnik má nastavený demokratický styl řízení, při kterém je ponechána 

vyšší míra začlenění podřízených na řízení společnosti. Ředitel společnosti deleguje své 

povinnosti a ponechává si odpovědnost v klíčových strategických rozhodnutích. 

Spolupracovníci – stojí za úspěchy celé společnosti, kdy jsou motivováni na základě 

vyšších výdělků za nadstandardní činnosti. Rozvoj kultury ve firmě je doprovázen 

různými společenskými akcemi pro spolupracovníky. Je věnována zvýšená pozornost 

zlepšování jejich kvalifikace.   

Sdílené hodnoty – v podniku je nastavena formální i neformální firemní kultura.  

Schopnosti – zlepšování a zvyšování schopností jsou jedním z dlouhodobých cílů 

společnosti. Vedení má dlouholeté zkušenosti s inovacemi a jejich řízení ve 

strojírenském průmyslu, kdy byli součástí či vůdčími osobnostmi při realizaci několika 

úspěšných projektů.   

1.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která je konečnou verzí vnitřní a vnější analýzy prostředí 

společnosti. Dělí se na čtyři oblasti, a to na silné a slabé stránky podniku, jež vycházejí 

z vnitřního prostředí a z vnějšího prostředí charakterizuje příležitosti a hrozby. Díky této 

analýze je schopna společnost identifikovat svoje potřeby a zájmy, nalézt problematické 

části či objevit nové možnosti pro svůj rozvoj. 
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Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá spolupráce se svými odběrateli 

Nutnost kooperace u některých technologií 

ovlivňující dodací lhůty, flexibilitu výroby a 

zvyšuje výrobní náklady 

Nízké režijní náklady oproti konkurenci 

Starší strojní vybavení neumožňuje vyrábět 

složitější a náročnější výrobky zejména 

v případech rotačních dílů 

Zavedený systém řízení kvality ČSN EN ISO 

9001:2009 
  

Certifikace firmy DNV a ČSN EN ISO 3834-2   

Kladné hospodářské výsledky   

Osobní zájem a účast majitelů na chodu 

společnosti 
  

Nemovitosti ve vlastnictví majitele společnosti   

Plná a pravidelná platební morálka vůči 

zaměstnancům  
  

Příležitosti Hrozby 

Využití Fondů MPO a EU Konkurence se silným zázemím 

Rozvoj obráběcích technologií zejména pro 

rotační díly a tvarové plochy 

Stagnace ekonomik EU/pomalý růst 

ekonomiky ČR 

Perspektivní trh a příznivý vývoj trhu v oblasti 

obrábění 
Snižování cen v odvětví 

Poptávky po výrobě přesných a tvarově 

náročných komponentů zejména v oboru 

modelů 

Růst mezd celkově a zejména v regionu 

Další zakázky v zahraničí 

Ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 

především obsluhy velkých obráběcích 

strojů 

Možnost expandovat na nové trhy s výrobky s 

vyšší přidanou hodnotou 
 Růst nákladů na energie 
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2 Teoretické základy FA 

V této kapitole je uvedeno několik základních charakteristik FA, jako jsou nezbytná 

data pro její zpracování, její fáze, jednotlivé metody analýzy a jejich typické ukazatele.  

Tyto teoretické poznatky jsou v další části vybrány pro vytvoření modelu finanční 

analýzy pro zkoumaný podnik, který je popsán v praktické části předkládané práce.  

2.1 Finanční analýza  

Finanční analýza je metoda finančního hodnocení podniku. Zobrazuje uspořádaný 

rozbor dat, jež je uveden zejména v účetních výkazech podniku. Hodnotí současný stav 

společnosti, její minulost a snaží se předpovědět na základě získaných dat budoucí 

vývoj finančních podmínek podniku. Účetní data jsou proto úzce spjata s rozhodováním 

o dalším financování podniku. Pro využití těchto dat pro hodnocení finančního zdraví 

podniku, je nutné podrobit tyto data finanční analýze. Hlavním smyslem je připravit 

informace pro vedení společnosti k rozhodování o finančním řízení společnosti.31 

Podle P. Růčkové a M. Roubíčkové z knihy Finanční management z roku 2012 „… je 

možné vnímat finanční analýzu jako identifikaci slabin v podnikovém finančním zdraví, 

které by mohly v budoucnu vést k problémům, a silných stránek souvisejících s možným 

budoucím zhodnocením majetku firmy.“ 

Hlavní úlohy finanční analýzy jsou: 

· Stálé hodnocení ekonomické situace podniku na základě ekonomických, avšak i 

neekonomických faktorů, jež se zohledňují ve výsledcích. 

· Odhadování budoucího vývoje jednotlivých zkoumaných veličin a sledování 

změn vývoje trendů těchto veličin. 

                                                 
31 RŮČKOVÁ, P. a ROUBÍČKOVÁ M. Finanční management. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 290 s. Finanční řízení 
(Grada). ISBN 978-80-247-4047-8. s. 12. 
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· Poukázání na silné stránky podniku a upozornění na případné hrozby ve 

finančním hospodaření.32 

K cílům a úlohám finanční analýzy a k finančně-ekonomickému postavení podniku 

můžeme dospět mnoha metodami, které však vždy probíhají ve třech fázích: 

· V první fázi se vždy provádí rozklad účetních výkazů na dílčí prvky, u kterých 

se zjišťují jejich vlivy na celkové hospodářské výsledky. 

· V druhé fázi se dílčí prvky a faktory pomocí různých metod kombinují a 

vyhodnocuje se ve vzájemných souvislostech jejich působení na sebe. Tímto se 

utvoří základ, z něhož je možno vyvozovat závěry. Druhá fáze využívá 

především syntézy, a proto má hlavně kvalitativní charakter. 

· Poslední třetí fáze je zaměřena na formulaci závěrů. Vyhodnocuje určitý stupeň 

a ocenění společnosti. Tato fáze představuje výsledný podklad pro rozhodování 

a další řízení podniku.33 

2.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Každý uživatel, který přichází do styku s podnikem, má zájem o informace týkající se 

jeho finančního stavu. Motivace k daným informacím se u jednotlivých uživatelů liší a 

liší se také jejich obsah. Podle toho, kdo využívá výsledků finanční analýzy, můžeme 

členit jednotlivé typy uživatelů na externí a interní.  

Externími uživateli výsledků FA jsou:  

· Investoři – kteří sledují informace o finanční výkonnosti podniku pro 

rozhodování o případných investicích a kontrolují nakládání s finančními zdroji, 

které již podniku poskytli.  

                                                 
32 RŮČKOVÁ, P. a ROUBÍČKOVÁ M. Finanční management. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 290 s. Finanční řízení 
(Grada). ISBN 978-80-247-4047-8. s. 77. 
 
33 ČERNÁ, A. a kol.: Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s. s. 3. 
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· Věřitelé a banky – k rozhodování v oblasti v poskytování finančních zdrojů, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Zjišťují finanční stav svých dlužníků či 

potencionálních klientů. 

· Stát v podobě finanční správy – kterým kontroluje správnost vykázaných daní. 

Informace používají ke statistickým šetřením, ke kontrole podniků se státní 

majetkovou účastí a k rozdělování dotací a jiných státních výpomocí.  

· Obchodní partneři – dodavatelé sledují především solventnost, likviditu a 

zadluženost pro bezproblémovou spolupráci s podnikem. Dodavatelé také mají 

zájem o příznivou finanční situaci podniku, jelikož případné změny dodavatele 

by vyvolávaly jejich nadbytečné náklady.  

· Manažeři, konkurence – ke sledování konkurenčních výhod či nevýhod podniku 

na kvalitu ve sledovaných výrobních oborech, řízení konkurenčních záměrů a 

investic. 

Mezi interní uživatele patří: 

· Manažeři a majitelé podniků, jež využívají informace z finanční analýzy pro 

strategické a operativní řízení podniku. Nejvyšší zájmy o zpracování finanční 

analýzy mají právě manažeři, kteří tak mají k dispozici všechny informace o 

podniku. (10) 

· Zaměstnanci, kteří mají zájem o prosperitu své společnosti, se kterou souvisí 

stabilita a jistota zaměstnání, růst mezd a růst sociálních možností v podniku.34 

2.1.2 Informační zdroje k finanční analýze 

Jak budou kvalitní informační zdroje, ze kterých bude finanční analýza vycházet, tak 

kvalitní a objektivní bude pohled na finanční situaci společnosti. Informační dostupnost 

těchto zdrojů je různá, a proto ji můžeme obecně dělit na interní a externí informace a ty 

dále členit na jejich finanční nebo nefinanční zdroje.  

                                                 
34 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 
978-80-7400-194-9. s. 48-50. 
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Mezi interní finanční informace patří údaje z vnitropodnikového účetnictví, podnikové 

statistiky, úseku práce a mezd, vnitřní směrnice podniku aj. Tyto informace se 

bezprostředně dotýkají podniku, avšak nejsou veřejně dostupné, a proto se běžně 

využívají veřejná data z účetní závěrky. Nefinanční interní informace jsou informace o 

produktivitě práce, objemové množství výrobků a služeb. Externí informace pocházejí 

z vnějšího prostředí podniku a jeho zahraničního a domácího okolí. Mezi tyto zdroje lze 

zařadit finanční informace z mezinárodních analýz, analýz národního hospodářství, 

odvětvových analýz, z oficiálních statistik a burzovní z odborného tisku. Nefinanční 

externí informace jsou informace o postavení na trhu, o stavu konkurence, opatření 

vlády aj.  

Základním zdrojem pro finanční analýzu jsou výkazy finančního účetnictví. Jedná se o 

rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow, jež jsou popsány samostatně v dalších 

kapitolách. Účetní výkazy slouží jako zdroj pro všechny uživatele finanční analýzy 

uvnitř i vně podniku. Řadí se mezi externí informace, protože podniky mají povinnost 

ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zveřejňovat a sestavovat účetní závěrku.35
 

a) Rozvaha 

Rozvaha patří k základním výkazům účetní závěrky. Dává nám ucelený přehled o 

aktivech tj. o majetku společnosti a pasivech tj. o zdrojích jeho krytí v peněžních 

jednotkách. Slouží k posouzení majetkové a finanční situace podniku k určitému datu. 

Proto můžeme její hodnoty označit jako stavové veličiny. 

Rozvahu lze rozdělit podle období, kdy ji sestavujeme na řádnou, mimořádnou a 

zahajovací. Podle toho se musí přistupovat k jejím datům, jelikož každá z nich má svá 

specifika. 

Aktiva jsou ve výkazu rozdělena do tří oblastí na dlouhodobý majetek, krátkodobý 

majetek a časové rozlišení. Jsou tedy řazena podle likvidity od nejméně likvidních po 

nejlikvidnější.  

                                                 
35 RŮČKOVÁ, P. a ROUBÍČKOVÁ M. Finanční management. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 290 s. Finanční řízení 
(Grada). ISBN 978-80-247-4047-8. s. 83-88. 
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Pasiva ve výkazu rozdělena na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Členěna 

jsou podle zdrojů financování na vlastní a cizí.36 

b) Výkaz zisku a ztrát  

Přehled o tvorbě a užití výsledku hospodaření nám poskytuje účetní výkaz s názvem 

Výkaz zisku a ztrát. Zachycuje výnosy, jež jsou vyjádřením výsledků hospodaření 

podniku v peněžních jednotkách, a proti nim zachycuje náklady, které vznikají při 

tvorbě produktu, spotřeby podniku vyjádřené v peněžních jednotkách. Výkaz zisku a 

ztrát však nezachycuje, jestli výnosy či náklady skutečně kryjí finanční transakce 

v daném období. 

Výnosy a náklady se dělí do skupin z provozní činnosti, z finanční činnosti a 

mimořádné činnosti. Provozní činností podniku se rozumí hlavní činnost podniku, tzn. 

výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb, či výnosy z prodeje nakoupených a dále 

prodaných produktů atd. Finanční výnosy a náklady jsou navázány na hospodaření 

podniku se svým kapitálem. A jestliže se stane nějaká mimořádná událost, ze které 

plynou náklady či výnosy pro společnost zachycuje tuto skutečnost Výkaz zisku a ztrát 

ve skupině mimořádných činností.37 

Výkaz zisku a ztrát můžeme strukturovat na položky podle údajů, které mají vyšší 

vypovídací schopnost pro finanční analýzu následovně: 

· Zobrazující prodejní a výrobní činnost 

· Související s finanční a investiční činností 

· Mimořádné 

· Zdanění hrubého zisku 

· Čistý zisk 

                                                 
36 RŮČKOVÁ, P. a ROUBÍČKOVÁ M. Finanční management. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 290 s. Finanční řízení 
(Grada). ISBN 978-80-247-4047-8. s. 83-88. 
 
37 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 256 s. ISBN 978-
80-247-2424-9. s. 21-23. 
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Tímto způsobem seřazený výkaz zisku a ztrát umožní posoudit váhu jednotlivých 

činností a usnadní porovnávání a hodnocení změny orientace společnosti s minulým 

obdobím.38 

c) Výkaz cash flow  

Výkaz cash flow nám dává ucelený přehled o pohybu peněžních prostředků ve 

společnosti. Sledování změn stavu peněžních prostředků je podstatou tohoto výkazu. 

Jednotlivé kategorie je možné využívat ve finančním řízení a to: 

· Pro hodnocení finanční stability podniku ve finanční analýze 

· Pro krátkodobé a dlouhodobé plánování peněžních příjmů a výdajů. 

· Pro hodnocení efektivnosti investičních variant a zda-li je možné financovat 

investice vlastními zdroji. 

· Pro sledování výkonnosti a oceňování podniku.39 

2.1.3 Metody FA 

Metody FA můžeme dělit do dvou hlavních skupin na deterministické a matematicko-

statistické metody. Běžně využívanými jsou deterministické metody, které se používají 

pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet časových období, jež jsou k dispozici. 

Naproti tomu matematicko-statistické metody vyžadují pro své využití delší časová 

období, delší časové řady údajů a používají se k posouzení determinantů, dlouhodobého 

vývoje ukazatelů a určení kauzálních závislostí a vazeb.40 

Vzhledem ke stáří společnosti BLANESTA a poskytnutých údajů byl zvolen 

v diplomové práci přístup pouze pomocí deterministických metod FA.  

V následující tabulce jsou vyjmenovány metody v rámci deterministického a 

matematicko-statistického pojetí FA. 

                                                 
38 ČERNÁ, A. a kol.: Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s. s. 43. 
 
39 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 
2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4. s. 46-48. 
 
40 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 
2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. s. 70. 
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Tabulka 3: Metody FA (Zdroj: Vlastní zpracování podle41) 

Metody finanční analýzy 

Deterministické metody Matematicko-statistické metody 

Analýza trendů (horizontální analýza) Regresivní analýza 

Analýza struktury (vertikální analýza) Diskriminační analýza 

Poměrová analýza Analýza rozptylu 

Analýza soustav ukazatelů Testování statistických hypotéz (t-test, F-test) 

Analýza citlivosti   

 

2.1.4 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza vycházejí z účetních výkazů, jež zobrazují na každém 

řádku údaje za běžný rok a minulý rok. Pokud uspořádáme výkazy tak, aby nám 

zobrazovali i hodnoty z předchozích let, vznikne soubor finanční paměti podniku. 

Zobrazuje pohyb peněžních a finančních prostředků v tokových a stavových veličinách. 

Podle Grunwalda a Holečkové v knize Finanční analýza a plánování podniku z roku 

2007: „Horizontální a vertikální analýza identifikuje klíčové okamžiky ve vývoji 

finanční situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí a v životě podniku.“ 

Analýza rozvahy 

Změny zjištěné při analýze rozvahy se v aktivech porovnávají se změnami v pasivech, 

kde se zkoumají jejich vzájemné návaznosti s interními a externími vlivy. Horizontální 

analýza slouží pro předpověď vývoje finanční situace podniku a dá se v ní nalézt, 

v absolutních a relativních změnách pasiv, chování finančního managementu. Hodnoty 

jednotlivých řádků rozvahy se zpracovávají následujícími způsoby: 

· Určí se rozdíl mezi údaji za dva po sobě následující roky a odečte se od údaje za 

běžný rok údaj za minulý rok – pozornost zaujímají nejvyšší kladné a záporné 

hodnoty. 

· Podíl údaje za běžný rok a minulý rok, jež ukáže relativně vysoké a nízké 

hodnoty, kterým se následně věnuje pozornost. 

                                                 
41 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 
3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. s. 73. 
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· Položkám se přiřadí podíl na celkových aktivech nebo pasivech – pozornost je 

kladena na vysoké změny procentního podílu na rozvahovém součtu. 

Vertikální analýza rozvahy naopak sleduje vývoj ve struktuře aktiv a pasiv 

v jednotlivých sledovaných letech. 

Analýza výkazu zisku a ztrát 

Při této analýze sledujeme vypovídací schopnost především ve změnách v provozní 

činnosti. Je citlivá na hodnoty cen, úroků a daně z příjmů, tedy na vnější vlivy a na 

objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny atd., jež představují vlivy na úrovni 

podniku. Analýza probíhá na základě relativních ukazatelů: 

· V horizontální analýze poměřuje změny meziročních indexů, jejich 

nerovnoměrnost ve výnosových a nákladových položkách. 

· Ve vertikální analýze procentní podíl jednotlivých položek na tržbách. 

Analýza výkazu cash flow  

Horizontální analýza peněžních toků se za dva či více po sobě jdoucích přehledech 

soustřeďuje na časové srovnání absolutních hodnot jednotlivých položek. Analýza nám 

umožňuje posoudit schopnosti managementu podniku vypořádat se s důsledky 

příznivých a nepříznivých externích podmínek. Z hlediska vertikální analýzy je 

zajímavých několik ukazatelů, jež jsou uvedené níže v Analýze finančních toků.
42 

2.1.5 Analýza finančních toků (cash flow) 

Jednotlivé ukazatele cash flow znázorňují peněžní toky podniku, tedy údaje o jeho 

příjmech a výdajích. Výkaz zisku a ztrát zachycuje různé skupiny výnosů, nákladů a 

zisků za určité období, aniž by registroval, zda skutečně podniku přinášejí reálné 

peněžní příjmy či výdaje. Proto při analýze musíme rozlišovat rozdílnost pojmů náklady 

a výdaje, výnosy a příjmy.  

Při analýze pracujeme s jednotlivými charakteristickými pojmy a ukazateli jako jsou: 

                                                 
42 GRÜNWALD, R. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. ISBN 978-80-
86929-26-2. s. 149-151. 
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Celkové cash flow 

Celkové cash flow lze zjistit jako součet peněžních toků z provozní, investiční a 

finanční činnosti. 

Provozní cash flow 

Ukazatel, který je založený na bázi hotovostních toků sleduje peníze produkované a 

spotřebovávané provozní činností společnosti. 

Volné cash flow  

Volné cash flow nám udává, jak velké peněžní toky jsou vytvářeny v určitém období 

investiční a provozní činností podniku. Znázorňuje volnou hotovost, jež je k dispozici 

vlastníkům a věřitelům společnosti, kteří poskytli podniku kapitál. Nízké volné cash 

flow může být zapříčiněno velkými investicemi, jež však mohou zaznamenat růst cash 

flow v dalším období.43 

Ukazatel cash flow solventnosti I. a II. 

Ukazatel cash flow solventnosti I. je alternativou k ukazateli běžné likvidity a dává nám 

informaci, jak je schopen podnik hradit krátkodobé závazky v období z jeho současného 

peněžního toku. Ukazatel cash flow solventnosti II., též nazýván „stupeň oddlužení“, 

nám ukazuje schopnost podniku uhradit ve sledovaném období všechny své dluhy, 

včetně nyní ještě nesplatných, ze svých peněžních toků. Problémem ukazatele může být 

fakt, že vychází z neměnnosti budoucích peněžních toků a za předpokladu použití pouze 

na splácení dluhů. V praxi je požadovaná hodnota 0,2 až 0,3. Časový trend by měl být 

rostoucí. Klesající trend vykazuje rostoucí finanční napětí v podniku. 

���ℎ � !" �! #$%&%!�& '. = (���ℎ � !")/(*+á&,!-!0á 1��2#�) 

���ℎ � !" �! #$%&%!�& ''. = (���ℎ � !")/(�*+í +,-!0$ − 2*%�%č%í 4�0$&$5) 

Ukazatel rentability z cash flow 

Hlavní výhodou tohoto ukazatele oproti ukazateli ziskového rozpětí, jež je jeho 

alternativou, je užitnost v podmínkách realizace vyšších investičních akcí prováděných 

podnikem. Investice znamenají růst odpisů, které snižují hospodářský výsledek, a ten 

                                                 
43 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 
2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4. s. 21. 



 43   
 

ovlivňuje ziskovou rentabilitu. Naproti tomu odpisy neovlivňují výši provozních cash 

flow. Ukazatel rentability z cash flow ignoruje odepsanost dlouhodobého majetku a 

taktéž z větší míry investiční cykly. 

������ ! �� # $�%ℎ '!() =
*�%ℎ '!()

*�!+(,é ,ý�(%-
∗ 100 

Ukazatel samofinancování investic z cash flow 

Samofinancování investic z cash flow vyjadřuje míru finančního krytí investic 

z vlastních zdrojů podniku. Hodnota menší než 100 % znamená nutnost externího 

financování. 44 

�����ň !"#$%&'"'($)á'í &')�!�&( * ("!ℎ %,$- =
."!ℎ %,$-

/')�!�&(�
∗ 100 

2.1.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele patří k analýze a řízení finanční situace podniku, a to především 

jeho likvidity. Rozdílové ukazatele se nazývají též jako finanční fondy či fondy 

finančních prostředků. Fond lze posuzovat jako shrnutí vybraných stavových ukazatelů 

a jde tedy o rozdíl mezi určitými položkami krátkodobých aktiv a pasiv.45 

V metodice této analýzy pracujeme s následujícími pojmy a ukazateli: 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je důležitým měřítkem likvidity firmy. Charakterizuje, kolik 

pracovního kapitálu zůstane k dispozici společnosti, jestliže se vyplatí ze všech svých 

krátkodobých závazků. Čím větší má podnik tento ukazatel tím větší je jeho likvidita. 

Čistý pracovní kapitál je pozitivní pro většinu podniků, protože téměř každý z nich má 

více oběžných aktiv před krátkodobými závazky. 46 

Č���ý � !"#$%í &!���á' = ()ěž%á !&��$! − , á�&#-#)é .á$!.&/  

                                                 
44 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, 228 s. ISBN 80-735-7219-2. s. 99-101. 
 
45 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer 
Press, 2001, 220 s. ISBN 80-722-6562-8. s. 35. 
 
46 PARRINO, R. Fundamentals of corporate finance. Hoboken: John Wiley, c2009, 767 s. ISBN 978-0-471-27056-0. 
s. 463. 
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Ukazatel čisté pohotové prostředky můžeme používat pro sledování okamžité likvidity. 

Na rozdíl od čistého pracovního kapitálu, jež zahrnuje v oběžných aktivech i položky, 

jejichž likvidita je diskutabilní. Jedná se zejména o pohledávky s dlouhou dobou 

splatnosti, nedobytné pohledávky, nedokončená výroba aj. Čisté pohotové prostředky 

nejsou ovlivněny oceňovacími technikami, ale jeho nevýhodou je snadná manipulace 

s dřívějšími uskutečňování plateb nebo zadržováním v době zjišťování likvidity. 

Č�� = ��ℎ��� é �"#ěž#í �%�&�ř"()* − �),-ž.�ě &�/,�#é 0á ,0)* 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPF) 

Rozdílový ukazatel představuje střední cestu mezi předchozími dvěma ukazateli. 

Vyjadřuje schopnost podniku, její pozici, při rozhodnutí splatit své krátkodobé závazky. 

Výkazem struktury tohoto fondu můžeme sledovat změny v položkách rozvahy, jež 

byly ve fondu vymezeny, a proto jej leze nazývat výkazem likvidity finančního fondu. 47 

Č�� = ��ěž á "#$%&" − (á)��* −  +,%#&%- í .�ℎ,+-á&#*

− #0á$#�-��í 1%(í #".%$á, 

2.1.7 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů navazuje jako další krok po analýze absolutních 

vstupních dat. Zahrnuje všechny oblasti výkonnosti podniku a uspořádání jednotlivých 

skupin ukazatelů se liší vzhledem k cíli analýzy a uživateli, jež ji budou využívat. 

Ukazatele mohou být seřazeny v pyramidové soustavě, jež používá např. Ministerstvo 

průmyslu, kde je vrcholem ukazatel EBIT/Aktiva. Smyslem je vysvětlit změny 

vrcholového ukazatele a intenzitu působení ostatních ukazatelů postavených na nižší 

úrovni. Následující výčet skupin poměrových ukazatelů je seřazen v paralelní 

soustavě.48 

                                                 
47 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer 
Press, 2001, 220 s. ISBN 80-722-6562-8. s. 38 a 39. 

 
48 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 
978-80-7400-194-9. s. 98 a 99. 
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Zadluženost a stabilita 

Ukazatele zadluženosti a stability podniku charakterizují strukturu zdrojů financování. 

Stabilita se hodnotí na základě vyhodnocení vztahu aktiv a zdrojů jejich krytí. Vyjadřují 

se pomocí následujících ukazatelů. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje dlouhodobou stabilitu a udává, do jaké 

míry je podnik schopen pokrýt vlastními zdroji své prostředky a jaká je jeho finanční 

nezávislost na cizích zdrojích. Zvyšování hodnoty ukazatele znamená upevňování 

finanční stability společnosti. 

���í� �� !"#íℎ� % &'"á�( #   %"'�)*ℎ =
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Stupeň krytí stálých aktiv 

Ukazatel poměřuje vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál ke stálým aktivům. 

Vyjadřuje fakt, že dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný by měl být financován 

dlouhodobými zdroji. Krytí stálých aktiv by mělo dosahovat hodnoty 100%. 

����í ��á ý!ℎ #$�%& =
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost vyjadřuje poměr mezi celkovými dluhy a celkovými aktivy 

společnosti. Ukazuje podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z nějž je financován majetek 

podniku. Zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko i výnosnost podniku, avšak není 

negativním jevem, protože není nezbytné financovat podnikové činnosti pouze 

z vlastních zdrojů. Trend ukazatele by měl být klesající. 

������á !"#�$ž�%�&' =
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Dlouhodobá zadluženost 

Je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti s žádoucím klesajícím trendem. 

����ℎ��� á "#���ž$%�&' =
����ℎ��� ý ()"í *#+)'á�

($�*�,á #*'),#
 



 46   
 

Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, 

tudíž kolikrát je zajištěno placení úroků. Vyšší hodnoty znamenají lepší finanční situaci. 

Z časového hlediska by měl být patrný růstový trend. 49 
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Likvidita  

Likvidita je nutnou podmínkou pro dlouhodobou existenci společnosti. Je přímým 

protikladem k rentabilitě, protože aby byla splněna určitá úroveň likvidity, musí mít 

podnik vázány své prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu. 

Likvidita schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky v určitém čase, 

v požadované podobě a na požadovaném místě. 

Ani vysoká likvidita však nemusí znamenat dobrou platební schopnost podniku. V praxi 

bychom měli rozlišovat mezi fiktivní hodnotou likvidity – dosazení hodnot z účetních 

výkazů a mezi reálnou likviditou, kdy očistíme aktiva o nepotřebné a neprodejné zásoby, 

neprodejné výrobky na skladě, pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky. 

Nejčastěji je likvidita rozdělena na tři základní poměrové ukazatele, ve třech stupních 

od nejméně po nejvíce likvidní. Tyto ukazatele doplňuje podíl pracovního kapitálu na 

oběžných aktivech, protože tři základní ukazatele likvidity vyjadřují statický a 

historický pohled na likviditu.   

Běžná likvidita  

Ukazatel běžné likvidity měří, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Hlavní úloha ukazatele spočívá v úspěšnosti podniku uhradit krátkodobé 

závazky z odpovídajících položek aktiv. Podle průměrné strategie se hodnota běžné 

likvidity má pohybovat od 1,6 do 2,5. Pokud podnik zaujímá konzervativní strategii, 

měl by být ukazatel vyšší než 2,5, a podle agresivní strategie nižší než 1,6, avšak by 

neměl mít nižší hodnotu než 1. 

                                                 
49 DLUHOŠOVÁ, D. a PAVELKOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-86929-68-2. s. 76-79. 
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Pohotová likvidita  

Smyslem ukazatele je vyloučit nejméně likvidní části aktiv. Oproti předchozímu 

ukazateli vylučuje zásoby a je vhodné čitatel pohotové likvidity upravit o nedobytné 

pohledávky. Užitečné je sledovat hodnotu ukazatele v čase. Doporučená hodnota při 

běžné strategii je od 0,7 do 1, u konzervativní od 1,1 do 1,5 a u agresivní strategie od 

0,4 po 0,7. Jestliže má podnik hodnotu tohoto ukazatele na úrovni 1, znamená to, že by 

měl uhradit své závazky bez nutnosti prodeje zásob. Při nižších hodnotách je vázáno 

mnoho prostředků v oběžných aktivech, které nepřináší efektivní zhodnocení. 

��ℎ����á  !"�!#!�$ = %&ěž(á $"�!�$ − *á+�&,
-.á�"�#�&é /á�$/",  

Okamžitá likvidita 

Okamžitou nebo hotovostní likviditou se rozumí všechny platební prostředky, které jsou 

v dané situaci k dispozici. Jedná se o sumu peněz v pokladně a na účtech, dále o volně 

obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky aj. Hodnota ukazatele se doporučuje na 

0,2.50 
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Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech 

Ukazatel vyjadřuje krátkodobou finanční stabilitu společnosti. Podíl by měl dosáhnout 

doporučené hodnoty 0,3 – 0,5.51 

���í� Č�  !" #$ =
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50 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 
978-80-7400-194-9. s. 103-106. 

 
51 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 
2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4. s. 90. 
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Rentabilita 

Ukazatele rentability lze použít pro srovnání v čase mezi různými společnostmi a jsou 

měřítkem jejich výkonnosti. Jsou měřítkem míry zisku společnosti, a proto také 

většinou zajímají podnikatelé v prvé řadě. Hodnotí minulé období a nezohledňují 

budoucí přínosy. Jednotlivé ukazatele je nutné porovnat s náklady obětované příležitosti, 

aby měli vypovídací hodnotu měřitelné úspěšnosti podniku. Dále nezobrazují riziko 

používání cizího kapitálu, a tím hrozbu platební neschopnosti. Ke správnému 

vyhodnocení ukazatelů rentability musíme znát informace týkající se zejména likvidity, 

zadluženosti a vztahu majetkové a finanční struktury. Rentabilitu proto také 

vyjadřujeme z řady pohledů např.: 

Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel ROA měří výkonnost, tj. produkční sílu podniku. Zohledňuje efektivní využití 

kapitálu vloženého do majetku podniku. Je ukazatelem produkce zisku využitím 

majetku podniku, ať plyne ze zdrojů cizích nebo vlastních. 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatelem ROE je vyjádřena výkonnost vlastního kapitálu vloženého vlastníky 

podniku. Počítá ziskovost z účetní hodnoty vlastního kapitálu a používá se pouze na 

úrovni celého podniku. Výsledek by měl být nad úrovní jiného nákladu na kapitál. Měří, 

kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. Je tedy 

měřítkem celkové ziskovosti vlastního kapitálu. 
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Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel ROS zobrazuje ziskovou marži společnosti. Pokud sledujeme tento ukazatel 

v čase, měl by mít za příznivých podmínek stoupající tendenci. Výsledek hospodaření 

pro výpočet má formu zisku po zdanění či EBIT (Earn Before Income and Tax). Při 
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srovnání podniků se používá spíše EBIT, protože nezohledňuje různou kapitálovou 

strukturu a odlišnou míru zdanění, jestliže jsou společnosti z cizích zemí.52  
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Rentabilita investovaného kapitálu – ROI   

Nejčastěji se používá tento ukazatel na měření výkonnosti dlouhodobého kapitálu 

vloženého do společnosti.53 

��� = ����  (1 − #$ň&'á )$*+$)
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Řízení aktiv  

Vysokou efektivností podnikové činnosti, jež je charakterizována především tržbami a 

ziskem, lze eliminovat riziko provozní. Pokud se maximalizují tržby, měla by se 

optimálně nastavit struktura majetku podniku. Smyslem řízení aktiv a jejich ukazatelů je 

tedy stanovení kapitálové přiměřenosti a intenzity využití majetku daného podniku.   

Obrat celkových aktiv 

Jedná se o nejkomplexnější ukazatel aktivity. Má přímý vliv na celkovou rentabilitu 

společnosti. Ukazuje nám počet obrátek aktiv v tržbách za určité období, zpravidla 

jednoho roku.54 
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Hodnota celkového obratu aktiv se liší podle odvětví, ve kterém daná společnost 

podniká. Odvětví těžkého průmyslu, jež má vysoký podíl dlouhodobého hmotného 

majetku spíše inklinuje k vysoké ziskovosti tržeb, a tím pomalejším obratem celkových 

                                                 
52 KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 
2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4. s. 98-102. 
 
53 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. s. 147. 
 
54 MARINIČ, P. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2009, 191 s. 
ISBN 978-80-245-1397-3. s. 59. 
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aktiv. U odvětví spotřebního průmyslu je pro dosažení rentability rozhodující rychlý 

obrat celkových aktiv.55 

Obrat zásob  

Ukazatel obratu zásob charakterizuje, kolikrát se zásoby za dané období přemění na jiné 

formy oběžných aktiv. K výpočtu se doporučuje nepoužívat statickou veličinu zásob v 

rozvaze, avšak hodnoty průměrného stavu zásob za období. Spolu s ukazatelem doby 

obratu zásob je považován tento ukazatel za signál intenzity využití zásob. 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob ukazuje počet dnů, v nichž jsou oběžná aktiva vázána v zásobách. 

Ukazatel počítá s počtem dnů v roce podle bankovní praxe dané země, tj. 360 či 365 

dnů, nebo je možné počítat pouze s pracovními dny v daném roce. Je žádoucí, aby byla 

doba obratu zásob za sledované období co nejkratší a obrat zásob co největší.56 
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Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek určuje počet dní, ve kterých jsou peníze zadržovány 

v pohledávkách. Tuto dobu je nucen podnik čekat na získání finančních prostředků za 

již uskutečněné služby či prodané produkty. 

���� � !�"#��"$  �ℎ!&'á(&) = *�ℎ!&'á()+/(-.ž�+/365) 

                                                 
55 GRÜNWALD, R. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. ISBN 978-80-

86929-26-2. s. 89. 

56 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, 228 s. ISBN 80-735-7219-2. s. 95. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků  

Doba ukazatele vyjadřuje bezplatný obchodní odběratelský úvěr. Udává dobu ve dnech, 

v níž zůstávají splatné závazky neuhrazeny. Rozdíl doby splatnosti pohledávek a doby 

splatnosti krátkodobých závazků udává čas k profinancování.57 

���� � !�"#��"$ %&á"%�'��í(ℎ *á+�*%ů = -&á"%�'��é *á+�*%./(1&ž�./365) 

Produktivita  

Ukazatele produktivity měří výkonnost společnosti vzhledem k počtu zaměstnanců či 

vzhledem k osobním nákladům. 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Ukazatel měří velikost přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v podniku. Pokud bude 

větší produktivita práce a menší průměrná mzda, tím vyšší hodnotu, efekt budou 

zaměstnanci vykazovat. Produktivita práce by měla převyšovat růst mzdových nákladů, 

v opačném případě by to znamenalo, že podnik nevytváří provozní zisk. 
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Osobní náklady k přidané hodnotě 

Osobní náklady k přidané hodnotě poměřují, kolik činí náklady na zaměstnance 

vzhledem k tomu, co bylo vytvořeno v provozní činnosti podniku. Vyšší poměr hodnot 

následujícího vzorce znamená menší výkonnost zaměstnance na vyplacenou korunu na 

mzdách.58 
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57 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 
978-80-7400-194-9. s. 109. 
 
58 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 
268 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4004-1. s. 184 a 185. 
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2.1.8 Analýza soustav ukazatelů 

Mezi analýzu soustav ukazatelů můžeme zařadit pyramidové struktury, ale také i 

modely, jež se zabývají hodnocením finančního zdraví podniku, tzv. bankrotní a bonitní 

modely.  

V předkládané práci je využit systém hodnocení jednotlivých ukazatelů, které se 

vyskytují taktéž v pyramidových rozkladech, proto jsou zde uvedeny pyramidové 

rozklady jako druhá možnost vyhodnocování a není jim věnována větší pozornost. 

Pyramidové rozklady  

Umožňují přehledně zobrazit několik charakteristických rysů společnosti najednou a 

ukazují souvislosti mezi likviditou, strukturou financování a rentabilitou. Mezi 

nejznámější pyramidovou strukturu patří Du Pontův diagram, jež zobrazuje závislosti 

rentability vlastního kapitálu na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru 

celkových aktiv k vlastnímu kapitálu.59 

Finanční zdraví podniku 

Modely finančního zdraví podniku jsou založeny na diskriminační funkci. Jsou 

komplexně sestaveny tak, aby dokázali predikovat možnou budoucí nesolventnost. 

Jednotlivé modely se nazývají též jako systémy včasného varování, jež dokáží 

postihnout současný a budoucí vývoj podniku pomocí komplexní charakteristiky. 

Nevýhodou těchto modelů je omezená vypovídací schopnost. Běžně se dělí na 

bankrotní modely a bonitní modely. 

Altmanův model 

Altmanova formule bankrotu nebo také Z-Score je predikční model, jež má informovat 

o neuspokojivé či uspokojivé finanční situaci podniku. Vzhledem k výsledným 

hodnotám určuje potenciální bankrot podniku k časovému intervalu 1 roku 

s pravděpodobností 95% až 5 let s pravděpodobností 36%. Dále platí, že relativně malé 

společnosti mají větší pravděpodobnost bankrotu před většími. Altmanův model byl 

vytvořen především pro společnosti obchodovatelné na burze, ale v nynější době 

                                                 
59 MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006, 228 s. ISBN 80-735-7219-2. s. 64, 102 a 
103.  
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existuje modifikace pro společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k předkládané 

práci bude uvedena pouze tato modifikace. 

��.�.�. = 0,717 ∗ �� + 0,847 ∗ �� + 3,107 ∗ �� + 0,42 ∗ �� + 0,998 ∗ �� 

Kde jednotlivá X vyjadřují: 

�� = (��ěž�á � !"#� −  %á! �&��é '&%�)*)/,*- �#á � !"#� 

�� = ������ě!��ý �#$%/&�!%�'á (%)#'( 

�� = ����/�� !"#á %!&'#% 

�� = úč���í ℎ !� �" #á$%"!�íℎ  $"&'�á%(/)�%$ *é !%(ℎ+ 

�� = ��ž��/�� !"#á %!�&#% 

Situace společnosti se poté posuzuje podle hodnoty indexu. 

· � > 2,9 − uspokojivá finanční situace;  

· 1,2 < � ≤ 2,9 – tzv. šedá zóna, kdy výsledek je neprůkazný 

· � ≤ 1,2 – hrozící bankrot společnosti60 

Index IN05 

Index je speciálně sestaven pro české podniky a vychází z významných bankovních 

indikátorů. Podle hodnocení lze zjistit, kdy podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 

96% a kdy tvoří hodnotu s pravděpodobností 67 %. Nevýhodou modelu při výpočtu je 

ukazatel nákladového krytí, pokud je společnost vysoce zadlužená či nezadlužená je 

tato hodnota vysoká a zkresluje výsledek. Doporučuje se omezení ukazatele, při 

jmenovaných podmínkách, na hodnotu 9. Výhodou indexu je jednoduchost, nezávislost 

výběru ukazatelů a jejich významnosti. Hlavní nevýhodou je stejně jako u Altmanova 

modelu hodnocení finančního zdraví podniku pomocí jednoho čísla, které nevyjadřuje 

příčiny nedostatků ve společnosti. 
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60 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. s. 164-166. 
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Výsledek je poměřován s následující stupnicí: 

· ��05 < 0,9 – hrozící bankrot 

· 0,9 < ��05 < 1,6 – šedá zóna 

· ��05 > 1,6 – podnik vytváří hodnotu 

2.1.9 Vyšší metody finanční analýzy 

Vyšší metody FA využívají k zobrazení ekonomické reality a úrovně finančního zdraví 

podniku statistické a matematické modely, které však k úspěšnému využití vyžadují 

větší četnost dat, delší časové řady jednotlivých ukazatelů, aby získané výsledky 

například regresní analýzy, korelace, analýzy rozptylu apod. postřehly údaje 

s dostatečnou vypovídací hodnotou. 

Vyšší metody finanční analýzy nejsou běžně prováděnými metodami ve finanční 

analýze. Zabývají se jimi specializované společnosti. Užití těchto metod je závislé na 

dostupnosti informací z daného podniku, aby bylo možné metody naplnit daty.  

Vyšší metody se dělí do dvou skupin: 

· Matematicko-statistické metody 

· Nestatistické metody  

Matematicko-statistické modely 

Často se tyto metody používají, avšak jejich výsledky je nutné konfrontovat 

s ekonomickými úvahami. 

· Bodové odhady 

· Statistické testy odlehlých dat 

· Empirické distribuční funkce 

· Korelační koeficienty 

· Regresní modelování 

· Diskriminační analýza aj. 

Nestatistické metody 

· Do této skupiny k nejužívanějším vyšším metodám patří následující metody: 
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· Metody založené na teorii fuzzy množin   

· Metody založené na alternativní teorii množin 

· Metody formální matematické logiky 

· Expertní systémy aj.61 

  

                                                 
61 RŮČKOVÁ, P. a PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: distanční studijní opora. Vyd. 1. Karviná: Slezská 
univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005, 194 s. Prosperita firmy. ISBN 80-724-8299-8. 
s. 75-77. 
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3 Hodnocení finanční situace podniku BLANESTA 

V následující části předkládané práce je provedena FA pro podnik BLANESTA, s.r.o. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýzou jsou porovnávány jednotlivé veličiny v čase, jak v absolutním 

vyjádření, tak v procentním. Je sledován jejich vývoj během tří let. Ve vertikální 

analýze jsou sledovány jednotlivé položky rozvahy či výkazu zisku a ztrát vzhledem 

k jednotné základně celkových aktiv či celkových pasiv. Cílem je určit měnící se 

tendenci položek k vybrané základně v jednotlivých letech a určit jejich vývoj. Data 

vychází z účetních závěrek společnosti BLANESTA, s.r.o. Analýze jsou podrobeny 

pouze některé nejvýznamněji se měnící položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Komentáře jsou vždy uvedeny pod tabulkou, jejíž hodnoty jsou vždy zapsány v tis. Kč, 

pokud není uvedeno jinak v záhlaví tabulky. 

Tabulka 4: Horizontální analýza rozvahy aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 
Změna 08/09 Změna 09/10 Změna 10/11 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

AKTIVA CELKEM 667 5,56 4 042 31,91 9 753 58,37 

Dlouhodobý majetek -452 -13,86 334 11,87 1 863 59,27 

Dlouhodobý nehmotný majetek -23 -38,98 -23 -63,19 -13 -100,00 

Ocenitelná práva -23 -38,98 -23 -63,19 -13 -100,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -429 -13,39 356 12,84 1 876 59,94 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

-429 -13,65 417 15,38 904 28,88 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 0,00 -61 -100,00 972 nelze 

Oběžná aktiva 1 767 28,39 4 346 54,39 8 466 68,63 

Zásoby 775 39,44 3 647 133,10 2 036 31,88 

Materiál 123 47,13 67 17,45 256 56,76 

Nedokončená výroba a polotovary 652 38,26 1 732 73,51 1 780 43,54 

Výrobky 0 0,00 1 848 nelze 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 1 094 26,41 326 6,23 674 12,12 

Pohledávky z obchodních vztahů 925 25,62 370 8,16 -1 014 -20,67 

Stát - daňové pohledávky       39 118,18 99 137,50 1 071 6x 
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Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 0 0,00 604 131,59 

Dohadné účty aktivní -40 -100,00 27 nelze 13 48,15 

Jiné pohledávky 170 nelze -170 -100,00 0 0,00 

Krátkodobý finanční majetek -102 -87,93 373 26x 5 756 15x 

Peníze -23 -62,16 35 2,5x 115 2x 

Účty v bankách -79 -100,00 338 nelze 5 640 17x 

Časové rozlišení -648 -25,77 -638 -34,17 -576 -46,87 

Náklady příštích období -648 -25,77 -638 -34,17 -576 -46,87 

 

Celková aktiva se v jednotlivých letech postupně navyšují, což je dáno více nárůstem 

oběžných aktiv, než nárůstem dlouhodobého majetku, který je pozvolnější a dokonce 

v roce 2008 oproti roku 2009 klesá bezmála o 14%. Oběžná aktiva rostou v roce 2009 o 

28% a jejich nárůst pokračuje o dalších téměř 54% v roce 2010. Největší růst však 

zaznamenávají v roce 2011 o 69%. Celková změna v roce 2011 oproti roku 2008 se tak 

blíží k 14,5 mil. Kč a z pohledu společnosti je to o 150% více. Nárůst v roce 2009 a 

2010 je dán především navýšením zásob. Další nárůst v roce 2011 je dán prudkým 

navýšením krátkodobého finančního majetku.  

Nejvyšší podíl na dlouhodobém majetku mají samostatné movité věci, jeho růst je 

v roce 2011 o 28% oproti roku 2010. Společnost BLANESTA, s.r.o. v tomto roce 

investovala do nové technologie. Pokles podnik zaznamenal o 14% v roce 2009 oproti 

roku 2008. Podíl dlouhodobého nehmotného majetku je minimální a v roce 2011 se 

dostává na absolutní hodnotu 0 a dlouhodobí finanční majetek společnost nemá. 

Krátkodobé pohledávky se drží ve sledovaných letech poměrně na stejné úrovni, je zde 

sledován mírný růst. Největší nárůst pohledávek z obchodních vztahů společnosti byl 

v roce 2009 o 26%, ty dále v roce 2010 rostou mírněji. V roce 2011 klesají o 20%, 

avšak tento trend vyvažuje nárůst krátkodobých poskytnutých záloh a daňových 

pohledávek, proto v konečném důsledku krátkodobé pohledávky rostou v roce 2011 o 

12% oproti roku 2010.  

Náklady příštích období postupně stále více klesají ve sledovaném období. Celkově 

klesly z hodnoty 2 515 tis. Kč v roce 2008 na 653 tis. Kč v roce 2011. 
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Graf 2: Vývoj vybraných aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vývoj jednotlivých položek je zobrazen na grafu 2. Z grafu vyplývá, že celkový růst 

aktiv kopírují oběžná aktiva. Podíl zásob se na oběžných aktivech snižuje a prudce roste 

mezi léty 2010 a 2011 krátkodobý finanční majetek. 

Tabulka 5: Vertikální analýza rozvahy aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 2008 v % 2009 v %1 2010 v %2 2011 v %3 

AKTIVA CELKEM 12 000 100,00 12 667 100,00 16 709 100,00 26 461 100,00 

Dlouhodobý majetek 3 262 27,18 2 810 22,18 3 144 18,81 5 007 18,92 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

59 0,49 36 0,28 13 0,08 0 0,00 

Ocenitelná práva 59 0,49 36 0,28 13 0,08 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

3 203 26,69 2 774 21,90 3 130 18,73 5 007 18,92 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

3 142 26,18 2 713 21,42 3 130 18,73 4 034 15,25 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

61 0,51 61 0,48 0 0,00 972 3,67 

Oběžná aktiva 6 223 51,86 7 990 63,08 12 336 73,83 20 802 78,61 

Zásoby 1 965 16,38 2 740 21,63 6 387 38,23 8 423 31,83 

Materiál 261 2,18 384 3,03 451 2,70 707 2,67 

Nedokončená výroba a 
polotovary 

1 704 14,20 2 356 18,60 4 088 24,47 5 868 22,18 

Výrobky 0 0,00 0 0,00 1 848 11,06 1 848 6,98 

Krátkodobé pohledávky 4 142 34,52 5 236 41,34 5 562 33,29 6 236 23,57 
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Pohledávky z obchodních 
vztahů 

3 610 30,08 4 535 35,80 4 905 29,36 3 891 14,71 

Stát - daňové pohledávky       33 0,28 72 0,57 171 1,02 1 242 4,69 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

459 3,83 459 3,62 459 2,75 1 063 4,02 

Dohadné účty aktivní 40 0,33 0 0,00 27 0,16 40 0,15 

Jiné pohledávky 0 0,00 170 1,34 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobý finanční 
majetek 

116 0,97 14 0,11 387 2,32 6 143 23,21 

Peníze 37 0,31 14 0,11 49 0,29 164 0,62 

Účty v bankách 79 0,66 0 0,00 338 2,02 5 978 22,59 

Časové rozlišení 2 515 20,96 1 867 14,74 1 229 7,36 653 2,47 

Náklady příštích období 2 515 20,96 1 867 14,74 1 229 7,36 653 2,47 

 

Nejvýznamněji se podílí na aktivech oběžná aktiva a jejich významnost ve sledovaných 

letech ještě více narůstá z 52% v roce 2008 až na 78% v roce 2011. Dlouhodobý 

majetek se nejvíce podílí na aktivech v roce 2008 z 27% a postupně se snižuje k téměř 

19% v roce 2010, na kterých zůstává i v dalším roce. Časové rozlišení je na úrovni 

téměř 21% v roce 2008, avšak jeho významnost klesá v následujících letech až na 2,5% 

v roce 2011. 

Samostatné movité věci v absolutním vyjádření rostou, jak bylo řečeno v horizontální 

analýze aktiv, ale jejich podíl na celkových aktivech procentuálně klesá. V roce 2008 se 

pohybuje na 26% a v roce 2011 na 15% vůči aktivům. Tato položka zaujímá největší 

podíl na dlouhodobém majetku. 

V oběžných aktivech dominují krátkodobé pohledávky a zásoby. Krátkodobé 

pohledávky v roce 2009 jsou na maximu, vůči sledovanému období, na úrovni něco 

málo přes 41% na celkových aktivech a má klesající trend každý rok o cca 10%. Zásoby 

od roku 2008 rostou a jejich maximální podíl je v roce 2010 na úrovni 38%, kdy dále 

klesá na 32% v roce 2011. 

Významný je rozdíl v krátkodobém finančním majetku, kdy v roce 2008 a 2009 se 

podílí na celkových aktivech pod jedním procentem a postupně roste v roce 2010 na 2% 

a skokově v roce 2011 na 22,5%.  
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Tabulka 6: Horizontální analýza rozvahy pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 
Změna 08/09 Změna 09/10 Změna 10/11 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

PASIVA CELKEM 667 5,56 4 041 31,90 9 752 58,37 

Vlastní kapitál -93 -4,42 105 5,26 4 313 2x 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. 
fondy ze zisku 

1 1,52 -23 -33,60 -23 -52,80 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Statutární a ostatní fondy 1 2,17 -23 -47,89 -23 -95,92 

Výsledek hospodaření minulých let 1 338 5x 26 1,61 -372 -22,78 

Nerozdělený zisk minulých let 1 338 5x 26 1,61 -372 -22,78 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

-1 432 -91,91 102 80,95 4 709 20x 

Cizí zdroje 758 7,65 3 938 36,93 5 439 37,25 

Krátkodobé závazky 284 3,25 4 515 49,90 5 019 37,01 

Závazky z obchodních vztahů (z 
obchodního styku) 

-587 -7,88 1 443 21,06 -1 356 -16,35 

Závazky ke spol., členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

730 nelze -660 -90,41 -70 -100,00 

Závazky k zaměstnancům -11 -1,72 19 3,09 -36 -5,62 

Závazky ze sociálního a zdravotního 
zabezpečení 

-40 -11,46 93 30,10 386 96,02 

Stát - daňové závazky a dotace 1 0,34 -194 -65,54 1 269 12x 

Krátkodobé přijaté zálohy 165 nelze 3 770 23x 4 578 116,34 

Dohadné účty pasivní 27 93,10 48 85,71 249 2x 

Jiné závazky -1 -11,11 -5 -62,50 0 0,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 474 41,43 -577 -35,66 420 40,38 

Bankovní úvěry dlouhodobé -418 -36,55 315 43,40 420 40,38 

Krátkodobé bankovní úvěry 891 nelze -891 -100,00 0 0,00 

Časové rozlišení 2 nelze -2 -100,00 0 0,00 

Výdaje příštích období 2 nelze -2 -100,00 0 0,00 

 

Stejně jako celková aktiva, tak i celková pasiva se v jednotlivých letech postupně 

navyšují. To je zapříčiněno zejména nárůstem cizích zdrojů, jež rostou v roce 2009 vůči 

roku 2008 o 8% a v každém dalším sledovaném roce o 37%, a zatímco je jejich hodnota 

v roce 2009 10 mil. Kč, v roce 2011 je téměř dvojnásobná. Za nárůstem celkových 
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pasiv je také vlastní kapitál, který se sice snížil v roce 2009, ale mezi lety 2009 a 2010 

se navyšuje o 100 tis. Kč a skokově roste o 205% v roce 2011 oproti 2010 na hodnotu 

6 420 tis. Kč, což je zapříčiněno kladným výsledkem hospodaření běžného účetního 

období. 

V rámci cizích zdrojů rostou nejvíce krátkodobé závazky, mezi léty 2009 a 2010 o 4,5 

mil. Kč a téměř shodně mezi léty 2010 a 2011 o 5 mil. Kč, a také krátkodobé přijaté 

zálohy, jež ze 165 tis. Kč v roce 2009 šplhají až k 8 500 tis. Kč v roce 2011. Minimální 

je pak růst mezi obdobím 2008/2009. Dlouhodobé závazky společnost nemá. 

Závazky z obchodních vztahů jsou na úrovni bezmála 7,5 mil. Kč v roce 2008, pak se 

mírně snižují na 6,8 mil. Kč, avšak svého maxima dosahují v roce 2011, kdy jsou na 

úrovni 18,5 mil. Kč. Společnost BLANESTA, s.r.o. také postupně splatila závazky ke 

spol. a krátkodobé bankovní úvěry a to hlavně během roku 2010. Podnik navýšil 

dlouhodobé bankovní úvěry, mezi léty 2009 a 2010 o 315 tis. Kč a mezi léty 2010 a 

2011 o 420 tis. Kč.  

Graf 3: Vývoj vybraných pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf 3 vyjadřuje hodnoty vybraných pasiv vzhledem k vývoji ve sledovaných letech, jež 

jsou popsány nad grafem. 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2008 2009 2010 2011

Vývoj vybraných pasiv 

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry a výpomoci



 62   
 

Tabulka 7: Vertikální analýza rozvahy pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 2008 v % 2009 v %1 2010 v %2 2011 v %3 

PASIVA CELKEM 12 000 100,00 12 667 100,00 16 709 100,00 26 461 100,00 

Vlastní kapitál 2 094 17,45 2 001 15,80 2 107 12,61 6 420 24,26 

Základní kapitál 200 1,67 200 1,58 200 1,20 200 0,76 

Základní kapitál 200 1,67 200 1,58 200 1,20 200 0,76 

Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ost. fondy ze zisku 

66 0,55 67 0,53 44 0,27 21 0,08 

Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 

20 0,17 20 0,16 20 0,12 20 0,08 

Statutární a ostatní fondy 46 0,38 47 0,37 24 0,15 1 0,00 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

270 2,25 1 608 12,70 1 634 9,78 1 262 4,77 

Nerozdělený zisk minulých 
let 

270 2,25 1 608 12,70 1 634 9,78 1 262 4,77 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-
) 

1 558 12,98 126 0,99 228 1,36 4 937 18,66 

Cizí zdroje 9 906 82,55 10 664 84,18 14 602 87,39 20 041 75,74 

Krátkodobé závazky 8 763 73,03 9 047 71,42 13 562 81,17 18 581 70,22 

Závazky z obchodních vztahů 
(z obchodního styku) 

7 440 62,00 6 853 54,10 8 296 49,65 6 940 26,23 

Závazky ke spol., členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 

0 0,00 730 5,76 70 0,42 0 0,00 

Závazky k zaměstnancům 641 5,34 630 4,97 649 3,89 613 2,32 

Závazky ze sociálního a 
zdravotního zabezpečení 

349 2,91 309 2,44 402 2,41 788 2,98 

Stát - daňové závazky a 
dotace 

295 2,46 296 2,34 102 0,61 1 371 5,18 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0,00 165 1,30 3 935 23,55 8 513 32,17 

Dohadné účty pasivní 29 0,24 56 0,44 104 0,62 353 1,33 

Jiné závazky 9 0,08 8 0,06 3 0,02 3 0,01 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 143 9,53 1 617 12,76 1 040 6,22 1 460 5,52 

Bankovní úvěry dlouhodobé 1 143 9,53 725 5,73 1 040 6,22 1 460 5,52 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0,00 891 7,04 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení 0 0,00 2 0,02 0 0,00 0 0,00 

Výdaje příštích období 0 0,00 2 0,02 0 0,00 0 0,00 

 

Na celkových pasivech se nejvýznamněji podílí cizí zdroje, jejichž podíl roste v roce 

2008 z 82% na 87% v roce 2010. Pokles je patrný až v posledním sledovaném roce 

2011, kdy se podíl zmenšil na 75%, a to díky významnému nárůstu vlastního kapitálu. 
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Vlastní kapitál z velké části zaujímá nerozdělený zisk minulých let. V roce 2008 byl 

podíl 2%, který v roce 2009 skokově narostl na maximum sledovaného období na 

úroveň 13% a dále byl postupně rozpouštěn, a jeho významnost klesla na 5% v roce 

2011. Oproti tomu výsledek hospodaření běžného účetního období se choval opačně, 

kdy jeho podíl nejprve prudce klesl a dále se zvětšoval z 1% v roce 2009 na bezmála 

17% v roce 2011. 

U cizích zdrojů mají největší podíl krátkodobé závazky, které se navýšily v roce 2010 

na 80% z celkových aktiv, ale poté znovu klesly na úroveň 70% v roce 2011, tak jako 

byly skoro stejné v roce 2008 a 2009. Více než o polovinu klesal postupně podíl 

závazků z obchodního styku z 62% v roce 2008 na 26% v roce 2011, avšak se postupně 

navýšil podíl krátkodobých přijatých záloh z nulové hodnoty v roce 2008, přes 23% 

v roce 2010, až na 32% v roce 2011. 

Tabulka 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 
Změna 08/09 Změna 09/10 Změna 10/11 

v tis. Kč v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Výkony -10 493 -21,92 4 482 11,99 45 725 109,25 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

-16 782 -31,37 1 517 4,13 47 561 124,39 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 289 -111,57 2 928 4,5x -1 799 -50,25 

Aktivace 0 0,00 37 nelze -37 -100,00 

Výkonová spotřeba -6 779 -22,53 3 747 16,07 34 871 128,89 

Spotřeba materiálu energie -5 621 -35,57 6 188 60,77 17 642 107,76 

Služby -1 158 -8,11 -2 442 -18,60 17 230 1,5x 

Přidaná hodnota -3 714 -20,89 735 5,23 10 854 73,35 

Osobní náklady -1 309 -9,42 352 2,80 4 653 35,94 

Mzdové náklady -719 -7,16 151 1,62 3 444 36,37 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

-588 -16,90 211 7,30 1 148 37,02 

Sociální náklady -2 -0,52 -10 -2,61 60 16,09 

Daně a poplatky -1 -7,69 0 0,00 3 25,00 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

126 10,56 15 1,14 412 30,88 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

-289 -91,75 149 6x 374 2x 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0,00 0 0,00 530 nelze 

Tržby z prodeje materiálu -289 -91,75 149 6x -156 -89,14 
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Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

-261 -97,03 107 13x -95 -82,61 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

0 0,00 0 0,00 1 nelze 

Prodaný materiál -261 -97,03 107 13x -96 -83,48 

Ostatní provozní výnosy 326 5x -249 -63,85 47 33,33 

Ostatní provozní náklady -446 -71,70 27 15,34 151 74,51 

Provozní výsledek hospodaření -1 786 -82,84 134 36,31 6 151 12x 

Nákladové úroky -15 -11,11 3 2,50 93 75,61 

Ostatní finanční výnosy -119 -48,37 -91 -71,65 104 3x 

Ostatní finanční náklady -79 -23,94 -81 -32,27 359 2x 

Finanční výsledek hospodaření -26 11,93 -12 4,92 -348 135,94 

Daň z příjmů za běžnou činnost -380 -100,00 20 nelze 1 094 5,5x 

- splatná -380 -100,00 20 nelze 1 094 5,5x 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost -1 432 -91,91 102 81,23 4 709 20x 

Hospodářský výsledek za účetní období -1 432 -91,91 102 81,23 4 709 20x 

Hospodářský výsledek před zdaněním -1 812 -93,50 122 97,10 5 803 23x 

 

Společnost BLANESTA, s.r.o. disponuje pouze tržbami za prodej vlastních výrobků a 

služeb, protože se jedná o strojírenský výrobní podnik. Její tržby ve sledovaných letech 

mají kolísavý charakter. Nejprve se propadly v roce 2009 oproti roku 2008 o 31% a dále 

postupně rostly, v roce 2010 o 4%, ale skokový nárůst společnost zaznamenala v roce 

2011, kdy se tržby zvýšili o 124% na 87,5 mil. Kč. Téměř shodně jako tržby se vyvíjela 

i výkonová spotřeba, ale negativním ukazatelem je, že rostla rychlejším tempem, mezi 

léty 2009 a 2010 narůstala o 16% a mezi léty 2010 a 2011 o 129%. Služby mírně klesly 

v roce 2009 o 8% a v roce 2010 o téměř 2,5 mil. Kč, což je o 19% méně, avšak v roce 

2011 vzrostly na 28 mil. Kč o 162%.  

Model poklesu v roce 2009, mírného růstu v roce 2010 a skokového růstu v roce 2011 

je patrný i na ostatních položkách, jako jsou osobní náklady, přidaná hodnota i mzdové 

náklady. Přidaná hodnota vzrostla v roce 2011 oproti roku 2010 z 14,7 mil. Kč na 25,6 

mil. Kč a osobní a mzdové náklady vzrostly za stejné období přibližně shodně o 36%. 

Odpisy dlouhodobého a hmotného majetku se navýšili díky investici v roce 2011 oproti 

roku 2010 o 30%, v roce 2009 a 2010 zůstávají na shodné úrovni se zanedbatelným 

nárůstem. 
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Pozitivním trendem je růst provozního výsledku hospodaření, kdy v roce 2010 vzrostl o 

132 tis. Kč, avšak v roce 2011 narostl až na 6 655 tis. Kč z 504 tis. Kč. Nejvyšší pokles 

byl mezi roky 2008 a 2009 o téměř 83%. 

Graf 4: Vývoj vybraných položek VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf zachycuje pokles tržeb mezi roky 2008 a 2009 a dramatický nárůst tržeb v roce 

2011 a znázorňuje, jak kopíruje výkonová spotřeba tržby, které klesají nepatrným 

rozdílem o něco méně mezi roky 2008 a 2009 a rostou o něco více v roce 2010 oproti 

roku 2011. Menší nárůst v poměru k tržbám zaznamenává přidaná hodnota od roku 

2009. 

Tabulka 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název řádku 2008 v % 2009 v %1 2010 v %2 2011 v %3 

Výkony 47 863 100,00 37 370 100,00 41 852 100,00 87 577 100,00 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

53 500 111,78 36 718 98,26 38 235 91,36 85 796 97,97 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -5 637 -11,78 652 1,74 3 580 8,55 1 781 2,03 

Aktivace 0 0,00 0 0,00 37 0,09 0 0,00 

Výkonová spotřeba 30 087 62,86 23 308 62,37 27 055 64,64 61 926 70,71 

Spotřeba materiálu energie 15 804 33,02 10 183 27,25 16 371 39,12 34 013 38,84 

Služby 14 283 29,84 13 125 35,12 10 683 25,53 27 913 31,87 

Přidaná hodnota 17 776 37,14 14 062 37,63 14 797 35,36 25 651 29,29 

Osobní náklady 13 902 29,05 12 593 33,70 12 945 30,93 17 598 20,09 

Mzdové náklady 10 038 20,97 9 319 24,94 9 470 22,63 12 914 14,75 

53 500 

36 718 38 235 

85 796 

30 087 
23 308 27 055 

61 926 

17 776 14 062 14 797 

25 651 

2 156 370 504 
6 655 

2008 2009 2010 2011

Vývoj vybraných položek VZZ 

Tržby za vl. výrobky Výkonová spotřeba

Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření
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Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

3 479 7,27 2 891 7,74 3 102 7,41 4 250 4,85 

Sociální náklady 385 0,80 383 1,02 373 0,89 433 0,49 

Daně a poplatky 13 0,03 12 0,03 12 0,03 15 0,02 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

1 193 2,49 1 319 3,53 1 334 3,19 1 746 1,99 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

315 0,66 26 0,07 175 0,42 549 0,63 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 530 0,61 

Tržby z prodeje materiálu 315 0,66 26 0,07 175 0,42 19 0,02 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

269 0,56 8 0,02 115 0,27 20 0,02 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Prodaný materiál 269 0,56 8 0,02 115 0,27 19 0,02 

Ostatní provozní výnosy 64 0,13 390 1,04 141 0,34 188 0,21 

Ostatní provozní náklady 622 1,30 176 0,47 203 0,49 354 0,40 

Provozní výsledek hospodaření 2 156 4,50 370 0,99 504 1,21 6 655 7,60 

Nákladové úroky 135 0,28 120 0,32 123 0,29 216 0,25 

Ostatní finanční výnosy 246 0,51 127 0,34 36 0,09 140 0,16 

Ostatní finanční náklady 330 0,69 251 0,67 170 0,41 529 0,60 

Finanční výsledek hospodaření -218 -0,46 -244 -0,65 -256 -0,61 -604 -0,69 

Daň z příjmů za běžnou činnost 380 0,79 0 0,00 20 0,05 1 114 1,27 

- splatná 380 0,79 0 0,00 20 0,05 1 114 1,27 

Hospodářský výsledek za běžnou 
činnost 

1 558 3,26 126 0,34 228 0,55 4 937 5,64 

Hospodářský výsledek za účetní 
období 

1 558 3,26 126 0,34 228 0,55 4 937 5,64 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

1 938 4,05 126 0,34 248 0,59 6 051 6,91 

 

Základnou pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsou použity výkony, které mají 

nevyšší hodnotu. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se pohybují v poměru 

k výkonům v roce 2009 ve výši 98% a dále klesají na 91% v roce 2010 kvůli zvýšení 

změně stavu zásob vlastní činnosti. V roce 2011 jsou na hodnotě 97%. Nejvyššího 

poměru dosahují v roce 2008, který činní 112%, jež způsobuje záporná změna stavu 

zásob vlastní činnosti. 
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Výkonová spotřeba se podílí na významnosti z 63% v roce 2008 a bez mála shodně 

v roce 2009 a dále postupně roste o 2% v roce 2010 a o dalších 6% na hranici 70% 

v roce 2011. Na výkonové spotřebě se podílí v různých poměrech služby a spotřeba 

materiálu. V roce 2009, kdy jsou nejmenší tržby společnosti a nejmenší hospodářský 

výsledek, se služby podílejí na výkonech z 35%, zatímco materiál z 27%. Následující 

rok se tento poměr obrátil, kdy se celkové služby snížily a tvoří 25% a materiál 39% v 

poměru k výkonům. V roce 2011 pak služby tvoří 32% a spotřeba materiálu se téměř 

nemění. 

Negativním jevem je klesající podíl přidané hodnoty na výkonech, který z 37% v roce 

2008 klesá až na 29% v roce 2011. Avšak podíl osobních a mzdových nákladů pozitivně 

klesá zejména v roce 2011 na 20% osobních nákladů a na 15% mzdových nákladů v 

poměru k výkonům, i když společnost zvýšila počet zaměstnanců o osm. 

3.2 Analýza cash flow 

Peněžní toky podniku je nutné sledovat pro finanční řízení společnosti. Zobrazuje nám 

skutečný pohyb peněžních prostředků. 

Tabulka 10: Ukazatele CF (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Stav fin. prostředků na začátku roku 567 927 -66 1221 

Provozní CF 1983 510 2740 9039 

Investiční CF -1206 -866 -1668 -3080 

Finanční CF -418 -638 215 -181 

Volné CF 1733,4 752,7 74,5 3526,8 

Celkové CF 359 -994 1287 5778 

Stav fin. Prostředků na konci roku 927 -66 1221 7000 
 

Z hlediska společnosti je důležitý především ukazatel provozního CF, který udává, kolik 

společnost vydělá prostředků z vlastní činnosti bez mimořádných a nepeněžních 

finančních operací. Provozní CF by tak nemělo být po delší časové období záporné, což 

by znamenalo ztrátu z vlastních výkonů. Společnost BLANESTA, s.r.o. má ve všech 

sledovaných letech provozní CF kladné s růstovým trendem od roku 2009, kdy je 
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minimum na úrovni 510 tis. Kč. Nejlepšího výsledku dosahuje v roce 2011, kdy je jeho 

hodnota 9 mil. Kč.  

Investiční CF je v jednotlivých letech 2008 – 2011 záporné, podnik každoročně 

investuje do své obnovy a rozvoje. Největší investice uskutečnila v roce 2011, kdy je 

také nevyšší hodnota investičního CF. Finanční CF je záporné ve sledovaných letech, 

přičemž v roce 2010 je kladné. V roce 2009 má hodnota finančního CF největší 

zápornou hodnotu. V tomto roce BLANESTA, s.r.o., měla jak krátkodobý tak 

dlouhodobý úvěr, který splatila během roku 2010, kdy je hodnota finančního CF kladná. 

V roce 2011 společnost realizovala dlouhodobý cizí úvěr, což zapříčinilo pokles 

finančního CF do mírně záporných hodnot.  

Z pohledu vlastníků společnosti je důležitý taktéž ukazatel volného CF, který udává, 

kolik finančních prostředků na ně zbude, pokud se zaplatí všechny náklady spojené 

s chodem společnosti. Volné CF je kladné ve všech sledovaných letech s postupným 

propadem od roku 2008 až do roku 2010, kdy dosahuje hodnoty 74 tis. Kč a vysokým 

růstem v roce 2011, kdy je hodnota 3,5 mil. Kč. 

Celkově můžeme situaci podniku z pohledu CF hodnotit uspokojivě. Celkové CF je 

záporné pouze v roce 2009, kdy provozní činnost podniku v důsledku obecné recese 

v průmyslu nevytvořila dostatek finančních prostředků, aby pokryla investiční a 

finanční CF. V roce 2010 je však hodnota celkového CF kladná i při zvýšení investic na 

dvojnásobek oproti roku 2009. V roce 2011 pokračoval růstový trend celkových 

peněžních toků, kdy dosahuje nejvyšší hodnoty. 

Tabulka 11: Ukazatele CF 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 2008 2009 2010 2011 

CF solventnost I. 0,04 -0,10 0,09 0,31 

CF solventnost II. 0,04 -0,09 0,09 0,42 

Rentabilita z CF 1% -3% 3% 7% 

Samofinancování investic z CF 30% -115% 77% 160% 
 

Ukazatele CF solventnosti I. a II. mají kolísavý charakter. V letech 2008 až 2010 

hodnoty nepřevyšují stanovený doporučený rozsah 0,2 - 0,3, kterého dosahuje až v roce 

2011. To znamená, že v jedině v roce 2009, kdy je hodnota záporná, by společnost 
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nezvládla splatit všechny své dluhy pomocí peněžních toků, pokud by se nesplacené 

závazky neměnily a CF by bylo použito pouze pro tento účel. Rentabilita z CF je taktéž 

záporná pouze v roce 2009. Pozitivním trendem pro společnost BLANESTA, s.r.o. je 

však její vzestup v roce 2010 na 3% a v roce 2011 na 7%.  

Samofinancování investic z CF nám ukazuje, že společnost v roce 2009 nedokázala krýt 

své investice z vlastních zdrojů. Avšak v roce 2010, tak mohla učinit z 77% a v roce 

2011 vlastní zdroje převyšovaly míru investic. 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů patří do finančního řízení podniku. Vyhodnocuje 

ukazatele pro vývoj likvidity podniku. 

Tabulka 12: Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál -2 540 -1 057 -1 226 2 221 

Čisté pohotové prostředky -8 647 -9 033 -13 174 -12 439 

Čistý peněžně pohledávkový-finanční fond -4 505 -4 691 -7 613 -6 202 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou pro společnost v letech 2008 až 2010 

negativní. Ve zmiňovaném období převyšovaly krátkodobé závazky oběžná aktiva 

společnosti, což značí, že byl dlouhodobý majetek financovaný z krátkodobých zdrojů. 

Tato metoda financování je pro podnik riziková a bude proto nutné vývoji tomuto 

ukazateli věnovat pozornost v dalším řízení financí podniku. V roce 2011 se ustálily 

krátkodobé závazky z obchodního styku na téměř stejné úrovni jako v roce 2010, 

přičemž rostl oběžný majetek společnosti, a tím se čistý pracovní kapitál dostal do 

kladných čísel.  

Čisté pohotové prostředky hodnotí okamžitou likviditu podniku. Jak je vidět v tabulce 

11, hodnoty jsou ve všech sledovaných letech záporné s vysokou hodnotou a růstovým 

negativním trendem. Společnost nemá téměř žádné pohotové prostředky – peníze 

v hotovosti a na účtu na konci roku 2009. V dalších letech společnost vytváří pohotové 

prostředky, avšak více rostou závazky. 
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Čistý peněžně pohledávkový – finanční fond je kompromisem mezi předcházejícími 

ukazateli. Taktéž je ve sledovaných letech záporný. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole je společnost BLANESTA, s.r.o. hodnocena na základě 

poměrových ukazatelů v pořadí, jak je uvedeno v teoretické části práce. 

3.4.1 Ukazatele zadluženosti a stability 

Analýza zadluženosti a stability podniku se především zaměřuje na strukturu 

financování dlouhodobého majetku společnosti, tedy zda je majetek financován spíše 

vlastními či cizími zdroji. 

Tabulka 13: Ukazatele stability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 17,45% 15,80% 12,61% 24,26% 

Stupeň krytí stálých aktiv 99,23% 97,01% 100,10% 157,38% 

Celková zadluženost 82,55% 84,19% 87,39% 75,74% 

Dlouhodobá zadluženost 26,98% 21,52% 18,83% 29,78% 

Úrokové krytí 15,97 3,08 4,10 30,81 

 

Vlastní kapitál společnosti BLANESTA, s.r.o. se využívá k financování potřeb bez mála 

z jedné čtvrtiny z celkových zdrojů v roce 2011. V letech 2008 až 2010 je hodnota 

podílu vlastního kapitálu nižší. Celková zadluženost podniku je tedy na úrovni vysoce 

přesahující 80%. V roce 2011 je zaznamenán pozitivní efekt snížení zadluženosti na 

75%. 

Stupeň krytí stálých aktiv nám vyjadřuje zlaté bilanční pravidlo, že by dlouhodobý 

majetek společnosti měl být krytý dlouhodobými zdroji společnosti. V takovém případě 

nabývá tento ukazatel hodnoty 100%. Z výsledků z tabulky 12 nám vyplývá, že 

společnost toto pravidlo dodržuje s odchýlením v posledním sledovaném období. V roce 

2009 dosahuje hodnoty 97%, tudíž minima. Největší hodnoty dosahuje v roce 2011, kdy 

dlouhodobé zdroje převyšují 1,5 krát hodnotu dlouhodobého majetku. 
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Dlouhodobá zadluženost ukazuje podíl dlouhodobého kapitálu na celkových aktivech. 

Vzhledem k růstu stability společnosti je předpokládán růstový trend. Společnost 

BLANESTA, s.r.o. má naopak od roku 2008 do roku 2010 klesající trend a následně 

v roce 2011, kdy se zlepšila hospodářská situace podniku, dlouhodobá zadluženost roste. 

Taktéž úrokové krytí by mělo mít rostoucí tendenci, kterou společnost dodržuje od roku 

2009. V roce 2011 jsou dokonce nákladové úroky kryty 30 krát provozním výsledkem 

hospodaření. Za tento výkyv může skokový růst výsledku hospodaření v tomto období.   

Z pohledu ukazatelů zadluženosti a stability je hodnocena společnost pozitivně. Podle 

stupně krytí stálých aktiv v době, kdy se vypořádávala s finanční krizí v roce 2009 a 

2010, volila konzervativní přístup k financování podniku. Předpokládané kladné 

výsledky v roce 2011 změnili strategii financování k umírněnému způsobu. 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita společnosti je nutnou podmínkou pro její dlouhodobé působení na trhu. 

Sleduje se ve třech úrovních, kdy je každá další úroveň očištěna o nejméně likvidní 

aktiva. 

Tabulka 14: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita L3 0,71 0,88 0,91 1,12 

Pohotová likvidita L2 0,49 0,58 0,44 0,67 

Okamžitá likvidita L1 0,01 0,00 0,03 0,33 

Podíl ČPK na OA -0,41 -0,24 -0,10 0,11 

 

Běžná likvidita společnosti je jeví jako problematická. Hodnoty v roce 2008, 2009 a 

2010 se dostávají pod minimální doporučenou hodnotu 1. To znamená, že podnik nebyl 

schopen uhradit ze svých oběžných aktiv krátkodobé závazky. Ukazatel nabývá nejvyšší 

hodnoty 1,1 v roce 2011, avšak i tak jak pod doporučenou běžnou hodnotou 1,8 – 2,5. 

Pokud porovnáme běžnou likviditu, na následujícím grafu, podniku BLANESTA 

s oborovým průměrem a podniky tvořícími hodnotu (TH), vidíme, že je hluboko pod 

touto hranicí. 
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Graf 5: Běžná likvidita - porovnání s odvětvím a TH (Zdroj: Vlastní zpracování, průměry podle62) 

Pohotová likvidita se pohybuje v doporučeném rozmezí pro podnik zaujímající 

agresivní politiku, avšak za běžné hodnoty jsou považovány od 1,1 – 1,5, a v tomto 

případě se podnik pohybuje téměř 2 krát pod touto hodnotu. 

Okamžitá likvidita není splněna ve sledovaných letech 2008 až 2010, kdy byl stav 

pohotových peněžních prostředků velice nízký. Situace se zlepšila v roce 2011 

s hodnotou 0,3, která je v doporučeném rozmezí. 

Tři běžné stupně likvidity doplňuje ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu na 

oběžných aktivech, jenž je považován za dynamického ukazatele. Vyjadřuje 

krátkodobou finanční stabilitu společnosti. Příznivá situace je tehdy, pokud se její 

hodnota pohybuje v doporučeném rozmezí 0,3 – 0,5, což se podniku BLANESTA, s.r.o. 

nepodařilo během sledovaných let. 

Výpočty ukazatelů likvidity nejsou ošetřeny od neprodejných zásob a nedobytných 

pohledávek. Kdyby tak bylo učiněno, hodnoty by mohli být ještě o něco nepříznivější. 

V celkovém pohledu na platební schopnost a finanční stabilitu společnosti je nutné 

konstatovat, že v letech 2009 a 2010 tento podnik procházel krizí, vyvolanou i 

všeobecnou hospodářskou recesí ovlivňující celkové výsledky podniku. Zlepšující se 

výsledky v roce 2011 jsou pozitivní předzvěstí lepšího vývoje. 

                                                 
62 Oborové průměry jsou dostupné z internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz 
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3.4.3 Ukazatele rentability 

Následující ukazatele v tabulce 14 hodnotí výnosnost jednotlivých sledovaných položek 

a ukazuje, jak daná společnost hospodaří. 

Tabulka 15: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

ROA 17,97% 2,92% 3,02% 25,15% 

ROE 74,40% 6,30% 10,82% 76,90% 

ROI 14,55% 2,37% 2,45% 20,37% 

ROS 4,03% 1,01% 1,32% 7,76% 

 

Nejznámějším ukazatelem rentability je ukazatel ROE, jenž je parametrem pro 

hodnocení vytváření hodnoty pro vlastníky. ROE by nemělo klesnout pod výnosnost 

úrokových sazeb při alternativní formě financování a současně by mělo zohledňovat 

podnikatelské riziko. Tento ukazatel dosahuje hodnoty 74,4% v roce 2008 a příznivé 

výše v roce 2009 a 2010 na úrovní 6% a téměř 11%. Mimořádné hodnoty 76,9% 

dosahuje v roce 2011, kdy společnost získala z každé 1 koruny vlastního kapitálu 76,9 

haléřů čistého zisku. ROE je ovlivněn vysokou hodnotou hospodářské výsledku v roce 

2011, ve kterých společnost realizovala 2 velké zakázky pro tuzemské odběratele (ČBE 

a RIA). 

Ukazatel ROE společnosti v porovnání s oborovým průměrem, je na vysoké úrovni 

v letech 2008 a 2009, kdy jej převyšuje několikanásobně. V roce 2009 se dostává 

společnost BLANESTA, s.r.o. mírně pod oborový průměr a v roce 2010 mírně nad, jak 

je vidět na následujícím grafu. 
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Graf 6: Porovnání ROE s oborovým průměrem a TH (Zdroj: Vlastní zpracování, průměry podle63) 

Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje schopnost celkového vloženého majetku 

generovat zisk podniku. Ukazatel ROA má téměř stejný průběh jako ukazatel ROE, 

avšak s nižšími hodnotami. Hodnota ukazatele ROA je 18% v prvním sledovaném 

období. V roce 2009 a 2010 se pohybuje kolem 3% a v roce 2011, vlivem vysokého HV, 

je jeho hodnota 25,15%. 

Ukazatel rentability tržeb má pozitivní růstový trend, pokud odhlédneme od roku 2008, 

který vrcholí v roce 2011, kdy dosahuje hodnoty 7,76%. Výnosnost z celkových 

investic společnosti dosahuje hodnoty 14,55% v roce 2008. V roce 2009 a 2010 se ROI 

propadla o 10%, avšak v roce 2011 vzrostla přes 20%. 

Celkově můžeme poukázat na to, že podnik v jednotlivých letech dosahoval příznivých 

výsledků s rostoucí tendencí. 

3.4.4 Ukazatele sledující řízení aktiv 

Sledování řízení aktiv podniku má za cíl stanovit optimální majetkovou strukturu, její 

kapitálovou přiměřenost a intenzitu jeho využití. 

 

                                                 
63 Oborové průměry jsou dostupné z internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz 
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Tabulka 16: Ukazatele řízení aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 4,46 2,90 2,29 3,24 

Obrat zásob 27,23 13,40 5,99 10,19 

Doba obratu zásob (dnů) 13,41 27,25 60,97 35,83 

Doba splatnosti pohledávek (dnů) 28,26 52,05 53,10 26,53 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (dnů) 59,78 89,93 129,47 79,05 

 

Obrat celkových aktiv podniku za sledované období kolísá. V roce 2008 dosahuje 4,5 

obrátek celkových aktiv za rok, poté se propadá a následně vzroste v roce 2011 na 

hodnotu 3,24. Pokud nebudeme uvažovat průmyslové zaměření podniku, tak by tento 

ukazatel neměl klesnout pod hodnotu 1, což se společnosti BLANESTA, s.r.o. daří, ve 

zmiňovaných letech. V porovnání s oborovým průměrem a TH dosahuje společnost více 

než dvojnásobných hodnot ukazatele oborových aktiv ve sledovaných letech, jak je 

vidět na následujícím grafu. 

Graf 7: Porovnání obratu aktiv s oborovým průměrem a TH (Zdroj: Vlastní zpracování, průměry podle64) 

Obrat zásob a doba obratu zásob spolu vzájemně souvisí. Obrat zásob udává, kolikrát se 

přemění zásoba v jinou formu oběžného majetku. Podnik má v této oblasti kolísavý 

trend. Příznivé hodnoty v roce 2008 jsou způsobeny menší hodnotou zásob, kdy je i 

doba obratu zásob vázaných v podniku 13,4 dne. V roce 2010 narostl skokově počet 

zásob v podniku, více než 2 krát oproti roku předcházejícímu. Doba obratu zásob se tak 

                                                 
64 Oborové průměry jsou dostupné z internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz 
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dostala až na hodnotu téměř 61 dní z důvodu zásoby rozpracované výroby pro jednoho 

odběratele. V roce 2011 pokračoval mírný růst zásob, avšak nejvýrazněji rostly tržby, a 

proto se zvětšil obrat zásob na hodnotu 10 a doba obratu zásob na 36 dní. 

Doba splatnosti pohledávek udává počet dní, po kterých společnost poskytuje obchodní 

úvěr, tedy čeká na zaplacení od svých odběratelů. V roce 2009 a 2010 je doba splatnosti 

pohledávek téměř stejná pohybující se 52-53 dní. V roce 2011 se dostává na příznivou 

úroveň 26 a půl dne, která se moc neliší od hodnoty 28 dní, jež podnik vykazoval v roce 

2008. 

Oproti tomu doba splatnosti krátkodobých závazků udává, po jakou dobu čerpá 

společnost obchodní úvěr. Hodnoty jsou ve sledovaných letech rozdílné. V roce 2009 

činí bez mála 90 dní a v roce 2010 rostou na hodnotu přesahující 129 dní. Nejnižší 

hodnotu měl tento ukazatel v roce 2008 s 60 dny. Následující rok 2011, kdy byla 

nejpříznivější hospodářská situace podniku ve sledovaném období, klesá na 79 dní.  

Celkově by se měla společnost snažit vyrovnat počet dnů doby splatnosti závazků a 

pohledávek na přijatelnou úroveň, pohybující se na úrovni 30 dní. Vývoj doby 

splatností pohledávek a závazků znázorňuje následující graf, na kterém je znatelné 

odchýlení doby splatnosti pohledávek a závazků v roce 2009 a 2010. 

Graf 8: Vývoj doby splatnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.5 Ukazatele produktivity 

Produktivita zaznamenává určitou efektivnost, s jakou jsou vynakládány zdroje. 

V následující tabulce je porovnávána účinnost zaměstnanců vůči přidané hodnotě. 

Tabulka 17: Ukazatele produktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Produktivita práce z přidané hodnoty 404,00 380,05 399,92 570,02 

Průměrná mzda na pracovníka 315,95 340,35 349,86 391,07 

Osobní náklady k přidané hodnotě 0,78 0,90 0,87 0,69 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty by měla mít za příznivé situace rostoucí trend. 

Vyjadřuje přidanou hodnotu na jednoho pracovníka. Společnost BLANESTA, s.r.o. 

zaznamenává od roku 2009 pozitivní růst s výrazným navýšením v roce 2011, kdy 

oproti roku 2008 naopak klesla. Pokud tuto hodnotu porovnáme s průměrnou mzdou, 

jak je vidět na následujícím grafu, můžeme říci, že produktivita práce rostla rychleji 

zejména v roce 2011, a to znamená růst efektivity zaměstnanců. Průměrná mzda nám 

udává celkové náklady zaměstnavatele spojené s prací zaměstnance, a pokud převyšuje 

produktivitu práce z přidané hodnoty, tak společnost vytváří provozní zisk. 

Graf 9: Vývoj produktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Osobní náklady k přidané hodnotě mají klesající tendenci ve zmiňovaných letech, což je 

pro podnik žádoucí efekt, s výkyvem v roce 2009, kdy oproti roku 2008 stouply. 

Ukazatel udává při nižším poměru hodnot vyšší výkonnost zaměstnance na vyplacenou 

korunu na mzdách. 
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3.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů finančního zdraví podniku souhrnně hodnotí pozici podniku podle 

různých kritérií na základě, kterých se přidělí známka společnosti, jež určuje její vývoj. 

Z pohledu ověření finančního zdraví podniku BLANESTA, s.r.o. byli vybrány 

Altmanův model a Index důvěryhodnosti českých podniků.  

3.5.1 Altmanův model 

Altmanův model byl vybrán v modifikované verzi pro společnosti s ručením omezením. 

Následující tabulka zobrazuje hodnoty, jež dosáhla společnost BLANESTA, s.r.o. 

v jednotlivých sledovaných letech. 

Tabulka 18: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Váha Hodnota 08 Hodnota 09 Hodnota 10 Hodnota 11 

X1 0,72 -0,21 -0,15 -0,07 0,08 

X2 0,85 0,02 0,13 0,10 0,05 

X3 3,11 0,18 0,03 0,03 0,25 

X4 0,42 0,02 0,02 0,01 0,01 

X5 1,00 4,46 2,90 2,29 3,24 

Z_s.r.o   4,883 2,989 2,413 4,122 

 

Společnost BLANESTA, s.r.o. dosahuje uspokojivé finanční situace vyjma roku 2010, 

kdy se dostává do šedé zóny s neprůkazným výsledkem, podle stupnice hodnocení 

Altmanova modelu, která je uvedena v teoretické části. 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj Altmanova indexu v jednotlivých letech. Šedý 

pruh na grafu vyjadřuje šedé pásmo hodnocení indexu, přičemž body nad pásmem jsou 

pro podnik ekonomicky žádané a pod pásmem nežádoucí.  
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Graf 10: Vývoj výsledků Altmanova modelu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Záporných hodnot dosahuje v prvních čtyřech letech sledovaného období koeficient X1, 

který počítá s čistým pracovním kapitálem, jež je u společnosti záporný, a až 

v posledním období vykazuje minimální kladnou hodnotu. Největší váhu v modelu tvoří 

koeficient X3, ten bere v poměru celková aktiva a EBIT. Nejvyššího výsledku ze všech 

ukazatelů, jež ovlivňují celkové hodnocení, dosahuje společnost u posledního 

koeficientu, který je podílem tržeb a celkových aktiv. 

V celkovém hodnocení společnosti podle tohoto modelu můžeme říci, že je společnost 

v uspokojivé finanční situaci, a to i v roce 2009, kdy společnost nejvíce ovlivnila 

hospodářská recese.  

3.5.2 Index IN05 

Index důvěryhodnosti českých podniků hodnotí celkovou finanční situaci podniku. Byl 

nastaven na podmínky českých podniků, a proto má vyšší vypovídací schopnost pro 

analyzovaný subjekt než Altmanův model. 

Následující tabulka zobrazuje jednotlivé koeficienty za hodnocené období, jejich váhu a 

celkovou hodnotu indexu IN05. 
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Tabulka 19: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  Váha Hodnota 08 Hodnota 09 Hodnota 10 Hodnota 11 

K1 0,13 1,21 1,19 1,14 1,32 

K2 0,04 15,97 3,08 4,10 30,81 

K3 3,97 0,18 0,03 0,03 0,25 

K4 0,21 4,46 2,90 2,29 3,24 

K5 0,09 0,71 0,80 0,91 1,12 

IN05   2,510 1,075 0,995 3,184 

 

Výsledky IN05, jsou v každém roce rozdílné. V roce 2008 podnik z pohledu indexu 

tvoří hodnotu a taktéž v roce 2011, kdy dosahuje nejlepších výsledků. V roce 2009 a 

2010 je v tzv. šedém pásmu, kdy je hodnocen neutrálně, avšak hodnota v roce 2010 se 

přibližuje k podnikům spějícím k bankrotu.  

Graf 11: Vývoj IN05 podniku BLANESTA, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak je vidět na následujícím grafu, tak IN05 a Altmanův model mají ve sledovaných 

letech společnosti téměř shodný průběh. IN05 však hodnotí situaci podniku přísněji a 

nejlépe vyhodnocuje finanční situaci v roce 2011 oproti Altmanovu modelu, který dává 

podniku nejvyšší hodnocení v roce 2008. Ještě vyšší váhu index důvěryhodnosti totiž 

přikládá ukazateli ROA a mnohem menší váhu přikládá ukazateli obratu aktiv, oproti 

předchozímu modelu. Neobvyklým koeficientem u IN05 je K2, jež poměřuje EBIT vůči 

nákladovým úrokům a vypovídá, jak vysoké úroky věřitelé dávají společnosti v poměru 

k tomu, kolik společnost vydělává.  
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4 Shrnutí a doporučení pro zlepšení finanční situace  

V poslední kapitole předkládané práce je proveden souhrn celkového pohledu na 

společnost BLANESTA a jsou zde navrhnuty doporučení pro realizaci k zlepšení 

finanční situace podniku.  

4.1 Shrnutí výsledků a celkový pohled na společnost 

Shrneme-li výsledky hodnocení jednotlivých kritérií a ukazatelů FA aplikovaných na 

podnik BLANESTA v jednotlivých letech, tak musíme konstatovat, že ukazují na 

pozitivní vývoj ve společnosti, i když dílčí hodnocení jednotlivých let vykázaly některé 

negativní výsledky. Podnik za sledované období měl slibné výsledky směrem ke 

stabilitě finanční situace ve firmě, v rentabilitě své produkce a produktivitě práce podle 

všech relevantních kritérií. 

Negativní hodnocení uplynulých let je však nutné zaujmout při posuzování likvidity 

podniku a sledování vývoje ve splácení pohledávek a závazků, které se pochopitelně 

negativně projevují v souhrnných modelech hodnocení finančního zdraví podniku. 

Proto bude nutné věnovat pozornost manipulaci s krátkodobými závazky a jejich 

úhradami, případně jejich vznikem při obchodním styku. Zároveň sledovat splatnost 

pohledávek z obchodního styku a ty rovněž ve fázi uzavírání hospodářských smluv na 

dodávky materiálu, energií a provozních prostředků, tak aby sledovaly tendenci 

k vyrovnání těchto ukazatelů při hodnocení vyrovnanosti platební bilance podniku. 

Společnost má zejména dobře řešenou situaci v oblasti pohledávkových vztahů, kdy 

eviduje pouze 3,8% nedobytných pohledávek z celkového objemu pohledávek 

z obchodních vztahů. Situace při neuhrazení pohledávky druhou společností prochází 

systémem evidence, a pokud přetrvává obchodní vztah mezi oběma podniky, jsou 

následné transakce prováděny formou zálohových plateb předem.  

S likviditou může souviset i výběr dodavatelů, jejich diversifikace proti skokovému 

růstu cen materiálových prvků a plánování materiálové spotřeby, které je taktéž ve 

společnosti BLANESTA věnována větší pozornost. Procesy výběru dodavatelů a jeho 
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náležitosti, jsou popsány v systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009, vlastněným 

společností, avšak nad rámec této normy probíhá výběr dodavatelů na každou zakázku 

zvlášť – porovnáním kvality a především rozhodující ceny. Zakázky jsou většinou 

prováděny ve čtvrt ročních cyklech a celkový počet dodavatelů společnosti je 

odhadován na 30, přičemž 6 je hlavních. I přes nedostatečnou likviditu, neměl podnik 

prozatím větší problémy se splatností závazků.  

Na základě výsledků finanční analýzy a analýzy současného stavu podniku doporučuji, 

aby jejímu hodnocení byla ve společnosti věnována trvalá pozornost, která se doposud 

prováděla sporadicky. Dále je uvedeno doporučení v oblastech: 

· Strategie podniku 

· Finančních ukazatelů vhodných pro podporu řízení 

· Úspora energií 

· Prezentace společnosti 

4.2 Doporučení 

Jednotlivé doporučení v oblastech, jež jsou uvedeny výše, jsou dále zpracovány 

v jednotlivých bodech. 

4.2.1 Strategie podniku 

Na základě analýz je vymezení jasného cíle společnosti další možností pro zlepšení na 

úrovni celého podniku. Tedy konkrétně v implementaci střednědobé a dlouhodobé 

strategie. Doporučení se vztahuje na zavedení sledování plnění klíčových ukazatelů, 

které korespondují s vizí a misí společnosti, tak aby byly jasně definované činnosti na 

základní úrovni, které se podílejí na hlavním cíli. Strategie by měla obsahovat finanční a 

hybné ukazatele, avšak vzhledem k zaměření diplomové práce je věnována pozornost 

pouze finančním ukazatelům a jak je sledovat. 

Následující schéma určuje ukazatele pro cíl zvyšování dlouhodobé prosperity 

společnosti. V tomhle ohledu by měli být zpracovány základní cíle společnosti, aby 

bylo možné kontrolovat, zda jsou plněny či nikoliv. 
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Obrázek 6: Definování cílů společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zjednodušené schéma na obrázku 6 může být bráno jako předloha pro komplexní 

zpracování strategického cíle společnosti. V tomto případě se jedná o zvyšující se 

dlouhodobou prosperitu, kterou nám pomáhají měřit ukazatele ČPK, produktivita práce 

a ROE. Ukazatel rentability je závislý na výsledku hospodaření, tedy i na tržbách 

společnosti, které lze zvýšit akvizicí ve výrobě. Pořízení nových technologií, v oblasti 

zaměření společnosti BLANESTA, bude hrát velkou roli při dlouhodobé prosperitě. Na 

konečné úrovni by tedy měli být definovány dílčí projekty nebo dílčí činnosti podniku a 

odpovědné osoby za jejich plnění. Takto definovaná odpovědnost může společnosti 

pomoci identifikovat klíčové rentabilní zaměstnance, popřípadě naopak identifikovat 

problém, který je nutný vyřešit. 

4.2.2 Řízení ukazatelů FA 

Řada ukazatelů, jež jsou uvedena v teoretické části a následně v analytické části 

aplikovány na společnost BLANESTA, vyžadují dlouhodobé sledování a korigování ze 

strany vedení společnosti.  

Na základě výsledků analýzy jsou vybrány ukazatele, jež by se měli začít sledovat ve 

společnosti a být zakomponovány a uváženy při finančním rozhodování. Jedná se 



 84   
 

především o ukazatele, které měli problematické hodnoty či vývoj. Tyto ukazatele jsou 

uvedeny v následující tabulce, kde je uvedena frekvence jejich výpočtu, v návaznosti na 

přijetí opatření vedení společnosti pro jejich ovlivňování. Zejména by měly být 

uvažovány omezení těchto ukazatelů a jejich vypovídací schopnost vzhledem ke 

statickému charakteru a brán zřetel na momentální situaci při výpočtu ukazatele. Tudíž 

jestli neovlivňuje ukazatele na straně čitatele či jmenovatele krátkodobá záležitost 

zaznamenaná v účetnictví. 

Tabulka 20: Pozornost ukazatelům (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Frekvence výpočtu Kontrola Doporučení 
Likvidita       

Pohotová Čtvrtletně Vedení 1,1 - 1,5 

Okamžitá Čtvrtletně Vedení 0,20 

Podíl ČPK na OA Čtvrtletně Ekonom 0,3 - 0,5 

Rozdílový ukazatel       

ČPK Ročně Vedení Kladné hodnoty 

Rentabilita       

ROA Ročně Vedení ≥ 15% 

ROE Ročně Vedení ≥ 20% 

Stabilita       

Zadluženost Pololetně Ekonom 
Podpora pro rozhodování, 
hodnota vzhledem k 
strategii 

Finanční páka Pololetně Ekonom 
Podpora pro rozhodování; 
porovnání s ROA 

Produktivita       

Produktivita práce z 
přidané hodnoty 

Ročně Ekonom Růst oproti min. období 

Řízení aktiv       

Doba splatnosti 
pohledávek 

Pololetně Ekonom 30 dnů 

Doba splatnosti 
závazků 

Pololetně Ekonom 30 dnů 

 

Doporučení v oblasti likvidity je ve čtvrtletních intervalech výpočet ukazatelů a 

korigovat jejich vývoj na obou stranách výpočtového vzorce tzn. na straně závazků i 
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oběžných aktiv. Provádět hodnocení likvidity podniku na čtvrtletních poradách vedení 

podniku s přijetím opatření, která povedou ke korekci průběžných výsledků v roce. 

Pololetně kontrolovat činnosti podniku v oblasti smluvních vztahů a sledovat termíny 

splatnosti u závazků a pohledávek se snahou o vyrovnávání doby splatnosti závazků a 

pohledávek na doporučenou hodnotu v rámci možností společnosti, tak aby nebyl 

čerpán a ani nenabízen tzv. obchodní úvěr. Pololetně kontrolovat i ukazatel zadluženosti 

a finanční páky tak, aby sloužili jeho hodnoty pro podporu při finančním rozhodování. 

Především ukazatel finanční páky porovnávat s ROA, tak aby pákový efekt působil 

kladně na podnikovou výši nákladů na kapitál. 

Následně v ročním intervalu provádět rozsáhlejší FA hospodaření hodnocením stability, 

likvidity, rentability, produktivity a vyrovnanosti pohledávek a závazků podle vzorců 

uvedených v předkládané práci a stanovit opatření v případě negativnímu vývoji 

ukazatelů v průběhu roku. 

4.2.3 Úspora energií 

Společnost vlastní dvě výrobní haly a část objektu, kde se zpracovávají modely. 

V následujícím textu je uvažována jedna výrobní hala, kde je podíl spotřebovávaných 

energií vysoký. Vzhledem k tomu, že se jedná o revitalizovaný objekt – tedy starší 

výrobní halu bývalého ČKD, šlo by úspory energií dosáhnout tepelnou izolací této haly. 

Při vytápění těchto prostor a úniku energií, je nutné brát v úvahu rozměry haly, které 

jsou 60x15x10 metrů. Izolace by dále zajistila i menší kolísání teplot, které mimo jiné 

zvýší i kvalitu zpracování kovových výrobků.  

Při předpokládané úspoře by mohly být peníze využity na zvýšení likvidních prostředků 

společnosti, tak aby společnost dosahovala alespoň spodní hranice rozmezí 

doporučených hodnot u pohotové likvidity. Nehledě na to by došlo k úspoře výkonové 

spotřeby, která ovlivňuje přidanou hodnotu a tedy i produktivitu práce z přidané 

hodnoty a provozní výsledek hospodaření. 
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Tabulka 21: Spotřeba energií ve společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování podle65) 

Spotřeba plynu a elektrické energie v průměrném roce 

Položka Celkově za podnik Podíl na vytápění výrobní haly 

Plyn  358 707 Kč 251 095 Kč 

Elektrická energie 685 489 Kč 274 196 Kč 

Celkem 1 044 196 Kč 525 291 Kč 

 

V oblasti úspory energií jsou na vytápění haly brány v úvahu, jak elektrická energie, tak 

plyn. Společnost vytápí výrobní halu plynovým kotlem a jednotlivá pracoviště 

elektrickými tepelnými zářiči. Podíl na vytápění výrobní haly v tabulce 19 je stanoven 

na základě odhadu z celkového podílu spotřeby podniku. Z celkové spotřeby na plyn, je 

využito na vytápění 70% a z celkové spotřeby na elektrickou energii 40%.    

Předpokládaná investice na tepelnou izolaci výrobní haly je odhadována66 na 3,94 mil. 

Kč, jak je uvedeno v tabulce 20. Ostatní náklady tvoří 20% z ceny, které budou využity 

na úpravy stěn pro nanesení izolace a další drobné úpravy.  

Tabulka 22: Cena za zateplení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky  m² 
Prům. cena  

za m² 
Cena 

Celková cena  
(+20% ostatní náklady) 

Předpokládaná plocha 
k zateplení 

3300 995 Kč 3 283 500 Kč 3 940 200 Kč 

 

Celkové úspory energií na vytápění za rok jsou udávány společnostmi67 ve výši až 50-

70%. Znázornění celkové výše úspory je v následující tabulce. Dolní hranice úspory je 

pro účely práce vybrána na 40% a horní na 70%, přičemž vzhledem ke stavu objektu by 

byla předpokládaná úspora blízká horní hranici. Pro účely práce je dále počítáno 

s úsporou na úrovni 50%. 

 

                                                 
65 Interní materiály společnosti BLANESTA, s.r.o. 
 
66 Vychází se z průměrných cen na průmyslovou tepelnou izolaci, jež se pohybuje od 850 – 1140 Kč za m².  
 
67 Informace z internetových portálů http://www.stavebni-forum.cz; http://www.chytraizolace.cz; 
http://www.chytrapena.cz  
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Tabulka 23: Úspora na vytápění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úspora energií na vytápění 

Při úspoře 40% 210 116 Kč 

Při úspoře 50% 262 645 Kč 

Při úspoře 70% 367 703 Kč 

 

Při úspoře na energiích by tedy došlo ke snížení výkonové spotřeby společnosti, ke 

zvýšení přidané hodnoty a tedy i zvýšení provozního výsledku hospodaření. Přičemž 

pokud budeme brát úsporu z dlouhodobého hlediska, bude ovlivněna pozitivně i 

likvidita podniku. V následujícím porovnání v tabulce 22 jsou uvedené změny, pokud 

by se úspora týkala roku 2011, bez vlivu investice. 

 

Tabulka 24: Změna při úspoře (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Změna ukazatelů při úspoře Před změnou Po změně 

Přidaná hodnota 25 651 tis. Kč 25 918 tis. Kč 

Produktivita práce z přidané hodnoty 570,02 575,96 

Provozní výsledek hospodaření 6 555 tis. Kč 6 922 tis. Kč 

Pohotová likvidita 0,67 0,68 

ROE 79,60% 81,06% 

 

Možnosti financování 

Možnosti financování investice do tepelné izolace objektu jsou v předkládané práci 

zpracovány dvěma způsoby. Investice externí – bankovní hypotéční půjčka a interní  - 

vlastní financování z budoucích zdrojů společnosti. U hypotéční půjčky byly porovnány 

tři předběžné nabídky bank, z nichž byla vybrána ta nejvýhodnější vzhledem k úrokové 

sazbě. Bylo tak učiněno pro účely diplomové práce, jelikož není smyslem porovnávat 

jednotlivé nabídky bank, ale určit výhody a nevýhody externího financování půjčkou 

s interním financováním investice.  

Externí financování 

Nabídka banky byla stanovená na základě předpokládané výše investice, která je 3,94 

mil. Kč. Tuto částku by banka mohla poskytnout subjektu celou, avšak taková možnost 

by byla pro společnost BLANESTA nákladnější, a proto je výhodnější financování 
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bankou z 80% (3 152 160 Kč) jako dlouhodobý hypoteční úvěr a z 20% (788 040 Kč) 

vlastními zdroji z hodnoty investice. Bonita klienta se posuzuje podle historie několika 

předcházejících měsíců podnikání subjektu nebo posouzením nových ziskových 

zakázek. Úrokovou sazbu, vzhledem k nynějším podmínkám, by bylo výhodnější zvolit 

pohyblivou. Floatovou sazbu banka váže na roční PRIBOR, který je nyní 0,76 68  + 

marže ve výši 3,5% p. a. Marže banky je dána částí stupněm rizika klienta a míry 

výnosu zohledňující i PRIBOR. V tomto případě je riziko 1,5% a zohlednění podmínek 

2%, jako je účelovost projektu a možnosti splacení. Úvěr se poskytuje na 8 let a podle 

podmínek banky jej lze splatit předčasně bez sankcí. Kvůli nízké sazbě PRIBOR 

můžeme očekávat její růst v následujících letech, což je zohledněno ve výpočtu, kdy 

roste ze začátku zvolna až na úroveň 2,26 v posledním roce splácení. 

Tabulka 25: Splácení úvěru anuitou (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Počáteční stav Úrok Úmor Splátka Konečný stav 

1 3 152 160 Kč 127 735 Kč 337 925 Kč 465 660 Kč 2 814 235 Kč 

2 2 814 235 Kč 126 450 Kč 347 064 Kč 473 514 Kč 2 467 171 Kč 

3 2 467 171 Kč 109 566 Kč 363 949 Kč 473 515 Kč 2 103 222 Kč 

4 2 103 222 Kč 101 610 Kč 377 687 Kč 479 297 Kč 1 725 535 Kč 

5 1 725 535 Kč 81 260 Kč 398 038 Kč 479 299 Kč 1 327 497 Kč 

6 1 327 497 Kč 59 809 Kč 419 488 Kč 479 297 Kč 908 009 Kč 

7 908 009 Kč 40 780 Kč 440 964 Kč 481 744 Kč 467 045 Kč 

8 467 045 Kč 14 701 Kč 467 045 Kč 481 747 Kč 0 Kč 

Ʃ   661 911 Kč 3 152 160 Kč 3 814 073 Kč   

 

Celkové výdaje na úvěr dále zahrnují poplatky za schválení a poskytnutí úvěru, které 

daná banka většinou poskytuje za 0,5% z hodnoty úvěru. Můžeme sem zařadit i 

pojištění budovy a poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud banka tento poplatek 

účtuje, v našem případě je vedení úvěrového účtu zdarma. Všechny tyto náklady včetně 

úroků a odpisů jsou daňově uznatelné náklady podle zákona o dani z příjmů, jež může 

společnost využít. V následující tabulce je uveden přehled daňově uznatelných nákladů, 

do kterého jsou zahrnuty položky odpisů, úroků a poplatků za schválení a poskytnutí 

úvěru. 

                                                 
68 Roční PRIBOR z údajů ČBN 
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Tabulka 26: Daňová úspora na investici financované úvěrem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpisy Úroky Poplatky Ʃ Daňová úspora 

1 131 340 Kč 127 735 Kč 15 761 Kč 274 836 Kč 52 219 Kč 

2 131 340 Kč 126 450 Kč   257 790 Kč 48 980 Kč 

3 131 340 Kč 109 566 Kč   240 906 Kč 45 772 Kč 

4 131 340 Kč 101 610 Kč   232 950 Kč 44 261 Kč 

5 131 340 Kč 81 260 Kč   212 600 Kč 40 394 Kč 

6 131 340 Kč 59 809 Kč   191 149 Kč 36 318 Kč 

7 131 340 Kč 40 780 Kč   172 120 Kč 32 703 Kč 

8 131 340 Kč 14 701 Kč   146 041 Kč 27 748 Kč 

Ʃ 1 050 720 Kč 661 911 Kč 15 761 Kč 1 728 392 Kč 328 394 Kč 

 

Pokud tedy budeme uvažovat stálou sazbu daně z příjmu právnických osob po celou 

dobu splácení úvěru, bude činit celková daňová úspora za 8 let 328 394 Kč. V dalších 

letech budou daňovou úsporu z investice generovat daňové odpisy. Celková úspora 

investice v této variantě bude tedy daňová úspora a úspora energií v jednotlivých letech. 

Doba návratnosti této varianty vychází z celkově uspořené částky jako příjmu 

z investice v jednotlivých letech a náklady na úvěr jako výdaji. Doba návratnosti je 

počítána metodou diskontovaného budoucího peněžního toku z investice. 

Diskontní sazba je stanovena součtem 69  rizikové prémie dluhového financování 

projektu - 1,5% p. a., průměrného výnosu na spořicím účtu podniku, jež dosahuje 1,2% 

p. a. a předpokládané inflace v roce 2013, která má činit podle prohlášení ČNB ke 2%.70 

Tedy v součtu 4,7% p. a. a při zaokrouhlení 5% p. a. 

V dlouhém pohledu je třeba zohlednit i vývoj ceny elektřiny a plynu v následujících 

letech. Vývoj energií na vytápění byl stanoven fixním procentem v jednotlivých letech, 

a to průměrný růst elektrické energie a plynu o 3% ročně. Předpokládaný vývoj 

                                                 
69 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 256 s. ISBN 
978-80-247-2424-9. s. 176. 

 
70 Čerpáno ze správy o inflaci v I/2013 na webových stránkách ČNB - http://www.cnb.cz 
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ceny71 těchto energií v roce 2013 je růst plynu o více než 3% a růst elektrické energie 

průměrně o 4,1%. 

V následující tabulce je uveden propočet čisté současné hodnoty pro jednotlivé období 

čerpání úvěru až po dosažení návratnosti investice. 

Tabulka 27: Doba návratnosti investice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok NPV CF Příjem Výdaj Relevantní energie 

1 -954 395 Kč -954 395 Kč 314 864 Kč -1 269 260 Kč 525 291 Kč 

2 -1 048 639 Kč -154 009 Kč 319 505 Kč -473 514 Kč 541 049 Kč 

3 -1 177 439 Kč -149 103 Kč 324 412 Kč -473 515 Kč 557 281 Kč 

4 -1 299 230 Kč -148 037 Kč 331 260 Kč -479 297 Kč 573 999 Kč 

5 -1 411 506 Kč -143 295 Kč 336 004 Kč -479 299 Kč 591 219 Kč 

6 -1 514 857 Kč -138 501 Kč 340 796 Kč -479 297 Kč 608 956 Kč 

7 -1 611 104 Kč -135 429 Kč 346 315 Kč -481 744 Kč 627 224 Kč 

8 -1 699 755 Kč -130 979 Kč 350 768 Kč -481 747 Kč 646 041 Kč 

9 -1 469 201 Kč 357 666 Kč 357 666 Kč   665 422 Kč 

10 -1 243 497 Kč 367 647 Kč 367 647 Kč   685 385 Kč 

11 -1 022 531 Kč 377 928 Kč 377 928 Kč   705 947 Kč 

12 -806 190 Kč 388 517 Kč 388 517 Kč   727 125 Kč 

13 -594 367 Kč 399 424 Kč 399 424 Kč   748 939 Kč 

14 -386 957 Kč 410 658 Kč 410 658 Kč   771 407 Kč 

15 -183 857 Kč 422 229 Kč 422 229 Kč   794 549 Kč 

16 15 031 Kč 434 147 Kč 434 147 Kč   818 385 Kč 

Ʃ   1 204 468 Kč 5 822 140 Kč -4 617 673 Kč   

 

Doba návratnosti investice je při stanovených podmínkách téměř 16 let. Standartní doba 

hodnocení projektů zateplení v rámci Energetických auditů je volena na 20 let, proto 

doba návratnosti 16 let je zcela obvyklá.  

Z uvedené tabulky 25 je možné vypozorovat, jak reálná úspora spolu s daňovým 

efektem snižuje splátky úvěru v jednotlivých letech. Pokud vezmeme druhý rok 

investice, bude splátka úvěru při zohlednění pouze 12 834 Kč/měsíc. Přičemž od 

splacení úvěru bude úspora energií generovat dodatečný příjem tj. od 9 roku investice. 

 

                                                 
71 Údaje z webového portálu http://www.cenyenergie.cz 
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Dále se musí brát ohled na budoucí potřebu společnosti BLANESTA revitalizovat 

výrobní halu, čímž prodlouží její životnost. Výpočet může být zkreslen i relevantní 

spotřebou energií, jež je vypočítávána na průměrný rok a při úspoře 50% energie. Při 

mimořádně chladném roce může růst spotřeba energií na vytápění progresivně 

vzhledem k velikosti a stáří objektu. 

Interní financování 

Financování vlastními zdroji společnosti předpokládá úhradu investice 

z nakumulovaného hospodářského výsledku minulých let, pokud již nebyl odčerpán na 

jiné účely. V současné době, údaje z roku 2011, má společnost BLANESTA k dispozici 

6 199 tis. Kč vlastních zdrojů ve formě nerozděleného zisku minulých let a 6 143 tis. Kč 

v krátkodobém finančním majetku, které by mohla potencionálně využít. Výhodou 

oproti dluhovému financování je neplacení úroku z úvěru, avšak je nutné uvažovat 

náklady na vlastní kapitál a daň v případě využití nerozděleného zisku z minulých let.   

Vzhledem k předpokládaným investicím do strojního vybavení tyto prostředky 

v celkové výši investice nebude možné použít, proto tato varianta není v diplomové 

práci více rozpracována. 

Zhodnocení 

I přes celkovou zadluženost společnosti BLANESTA, která dosahuje téměř 76% v roce 

2011, bych doporučil alespoň z části využití hypotečního úvěru ke krytí investice na 

tepelnou izolaci výrobní haly. Pokud by byl využit hypotéční úvěr na celkovou sumu 

investice, byly by náklady, vzhledem k zadluženosti a hodnocení bonity klienta ze 

strany bankovního subjektu vysoké. Pokud by byly využity vlastní zdroje na celkovou 

sumu investice, bylo by riziko nedostatečných finančních zdrojů na plánované investice 

ve výrobě, které jsou prioritní, příliš vysoké. Proto využití poměru vlastních zdrojů a 

hypotečního úvěru lze doporučit. Tepelnou izolací výrobní haly dokáže společnost 

uspořit část finančních prostředků, jež mohou být využity na upevnění stability. Tato 

úspora se bude zvyšovat, jak podle předpokladů porostou ceny energií směrem nahoru, 

a tedy investice bude stále efektivnější. Další výhodou realizace zateplení je v budoucnu 

možnost instalace náročnější obráběcí technologie, jejíž přesnost je více závislá na 

stabilní teplotě.  
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4.2.4 Prezentace společnosti 

Z pohledu společnosti lze říci, že má své stálé, tradiční zákazníky, kterým se prezentuje 

na základě vypsaných zakázek, v rámci svého odvětví, předložením zjednodušeného 

souhrnného hodnocení společnosti, především specifikace výroby za uplynulé období a 

její cenové možnosti ke konkrétní zakázce. 

Sdružení podniků podle odvětví a jejich setkání, které většinou pořádá či 

zprostředkovává Hospodářská komora české republiky, kde jsou prezentovány vybrané 

společnosti a jejich možnosti spolupráce, nemělo pro společnost BLANESTA kýžený 

efekt pro navázání spolupráce s podniky v ČR a přísunu nových zakázek. V tomto 

směru působí na českém území mnoho společností se stejným zaměřením, které vytváří 

přetlak v odvětví kovoobráběčství. To dokazuje i počet konkurentů jen v rámci 

Jihomoravského kraje a také podíl na trhu podniku BLANESTA.   

Z těchto důvodů je produkce společnosti zaměřena především do zahraničí. Až 60% 

tržeb podniku BLANESTA tvoří export především do Německa, dále pak do Rakouska 

a Švýcarska. Trendem velkých společností v této oblasti je pak odkup podniků 

v sousedních zemích a převedení části výroby do vlastní režie. 

Možnosti získání nových zakázek je úzce spojeno s novou akvizicí ve výrobě, kterou 

podnik uskutečňuje od svého založení v roce 2005 téměř každý rok. Prezentace 

společnosti navenek, se tak stává důležitou součástí v rozšiřování počtu dodavatelů a 

získání nových zakázek. Zavedení jednotného marketingového systému by pomohlo 

v sjednocení představování společnosti novým potencionálním zákazníkům, a také by 

bylo užitečné při komunikaci se stávajícími zákazníky, kterým by bylo bezprostředně 

představováno, jaké nové možnosti výroby jsou jim k dispozici. S rozšiřující se 

společností a jejich výrobního portfolia, podle mého názoru, vzniká tlak na formulaci 

marketingové strategie.  

Vzhledem k převažujícímu exportu, a to především do Německa, a oboru podnikání 

společnosti ve strojírenství, je nutné založit propagaci na seriózní reprezentaci firmy 

vzhledem k historii a zkušenosti řídících pracovníků. 
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Specifika průmyslového trhu a jeho vztazích zákazník-dodavatel je závislá na řadě 

charakteristických faktorů. Z pohledu společnosti BLANESTA jako dodavatele, je 

kladen důraz na technické možnosti, které jsou zaměřeny na obor kovoobráběčství a 

zámečnictví, tedy specifické a kapitálově náročné. Dalším významným faktorem je čas, 

který se prolíná s předchozím faktorem, jelikož výpočet časové náročnosti zakázky je 

závislý na kapacitních možnostech. Posledním významným hlediskem je uspokojení 

potřeby zákazníka, kdy co jedna zadaná zakázka, to jeden možný požadovaný výrobek.  
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Závěr 

V průběhu zpracování FA podniku velikosti společnosti BLANESTA jsem si ověřil 

teoretické předpoklady pro vedení analýzy v podniku a skutečnost použít pro hodnocení 

ukazatele a modely, které hodnotí společnost z více hledisek a stupňů důležitosti 

zvolených kritérií. Vzhledem k rozsahu možností FA byly vybrány ty, které podle mého 

názoru mohou nejlépe charakterizovat finanční situaci v tomto podniku. 

Informace použité pro zpracování diplomové práce byly čerpány zejména z odborné 

literatury, interních materiálů poskytnutých společností BLANESTA, s.r.o. a 

internetových zdrojů. Pod pojem interní materiály společnosti byly především zahrnuty 

Příručka jakosti a Dokumentace k pořízení vodorovného frézovacího a vyvrtávacího 

CNC stroje. Externí účetní výkazy byly využity v analytické části práce při zpracování 

jednotlivých analýz a jsou uvedeny v přílohách diplomové práce.  

Předkládaná práce je podle zadání rozdělena do čtyř hlavních částí, první částí je 

hodnocení současné situace podniku. Teoretické poznatky byly umístěny jako druhá 

část, vzhledem k návaznosti k analytické části, kde jsou tyto základy aplikovány na 

hodnocený podnik. Poslední část s názvem Shrnutí a doporučení pro zlepšení finanční 

situace shrnuje výsledky analýz a navrhuje doporučení k efektivnějšímu využití 

podnikových zdrojů, čímž naplňuje hlavní cíl zvolený v úvodu práce. Dílčím cílem bylo 

navrhnout strukturu finančních ukazatelů, jež by měli být v podniku sledovány 

vzhledem k charakteru podnikání a také vzhledem k výsledkům analytické části práce. 

Dílčí cíl je splněn v podkapitole 4.2.2 Řízení ukazatelů FA.  

Práce zobrazuje celkovou hospodářskou recesi, která podnik nejvíce postihla v letech 

2008, 2009 a zlepšující se výsledky v následujícím období. Podnik, i vzhledem k době 

jeho trvání, vykazuje zlepšující se tendenci ve finančním hospodaření a zejména rok 

2011 vykazuje výsledky, které budou měřítkem trendu pro další období.  

Uvedená doporučení pro vedení podniku, které jsou navržena v podkapitole 4.2 

Doporučení na straně 82 až 93, byla konzultována s majiteli podniku, kterým se jeví 

jako reálná a akceptovatelná. 
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ČR   Česká republika 
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DPH   daň z přidané hodnoty 

EAT   zisk po zdanění 

EBIT   zisk před zdaněním 
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FA   finanční analýza 
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Příloha 1: Rozvaha za roky 2008 - 2011 

ROZVAHA (v tis. Kč) 
Období 

2008 2009 2010 2011 

  řád. netto netto netto netto 

AKTIVA CELKEM 1 12 000 12 667 16 709 26 461 

Dlouhodobý majetek 3 3 262 2 810 3 144 5 007 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 59 36 13 0 

Ocenitelná práva 8 59 36 13 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 13 3 203 2 774 3 130 5 007 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 3 142 2 713 3 130 4 034 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 61 61 0 972 

Oběžná aktiva 31 6 223 7 990 12 336 20 802 

Zásoby 32 1 965 2 740 6 387 8 423 

Materiál 33 261 384 451 707 

Nedokončená výroba a polotovary 34 1 704 2 356 4 088 5 868 

Výrobky 35 0 0 1 848 1 848 

Krátkodobé pohledávky 48 4 142 5 236 5 562 6 236 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 3 610 4 535 4 905 3 891 

Stát - daňové pohledávky       54 33 72 171 1 242 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 459 459 459 1 063 

Dohadné účty aktivní 56 40 0 27 40 

Jiné pohledávky 57 0 170 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 58 116 14 387 6 143 

Peníze 59 37 14 49 164 

Účty v bankách 60 79 0 338 5 978 

Časové rozlišení 63 2 515 1 867 1 229 653 

Náklady příštích období 64 2 515 1 867 1 229 653 

PASIVA CELKEM 67 12 000 12 667 16 709 26 461 

Vlastní kapitál 68 2 094 2 001 2 107 6 420 

Základní kapitál 69 200 200 200 200 

Základní kapitál 70 200 200 200 200 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze 
zisku 79 66 67 44 21 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 20 20 20 20 

Statutární a ostatní fondy 81 46 47 24 1 

Výsledek hospodaření minulých let 82 270 1 608 1 634 1 262 

Nerozdělený zisk minulých let 83 270 1 608 1 634 1 262 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 85 1 558 126 228 4 937 

Cizí zdroje 86 9 906 10 664 14 602 20 041 

Krátkodobé závazky 103 8 763 9 047 13 562 18 581 



  
  

 

  

Závazky z obchodních vztahů (z obchodního styku) 104 7 440 6 853 8 296 6 940 

Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům 
sdružení 107 0 730 70 0 

Závazky k zaměstnancům 108 641 630 649 613 

Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 109 349 309 402 788 

Stát - daňové závazky a dotace 110 295 296 102 1 371 

Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 165 3 935 8 513 

Dohadné účty pasivní 113 29 56 104 353 

Jiné závazky 114 9 8 3 3 

Bankovní úvěry a výpomoci 115 1 143 1 617 1 040 1 460 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116 1 143 725 1 040 1 460 

Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 891 0 0 

Časové rozlišení 119 0 2 0 0 

Výdaje příštích období 120 0 2 0 0 



  
  

Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát za roky 2008 - 2011 

Výsledovka (v tis. Kč) 
  Období 

řád. 2008 2009 2010 2011 

Výkony 4 47 863 37 370 41 852 87 577 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 53 500 36 718 38 235 85 796 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -5 637 652 3 580 1 781 

Aktivace 7 0 0 37 0 

Výkonová spotřeba 8 30 087 23 308 27 055 61 926 

Spotřeba materiálu energie 9 15 804 10 183 16 371 34 013 

Služby 10 14 283 13 125 10 683 27 913 

Přidaná hodnota 11 17 776 14 062 14 797 25 651 

Osobní náklady 12 13 902 12 593 12 945 17 598 

Mzdové náklady 13 10 038 9 319 9 470 12 914 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 3 479 2 891 3 102 4 250 

Sociální náklady 16 385 383 373 433 

Daně a poplatky 17 13 12 12 15 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 1 193 1 319 1 334 1 746 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 315 26 175 549 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 0 530 

Tržby z prodeje materiálu 21 315 26 175 19 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 22 269 8 115 20 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 1 

Prodaný materiál 24 269 8 115 19 

Ostatní provozní výnosy 26 64 390 141 188 

Ostatní provozní náklady 27 622 176 203 354 

Provozní výsledek hospodaření 30 2 156 370 504 6 655 

Nákladové úroky 43 135 120 123 216 

Ostatní finanční výnosy 44 246 127 36 140 

Ostatní finanční náklady 45 330 251 170 529 

Finanční výsledek hospodaření 48 -218 -244 -256 -604 

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 380 0 20 1 114 

- splatná 50 380 0 20 1 114 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 1 558 126 228 4 937 

Hospodářský výsledek za účetní období 60 1 558 126 228 4 937 

Hospodářský výsledek před zdaněním 61 1 938 126 248 6 051 

 

  



  
  

Příloha 3: Výkaz cash flow za roky 2008 - 2011 

Výkaz CASH FLOW (v tis. Kč) 
Období 

2008 2009 2010 2011 

P.      
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na začátku účetního období 

567 927 -66 1 221 

      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z.     
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 

1 938 126 248 6 051 

A.  1   Úpravy o nepeněžní operace 2 064 2 156 2 116 2 243 

A. 1 1 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k 
nabytému majetku 

1 208 1 319 1 334 1 746 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  722 717 659 811 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 0 0 -530 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 

A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou 

kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 
134 120 123 216 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 

A. *   
Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, 

změnami prac. kapitálu a mim. položkami 
4 002 2 282 2 364 8 294 

A. 2   
Změny stavu nepeněžních složek pracovního 
kapitálu 

-1 505 -1 651 519 2 075 

A.  2 1 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, 
přechodných účtů aktiv 

1 882 -1 095 -201 412 

A. 2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti, přechodných účtů pasiv 

-9 182 219 4 366 3 699 

A. 2 3 Změna stavu zásob 5 795 -775 -3 646 -2 036 

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 

0 0 0 0 

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimořádnými položkami 

2 497 631 2 883 
10 

369 

A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -135 -120 -123 -216 

A. 4   Přijaté úroky 1 0 0 1 

A.  5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a 
doměrky daně za minulá období 

-380 0 -20 -1 114 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  1 983 511 2 740 9 040 

      Peněžní toky z investiční činnosti 

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 206 -866 -1 668 -3 610 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0 530 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -1 206 -866 -1 668 -3 080 

      Peněžní toky z finanční činnosti 

C. 1   
Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých 
závazků 

-418 -418 315 419 



  
  

C. 2   
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 

0 -220 -100 -600 

C. 2 6 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené daně 

0 -220 -100 -600 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -418 -638 215 -181 

F.     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 359 -993 1 287 5 779 

R.     
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na 
konci účetního období 

926 -66 1 221 7 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


