






















 


 






 
 







            
       



















    

            






















 
 

 





 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. 

Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na 

základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ukazatelů jsou poskytovány návrhy, 

které by danou situaci firmy mohly zlepšit.  

 

 

Klíčová slova 

Cash flow, Du Pont diagram, finanční analýza, horizontální analýza, index bonity, 

likvidita, quick test, rentabilita, rozvaha, SWOT analýza, vertikální analýza, výkaz 

zisku a ztráty, zadluženost. 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis assesses the financial situation of an enterprise on the basis of 

corporate materials. It uses financial analysis methods, which enable evaluation of 

individual indicators. Proposals for improvement of the company’s specific situation are 

made on the basis of analysis of individual indicators and sets of indicators. 

 

Key words 

Cash flow, Du Pont diagram, financial analysis, horizontal analysis, index 

creditworthiness, liquidity, quick test, profitability, balance-sheet, SWOT analysis, 

vertical analysis, profit and loss account, indebtedness. 
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ÚVOD  

 

Hlavním cílem podnikatelů je maximalizace tržní hodnoty podniku, popř. maximalizace 

zisku. Jakmile podnik prosperuje, je uspokojena touha podnikatelů. Pokud se však 

podniku nedaří, teprve až v tuto chvíli se začnou zajímat o to, proč se mu nedaří a snaží 

se nalézt příčinu neúspěchu či problémů. 

 

Je důležité průběžně sledovat stav podniku, a to jak finanční tak celkovou situaci 

v podniku i kolem něj. Z pravidelného sledování lze usoudit blížící se problémy a také 

jim lze snadněji přecházet. Průběžné hodnocení situace podniku umožňuje předcházet 

nepříjemným situacím, které by se při pozdějším zjištění mohly vyvinout ve velké 

nezvratné problémy. 

I v případech, kdy se podniku daří, je důležité analyzovat jeho situaci. Lze tak 

rozpoznat, díky kterým faktorům je podnik úspěšný, které výkonnost naopak blokují a 

které faktory jsou pro úspěch firmy nezbytné a je nutné se na ně zaměřit. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Pro podniky je velmi důležité znát svou celkovou finanční situaci a její vývoj pro svůj 

budoucí rozvoj. Většina se zaměřuje pouze na sledování tržeb či zisku, které ale mají 

pouze malou vypovídací schopnost. Celková finanční analýza však může odhalit 

spoustu dalších ukazatelů, které mohou být problémové a jejichž hodnotami by se měl 

podnik také zabývat. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku za 

roky 2007 – 2011 pomocí metod finanční analýzy a na základě výsledků této analýzy 

navrhnout vhodná opatření pro zlepšení finančních ukazatelů, které nejsou příliš 

optimální, a tím zlepšit celkovou situaci podniku. 

Nejprve budou vypracována teoretická východiska k metodám finanční analýzy, které 

popisují jednotlivé soubory a soustavy ukazatelů. Na základě teoretických poznatků 

budou jednotlivé finanční ukazatele aplikovány v praxi pomocí dat získaných z účetních 

výkazů firmy, popřípadě jiných firemních zdrojů. 

 Dílčím cílem diplomové práce je také posouzení celkové situace podniku, a to pomocí 

oborové analýzy (Porterova), analýzy obecného okolí (SLEPT) a analýzy vnitřního 

prostředí podniku (7S). Díky závěrům výše zmíněných analýz budou posouzeny silné a 

slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby (SWOT analýza). 

Závěrem proběhne celkové zhodnocení situace podniku na základě výsledků finanční 

analýzy a budou poskytnuty návrhy na její zlepšení. Tyto návrhy budou také 

korespondovat s filozofií firmy. Díky návrhům by mělo dojít k zlepšení vymezených 

finančních ukazatelů a celkové nejen finanční situace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Finanční analýza 

 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat.“ (RŮČKOVÁ, 2011, 

s. 9) 

V dnešní době a neustále se měnícím ekonomickém prostředí je pro úspěch firmy 

rozbor finanční situace podniku nezbytný. Výsledky finanční analýzy jsou důležitým 

kritériem pro ekonomická rozhodnutí a pro celkové finanční řízení podniku, jehož 

hlavním cílem je finanční stabilita. Tu lze posuzovat na základě schopnosti vytvářet zisk 

a na základě platební schopnosti podniku. Výsledky analýzy jsou dále také důležité pro 

marketing (např. SWOT analýzu). 

Na základě finanční analýzy lze hodnotit nejen současný, ale také minulý stav podniku 

a popřípadě lze i předpovídat budoucí stav.  

 

 

 

 

 

 

Základem finanční analýzy je důkladné připravení podkladů pro rozbor situace podniku. 

(RŮČKOVÁ, 2011, s. 9-10) 

Finanční analýza má za úkol komplexně zhodnotit současný finanční stav společnosti a 

jeho příčiny, zhodnotit budoucí vývoj finančního stavu podniku a v neposlední řadě 

připravit kvalitní podklady pro ekonomické rozhodování a pro vylepšení současného 

stavu.  (KONEČNÝ, 2004, s. 6-7) 

 

čas 

Hodnocení minulosti 

Finanční poměrová 

analýza 

Zkoumání perspektiv 

Finanční plánování 

Obrázek 1: Časové hledisko hodnocení informací (Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 9) 
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1.1.1 Finanční zdraví 

Finanční zdraví podniku se hodnotí podle dvou kritérií, a to podle schopnosti udržet si 

vlastní existenci a podle schopnosti vytvářet hodnoty pro vlastníky v podobě co 

nejlepších výsledků hospodaření. 

Podnik si musí neustále držet dynamickou rovnováhu vzhledem k neustále se měnícím 

podmínkám z vnějšího i vnitřního prostředí. 

Nezbytností finančního zdraví je hledisko dlouhodobé likvidity, které je dáno poměrem 

závazků podniku k trvale vloženému kapitálu. Nižší poměr znamená, že je podnik méně 

zranitelný při slabších dosahovaných výsledcích.  

Další nutností je dostatečný zisk, tedy přebytek výnosů nad náklady. Vyšší poměr zisku 

k vloženému kapitálu znamená finančně zdravější podnik. 

Nejlepší finanční zdraví – dispozice k získávání externích zdrojů pro rozvoj podniku. 

Dobré finanční zdraví – rozvoj podniku je umožňován z interních finančních zdrojů. 

Uspokojivé finanční zdraví – podnik nemá problémy udržet si vlastní existenci. 

(KONEČNÝ, 2004, s. 7-8) 

 

1.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní. 

Externí uživatelé 

 Investoři – zajímají se především o rizikovost a ziskovost vloženého 

kapitálu pro investice, o stabilitu, zisk a likviditu podniku pro kontrolu 

 Obchodní partneři – pro dodavatelé je důležitá především platební 

schopnost a likvidita a pro zákazníky je důležité to, zda firma plní své 

závazky 

 Banky – zajímají se zejména o likviditu a zadluženost, a to kvůli 

podmínkám poskytnutí úvěru 

 Konkurenti - zájem kvůli porovnání s jejich výsledky 
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 Stát a jeho orgány – pro statistické účely, kontrolu daňových povinností, a 

další 

 Burzovní makléři – zajímají se kvůli obchodům s cennými papíry 

 Analytici, daňoví poradci – pro zjištění nedostatků v podniku a následné 

navrhnutí zlepšení 

 

Interní uživatelé 

 Manažeři – pro zdokonalení řízení, pro dlouhodobé i operativní řízení 

 Zaměstnanci – zájem hlavně kvůli jistotě zaměstnání a mzdě (KONEČNÝ, 

2004, s. 8-9) 

 

1.2 Zdroje informací finanční analýzy 

 

Pro práci na finanční analýze je nutné mít velké množství dat různých zdrojů a rázů. 

Hlavní dělení těchto zdrojů je na účetní data podniku, ostatní data podniku a externí 

data. (KONEČNÝ, 2004, s. 15) 

Vstupní data by měla být kvalitní a komplexní, aby nedošlo ke zkreslení výsledků 

finanční analýzy. (RŮČKOVÁ, 2008, s. 17) 

 

Tři hlavní skupiny vstupních informací: 

1) Účetní data podniku 

 Finanční účetní výkazy, přílohy účetní uzávěrky 

Tyto zdroje poskytují informace hlavně externím uživatelům a jsou veřejně 

dostupné. Finanční výkazy slouží především k zjištění struktuře a stavu majetku, 

způsobu jeho krytí a také k zjištění peněžních toků.  
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 Vnitropodnikové účetnictví 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví doplňují a zpřesňují výsledky finanční 

analýzy, jelikož jsou sestavovány daleko častěji a podrobněji. 

 Výroční zprávy, zprávy o strategii společnosti, průzkumy trhů 

 

2) Ostatní podniková data 

 Podnikové statistiky (mezd, prodeje, výroby aj.) 

 Směrnice podniku, prognózy, zprávy pracovníků podniku 

 

3) Externí data: 

 Údaje státní statistiky, ministerstev a dalších státních institucí 

 Tiskové, burzovní a další zprávy 

 Odhady analytiků 

 Prognózy firem, poradců a agentur 

 Internet (KONEČNÝ, 2004, s. 15) 

 

Pro zpracování finanční analýzy jsou jako vstupní informace nejdůležitější základní 

účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty je dána Ministerstvem financí, což je pro 

analytika jistou výhodou, poněvadž zpracovává informace ve stejné struktuře a může 

tak kvalitněji srovnávat jednotlivé podniky. (RŮČKOVÁ, 2008, s. 21-24) 

 

1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který k určitému datu zachycuje stav majetku (aktiv) a zdrojů, 

které byly použity na jeho pořízení (pasiv). Rozvaha je sestavována vždy k poslednímu 

dni každého kalendářního roku. Poskytuje nám věrný obraz tří oblastí – stavu majetku 

(v jaké podobě je vázán, jak je oceněn, jak je opotřebován atd.), stavu finančních zdrojů 

(velikost vlastních a cizích zdrojů) a finanční situace podniku (výše zisku a způsob jeho 

rozdělení). (RŮČKOVÁ, 2008, s. 21-24) 
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AKTIVA 

Majetková struktura podniku je tvořena strukturou aktiv podniku. Aktiva jsou členěny 

na základě doby jejich upotřebitelnosti (likvidity), a to od nejméně likvidních po 

nejlikvidnější. (RŮČKOVÁ, 2008, s. 24) 

 

 Dlouhodobý majetek – doba přeměny na finanční prostředky je delší než 1 rok 

o Dlouhodobý nehmotný majetek – nemá hmotnou povahu. Jedná se 

zejména o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, licence, patenty a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek. 

o Dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje majetek dlouhodobé povahy 

jako např. pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí. 

o Dlouhodobý finanční majetek – nakupován za účelem získání 

dlouhodobého výnosu. Jedná se především o dlouhodobé cenné papíry a 

podíly. 

 Oběžná aktiva – doba přeměny nepřekročí 1 rok, spotřebovávají se najednou 

o Zásoby – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky a zboží. 

o Dlouhodobé pohledávky. 

o Krátkodobé pohledávky. 

o Krátkodobý finanční majetek – peníze, účty v bankách, krátkodobé 

cenné papíry a podíly. 

 Ostatní aktiva – náklady a příjmy příštích období (pokud roste jejich podíl na 

celkovém majetku, může to signalizovat to, že část majetku je realizována 

pomocí leasingu) a dohadné účty aktivní (KONEČNÝ, 2004, s. 15-16) 

 

PASIVA 

Pasiva jsou zdroje, které kryjí aktiva podniku.  
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 Vlastní kapitál – vlastní zdroje sloužící k financování majetku podniku, je to 

základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření 

minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období. 

 Cizí zdroje – dluh podniku, který je v odlišně dlouhé době uhrazen. Jedná se o 

rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a 

výpomoci. 

 Ostatní pasiva – časové rozlišení pasiv (výdaje a výnosy příštích období) a 

dohadné účty pasivní. (KONEČNÝ, 2004, s. 16-17) 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Čistý pracovní kapitál tvoří přebytek dlouhodobých finančních zdrojů nad 

dlouhodobým majetkem. Nemění se každý den, nýbrž vychází z dlouhodobé strategie 

podniku a z dlouhodobých rozhodování. ČPK vyjadřuje dostupné finanční zdroje, které 

slouží k financování dlouhodobých aktiv. 

Od ČPK je nutné odlišit požadavky na čistý pracovní kapitál, kde požadavky na čistý 

pracovní kapitál představují nezbytné množství finančních zdrojů pro financování 

dlouhodobých aktiv.  

Z tohoto tedy vyplývá, že podnik je v kladné finanční situaci tehdy, pokud čistý 

pracovní kapitál převyšuje požadavky na čistý pracovní kapitál. Když požadavky na 

čistý pracovní kapitál převyšují čistý pracovní kapitál, je podnik v záporné finanční 

situaci a musí čerpat z cizích zdrojů. 

Významným předpokladem udržení platební schopnosti podniku, je neustálá kontrola 

požadavků na čistý pracovní kapitál a jejich neustálé změny. (KONEČNÝ, 2004, s. 17-

18) 

 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za určité 

období.  
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VÝNOSY 

Výnosy představují finanční sumy, které podnik získal za svou činnost za určité období 

a nezáleží přitom na tom, zda v tomto období byly uhrazeny. 

Typy výnosů: 

 Provozní výnosy – jedná se o výnosy z provozní činnosti (tržby za prodej zboží, 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní činnosti, 

aktivace vlastních výkonů, tržby z prodeje dlouhodobé majetku a materiálu, 

ostatní provoní výnosy)  

 Finanční výnosy- tržby z prodeje cenných papírů a podílů, výnosy 

z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, výnosy z přecenění 

cenných papírů a derivátů, výnosové úroky, ostatní finanční výnosy 

 Mimořádné výnosy 

 

NÁKLADY 

Náklady jsou peněžní částky, které vyjadřují účelově orientovanou spotřebu vstupních 

faktorů s cílem dosažení určitého výsledku za určité období. 

Typy nákladů: 

 Provozní náklady  

 Finanční náklady 

 Mimořádné náklady 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Ve výkazu zisku a ztráty existuje několik druhů výsledku hospodaření. Liší se od sebe 

strukturou obsažených nákladů a výnosů.  

Typy výsledků hospodaření: 

 Provozní výsledek hospodaření 



19 

 

 Finanční výsledek hospodaření 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + 

finanční výsledek hospodaření - daň z příjmů za běžnou činnost) 

 Mimořádný výsledek hospodaření 

 Výsledek hospodaření za účetní období 

 Výsledek hospodaření před zdaněním (KONEČNÝ, 2004, s. 18-19) 

 

1.2.3 Cash-flow (Přehled o peněžích tocích) 

Výkaz Cash-flow zachycuje peněžní toky (příjmy a výdaje) za určité období a hodnotí 

tak reálnou finanční situaci.  

Typy peněžních toků: 

 Peněžní toky z provozní činnosti – podávají obraz toho, jakou měrou 

koresponduje výsledek hospodaření z běžné činnosti s doopravdy vydělaným 

penězům 

 Peněžní toky z investiční činnosti – umožňují zjistit, kolik peněžních prostředků 

bylo vydáno na investiční činnost a kolik peněžních prostředků podnik získal 

z prodeje investičního majetku 

 Peněžní toky z finanční činnosti – posuzují především pohyb dlouhodobého 

kapitálu 

Výkaz peněžních toků má výhodu, že není ovlivněn metodou odpisováním majetku a 

časovým rozlišením. (RŮČKOVÁ, 2008, s. 34-36) 

 

1.2.4 Provázanost účetních výkazů 

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty i výkaz peněžních toků spolu úzce souvisí. Středem 

těchto účetních výkazů je rozvaha a ostatní výkazy jsou odvozené. Rozvaha vyjadřuje 

strukturu majetku podniku a výši zdrojů potřebných k jeho zajištění. Výkaz zisku a 

ztráty objasňuje tvorbu zisku prostřednictvím navýšení vlastního kapitálu, který je 

složkou pasiv. Výkaz peněžních toků vysvětluje změny peněžních prostředků, které 
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jsou složkou aktiv. Tedy prostřednictvím všech tří výkazů probíhají ty transakce, které 

jsou ziskově i peněžně účinné. (RŮČKOVÁ, 2008, s. 38) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Metody finanční analýzy 

 

Metod finanční analýzy existuje celá řada. Při výběru metod je ale nutné zohlednit účel, 

k jakému má analýza sloužit a jaký má cíl. Dále je nutné dbát na nákladnost. To 

znamená, že by náklady finanční analýzy měly odpovídat rozsahu provedené finanční 

analýzy. V neposlední řadě by volba metody měla být provedena s ohledem na 

spolehlivost, které lze docílit kvalitnějším využitím dostupných informací. 

(RŮČKOVÁ, 2010, s. 40) 

Základní metody finanční analýzy: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza cash flow 

 Analýza poměrových ukazatelů 

Počáteční 

stav 

peněz 

Výdaje 

Příjmy 

Konečný 

stav 

peněz 

Majetek 

Peníze 

Vlastní 

kapitál 

Cizí 

zdroje 

Zisk Zisk 

Náklady 

Výnosy 

Výkaz CF Rozvaha Výkaz zisku a ztráty 

Obrázek 2: Provázanost účetních výkazů. (Zdroj: RŮČKOVÁ, 2008, s.38) 
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 Analýza soustav ukazatelů 

 Souhrnné ukazatele hospodaření 

Kromě základních metod existuje ještě spousta dalších složitějších metod jako např. 

matematicko-statistické modely. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 59) 

 

1.3.1  Analýza stavových ukazatelů 

Při této analýze se sledují nejen změny absolutní hodnoty v čase (vývoj trendů), ale také 

procentní změny (vertikální analýza). (SEDLÁČEK, 2001, s. 15) 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální analýza dává odpověď na otázku: Jak se mění daná položka v čase? Tato 

analýza tedy pozoruje vývoj položek účetních výkazů v čase, což lze učinit dvěma 

způsoby: 

 Rozdílovou analýzou - pozorovat vývoj absolutních změn, tj. rozdíl položek ve 

dvou obdobích  

 Podílovou analýzou – sledovat relativní změny veličin, tj. poměr položek dvou 

období  

Větším podniků je doporučeno použít podílovou analýzu, protože by vyšší čísla u 

rozdílové analýzy mohla být velmi nepřehledná. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 152) 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza sleduje jednotlivé položky výkazů jako procentní podíl k jedné 

vybrané základně položené jako 100%. Při analýze rozvahy jsou základnou většinou 

aktiva (pasiva) a při analýze výkazu zisku a ztráty bývají základnou celkové výnosy 

nebo náklady. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 66) 
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Vertikální analýza má za cíl stanovit: 

 podíl jednotlivých složek majetku na celkových aktivech 

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech 

 podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách  

(SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 152) 

 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží především k analýze likvidity.  

Rozdílové ukazatelé jsou označované jako finanční fondy, přičemž fond je souhrn 

určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují buď aktiva, nebo pasiva. Nejběžnějšími 

fondy jsou: čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-

pohledávkový finanční fond. (SEDLÁČEK, 2001, s. 35) 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Nejpoužívanějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který se vypočte 

jako rozdíl celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých dluhů.  Tento rozdíl je 

důležitý pro solventnost podniku. Pokud přebývají oběžná aktiva nad krátkodobými 

dluhy, má podnik dobré finanční zázemí a je likvidní. Velikost tohoto rozdílu ale dále 

ještě závisí na obratovosti oběžných aktiv a vnějších okolnostech (např. na konkurenci, 

daňovém zákoně,…). (SEDLÁČEK, 2001, s. 35-36) 

                        

Vzorec 1: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 36) 

 

1.3.3 Analýza cash flow 

Z dynamického hlediska je cash flow reálný tok peněz za určité období. Ze statického 

hlediska je cash flow výsledek toku peněz, který je znázorněn rozdílem příjmů a výdajů 

za určité období tj. stav skutečných peněz ke konci období.  
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Podniky by měly důkladně sledovat vývoj toku peněz, aby nedošlo k platebním 

problémům.  

Analýza cash flow je prováděna na základě přehledu o peněžních tocích a na základě 

poměrových ukazatelů, které cash flow obsahují. (KONEČNÝ, 2004, s. 31-32) 

 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Přehled o peněžních tocích hodnotí schopnost firmy tvořit peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty z provozních, finančních a investičních příjmů a nutnost tyto peněžní 

prostředky a ekvivalenty užívat na provozní, finanční a investiční výdaje. 

Peněžní toky dělíme na: 

 Provozní 

 Investiční 

 Finanční 

Pro zjištění finančního zdraví podniku jsou nejdůležitější provozní peněžní toky. Firma 

by neměla mít po delší dobu záporné peněžní toky 

Analýza provozních peněžních toků sleduje především náznaky finanční tísně v cash 

flow, slabá místa v příjmech a výdajích, nakládání s přebytkem peněžních prostředků a 

vzájemný vztah vývoje provozních peněžních toků ve spojení s tržbami, úrokovými 

sazbami a devizovým kursem. 

Analýza investičních peněžních toků se zaměřuje na výkony způsobující přírůstky nebo 

úbytky dlouhodobého majetku. 

Analýza finančních toků sleduje splácení dluhů z interních zdrojů či z půjček, způsoby 

použití peněžních prostředků získané emisí dluhopisů a další. 

Je důležité, aby analýza peněžních toků zahrnovala také prognózu tvorby použití 

peněžních toků v budoucnosti. (KONEČNÝ, 2004, s. 32-33) 
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1.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů poměřuje vzájemně dva nebo více ukazatelů mezi 

sebou. Tímto je finanční situace podniku zaznamenána i v širších souvislostech. 

(KISLINGEROVÁ, 2008, s. 29) 

Díky tomu, že poměrové ukazatelé poskytují rychlý a nenákladný pohled na finanční 

situaci podniku, patří k nejoblíbenějším a nejvíce používaným ukazatelům finanční 

analýzy. Mohou být buď podílové, nebo vztahové. 

Výhodou poměrových ukazatelů je, že umožňují provést trendovou analýzu (vývoj 

v čase), komparativní analýzu (porovnání firem) a mohou být dále použity jako vstupní 

data matematických modelů.  

Jejich nevýhodou je nízká schopnost objasňovat jevy. 

Poměrové ukazatele: 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele tržní hodnoty 

 Provozní ukazatele 

 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.  

(SEDLÁČEK, 2001, s. 61-62) 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Výnosnost kapitálu (ziskovost) neboli rentabilita posuzuje schopnost podniku vytvářet 

zisk s využitím investovaného kapitálu. Rentabilita je hodnocena pomocí poměru 

výsledku dosaženého podnikatelskou činností a srovnávací základny. Čím vyšší 

rentabilitu podnik má, tím lépe je na tom s hospodařením svého majetku. 

(SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 161-162) 
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Ukazatele rentability mají především typ ROI (ziskovost vloženého kapitálu) 

    
    

               
 

Vzorec 2: ROI. (Zdroj: KONEČNÝ, 2004, s. 63) 

 

 Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel vyjadřující návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv. 

    
   

             
 

Vzorec 3: ROA. (Zdroj: MARINIČ, 2009, s. 53) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel vyjadřující skutečnou míru zisku. ROE srovnává výkonnost vlastního 

kapitálu s výnosností celkového kapitálu. 

    
   

               
 

Vzorec 4: ROE. (Zdroj: MARINIČ, 2009, s. 53) 

 

Nevýhodami ukazatelů rentability je problém časovosti, rizikovosti a oceňování. 

Problém časovosti se týká nerovnoměrné diverzifikace vloženého kapitálu v rozsahu 

jedné investice. Problém rizikovosti spočívá v tom, že není možné bez podrobnější 

analýzy zjistit míru rizika, s jakým byl konkrétní výnos dosažen. Problém oceňování se 

týká počítání s položkami výkazů, které jsou uváděny v účetních cenách a ne v cenách 

tržních. (MARINIČ, 2009, s. 53-54) 
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 Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, jaký podíl mají tržby na zisku. 

     
   

                                                                  
 

Vzorec 5: ROS. (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 162) 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik korun provozního hospodářského výsledku před 

zdaněním podnik získá za jednu korunu investovanou akcionáři a věřiteli.  

     
    

                                                                
 

Vzorec 6:  ROCE.(Zdroj: KISLINGEROVÁ,2010,s.98) 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Posuzují hospodaření podniku se svými aktivy. Pokud má podnik více aktiv, než je 

třeba, vznikají nadbytečné náklady a nízký zisk. V opačném případě, když jich má 

nedostatek, musí odmítnout příležitosti a přijmout to, že přijde o výnosy, které by jinak 

mohl získat. (SEDLÁČEK, 2001, s. 66) 

 Obrat aktiv 

Hodnotí efektivnost využití celkových aktiv (kolikrát se celková aktiva obrátí za 

rok). Tento ukazatel by měl dosahovat minimálně hodnoty 1. 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 108) 

            
     

             
 

Vzorec 7: Obrat aktiv. (Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 108) 

 

 Obrat dlouhodobého majetku 

Hodnotí efektivnost využití dlouhodobého majetku (strojů, budov, zařízení a 

jiných) a ukazuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí za rok. Při hodnocení 
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bychom měli zohlednit metody odpisování, které mohou zkreslit výsledky 

tohoto ukazatele. Čím vyšší odepsanost, tím vyšší ukazatel obratu dlouhodobého 

majetku.  

Při poklesu velikosti tohoto ukazatele se relativně zvyšují fixní náklady. 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 108) 

                           
     

                  
 

Vzorec 8: Obrat dlouhodobého majetku. (Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 108) 

 

 Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát dochází k prodeji a znovu naskladnění 

jednotlivých položek zásob za rok. Pokud existují nadbytečné zásoby, dochází 

ke zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách, což je neproduktivní a nepřináší to 

žádný výnos.  (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 109) 

            
     

      
 

Vzorec 9: Obrat zásob. (Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 109) 

Nevýhodou zde je, že tržby jsou uvedeny v tržní ceně, kdežto zásoby jsou 

uvedeny v pořizovací ceně. Může tak docházet k nadhodnocení obratu zásob. 

(SEDLÁČEK, 2001, s. 67)  

 

 Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje počet dní, kdy jsou zásoby vázány 

v podniku do doby, než jsou spotřebovány, prodány (např. u materiálu) nebo 

proměněny v hotovost či pohledávku (např. u zásob vlastní výroby).   

                  
      

 
     
    

 

Vzorec 10: Doba obratu zásob. (Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 109) 

V případě, že ukazatel obratu zásob roste a ukazatel doby obratu zásob klesá, 

znamená to, že je stav podniku dobrý.  (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 109) 
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 Doba splatnosti pohledávek 

Měří, kolik dnů musí podnik čekat na inkaso za své již prodané výrobky a 

služby. Na tuto dobu firma poskytuje svým zákazníkům obchodní úvěr.  

                           
          

 
     
    

 

Vzorec 11: Doba splatnosti pohledávek. (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 165) 

 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Vyjadřuje počet dnů, po které firma nemá uhrazeny krátkodobé závazky a čerpá 

bezplatný obchodní úvěr.  

                                     
                  

 
     
    

 

Vzorec 12: Doba splatnosti krátkodobých závazků. (Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 109) 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Hodnotí, v jakém rozsahu podnik využívá k financování dluhy (cizí zdroje). 

Financování z cizích zdrojů má vliv na výnosnost kapitálu akcionářů, avšak zároveň i 

na riziko podnikání. Používání pouze vlastních zdrojů by vedlo k snížení výnosnosti 

kapitálu akcionářů. Používání pouze cizích zdrojů je ze zákona vyloučeno, protože 

podnik je povinen vložit do podnikání určitou výši vlastního kapitálu.  

Výhodou financování cizími zdroji je v porovnání s vlastními zdroji nižší cena, a to 

díky započítání úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů. 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 110) 

 Celková zadluženost 

Věřitelé upřednostňují nízkou zadluženost, tudíž větší podíl vlastního kapitálu, 

který tak vytváří jakýsi bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů.  

                    
            

              
 

Vzorec 13: Celková zadluženost. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 70) 
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 Kvóta vlastního kapitálu 

Udává finanční nezávislost podniku.  

Kvóta vlastního kapitálu doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a jejich součet 

je roven 1. Vyjadřují tak finanční strukturu podniku.  

                         
               

              
 

Vzorec 14: Kvóta vlastního kapitálu. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 70) 

 

 Ukazatel úrokového krytí 

Velikost tohoto ukazatele udává, kolikrát převyšuje zisk úrokové platby. Pokud 

by ukazatel dosahoval hodnoty 1, znamenalo by to, že na zaplacení úroků je 

nutno celého zisku. (SEDLÁČEK, 2001, s.70-71) 

               
    

               
 

Vzorec 15: Úrokové krytí. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 71) 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Vyjadřují schopnost podniku platit své závazky.  

Podniku nestačí být jen rentabilní, musí také být likvidní, aby mohl v určitém čase a 

množství dostát svým závazkům. (KISLINGEROVÁ, 2001, s. 74-75) 

Existuje také vazba mezi likviditou a solventností, kdy podmínkou solventnosti 

(připravenost hradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti) je likvidita. 

Ukazatele likvidity hodnotí poměr mezi tím, čím je možné platit a tím, co je nutné 

zaplatit. (SEDLÁČEK, 2001, s. 73) 

 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Zahrnuje ve svém čitateli všechny položky oběžného majetku. Výsledky tohoto 

ukazatele jsou často nadhodnocené, jelikož čitatel obsahuje i zásoby, které často 

nejsou likvidní. (KISLINGEROVÁ, 2001, s. 75) 
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Vzorec 16: Běžná likvidita. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 74) 

 

 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Přesněji charakterizuje schopnost podniku dostát svým závazkům, jelikož je 

v čitateli odečtena položka zásob. (KISLINGEROVÁ, 2001, s. 76) 

                    
                    

                  
 

Vzorec 17: Pohotová likvidita. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 75) 

 

 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Patří k nejpřísnějším ukazatelům likvidity. Hodnotí schopnost podniku hradit 

své právě splatné krátkodobé závazky. (KISLINGEROVÁ, 2001, s. 76) 

                    
                           

                  
 

Vzorec 18: Okamžitá likvidita (Zdroj: MARINIČ, 2009, s. 68) 

 

1.3.5 Analýza soustav ukazatelů 

Předchozí uvedené finanční ukazatelé slouží především k hodnocení vždy konkrétní 

oblasti činnosti podniku, zato soustavy ukazatelů hodnotí celkovou finanční situaci 

firmy. Existují soustavy jak s větším počtem ukazatelů, tak s menším počtem ukazatelů. 

Čím více ukazatelů soustava má, tím podrobnější lze posoudit finanční stav podniku, i 

když příliš mnoho ukazatelů ztěžuje orientaci a hodnocení. 

Soustavy ukazatelů se rozlišují na: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (např. pyramidové soustavy) 

 Účelové výběry ukazatelů (např. bonitní a bankrotní modely)  

(SEDLÁČEK, 2001, s. 101) 
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PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Ukazatelé pyramidové analýzy jsou seřazeny do tvaru pyramidy, na jejímž vrcholu stojí 

výchozí syntetický ukazatel (rentabilita kapitálu nebo rentabilita vlastního kapitálu).  

Tento ukazatel se dále rozkládá do dalších dílčích ukazatelů, které objasňují jeho 

změny. (SYNEK a spol., 2009, s. 179) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Du Pont diagram (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 103) 

 

Na levé straně pyramidy je odvozována zisková marže. Vespod pyramidy jsou sečteny 

nákladové položky, které se poté odečítají od tržeb, a získává se čistý zisk. Vydělením 

čistého zisku a tržeb se získá zisková marže. Pokud zisková marže klesá nebo má 

nízkou úroveň, je nutné se zaměřit na hodnocení jednotlivých položek nákladů.  

Na pravé straně pyramidy je odvozován obrat celkových aktiv pomocí různých 

rozvahových položek.  
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Je-li vynásobena zisková marže obratem celkových aktiv, získá se výnosnost aktiv 

ROA. 

                                        
          

     
 

     

              
 

Vzorec 19: Du Pont rovnice (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 104) 

 

Pokud má firma věřitelé, kteří jí poskytli finanční zdroje, pak se v hospodaření projeví 

finanční páka. Vynásobením ROA s finanční pákou se vypočítá výnosnost vlastního 

kapitálu ROE. (SEDLÁČEK, 2001, s. 103-104) 

        
              

               
 

Vzorec 20: Výnosnot vlatního kapitálu (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 104) 

 

BONITNÍ MODELY 

Bonitní modely vyjadřují podle výkonnosti firmy její kvalitu. Slouží především pro 

vlastníky firmy a pro investory, kteří nemají k dispozici data pro ocenění podniku 

obvyklými způsoby ocenění. (SYNEK a spol., 2009, s. 184) 

 

 QUICK TEST (RYCHLÝ TEST) 

Pomocí quick testu je možné provést rychlou a jednoduchou analýzu finančního stavu 

podniku. K analýze se používají ukazatele, které dostatečně zastupují rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty. Jsou použity ukazatele zastupující čtyři základní oblasti analýzy – 

stabilitu, likviditu, rentabilitu a hospodářský výsledek. Každému z těchto ukazatelů se 

přiřadí známka (viz. tabulka) a výsledek quick testu se zjistí pomocí aritmetického 

průměru známek všech čtyř ukazatelů. (SEDLÁČEK, 2001, s. 124-126) 
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Tabulka 1: Quick test 

ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta vlast. kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

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

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

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

Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 126 

 

INDEX BONITY 

Index bonity je založen na práci se šesti ukazateli. 

 

   
         

           
 

   
              

           
 

   
                  

              
 

   
                  

              
 

   
      

              
 

   
              

              
 

Vzorec 21: Ukazatele indexu bonity (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 128) 
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Index bonity se vypočítá z následující rovnice: 

Rovnice 1: Index bonity 

                                                 

Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 128 

 

Finanční situace podniku je tím lepší, čím je vyšší hodnota   . Pro přesnější hodnocení 

finanční situace je dobré použít hodnotící stupnici: (SEDLÁČEK, 2001, s. 128) 

 

   extrémně           velmi špatná       špatná          určité          dobrá velmi dobrá     extrémně 

   špatná           problémy              dobrá 

-3          -2       -1    0           +1         +2       +3   

Obrázek 4: Hodnotící stupnice. (Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 128) 

 

BANKROTNÍ MODELY 

Bankrotní modely odrážejí schopnost podniku dostát svým závazkům. O tyto informace 

se zajímají především věřitelé. (SCHOELLOVÁ, 2008, s. 175) 

 

ALTMANOVA ANALÝZA 

Altmanova analýza umožňuje souhrnně hodnotit finanční situaci podniku na základě 

jednoho čísla Z-skore, které obsahuje pět ukazatelů. Tyto ukazatele obsahují likviditu, 

strukturu kapitálu, zadluženost i rentabilitu. Každému z ukazatelů je přiřazena určitá 

váha. 

Altmanův index je schopen odhalit bankrot již 2 roky dopředu. (SCHOLLEOVÁ, 2008, 

175) 

 

Rovnice 2: Altmanův index 

                                               

Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 176 
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Ukazatele Altmanova indexu: 

   
                      

              
 

   
                             

              
 

   
    

              
 

   
               

           
 

   
     

              
 

Vzorec 22: Ukazatele Altmanova indexu (Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 176) 

 

Hodnocení Z-skore: 

Tabulka 2: Hodnocení Z-skore 

Pokud 

Z > 2,9 
Podnik je zdravý a nepředvídá se bankrot 

1,2 < Z ≤ 2,9 „Šedá zóna“ nelze jednoznačně určit finanční situaci 

Z ≤ 1,2 Podnik má finanční problémy a je ohrožen bankrotem 

Zdroj: SEDLÁČEK, 2001, s. 129 

 

INDEX IN05 

Tento index byl sestaven přímo na české podniky a zohledňuje také vztah vlastníka.  

Výhodou indexu IN05 je jednoduchost. Nevýhodou je pak nedostatek informací o 

příčinách problémů v podniku. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 176) 
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Rovnice 3: Index IN05 

          
  

           
      

    

               
      

    

  
  

       
      

  
      

  

                  
 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 176 

 

Hodnocení indexu IN05: 

Tabulka 3: Hodnocení indexi IN05 

Pokud 

IN05 > 0,9 
Podnik míří k bankrotu (pravděpodobnost 86%) 

0,9 < IN05 ≤ 1,6 Pásmo „šedé zóny“ 

IN05 ≤ 1,6 Podnik vytváří hodnotu (pravděpodobnost 67%) 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 176 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Charakteristika podniku 

 

Obrázek 5: Logo firmy (Zdroj: Kon-Kys s.r.o.) 

 

Společnost KON-KYS s.r.o. vznikla 30. 12. 2003 jako nástupce sdružení fyzických 

osob se stejným názvem KON-KYS výroba a potisk autoplachet, která byla založena 

v září roku 1990 majiteli Pavlem Konopáčem a Ing. Jaroslavem Kyselým. Firma si 

rychle získala důvěru zákazníků a vešla do povědomí většiny výrobců nákladních 

automobilů a automobilových nástaveb. Díky rychlému a spolehlivému jednání, a také 

kvalitnímu zpracování zakázek pomocí vyspělých zahraničních technologií si získala 

mnoho spokojených zákazníků. 

V roce 2003 se firma rozšířila o pobočku na Slovensku – KONKYS Slovensko s.r.o. 

 

Základní údaje: 

Datum zápisu: 30. prosince 2003 

Obchodní firma: KON-KYS s.r.o. 

Sídlo: Mořkov, Sportovní 704, PSČ 742 72 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO 26822962 DIČ CZ26822962 

Statutární orgán: 

Jednatel: Pavel Konopáč, r.č. 600328/1922 
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Mořkov, Květná 684, PSČ 742 72 

Jednatel: Ing. Jaroslav Kyselý, r.č. 550720/1579 

Mořkov, Dolina 80, PSČ 742 72 

Společníci: 

Pavel Konopáč, r.č. 600328/1922 

Mořkov, Květná 684, PSČ 742 72 

Ing. Jaroslav Kyselý, r.č. 550720/1579 

Mořkov, Dolina 80, PSČ 742 72 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

2.1.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání firmy KON-KYS je výroba textilního zboží (kromě oděvů a 

oděvních doplňků), velkoobchod, specializovaný maloobchod, výroba čalounických 

výrobků, reklamní činnost a marketing, polygrafická výroba. 

 

2.1.2 Výrobní program a technologie, cena, propagace, distribuce 

Nosným výrobním programem firmy je výroba autoplachet na všechny druhy 

nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a kontejnerů, provedení autoplachet včetně 

shrnovacích systémů EDSCHA a ANBA, autoplachty s kurtovým napínáním, tepelně 

izolační plachty, uzávěry autoplachet BONANZA. Firma se také hodně zaměřila na 

výrobu hal, párty stanů a pagod. Provádí reklamní potisky autoplachet standartním 

způsobem, ale i velkoplošným tiskem jak na vinyl tak i PVC, papír a další, a to na 

zařízení JETI 3. 3. a HP Scitex LX800 ve foto kvalitě. K tisku také realizuje grafické 

zpracování, tekutou laminaci na stroji AQUA SEAL, aplikace fólií na dopravní 

prostředky, okenní grafiky a prodej doplňků a příslušenství k autoplachtám. 

K výrobnímu programu firmy také patří výroba veletržních stánků, fóliovníků, krycích 

plachet, nafukovadel, dílenských závěsů, lymfodrenážních návleků pro zdravotechniku 

a reklamních poutačů včetně kotvící techniky. 
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AUTOPLACHTY 

 

 Fazónové plachty TIR 

o S pevnou střechou, se shrnovací střechou, se spodním napínáním, bez 

napínání 

 Plachty s bočním shrnováním CURTAIN SIDER 

o Napínací přezky: se sklopnou pojistkou, bez pojistky tzv. přes mrtvý 

bod, Direct Spanner 

o S pevnou střechou, se shrnovací střechou 

 Autoplachty na přívěsné vozíky, výměnné nástavby, valníky 

o Celní, necelní, s napínacím lemem, s napínací gumou, se zapínáním 

BONANZA 

 Rolovací systémy ROLFIX®, PLANENROLLER® 

 Tepelně izolační plachty 

 Plachty na vagony a vlakové soupravy 

 Vojenské plachty  

 Speciální aplikace 

 

 

 

 

Obrázek 6: Autoplachta (Zdroj: KON-KYS s.r.o.) 
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VELKOPLOŠNÝ DIGITÁLNÍ TISK 

Realizace digitálních velkoplošných tisků na třech typech tiskových strojů: 

 

 Solventní tisk  

o stroj JETI 3,3 

o rozlišení 300 DPI 

o rychlý šestibarevný tisk 

o šíře tisku 3,2 m 

 

 Latexový tisk 

o Stroj HP SCITEX LX800 

o Rozlišení 1200 DPI 

o Šestibarevný ekologický tisk 

o Šíře tisku 3,2 m 

 

 UV tisk 

o EFI VUTEK QS 3220 

o Rozlišení 1080 DPI 

o Šestibarevný tisk + bílá 

o Šíře tisku 3,2 m  

o Tisk deskových materiálů  

 

Při použití v exteriérech jsou potištěné materiály chráněny dvěma druhy LAMINACE 

 Tekutá LAMINACE – laminátor SEAL Aquaseal SW3300 

 Fóliová LAMINACE – stroj FLEXILAM R160 

Obrázek 7: JETI ( Zdroj: www.regahk.cz) 

Obrázek 8: HP (Zdroj: www.polygrafia-

fotografia.sk) 

Obrázek 9: UV tiskárna (Zdroj: www.obchod.geodis.cz) 
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POTISKY PLACHET, POLEPY SKŘÍNÍ, REKLAMNÍ POUTAČE 

 

Realizace potisku plachet dvěma způsoby: 

 Řezaná grafika – vyřezávání motivu prostřednictvím plotru SUMMA S160 do 

šablonové fólie, aplikace na plachtu s následným naválečkováním barvy 

MARABU na požadované místo 

 Digitální velkoplošný tisk – přímo na plachtu, opatřený ochrannou povrchovou 

laminací 

Polepy skříní - široká škála barevných fólií i fólií potištěných digitálně s dobou 

trvanlivosti dle požadavků zadavatele 

Reklamní poutače – ke zviditelnění firem, v různých provedeních 

 

OPLÁŠTĚNÍ HAL, STANŮ, STÁNKŮ,… 

Obrázek 10: Polep auta (Zdroj: KON-KYS s.r.o.) 

Obrázek 11: Pagody (Zdroj: KON-KYS s.r.o.) 
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 Pevné plachtové krytí pro budovy a provozy, zastřešení atypických teras pro 

restaurace, kavárny či hotely, oplachtování markýzových konstrukcí  

 Opláštění velkoobjemových hal, haly (expanzní, nafukovací, pevná konstrukce)  

 Party stany, stany, pagody, altány, pergoly, přístřešky, zahradní stěny  

 Vojenské stany 

 Dělící stěny provozů – dílenské závěsy  

 Terasy, zahradní altány, přístřešky (v kombinaci plachty a okenní fólie, 

popřípadě sítě dosáhneme příjemnějšího vzhledu, popřípadě dostaneme do 

tmavých částí více světla-světlík)  

 Závětrné nebo větrací stěny zemědělských staveb, rolovací a vjezdová vrata  

 Koňské výběhy, přístřešky - pro skot a dobytek 

 Plachtové kryty na zemědělskou a stavební techniku 

 Kryty na bazény (speciální laky odolné vůči chloru) 

 

Technologie:  

o CNC zařízení pro tvarový ořez technických textilií 

AUNO R-50 

 

o Vysokofrekvenční svařování 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Plotter (Zdroj: www.aunotec.it) 

Obrázek 13: Vysokofrekvenční 

svářečka (Zdroj: www.zemat.com) 
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MOBILNÍ ZÁBAVNÉ A REKLAMNÍ VYBAVENÍ 

 Geodetické kopule 

 Dětská hřiště 

 Brány 

 A další… 

 

ZDRAVOTECHNIKA 

 

 

 

 

 

Výroba lymfodrenážních návleků:  

 Kalhoty se suchým zipem, 24 komor 

 Kalhoty s trojzipem, 24 komor 

 Ruka s prsní komorou, 8 komor 

(KON-KYS s.r.o., 2012) 

 

Obrázek 14: Kopule (Zdroj: www.polyhedral.cz) 

Obrázek 15: Kalhoty (Zdroj: www.btl.cz) 
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CENA 

Cena výrobků je stanovena dle množství spotřebovaného materiálu, délky práce a 

s ohledem na ceny obdobných výrobků u konkurence. Při procesu stanovení ceny hraje 

velkou roli také množství či série objednaného zboží. V případě stálých zákazníků jsou 

ceny stanovovány individuálně. 

 

PROPAGACE 

Hlavní propagací firmy lze označit zejména reklamu v odborných časopisech, které se 

zabývají automobilovou tématikou. Další významnou propagací firmy je označení 

autoplachet s logem společnosti a také účast na tuzemských i zahraničních veletrzích. 

 

DISTRIBUCE 

Protože ve firmě neexistuje velkosériová výroba, ale malosériová až kusová, tak podle 

toho také vypadá distribuce výrobků. Výrobky jsou na základě požadavků zákazníků 

dodány na místo určení. Doprava je zajišťována vlastními prostředky nebo se využívá 

specializovaných spedičních firem. 

 

2.2 Analýza současného stavu podniku 

 

2.2.1 Trhy 

Firma KON-KYS s.r.o. se pohybuje na trzích Evropské unie (Slovensko, Německo) a 

na trhu Srbska. Na těchto trzích firma prodává své výrobky a služby. V loňském roce 

firma prodávala své výrobky a služby: na český trh asi 50 % své celkové produkce, na 

německý trh asi 43 %, na slovenský trh 5 % a na srbský trh 2 %. Na trhu autoplachet 

v ČR zaujímá firma asi 40 % z celkové nabídky, na trhu stanů a pagod asi 35 %.  



45 

 

 

 

Nejvýznamnějšími zákaznickými segmenty společnosti jsou výrobci přepravní 

techniky, autodopravci, výrobci stanových konstrukcí a opláštěných velkoprostorových 

hal. 

Nákup výrobků a služeb firma realizuje především prostřednictvím trhů České 

republiky, Německa a Rakouska, kde asi ze 75-ti % nakupuje na trhu ČR. 

 

2.2.2 Pořizování zásob a majetku, projekty 

Jako zdroje firma nakupuje hlavně plachtovinu, kování a inkousty do tiskáren pro 

velkoplošný tisk. K výrobě používá výhradně kvalitní, oboustranně lakované materiály 

předních světových firem. Nákup plachtoviny se provádí minimálně dvakrát do měsíce 

a nákup kování a inkoustů jedenkrát do měsíce, záleží zde ale na velikosti zakázek. 

Díky tomu, že má společnost stálé dodavatele, jsou objednávky vyřízeny za krátký čas a 

materiál je ve firmě hned na druhý den (někdy i týž den). Firma si vše hradí z vlastních 

zdrojů a včas. 

Co se týče majetku firmy, tak ten si financuje jak z vlastních zdrojů, tak z podpořených 

veřejných zdrojů (OPPI). Jelikož společnost neustále tlačí na zvyšování kvality výrobků 

a služeb a na zohledňování životního prostředí snižováním objemu odpadů, musí 

investovat finanční prostředky do nových a lepších technologií.  

Za posledních 10 let firma nakoupila ze svých vlastních zdrojů: 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Trhy 

Trhy prodeje 

český trh 

německý trh 

slovenský trh 

srbský trh 

Graf 1: Trhy prodeje (Zdroj: Podnikové informace) 
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 digitální tiskárnu GRANDIINOVATION JETI 3312 – velkoplošná tiskárna na 

potisk autoplachet a vytvoření tak nových výrobků, 

 laminátor SEAL – Aquaseal – technologie na laminování autoplachet s cílem 

zabezpečení delší životnosti výrobků, 

 vysokofrekvenční svářečku – technologie na tvorbu pevnějších svárů než je 

tomu u klasického svařování teplým vzduchem. 

Podnik také realizoval dva projekty s podporou z fondů EU. 

1. V roce 2007-2008 realizoval projekt s názvem „Implementace automatických 

systémů při výrobě autoplachet a jiných výrobků z plachtoviny“, v jehož rámci 

pořídil technologická zařízení za účelem automatizace výroby a posílení 

konkurenceschopnosti společnosti (laserový řezací plotter a vysokofrekvenční 

svářečku). 

2. V letech 2010-2011 došlo k realizaci projektu s názvem „Zvýšení efektivity 

výroby nákupem nových výrobních zařízení“. V rámci tohoto projektu firma 

pořídila latexovou velkoplošnou tiskárnu k potisku syntetické plachtoviny a 

vysokofrekvenční svářečku na plachtovinu. (KON-KYS s.r.o., 2012) 

 

2.2.3 Komunikace a informovanost v podniku 

Podnik je tvořen třemi hlavními odděleními: ekonomickým, výrobním a grafickým. 

Každé z těchto oddělení si samostatně přijímá objednávky. Propojení těchto tří oddělení 

probíhá pomocí pravidelných porad, které jsou důležitým zdrojem informací v podniku. 

Ty probíhají každé ráno se všemi vedoucími oddělení. Ti si předají veškeré nové 

informace o oddělení a jejich objednávkách. Dále se na nich probírají plány a 

zhodnocuje se dosavadní činnost společnosti. 

Zaměstnancům jsou sdělovány informace o nových objednávkách vedoucím výroby. 

Materiál je dodáván na dílnu skladníkem. 
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2.3 Strategická analýza podniku 

 

2.3.1 SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu vnějšího marketingového prostředí, ve kterém podnik působí. 

Hodnotí a popisují se změny a trendy, které mohou podnik ovlivnit. SLEPT analýza 

zahrnuje společenské, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory. 

(BLAŽKOVÁ, 2007, s. 53) 

 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

Podnik KON-KYS je ovlivňován sociálními faktory, do kterých spadá životní úroveň, 

životní styl, demografické faktory a další. Tyto faktory mají vliv na to, kdo bude 

zákazníkem, co bude poptávat a co bude nakupovat. 

Současným trendem je pořádání velkého množství večírků, akcí, slavností a událostí. Je 

to např. z důvodu většího zájmu o sport. Dnešní generace sportuje více, než předchozí 

generace a může to mít souvislost se zdravým životním stylem, důrazem na krásu ale 

také pro legraci. Pro legraci a zábavu se také pořádá většina akcí a událostí, ať už 

sportovních či jiných. To je příležitost pro výrobu party stanů, popř. hal a pagod. Této 

příležitost se také podnik chytil a tyto druhy výrobků začal produkovat a má v plánu je 

produkovat i nadále. 

V této době roste také důraz na zdravý životní styl a krásu. Tento fakt firma využila ve 

svůj prospěch a začala vyrábět produkty pro zdravotechniku. Je předpokladem, že tento 

trend bude narůstat a firma by tak mohla rozšířit sortiment vyráběných produktů. 

Další skutečností je, že v současnosti klesá počet vyučených lidí a přibývá lidí 

s vysokoškolským vzděláním, což může v budoucnu ovlivnit pracovní sílu v podniku. 

Bude těžké najít kvalitního dělníka, a tak by si měl podnik „vychovávat“ mladé 

pracovníky, kteří budou moci nahradit pracovníky, kteří půjdou do důchodu. 

Z údajů českého statistického úřadu lze vyčíst, že roste počet obyvatel, což znamená i 

nárůst potenciálních zákazníků. (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2012, [online]) 
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LEGISLATIVNÍ FAKTORY 

Z hlediska legislativních faktorů na podnik působí zejména zákony, kterými je povinen 

se při podnikání řídit a dále vyhlášky a normy.  

Hlavní zákony působící na podnik: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 

Změny v zákonech účinné od 1.1.2013 ovlivňující analyzovanou společnost jsou 

především: 

 Nebudou se používat snížené sazby minimální mzdy. Do této doby se používaly 

pro mladistvé, absolventy nebo pro příjemce invalidních důchodů.  Od 1.1.2013 

je pro všechny platná jednotná (nesnížená) sazba minimální a také zaručené 

mzdy.  

 Průměrná vyhlášená mzda ministerstvem práce a sociálních věcí činí 25 884 Kč 

(pro rok 2012 byla 25 137 Kč). Průměrná mzda je důležitá pro výpočet min. 

zálohy OSVČ, max. vyměřovací základy a další. (KUČEROVÁ, 12.11.2012 

,[online]) 

 Zvyšuje se osvobozený příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, penzijní 

připojištění či životní pojištění zaměstnance z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně. 

(KUČEROVÁ, 16.11.2012, [online]) 

 Nově se také změní dohoda o provedení práce. Tato dohoda bude velmi podobná 

dohodě o pracovní činnosti. (KUČEROVÁ, 16.8.2012, [online]) 

 

Od roku 2014 bude zavedena povinnost podat daňová přiznání vč. příloh, hlášení a 

dalších údajů v elektronické podobě. V současné době se předkládají v elektronické 



49 

 

podobě jen souhrnné hlášení, výpis z evidence u přenesení daňové povinnosti a žádost o 

vrácení daně. (MORÁVEK, 3.10. 2012, [online]) 

Navrhovaným opatřením pro roky 2013-2015 je zvýšení obou sazeb DPH o jedno 

procento. Základní sazba by teda měla činit 21% a snížená sazba 15%. Od roku 2006 by 

se sazby měly sjednotit na 17,5%. (MORÁVEK, 12.10.2012, [online]) 

Od roku 2013 přijdou také zásadní změny v obchodním právu. Od roku 2013 by měl 

přijít v platnosti nový Obchodní zákoník, který se nahradí „Zákonem o obchodních 

korporacích“. „Zákon o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních 

korporacích) bude obsahovat v zásadě jenom korporátní právo, které upravuje vznik, 

fungování a zánik obchodních společností a družstev. Smlouvy, závazky, které v 

současném obch. zákoníku a současně obč. zákoníku tvoří dualismus a tím v praxi 

vzniká problém. Problém bude odstraněn tím, že závazkové právo bude právě a pouze 

jen v občanském zákoníku.” (TRIMMTAX S.R.O., 2011, [online]) 

Minimální vklad pro založení společnosti je v současné době 200 000 Kč, podle nového 

zákonu bude ale stačit pouze symbolická 1 Kč. 

Další změnou je definování „vlivné osoby“, která pokud svým obchodním vlivem na 

obchodní korporaci ovlivní její chování, tak je zodpovědná za újmu, která ve spojitosti 

s tímto vlivem vznikla. Jinak řečeno: Pokud vedoucí firem udělají nějaký špatný krok a 

zkracují, tak můžou také přijít o svůj osobní majetek. (TRIMMTAX S.R.O., 2011, 

[online]) 

 

EKONOMICKÉ 

Současná ekonomická situace nutí podnikatele k lepšímu hlídání zakázek a peněz. 

Mnoho firem využívá podporu z programů Evropské unie, kam spadá mimo jiné i 

implementace informačních systémů, které zlepšují chod podniku a vztahy se 

zákazníky. Pomocí nich lze lépe uhlídat zakázky i peníze ve firmě. (EPROFIL.CZ, 

2012, [online]) 
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Inflace v ČR se dostala na úroveň 3,3%. Ke zvýšení inflace přispělo hlavně zvýšení 

DPH a rostoucí ceny komodit na světových trzích (pohonné hmoty). (KLIMÁNKOVÁ, 

2012, [online]) 

Spotřebitelské ceny by měly podle Hospodářské komory růst až do roku 2015, a to až 

na 4-5%. (SOUKUP, 2012, [online]). Firmy tak mohou očekávat zdražení ze strany 

dodavatelů a je možné, že budou nuceny zdražit i svou produkci. 

 

Graf 2: Inflace (Zdroj: www.euroekonom.cz)´ 

 

Český HDP v posledním roce klesl. Růst ekonomiky až na 1,9% by podle ČNB měl 

nastat v roce 2013 díky oživení zahraniční poptávky. (KLIMÁNKOVÁ, 2012, [online]) 

 

Graf 3: Reálný růst HDP (Zdroj: www.euroekonom.cz) 

 

Nezaměstnanost oproti roku 2011 roste, podle ČNB by ale v roce 2013 mělo dojít 

k mírnému snížení nezaměstnanosti. (KLIMÁNKOVÁ, 2012, [online]) 
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Graf 4: Nezaměstnanost (Zdroj: www.euroekonom.cz) 

 

ČNB uvádí, že díky současnému vývoji na trhu práce a ekonomické aktivity dojde 

k zpomalení růstu průměrné mzdy. Další prudší nárůst by měl přijít v roce 2013. 

(KLIMÁNKOVÁ, 2012, [online]) 

Průměrná mzda ve společnosti KON-KYS je za posledních 12 měsíců 21 737 Kč. 

 

Graf 5: Průměrná hrubá mzda (Zdroj: www.euroekonom.cz) 

 

POLITICKÉ 

Česká republika je demokratický stát, jehož systém tvoří parlamentní republika v čele 

s předsedou vlády Petrem Nečasem. Hlavou státu je prezident - Václav Klaus, který 

společně s vládou vykonává výkonnou moc. Moc zákonodárnou obstarává parlament a 

moc soudní soudy. 

V současné době je politická situace napjatá. V posledních krajských a komunálních 

volbách došlo k jasnému vítězství levice – strany ČSSD a částečně i KSČM, zatímco 

současná vláda složená hlavně z ODS silně klesla.  
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Současnou dobu tíží politiku také velké korupční aféry, které naši politiku nechvalně 

proslavují.  

Nynějšímu prezidentu ČR Václavu Klausovi končí poslední prezidentské období a od 

ledna roku 2013 si v ČR budou moci zvolit občané hlavu státu sami, jelikož se zavádí 

přímá volba prezidenta. 

Všechna tyto fakta včetně nejisté situace a budoucnosti v politické scéně mohou mít na 

podnik vliv. 

 

TECHNOLOGICKÉ 

Pro podnik jsou technologické faktory velmi důležité. Sledováním a implementací 

nových technologií si podnik zachovává konkurenceschopnost. Je nutné zabývat se 

technologickými faktory, protože zavedení nové technologie dokáže podniku ušetřit 

velké množství nákladů a také čas. Současně lze díky nim navýšit kvalitu nabízených 

produktů a uspokojit tak více zákazníky. 

Firma KON-KYS sleduje vývoj nových technologií, především v oblasti nových strojů 

a zařízení. Své finance investuje v poslední době hlavně do velkoplošných tiskáren, 

vysokofrekvenčních svářeček a CNC zařízení. 

 

2.3.2 Porterův model 

Porterův model slouží k analýze oborového okolí firmy a obsahuje 5 faktorů: 

vyjednávací sílu zákazníků, vyjednávací sílu dodavatelů, hrozbu vstupu nových 

konkurentů, hrozbu substitutů a rivalitu firem působících na daném trhu. 

(KEŘKOVSKÝ a VYKYPĚL, 2006, s. 54) 

 

VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍKŮ 

Podnik má spoustu malých zákazníků a 3 hlavní velké zákazníky. Jelikož firma vyrábí 

produkty různých povah, dělí se u ní zákazníci do více skupin. Hlavní 3 odvětví ve 

firmě – party stany (Německo), autoplachty + potisk a haly mají své hlavní zákazníky. 
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Tyto zákazníky si firma nemůže dovolit ztratit. Hlavní je udržet si vysokou kvalitu 

výrobků, aby tito velcí odběratelé nepřešli ke konkurenci, a také je důležité vyrábět za 

stále „rozumnou cenu“. KON-KYS se soustředí hlavně na kvalitu a ne na cenu, protože 

zákazníci které podnik má, žádají kvalitní výrobky a ne nejlevnější výrobky. Odběratelé 

velmi tlačí i na krátké dodací lhůty. Podnik se i v tomto snaží co nejvíce vyjít vstříc, 

jinak by ho postihly velké penále. 

Podnik je schopen těmto zákazníkům poskytnout množstevní slevy. U největšího 

odběratele party stanů poskytuje firma každý rok na výrobu stanů, které má odběratel na 

sklad, slevu ve výši 2%. Touto slevou si firma KON-KYS zajistí objednávku na velký 

počet party stanů s dlouhou dodací lhůtou a pomocí ní může vyplňovat mezery 

v obdobích, kdy není moc zakázek. 

 

VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATELŮ 

Podnik má hlavního dodavatele na plachtovinu, na kování a na inkousty do 

velkoplošných tiskáren. Další komponenty jsou dodávány různými dodavateli. 

Hlavní dodavatel plachtoviny se každoročně snaží zvyšovat ceny materiálu. Díky tomu, 

že firma KON-KYS a také největší zákazník firmy KON-KYS na party stany 

(Německo) odebírají od stejného dodavatele a jsou jeho obrovskými zákazníky, jsou 

schopni svými společnými nátlaky zvyšování cen materiálů potlačit. Tento dodavatel 

sídlí v Německu, ale pobočku má také v ČR. Podnik odebírá z toho důvodu, že zákazník 

si přeje produkty právě z materiálu od zmiňovaného dodavatele. Nemůže tedy volit 

mezi jinými dodavateli. 

Jelikož společnost dbá především na kvalitu, komponenty nakupuje v Německu od 

specializované firmy, i když za vyšší ceny než by nakoupil třeba v Polsku. Proto 

nehodlá měnit dodavatele a zastává názor: „Co funguje, neměňme!“. Dodavatel 

dodávající komponenty poskytuje věrnostní slevu za dlouholetou spolupráci. 

U ostatních dodavatelů podnik dostává slevy za včasnou platbu. 
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HROZBA VSTUPU NOVÝCH KONKURENTŮ 

Hrozba vstupu nových firem je velmi malá, a to kvůli kapitálové náročnosti a know-

how. K produkci je třeba technologií, které stojí okolo cca 3 miliónů a více. Jedná se 

např. o řezací plotter, vysokofrekvenční svářečky či velkoplošné tiskárny. Pokud nová 

firma nemá znalosti a zkušenosti, jen těžko by mohla dosáhnout tak nízkých nákladů 

jako již zaběhnutá firma. Pro výrobu pagod je také třeba speciální střihů, které bez 

zkušeností nikdo nevytvoří.  

Navíc portfolio společnosti je tak široké, že by jen těžko mohla nově vstupující firma 

ohrozit náš analyzovaný podnik. 

 

HROZBA SUBSTITUTŮ 

Protože podnik vyrábí z většiny zakázkovou výrobu na míru a podle přání zákazníka, 

tak substituty v podstatě nemá. Pokud by zákazník požadoval vyrobit výrobek např. 

z jiného materiálu, společnost s tím nemá problém a bez problému sežene materiál a 

vyrobí to z něj, pokud je to technicky možné. 

 

RIVALITA FIREM PŮSOBÍCÍCH NA DANÉM TRHU 

Konkurence s naprosto stejným produkovaným sortimentem není v ČR velká. Pouhé 

dvě další firmy produkují tentýž sortiment. Navíc tyto firmy leží na opačné straně 

republiky než analyzovaná firma. Co se týče regionu, tak společnost KON-KYS nemá 

v regionu konkurenci. Na trhu autoplachet v ČR zaujímá firma asi 40 % z celkové 

nabídky, na trhu stanů a pagod asi 35 %. Firmy dále nemohou spoléhat pouze na výrobu 

autoplachet nebo party stanů. Je třeba do sortimentu zařadit jiný, ale podobný druh 

produktu – např. reklamní potisk, jelikož tato dovětví už nejsou tolik prosperující jako 

dříve. 

V současné době hrozí spíše konkurence v Polsku, kde nabízejí výrobky za nižší ceny, 

bohužel ale v daleko horší kvalitě. Pokud tedy zákazník žádá kvalitu, neměl by být 

podnik v ČR ohrožen. 
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2.3.3 7S 

STRATEGIE 

Společnost si klade za cíl uspokojit požadavky nejnáročnějších zákazníků především 

v požadavcích na kvalitu zpracování (trvanlivost a stálost reklamních potisků, použití 

ekologických barev, technologicky kvalitní svár) a na kvalitu použitých materiálů 

(koeficient tepelné propustnosti, životnost, snadná údržba). Výroba kvalitních výrobků 

musí odpovídat nejpřísnějším mezinárodním normám a je spjatá se špičkovými 

technologiemi a vybavením firmy.  

Hlavními prioritami jsou neustálé zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemských i 

mezinárodních trzích, zvyšování kvality a kapacity výroby, implementace 

nejmodernějších technologií, zvyšování flexibility a zkracování času dodávek a další 

zvyšování objemů prodeje a tržeb. 

 

SYSTÉMY 

Systémy nejsou v podniku na nejlepší úrovni. 

V podniku existuje firemní síť. Ta ale není zcela propojena. Účetní oddělení má své 

účetní programy, grafické oddělení má zase své grafické programy. Nelze zde například 

přenést data z výroby přímo do účetnictví. 

Operační systémy, které podnik používá, jsou: Windows XP, Windows XP ME, 

Windows Vista, Windows 7 a Linux. 

Na velmi dobré a specializované úrovni jsou systémy grafického oddělení, kde jejich 

fungování je nezbytné. Graficé oddělené používá tyto programy: Adobe Creative Suite 

(Photoshop, Acrobat Professional, Ilustrator, In design, Flash design) – CS, CS2, CS3, 

CS4, Corel Draw. Podnik dále využívá programy pro řezací stroje: EuroCUT, Sign Lab, 

Omega, AutoCAD 2010 LT, CAD/CAM (CNC) a OPTIMA Sofware. 

Ekonomické oddělení používá: Stereo od Ježka, Účto 2012 od Tichého, interní 

bankovnictví od KB a ČSOB. 

Všechny počítače podniku jsou chráněny antivirem ESET SMART SECURITY 6. 
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Hlavní požadovanou věcí firmy na systémy je funkčnost, bezporuchovost, v případě 

poruchy její okamžité odstranění a jednoduchost 

 

STRUKTURA 

Organizační struktura podniku je tvořena třemi hlavními větvemi, kterými jsou: 

ekonomická, výrobní a grafická oblast. Za každou z těchto oblastí je zodpovědný vždy 

jeden člověk, který má pod sebou další zaměstnance. Vedoucí v této organizační 

struktuře mají nejvyšší pravomoc a také odpovědnost. 
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Obrázek 16: Organizační struktura. (Zdroj: Podnikové informace) 
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STYL VEDENÍ 

Řízení zaměstnanců se uskutečňuje na základě hlavního názoru podniku – „Náš 

zákazník, náš pán“. Podnik se snaží dělat vše, co si zákazník přeje a snaží se mu 

maximálně vycházet vstříc.  

Jelikož společnost KON-KYS s.r.o. není velkou firmou, vedení má k podřízeným blíže. 

Problémy a nejasnosti, ale samozřejmě také velké zakázky a ostatní záležitosti se řeší 

buď na osobních konzultacích, nebo na poradách, které jsou pořádány denně. Každý 

zaměstnance má prostor vyjádřit svůj názor, připojit se k tvorbě nápadů a vylepšení. 

 

SPOLUPRACOVNÍCI 

Společnost se pohybuje na trhu práce České republiky. Na budoucí možné zaměstnance 

firma nemá specifické požadavky, protože při výrobním procesu dojde do dvou měsíců 

k jejich zapracování. Výhodou je ovšem bydliště ve stejném okrese, jako je firma, a to 

kvůli směnnosti. Tyto požadavky se týkají zaměstnanců ve výrobním procesu. Jedná se 

především o sedláře, šičky a grafiky. Specializovaní grafici už musejí mít znalosti IT a 

grafických programů jako je např. Corel. Na zaměstnance ekonomického úseku jsou 

hlavní požadavky maturita a ekonomické zaměření.  

 

Společnost KON-KYS s.r.o. má v současné době 72 zaměstnanců ve výrobním procesu 

a 12 ve vedení společnosti. Tento počet byl díky hospodářské krizi ještě před dvěma 

lety nižší, od loňského roku se ale stále zvyšuje. V podniku se pracuje na třísměnný 

pracovní provoz.  

 

Podnik si je vědom přínosu dlouhodobého rozvoje zaměstnanců na zvyšování 

produktivity a kvality práce a proto zaměstnanci absolvují odborné semináře a školení 

jako např. školení bezpečnosti práce + PO, školení administrativy z legislativy, školení 

řidičů, jazyková školení, školení obsluhy strojů a další. 
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SCHOPNOSTI 

Velkou předností firmy je, že působí úspěšně na trhu již 22 let a má širokou škálu 

spokojených zákazníků, a to zejména díky kvalitní výrobě a kvalitním nabízeným 

produktům. Úspěšnost firmy spočívá i v operativnosti a rychlosti dodávek.  

Schopnost neustálé inovace vede k dalším úspěchům firmy. Zároveň i současná 

technologie, kterou firma vlastní, je obrovskou výhodou, kterou konkurenti nemají. 

 

SDÍLENÉ HODNOTY 

Hlavní myšlenkou podniku je vyrábět kvalitní výrobky, které zcela uspokojí požadavky 

zákazníků. Důraz je kladen také na operativnost a pružnost podniku a na rychlé vyřízení 

objednávek. 

Samozřejmostí je také péče o zaměstnance, kterým se podnik snaží vycházet co nejvíc 

vstříc. 

 

 

2.3.4 SWOT analýza 

Na základě SWOT analýzy lze zhodnotit podnik z hlediska jeho slabých a silných 

stránek a jak se schopen reagovat a přizpůsobit se změnám v okolí.  

(JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 103)  
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Tabulka 4: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 pevná pozice na trhu v rámci EU 

 vlastní know-how 

 pozitivní růst firmy 

 vysoká kvalita výroby a výrobků 

 nejnižší cena na trhu 

 rychlé dodací lhůty (rychlá 

operativnost podniku) 

 výroba na zakázku (co kus, to 

originál) 

 nezadluženost podniku 

 vysoká úroveň technologického 

vybavení 

 neustálá modernizace výrobních 

technologií a postupů 

 velké portfolio zákazníků 

 dlouholetá spolupráce 

s významnými odběrateli 

 dostatek výrobních prostor 

 

 úzká specializace 

 energetická náročnost provozu 

 100%-tní závislost na elektrické 

energii 

 nutnost neustálých investic do 

rozvoje technologického zázemí 

společnosti 

 nízká automatizace stávajících 

výrobních procesů 

 

Příležitosti Hrozby 

 dotace z EU 

 pořízení nových technologických 

zařízení s vyššími technickými a 

užitnými parametry 

 rozšíření nabídky poskytovaných 

výrobků a služeb 

 zvýšení kapacity výroby 

 rozšíření portfolia odběratelů 

 další růst společnosti 

 dostupná pracovní síla 

 

 rostoucí konkurence v zahraničí 

 kurz kč/eur 

 tlak zákazníků na vyšší kvalitu 

výrobků 

 zatížení životního prostředí 

 zdražování elektrické energie 

 rostoucí ceny materiálů 

 rostoucí mzdové náklady 

 špatná platební morálka zákazníků 

 celoevropský nedostatek surovin 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.4 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza podniku bude provedena na základě firemních podkladů, které jsou k 

dispozici. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a také o přehled peněžních toků. 

 

2.4.1 Analýza stavových veličin 

Analýza stavových veličin tvoří horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýzou 

zjistíme procentuální změnu jednotlivých položek v čase a vertikální analýza vyjádří 

podíl dílčích položek na celkových. 

 

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

Tabulka 5: Horizontální analýza rozvahy 

ROZVAHA 

Změna 

06-07 

Změna 

07-08 

Změna 

08-09 

Změna 

09-10 

Změna 

10-11 

v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

Aktiva=Pasiva 44,9 27578 11,8 10521 5,5 5515 9,6 10106 22 25371 

Dlouhodobý majetek 76,4 9265 46 9849 -2,9 -904 52,5 15920 27,7 12817 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
76,4 9265 46 9849 -2,9 -904 52,5 15920 27,7 12817 

Oběžná aktiva 37,4 18415 1,1 764 9,3 6386 -8 -6007 18,5 12703 

Zásoby 47,5 6209 -12,4 -2395 -21,6 -3653 61,7 8161 -12,6 -2702 

Krátkodobé  

pohledávky 
-5,2 -1273 -22,5 -5267 4 724 35,4 6670 -25,8 -6557 

Krátkodobý 

finanční majetek 
116,9 13479 33,7 8426 27,9 9315 -48,7 -20838 100,3 21983 

 

Vlastní kapitál 50,2 18871 54,5 30749 11,6 10071 7,2 7022 13,8 14429 

VH minulých 

let 
42,8 11194 50,5 18872 54,7 30748 11,6 10071 7,2 7023 

VH běžného 

období 
68,6 7677 62,9 11877 -67,2 -20677 -30,3 -3049 105,5 7406 

Cizí zdroje 36,6 8797 -61,7 -20228 -36,2 -4556 36,8 2949 101 11077 

Dlouhodobé 

závazky 
1,4 135 -94,4 -9032 133,6 715 14,4 210 34 497 

Krátkodobé  

závazky 
57,7 8405 -49,3 -11320 -43,5 -5073 44,2 2914 111,4 10588 

Bankovní úvěry  

dlouhodobé 
0 257 48,2 124 -52 -198 -95,6 -175 -100 -8 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z horizontální analýzy lze vyčíst neustálý růst celkových aktiv. Ten je způsobený 

průběžným nárůstem dlouhodobého hmotného majetku, především staveb, které podnik 

v roce 2007 přistavil - jednalo se o novou výrobní halu, následně od roku 2009 se 

jednalo o další nově přistavěnou budovu – sklad. Rok 2010 a 2011 provázel další 

zvýšení hodnoty staveb, protože došlo k odkoupení budov, které měl podnik 

v pronájmu, od sdružení fyzických osob, čímž také došlo ke zvýšení hodnoty pozemků. 

Podnik v průběhu posledních 6 let rozšiřoval své sídlo a budoval nové prostory pro svou 

výrobní činnost.  

Zvyšování aktiv je také dáno nárůstem oběžných aktiv, zejména krátkodobým 

finančním majetkem. Navyšuje se položka účty v bankách, což je způsobeno 

každoročním nárůstem zisku, který je buď investován do budov či nových technologií, 

anebo je část uložena právě na bankovní účty. 

Krátkodobé pohledávky se až do roku 2009 snižovaly, což znamená, že odběratelé 

firmě platili včas a spolehlivěji než v předchozích letech. Od roku 2009 ale začínají 

narůstat z důvodu dopadu celosvětové hospodářské krize, která dopadla i na zákazníky 

společnosti KON-KYS, a ti se potýkali s problémy s placením svých závazků. Rok 2011 

již ale naznačuje příznivější situaci a pohledávky se jen lehce snižují. 

Podnik se snažil snižovat stav zásob, a to až do roku 2010. V tomto roce prudce vzrostl 

stav zásob, což bylo způsobeno předzásobením materiálem. Nastalo to z důvodu 

informace o zdražení materiálu v následujícím roce. 

Z horizontální analýzy pasiv lze vidět nárůst výsledku hospodaření až do roku 2008. Od 

roku 2009 kdy na firmu dolehla celosvětová hospodářská krize, která se projevila 

především poklesem zakázek, výsledek hospodaření klesá. V roce 2011 dochází 

k nárůstu zakázek a tím pádem nárůstu výsledku hospodaření běžného období. 

Celková pasiva, stejně jako celková aktiva, neustále rostou. Příčinou tohoto růstu je 

zejména vlastní kapitál, konkrétně nerozdělený zisk minulých let. I když výsledek 

hospodaření běžného účetního období od roku 2009 klesá, podnik ve všech sledovaných 

letech tvoří zisk. 
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Podniku se daří snižovat velikost krátkodobých závazků, které tvoří většinu hodnoty 

cizích zdrojů. Výjimkou je rok 2011, kdy krátkodobý závazky vzrostly až na 111%, a to 

z důvodu odkoupení budov pro svou výrobní činnost od sdružení fyzických osob, u 

kterého je evidována dlouhá doba splatnosti. Tento fakt rapidně navýšil hodnotu 

krátkodobých závazků.  

Dlouhodobé bankovní úvěry užívá společnost od roku 2007, kdy nakoupila nové 

automobily, které splácí pomocí leasingu. 

 

Tabulka 6: Vertikální analýza rozvahy 

ROZVAHA 

2007 2008 2009 2010 2011 

v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

Celková aktiva 100 89235 100 99756 100 105271 100 115377 100 140748 

Dlouhodobý majetek 24 21385 31,3 31234 28,8 30330 40,1 46250 42 59067 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
24 21385 31,3 31234 28,8 30330 40,1 46250 42 59067 

Oběžná aktiva 75,8 67672 68,6 68436 71,1 74822 59,6 68815 57,9 81518 

Zásoby 21,6 19279 16,9 16884 12,6 13231 18,5 21392 13,3 18690 

Krátkodobé  

pohledávky 
26,2 23380 18,2 18113 17,9 18837 22,1 25507 13,4 18930 

Krátkodobý 

finanční majetek 
28 25013 33,5 33439 40,6 42754 19 21916 31,2 43899 

 

Vlastní kapitál 63,2 56429 87,4 87178 92,4 97249 90,4 104271 84,2 118700 

VH minulých 

let 
41,8 37338 64,5 56210 82,6 86958 84,1 97029 73,9 104052 

VH běžného 

období 
21,1 18871 30,8 30748 9,6 10071 6,1 7022 10,3 14428 

Cizí zdroje 36,8 32806 12,6 12578 7,6 8022 9,5 10971 15,7 22048 

Dlouhodobé 

závazky 
10,7 9567 0,5 535 1,2 1250 1,3 1460 1,4 1957 

Krátkodobé  

závazky 
25,8 22982 11,7 11662 6,3 6589 8,2 9503 14,3 20091 

Bankovní úvěry  

dlouhodobé 
0,3 257 0,4 381 0,2 183 0,01 8 0 0 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Společnost KON-KYS s.r.o. se zdá do roku 2009 kapitálově lehká, jelikož oběžná 

aktiva převyšují stálá aktiva. Je to způsobeno tím, že část hal a skladu má firma 

v pronájmu a nevlastní je. Jak je ale z grafu níže vidět, poměr oběžných aktiv se 

zmenšuje a poměr stálých aktiv se v průběhu posledních pěti let zvětšuje. Důsledkem 

bylo odkoupení hal a skladu od pronajímatele a tím se navýšila položka dlouhodobého 

majetku. Dalším důvodem zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku je přístavba nových 

budov. V roce 2011 se oba tyto poměry již skoro rovnají. Tento stav vznikl také díky 

koupi pozemku, na kterém firma vybudovala novou halu a sklad. 

 

Graf 6: Struktura aktiv (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Co se týče konkrétně dlouhodobého majetku, ten je tvořen do roku 2008 převážně 

souborem movitých věcí a od roku 2009 stavbami, viz následující graf. Pozemky tvoří 

jen nepatrnou část dlouhodobého majetku. 

 

Graf 7: Struktura dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Oběžná aktiva se ve firmě až na rok 2010 skládají z největší části z krátkodobého 

finančního majetku, poté z krátkodobých pohledávek a v poslední řadě ze zásob. Ale 

rozdíly nejsou příliš markantní. V roce 2010 tvořily největší část oběžných aktiv 

krátkodobé pohledávky. 

 

Graf 8: Struktura oběžných aktiv (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Z následujícího grafu je zřejmý nepoměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů, kdy vlastní 

kapitál převyšuje cizí zdroje. To zajišťuje společnosti finanční stabilitu a atraktivnost 

pro investory. Tento nepoměr je způsoben především nestálým nárůstem položky 

výsledku hospodaření firmy. 

 

 

Graf 9: Poměr VK a CZ (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Nejvíce zastoupenou položkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, 
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důležitou a hojně zastoupenou položkou je výsledek hospodaření běžného účetního 

období. 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

VÝKAZ  

ZISKŮ A  

ZTRÁT 

Změna 

06-07 

Změna 

07-08 

Změna 

08-09 

Změna 

09-10 

Změna 

10-11 

v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

Tržby za prodej 

 zboží 
29,7 4396 -57,2 -10966 -52 -4277 11,1 436 39,6 1732 

Výkony 67,8 62148 -0,5 -835 -43,8 -67820 4 3464 37,3 33700 

Tržby za prodej  

vl.výrobků  

a služeb 

66,3 60775 1,3 1946 -42,6 -65806 1,4 1200 38,9 34950 

Přidaná hodnota 58,5 19757 18,3 9801 -53,3 -33761 1,9 575 57,4 17313 

Provozní  

hospodářský 

výsledek 

74,2 10892 45 11506 -66 -24457 -29,8 -3761 100,7 8916 

HV po zdanění 68,6 7677 62,9 11877 -67,3 -20677 -30,2 -3045 105,4 7402 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Analýza výkazu zisku a ztrát znázorňuje pokles většiny položek v období mezi rokem 

2008 a 2009. Především klesl výsledek hospodaření po zdanění a tržby za prodej 

vlastních výrobků, které jsou pro podnik hlavním zdrojem příjmu a tvoří největší podíl 

na celkových tržbách, což svědčí o tom, že se jedná o výrobní podnik. Tento pokles byl 

způsoben dopadem celosvětové hospodářské krize na firmu, který měl dopad ještě do 

roku 2010. Poklesl počet zakázek, a tím pádem poklesly tržby a hospodářský výsledek. 

Podnik byl nucen také snížit počet zaměstnanců.  

Firma se ale již v roce 2011 z této krize dostala a dosáhla nárůstu zisku až o více jak 

100%. Tohoto nárůstu bylo docíleno zejména zvýšením počtu zakázek, zvýšením tržeb 

a snížením nákladů (díky nakoupené nové technologii a automatizaci výroby).  

Z grafu níže lze vyčíst, že celkové náklady se v roce 2010 zvýšily a přiblížily se více 

celkovým výnosům. V tomto roce se podnik předzásobil materiálem a výsledkem byl 

právě tento nárůst. 
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Graf 10: Vývoj HV, celkových nákladů a výnosů (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Na základě zhodnocení jednotlivých cash flow lze v podniku zjistit, jaké uvnitř 

probíhají peněžní toky. 

Tabulka 8: Cash flow 

 2007 
(v tis. Kč) 

2008 
(v tis. Kč) 

2009 
(v tis. Kč) 

2010 
(v tis. Kč) 

2011 
(v tis. Kč) 

CF provozní 23203 59302 68997 26015 34200 

CF investiční -12247 -12622 -1005 -20018 -16233 

CF finanční 257 -8210 -198 -175 -8 

CF celkem 11213 38470 67794 5822 17959 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Provozní cash flow je ve všech sledovaných letech kladné hodnoty. Z provozní oblasti 

tedy plynou peníze.  

Investiční cash flow je naopak ve všech letech záporné hodnoty. Firma totiž investuje 

své peněžní prostředky hlavně v posledních dvou sledovaných letech do odkupu budov 

pro svou výrobní činnost. Dále to lze vidět v letech 2007-2008, kdy firma nakoupila 

nové technologie.  

Co se týče finanční oblasti, zde podnik v roce 2008 dosahuje velké záporné hodnoty, 

jelikož splácí závazek z předchozích let.  

Celkové cash flow, které je sumou tří zmiňovaných cash flow, pak dosahuje kladných 

hodnot a to znamená příliv peněžních prostředků do podniku. 
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2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů budou zkoumány ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity a provozní ukazatele. 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Následuje skupina ukazatelů, která je velmi sledovaná a často používána. 

 Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

Tabulka 9: Rentabilita vloženého kapitálu 

2007 2008 2009 2010 2011 

28,2% 37,8% 12,3% 7,5% 12,8% 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Rok 2007 a 2008 vykazuje velmi dobré hodnoty. Celkový kapitál působí účinně. Rok 

2009 a 2011 se dostává na dobré hodnoty. V roce 2010 se podnik bohužel nachází na 

špatné úrovni. 

 Rentabilita aktiv ROA 

Tabulka 10: Rentabilita aktiv 

 2007 2008 2009 2010 2011 

KON-KYS 21,3% 30,8% 12,3% 9,6% 10,3% 

odvětví 11,5% 7,8% 5,0% 7,3% 7,2% 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Na základě tohoto ukazatele je možné určit produkční sílu společnosti. Hodnoty všech 

sledovaných období (kromě roku 2010) jsou nad 10%, což je velmi dobré a lze podnik 

vyhodnotit jako podnik s vysokou produkční silou a efektivním využíváním majetku. 

Oproti hodnotám odvětví dosahuje podnik mnohem vyšších a lepších hodnot. V odvětví 

byl největší pokles zaznamenán již v roce 2009, kdy probíhala recese a trpěly tak 

především firmy, které byly zaměřeny především na vývoz.  
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 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Tabulka 11: Rentabilita vlastního kapitálu 

 2007 2008 2009 2010 2011 

KON-KYS 33,4% 35,3% 10,4% 6,7% 12,2% 

odvětví 14,7% 8,7% 6,2% 11,6% 11,5% 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Ziskovost vlastního kapitálu je v roce 2009 a 2010 nižší, a to z důvodu poklesu zakázek 

a tím pádem i zisku. Platí, že pokud je hodnota ROE vyšší než hodnota ROA, podnik 

využívá cizí zdroje efektivně a v tomto případě to tak je v letech 2007, 2008 a 2011. 

Rok 2009 a 2010 nebyl pro KON-KYS příliš zdařilý oproti jiným rokům z důvodu 

dopadu hospodářské krize, kdy podnik zaznamenal pokles zisku. 

Rentabilita vlastního kapitálu je ve srovnání s odvětvím pro obor – 32 Ostatní 

zpracovatelský průmysl ve všech sledovaných letech až na rok 2010 nadprůměrná. 

V roce 2010 se odvětví již dostávalo z nepříznivé situace, ale v analyzovaném podniku 

se ještě prohluboval dopad hospodářské krize a nárůst a zlepšení se projevil až o rok 

později, než v odvětví. 

 

 Rentabilita tržeb 

Tabulka 12: Rentabilita tržeb 

 2007 2008 2009 2010 2011 

KON-KYS 11% 18,9% 10,9% 7,5% 11% 

odvětví 7,6% 5,0% 4,1% 5,4% 5,3% 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hodnoty rentability tržeb se pohybují, opět až na rok 2010, kdy na firmu dopadla 

hospodářská krize, nad 10%, což je velmi dobré. Nejvyšší hodnota je zaznamenána 

v roce 2008, kdy podnik dosahoval zisku 0,189 Kč na 1 Kč tržeb. 

V odvětví jsou opět hodnoty ukazatele ROS nižší. Lze zde sledovat největší pokles 

v roce 2009 a na to růst v roce 2010. Zato ve společnosti KON-KYS byl největší pokles 
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v roce 2010 a růst v roce 2011. Podnik zareagoval na krizi o něco později, než ostatní 

podniky v odvětví. 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Díky ukazatelům aktivity se zjistí, jak podnik hospodaří se svým majetkem a jak je 

kapitál vázán v aktivech a pasivech. 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,9 1,6 0,9 0,8 0,9 

odvětví 1,5 1,6 1,2 1,3 1,4 

Obrat dlouhodobého majetku 8 5,2 3 2 2,2 

Dob obratu zásob 40 37 52 82 51 

Doba splatnosti pohledávek 49 40 73 98 52 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 48 26 26 36 55 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Roky 2007 a 2008 jsou z pohledu obratu aktiv ideální. Od roku 2009 již ale má 

společnost více aktiv, než je potřeba a vznikají ji tak nadbytečné náklady. Tento stav byl 

zapříčiněn výbornou situací do roku 2008, kdy společnost začala budovat další prostory 

pro výrobní činnost, ale v roce 2009, kdy na podnik dolehla krize a snížil se počet 

zakázek, byla tato aktiva nevyužitá. Dále se v roce 2010 podnik předzásobil materiálem, 

jelikož mu byla dodavatelem poskytnuta sleva za předzásobení koncem roku. To je znát 

i z ukazatele doby obratu zásob, který je v roce 2010 nejvyšší. Nejvyšší obrat aktiv byl 

zaznamenán v roce 2007, kdy se aktiva otočily 1,9 krát. 

Doba splatnosti závazků je nižší, než doba splatnosti pohledávek. Tato situace není moc 

ideální, protože firma déle čeká na zaplacení svých pohledávek, a kdyby neměla 

dostatečné množství finančních prostředků, nebyla by schopna platit své závazky a 

musela by vyčkávat, až zaplatí odběratelé a až poté by mohla zaplatit svým 

dodavatelům. Opozdily by se tak veškeré platby. Obzvláště v roce 2010 se navýšila 



70 

 

doba splatnosti pohledávek. Rok 2010 byl ještě stále poznamenán dopadem 

hospodářské krize na podniky. 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,37 0,13 0,08 0,10 0,20 

Kvóta vlastního kapitálu 0,63 0,87 0,92 0,90 0,80 

odvětví 0,52 0,52 0,53 0,51 0,50 

Úrokové krytí 2284 711 371 725 - 

Doba splácení dluhů 0,34 -0,35 -0,5 -0,42 -0,64 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Celková zadluženost podniku je velmi malá. Podnik navíc svou zadluženost snižuje.  

Z toho lze vyvodit závěr, že firma nemá problémy dostát svým závazkům. Nemá žádné 

krátkodobé bankovní úvěry, pouze finanční leasing na firemní vozidla. Zadluženost 

v roce 2007 vznikla žádostí o dotaci, kterou dostali až následně v dalších letech. Podnik 

si až na výjimky vše hradí z vlastních zdrojů a lze jej posuzovat jako podnik se 

zanedbatelnou zadlužeností. 

V odvětví se kvóta vlastního kapitálu drží celé sledované období zhruba na polovině, 

což je ideální. Podniky nečerpají hlavně z vlastního kapitálu, jako analyzovaná firma, 

ale ve stejné míře z cizího a vlastního kapitálu. 

 

Graf 11: Koeficient samofinancování. (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Úrokové krytí je velmi vysoké. Je to způsobeno tím, že firma nemá bankovní úvěry, 

nebo je má jen velmi malé.  

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Z výsledků analýzy likvidity podniku lze říci, zda je podnik schopný dostát svým 

závazkům. Rozlišujeme tři druhy ukazatelů likvidity. 

Tabulka 15: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 

III. stupně 
2,94 5,87 11,36 7,24 4,06 

odvětví 1,45 1,37 1,54 1,59 1,60 

Pohotová likvidita  

II. stupně 
2,11 4,42 9,35 4,99 3,13 

odvětví 0,99 1,03 1,11 1,15 1,15 

Okamžitá likvidita 

I. stupně 
1,09 2,87 6,49 2,31 2,19 

odvětví 0,20 0,20 0,31 0,24 0,31 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z ukazatelů likvidity vyplývá, že firma je schopna dostát svým závazkům. 

Běžná likvidita je vyšší než doporučené rozmezí. To znamená, že oběžná aktiva 

podniku mnohokrát pokrývají krátkodobé závazky podniku. Z pohledu efektivnosti 

podniku to není příznivá situace, protože podnik nižší efektivností dosahuje nižších 

zisků. Výraznější pokles hodnoty běžné likvidity nastal v roce 2011, a to z důvodu 

zvýšení položky závazků, díky odkupu pronajímaných budov. 

V odvětví jsou zaznamenány hodnoty, které jsou v doporučeném rozmezí, vyjma roku 

2008, kdy se odvětví potýkalo s hospodářskou krizí. 
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Graf 12: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pohotová likvidita je větší než 1. Z toho plyne, že většina oběžných aktiv je ve formě 

pohotových prostředků, a to přináší velmi nízký nebo žádný úrok, což je neproduktivní 

a dochází k nedostatečnému využívání vložených prostředků. Na druhou stranu však 

nedochází k nadměrnému vázání zásob. 

Velikost hodnot odvětví se drží po celou dobu přibližně na stejné úrovni. Jejich hodnota 

se drží těsně nad číslem 1. Nedochází tak k nadměrnému vázání zásob, ani ke snížené 

produktivitě. 

 

Graf 13: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Okamžitá likvidita je opět vyšší než doporučené hodnoty a to ukazuje, že společnost je 

schopna okamžitě splatit všechny své krátkodobé závazky. Z hlediska platební 

schopnosti firma dosahuje velmi dobrých výsledků, na druhou stranu je to ale 

neefektivní, jelikož držením volných peněžních prostředků přichází o možné výnosy. 

Co se týče odvětví, hodnoty jsou v doporučeném rozmezí, firmy v odvětví nedrží příliš 

velké množství volných peněžních prostředků, které by mohly být využity. 
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Graf 14: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

V analýze soustav ukazatelů jsou použity následující soustavy: Du Pont diagram, 

Altmanův index, Index bonity a Quick test. 

 

DU PONT DIAGRAM 

Na základě Du Pont diagramu neboli rozkladu ROE níže, lze zjistit, na základě jakých 

veličin dochází ke změnám v ukazateli ROE.  

Rentabilita vlastního kapitálu je v letech 2009-2011 o dost nižší než v předchozích 

letech. Z rozkladu jeho ukazatelů lze pozorovat, že tento fakt je především způsoben 

poklesem tržeb a neustálým nárůstem celkových aktiv, zejména stálých aktiv a 

z oběžných aktiv pak nárůstem peněžních prostředků.  

Rentabilitu vlastního kapitálu na druhé straně také ovlivňuje finanční páka. U 

společnosti KON-KYS je účinek finanční páky pozitivní, což znamená zvýšení jmění 

vlastníků použitím vypůjčených prostředků. Nicméně by tento účinek mohl být daleko 

větší, kdyby podnik více využíval vypůjčených prostředků. V současné době si totiž 

většinu hradí z vlastních zdrojů a z poměru mezi používáním vlastního a cizího kapitálu 

jasně dominuje vlastní kapitál. 
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Obrázek 17: Du Pont diagram (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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QUICK TEST 

V následující tabulce se nachází výsledek rychlého a jednoduchého testu finanční 

situace podniku na základě hodnocení dílčích ukazatelů a jejich oznámkování. 

Tabulka 16: Quick test 

ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlast. kapitálu 63 % 1 87 % 1 92 % 1 90 % 1 80 % 1 

Doba splácení dluhu 0,34 1 -0,35 1 -0,5 1 -0,42 1 -0,64 1 

CF v % tržeb 13,52 % 1 36,10 % 1 74,61 % 1 27,62 % 1 26,11 % 1 

ROA 28,2 % 1 37,8 % 1 12,3 % 2 7,5 % 4 12,8 % 2 

Výsledek 1 1 1,25 1,75 1,25 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Quick test hodnotí společnost jako dobře prosperující. Dílčí části testu pak poukazují na 

vysokou kapitálovou sílu podniku, jeho nízké zadlužení a dobrou finanční výkonnost. 

V posledních třech letech se podle Quick testu zhoršila výnosnost, ale stále je na dobré 

úrovni. 

 

ALTMANŮV INDEX 

Na základě pěti poměrových ukazatelů je vypočteno Z-skóre a to je následně 

vyhodnoceno. 

Tabulka 17: Z-skore 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Z-skore 3,69 3,97 2,52 2,19 2,36 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Podle Altmanova indexu je společnost KON-KYS v roce 2007 a 2008 zdravou a silnou 

společností. Nemá finanční problémy, ani není ohrožena bankrotem. Od roku 2009 ale 

spadá do šedé zóny, což může naznačit lehké finanční problémy, ale také nemusí. Je to 

způsobeno celosvětovou hospodářskou krizí, která zasáhla i tento podnik. Narostly 

nezaplacené pohledávky, závazky, snížil se krátkodobý finanční majetek a klesly tržby. 
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Jak lze z výpočtu ale vidět, v roce 2011 se hodnota Z-skóre pomalu zvyšuje, což značí 

zlepšení situace podniku. 

 

Graf 15: Altmanův index. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

INDEX BONITY 

.Z indexu bonity vyplývá, že je podnik na extrémně dobré úrovni. Hodnoty indexu se 

sice v posledních dvou letech rapidně zmenšily, ale stále lze firmu ohodnotit jako 

extrémně dobrou.  

KON-KYS se zdá tedy stabilní společností a nehrozí ji platební neschopnost. 

Tabulka 18: Index bonity 

 Váha 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 1,5 0,34 3,10 8,45 0,53 0,81 

X2 0,08 2,72 7,93 13,12 10,52 6,38 

X3 10 0,28 0,38 0,12 0,08 0,13 

X4 5 0,16 0,24 0,15 0,10 0,15 

X5 0,3 0,13 0,11 0,15 0,24 0,15 

X6 0,1 1,72 1,55 0,83 0,78 0,88 

Index bonity  +5 +10 +16 +3 +4 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 16: Index bonity. (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Z hlediska struktury pasiv u podniku jednoznačně převyšuje vlastní kapitál nad cizím 

kapitálem. Tímto nepoměrem je zajištěna finanční stabilita společnosti a schopnost 

hradit si vše ze svých zdrojů. 

Z výkazu zisku a ztrát byl zjištěn prudký pokles tržeb a výsledku hospodaření mezi 

rokem 2008 a 2009. Jak již bylo zmiňováno, na firmu v tuto dobu dopadla ekonomická 

krize, která způsobila pokles zakázek ve firmě, pokles tržeb a v konečném důsledku 

pokles hospodářského výsledku. Došlo také k snížení počtu zaměstnanců. Rok 2011 již 

byl ale příznivý a podniku se podařilo snížit náklady, díky novým technologiím a 

automatizaci výroby, zvýšil se počet zakázek a hospodářský výsledek vzrostl o více než 

100%. 

Z hlediska rentability se podnik nachází na velmi dobré úrovni, vždy až na rok 2010. 

Což je rok, v kterém působil dopad hospodářské krize na podnik a byly zaznamenány 

poklesy zakázek, tržeb a výsledku hospodaření, zatímco celková aktiva stále narůstala. 

Společnost lze vyhodnotit jako společnost s vysokou produkční silou a efektivním 

využíváním majetku, protože hodnota ROE převyšuje hodnotu ROA. Opačný případ 

nastal v letech 2009 a 2010, kdy se podniku oproti jiným rokům z důvodu krize příliš 

nedařilo. Rok 2011 zaznamenal již opět úspěch a KON-KYS se dostal do velmi příznivé 

situace. 

Podnik má od roku 2009 více aktiv, než je potřeba. Aktiva v tuto dobu neustále 

narůstala, zatímco zisk klesal. Tuto situaci ale podnik ustál a od roku 2011, kdy narůstá 

zisk, se situace zlepšuje. Doba splatnosti pohledávek je nižší než doba splatnosti 

závazků a podnik déle čeká na zaplacení svých zakázek. 

KON-KYS s.r.o. má velmi nízkou až zanedbatelnou zadluženost. Až na drobné finanční 

leasingy si vše hradí z vlastních zdrojů.  

Likvidita dosahuje velmi dobrých hodnot. Podnik je schopen dostát svých závazků. 

Spíše naopak firma drží více volných finančních prostředků, než je potřeba a přichází 

tak o možné výnosy, které by mohla získat jejich použitím. 

Z pohledu soustav ukazatelů je společnost vyhodnocena jako zdravá, silná, prosperující, 

která má vysokou kapitálovou sílu, nízké zadlužení a dobrou finanční výkonnost. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

 

Návrhy na zlepšení finanční situace podniku vyplývají zejména z provedené finanční 

analýzy podniku v souladu s požadavky majitelů firmy. 

Největším problémem firmy KON-KYS jsou příliš vysoké hodnoty ukazatelů likvidity, 

kdy podnik nevyužívá své peněžní prostředky efektivně a velká hodnota pohledávek po 

splatnosti. Ostatní ukazatele jsou v rozmezí doporučených hodnot nebo dokonce nad 

nimi a firmě v ostatních oblastech není nutné doporučovat zlepšení. 

Jelikož jsou majitelé podniku spíše konzervativní ve své činnosti, tak vysloveně 

zavrhují jakékoliv investice do cenných papírů a fondů. Je to tak i z důvodu dřívějších 

neúspěchů právě v těchto oblastech. Proto budou návrhy směřovat jak k zlepšení 

vykázaných hodnot finanční analýzy, tak ke spokojenosti majitelů firmy. 

 

3.1 Zakoupení nové technologie 

Z analýzy podniku vyplývá, že má podnik dostatečné množství peněžních prostředků, 

které jsou uloženy pouze na bankovním účtu, nejsou nijak zhodnocovány a tak ztrácí 

efektivnost. Pro podnik by bylo ideální tyto volné peněžní prostředky investovat.  

Bylo by vhodné zakoupit novou technologii, která se využije jak v grafickém tak 

výrobním oddělení. Jedná se o způsob jak zvýšit efektivnost a výkonnost výrobního 

procesu a snížit tak náklady na jednotku produkce výroby bannerů – zautomatizovat 

jejich výrobu, zvýšit výrobní kapacitu a růst obratu výkonů. Zároveň se jedná o novou 

technologii, pomocí které bude možné vyrábět nový typ produktu – reklamní desky - a 

bude tak umožněn vstup na nové trhy. V neposlední řadě by nahradila starou pomalou 

technologii, která se používá při výrobě dílů na stany a pagody, novou rychlejší.  

Jako novou technologii navrhuji nákup nového řezacího plotteru. 
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Podnik by měl investovat do koupě digitalního řezacího plotteru na výrobu reklamních 

desek. Tyto reklamní desky by měly rozšířit sortiment reklamní činnosti firmy a přilákat 

tak nové zákazníky a zvýšit tržby.  A to také z důvodu hrozby rostoucí konkurence, 

z důvodu úzkého sortimentu výrobků a z důvodu neustálého tlaku zákazníků na 

snižování popřípadě neměnnosti ceny a zachování kvality. 

Řezací plotter by uměl vyřezat jakékoliv tvary desek, vše by záleželo na přání 

zákazníka. 

Jelikož standardně jsou tyto plottery vybavené kamerovým systémem, který sám najde 

ořezové značky na potištěném materiálu, tak by nesloužil jen k vyřezávání reklamních 

desek, nýbrž i vyřezávání potištěných bannerů z PVC, které jsou v této době v podniku 

vyřezávány ručně. Ruční vyřezávání v současnosti zabírá spoustu času a má vyšší 

náklady. Vyřezávání bannerů na novém digi řezacím plotteru by snížilo náklady na 

jejich výrobu a zároveň by uvolnilo kapacitu pro výrobu dalších produktů. 

 

Zavedením uvedené nové technologie do výrobního procesu umožní zkvalitnit současné 

výrobky a rozšířit nabízený sortiment. Jedná se o dlouhodobé podnikatelské stanovisko 

rozvoje společnosti a představuje důležitou strategickou investici na dlouhé období. 

Ojedinělé technologie kombinovaného tiskového stroje, který už podnik vlastní a 

řezacího plotteru, který by podnik zakoupil, umožní nejen tisk grafiky a řezání 

plachtovin, ale také tisk grafiky a řezání i pevných materiálů, což rozšíří sortiment 

nabízených produktů. Pořízením těchto technologií dojde díky vyšším a technickým 

Obrázek 18: Řezací DIGI plotr (Zdroj: www.comagrav.com) 
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parametrům ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti výrobního procesu. A to vše bude mít 

vliv na celkové posílení konkurenceschopnosti na trhu v ČR i zahraničí. 

Podnik má v současnosti zabezpečený dostatečný odbyt produkce a dostatečné množství 

zakázek do budoucna, což povede k uplatnění nových technologií. A především podnik 

disponuje volnými peněžními prostředky, které jsou vhodné k investování a investování 

do rozvoje firmy a nových technologií je jedna z nejlepších investic. 

Koupí této nové technologie dojde díky rozšíření sortimentu a navýšení kapacity ke 

zvýšení tržeb, což povede také k zlepšení hodnoty ukazatele obratu aktiv.  

 

Cíle, kterých lze dosáhnout: 

 efektivní využití volných peněžních prostředků 

 posilování ekonomické základny společnosti 

 zvýšení efektivity výrobních procesů a jejich výkonnosti 

 rozšíření nabídky poskytovaných výrobků a služeb 

 zvýšení kvality produkce a přesnosti výroby 

 posílení konkurenceschopnosti 

 

Časový plán 

Doba nákupu řezacího plotteru se bude odvíjet hlavně podle doby dodání. Odhad trvání 

pořízení je 6-7 měsíců. Nejprve je třeba stanovit si podmínky, které má stroj splňovat (z 

hlediska funkcí, atd.). Následný krok je výběr dodavatele a upřesnění požadavků na 

stroj. Nejdelší dobu bude zaujímat výroba stroje a jeho dodání. Výroba by se měla 

pohybovat okolo 5 měsíců. Po dodání stroje je důležitá instalace zařízení, zaškolení 

pracovníků a následný zkušební provoz. 

Pokud by firma stroj objednala v červnu roku 2013, začátkem následujícího roku 

popřípadě již koncem roku 2013, by mohla začít přijímat objednávky na novou 

produkci a mohla by také počítat s navýšením kapacity. 
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Pořizovací výdaje 

Předběžná cena řezacího plotteru od českého dodavatele, kterého majitelé preferují 

kvůli servisu a případným problémům, včetně všech příslušenství, které jsou k tomuto 

stroji potřeba a které by podnik vyžadoval, jako např. softwarový program, dále včetně 

dopravy, instalace a školení je 2.450.000,- Kč. 

Dalšími výdaji budou v jednotlivých letech používání výdaje na údržbu stroje, jako 

např. výměna řezacích nožů a po 3 letech výměna koberce pro řezání. 

Předběžný odhad životnosti stroje je 5-6 let. 

 

Příjmy z investice 

Příjmy z investice budou tvořeny ziskem z výroby reklamních desek, z úspor, které 

nastanou při řezání bannerů, ze zisku vyvolaném zvýšením objemu produkce stanů a 

dále odpisy ze zařízení. 

 

Tabulka 19: Příjmy z investice 

Příjmy z investice – realistický odhad na 1 rok 

Výroba reklamních desek Různé rozměry 

Různá tloušťka desek 

Speciální tvary 

Průměrný zisk/ks 1.350 Kč 

Výroba cca 8 ks/týden 

 

Zisk/rok 540.000 Kč 

Úspora při řezání bannerů Průměrná řezací plocha 6m/1ks 

Úspora/1ks 30kč 

Výroba cca 20ks/týden 

Úspora/rok 30.000 Kč 

Zvýšení objemu produkce 

stanů cca o 2%/rok 

 Zisk/rok 150.000 Kč 

Odpisy 2. odpisová skupina 

doba odpisování – 5 let 

Odpis/rok 545.125 Kč 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Pro hodnocenou investici byla podnikem stanovena diskontní míra 10%. 
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Tabulka 20: Cash flow 

 Odpisy 

(Kč) 

Příjem ze 

zvýšení 

objemu 

produkce 

stanů (Kč) 

Příjem 

z výroby 

reklamních 

desek (Kč) 

Úspora 

nákladů 

(Kč) 

Výdaje 

na 

údržbu 

(Kč) 

CF 

(Kč) 

Diskontované 

CF (Kč) 

2013 269500 0 4050 0 0 273550 248682 

2014 545125 150000 472500 30000 10000 1187625 981508 

2015 545125 150000 540000 30000 10000 1255125 942994 

2016 545125 90000 607500 15000 85000 1172625 800919 

2017 545125 90000 540000 15000 35000 1155125 717242 

2018 0 112500 540000 15000 10000 644000 363521 

 2450000 430500 2704050 105000 150000 5688050 4054866 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Rentabilita investice 

Rentabilita investice je vyjádřená poměrem výsledku hospodaření k investici a 

samotnou investicí. Výnosnost navrhované investice je 38,69%, což je více než 

požadovaná výnosnost a lze ji tedy podle tohoto ukazatele vyhodnotit jako výhodnou. 

    
       

  

       
            

 

Doba návratnosti investice 

Tabulka 21: Doba návratnosti investice 

 CF (Kč) Diskontované CF (Kč) Kumulované diskontované CF (Kč) 

2013 273550 248682 248682 

2014 1187625 981508 1230190 

2015 1255125 942994 2173184 

2016 1172625 800919 2974103 

2017 1155125 717242 3691345 

2018 644000 363521 4054866 

 5688050 4054866  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Při výdajích 2.450.000 Kč a kumulovaných příjmech 4.054.866 Kč bude návratnost 

investice zabezpečena ve 4. roce. Projekt má životnost 6 let, to znamená, že investice je 

přijatelná díky delší životnosti projektu, než je doba splacení investice. 

 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota navrhované investice činí 1.604.866 Kč. Tedy je kladná a 

projekt je vhodné přijmout. Jedná se o rozdíl diskontovaných příjmů investice a výdajů 

na investici. 

                               

 

Index ziskovosti 

V případě investice do řezacího plotteru je index ziskovosti 1,66. Jelikož je hodnota 

vyšší než 1, je vhodné do projektu investovat. Index ziskovosti se vypočítá jako podíl 

diskontovaných příjmů z investice a kapitálových výdajů. 

                 
       

       
      

 

Vnitřní výnosové procento 

Výpočet vnitřního výnosového procenta se zjistí z rozdílu diskontovaných peněžních 

příjmů z investice a kapitálových výdajů, který je roven nule. 

   
  

        
    

 

 

 

Vnitřní výnosové procento je 28% a je vyšší než požadovaná výnosnost, tudíž investici 

můžeme přijmout. 
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Ze všech vypočtených ukazatelů se investice jeví jako ekonomicky výhodná. Je třeba 

ale ještě uvést možnosti pořízení této investice. V případě, že by podnik nedisponoval 

volnými peněžními prostředky, bylo by vhodné využít úvěru, popř. leasingu. V tomto 

případě je ale pořízení formou leasingu nereálné, protože podniku bude řezací plotter 

vyroben přesně podle jeho požadavků, jedná se tak o zakázkovou výrobu a přesně dané 

parametry stroje by nemusely vyhovovat dalším uživatelům a dodavatel by tak tuto 

technologii ani na leasing neprodal. Jelikož má podnik dostatek volných finančních 

prostředků, které nejsou využity, doporučuji nakoupit novou technologii právě z nich. 

 

3.2 Ponechat část peněžních prostředků 

Podnik nemůže veškeré své volné peněžní prostředky investovat, i když by tak jejich 

výnosnost byla největší. Je třeba firmě ponechat dostatečné množství finančních 

prostředků, a to zejména z důvodu předzásobování materiálem a z důvodu 

nespolehlivých zákazníků. 

Podnik se velmi často předzásobuje větším množstvím materiálu, aby tak oddálil 

zvýšení cen materiálu. Většinou dodavatel plachtoviny oznámí dopředu zdražení a 

společnost tak může pružně reagovat a předzásobit se materiálem ještě za staré ceny. 

Proto je nutné udržovat větší finanční rezervu. 

Dalším důvodem pro ponechání větší části volných peněžních prostředků je rozdíl mezi 

dobou splatnosti pohledávek a závazků, kdy doba splatnosti pohledávek je větší než 

doba splatnosti závazků. Podnik musí uhradit své závazky, aniž by se spoléhal na platby 

od svých zákazníků.  

 

3.3 Termínovaný účet 

Jelikož podnik nechce své peněžní prostředky investovat do podílových fondů, akcií a 

podobných druhů investování, kde není jisté, že o své peníze nepřijde, doporučila bych 

mu založit si u své banky, u které již má své běžné účty, termínovaný účet. Jedná se o 

bezpečné zhodnocení finančních prostředků. Při uložení vysoké hotovosti, je možné 

s bankou vyjednat speciální úročení, které je tvořeno bonusem, který činí 0,50% p.a.. 
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Pokud by podnik na termínovaný účet vložil 10.000.000 Kč , byl by mu tento vklad 

podle údajů uvedených bankou společnosti koncem roku 2012 úročen úrokovou sazbou 

1,12% p.a.. Smlouva je platná 6 měsíců a poté se automaticky prodlužuje. Nicméně tato 

úroková sazba je dána hodnotami úrokových sazeb na trhu, které od počátku roku 

neustále klesají. Od poloviny roku 2013 by tato sazba mohla klesnout až na úroveň 

0,60% p.a. Tyto úrokové sazby se ovšem mění každého půl roku a za dalšího půl roku 

se může situace opět vylepšit. S porovnání s ostatními bankami, je tato nabídka stále 

nejvýhodnější.  

Ovšem podle údajů ze serveru Finance.cz by od dubna 2013 již nebyla nejvýhodnější 

banka firmy, nýbrž jiná banka. Např. GE Money bank nabízí tuto sazbu na úrovni 

1,00% p.a., ale u KB již klesla úroková sazba na 0,60% p.a.. Jedná se o údaje pro délku 

vkladu 6 měsíců. 

Tabulka 22: Termínované vklady na 6 měsíců pro částku 10 mil Kč 

Název banky Úroková 

sazba 

Vyplacený úrok 

(Kč) 

Daň z úroků 

(Kč) 

Vyplacená částka 

(Kč) 

Ge Money 

Bank 

1,00% p.a. 49 315,07 7397,26 10 041 917,81 

KB 0,60% p.a. 29 589,04 4438,36 10 025 150,68 

Zdroj: www.finance.cz 

Termínovaný vklad je jistota podnikatele, že o své peněžní prostředky nepřijde, jelikož 

jsou tyto vklady ze zákona pojištěné a přesně to žádá vedení společnosti. Rozhodně 

bych nedoporučovala takovýto obnos peněz ponechávat na běžném účtu, kde úročení 

není žádné a uložila bych jej na termínovaný účet, kde jeho uložení bude výhodnější. 

Podnik si také sám může zvolit dobu trvání termínovaného vkladu. V současné době, 

kdy jsou úrokové sazby velmi nízké, bych doporučila maximální dobu 6 měsíců. Je 

důležité také sledovat nabídky ostatních bank a termínovaný účet založit právě tam, kde 

je úroková sazba výhodnější. 

Pokud by nastal růst úrokových sazeb, doporučila bych využít spíše dlouhodobého 

termínovaného vkladu (delší než 1 rok), díky němu se lépe zhodnotí volné finanční 

prostředky a zlepší se hodnoty ukazatelů likvidity. V současné době by zhodnocení bylo 

podle tabulky níže. 
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Tabulka 23: Termínovaný vklad na 1 rok pro částku 10 mil Kč 

Název banky Úroková 

sazba 

Vyplacený úrok 

(Kč) 

Daň z úroků 

(Kč) 

Vyplacená částka 

(Kč) 

Ge Money 

Bank 

1,20% p.a. 120 000 18 000 10 102 000 

KB 0,80% p.a. 80 000 12 000 10 068 000 

Zdroj: www.finance.cz 

 

3.4 Správa pohledávek 

Podniku v posledních letech narůstá počet neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti. 

V roce 2010 byla doba splatnosti 98 dnů, tzn. v průměru 58 dnů po splatnosti. Rok 2011 

byl už v tomto ohledu přijatelnější a doba po splatnosti činila 22 dnů. Nicméně podle 

aktuálních informací se tento stav opět zhoršuje.  Aby k těmto situacím nedocházelo, je 

třeba jim předcházet. 

 

PŘEDCHÁZENÍ NEZAPLACENÍ POHLEDÁVEK 

Již při prvním kontaktu se zákazníkem je důležité prověřit si jeho základní údaje (údaje 

o firmě, sídle, atd.). Následně je vhodné prověřit jeho finanční situaci. Většina firem by 

měla mít své účetní závěrky zveřejněné. Z nich pak lze vyčíst např. zadluženost, 

majetkovou strukturu a další.  

Pokud u firmy objednává zcela nový zákazník, i přes veškeré prověření jeho 

společnosti, měl by po něm podnik požadovat úhradu zálohy na zboží. Rozhodně není 

vhodné prodat mu zboží na fakturu. Záloha by se měla pohybovat v rozmezí 50-60%, 

pokud se jedná o zboží nad hodnotu 70.000 Kč. V případě nižší hodnoty bych 

doporučila vyžadovat zálohu okolo 30%. Firma tak předejde případnému nevyzvednutí 

zboží či jiným nepříjemnostem. Poněvadž se ve většině případů jedná o zakázkovou 

výrobu, je zmiňované nevyzvednuté zboží neprodejné a nepoužitelné. 
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Postup u pohledávek po lhůtě splatnosti 

V případě, že se pohledávka překlene přes dobu splatnosti, je třeba začít s jejím 

vymáháním. K vymáhání může podnik využít vlastních sil a může odběratele urgovat 

sám. Pokud přes veškeré urgence odběratel nezaplatí, existuje možnost vymáhat 

pohledávku soudní cestou. V případě, že podnik nechce ztrácet čas vymáháním 

pohledávek, je vhodné obrátit se na specializované firmy, které se vymáháním 

pohledávek zabývají. 

 

VYMÁHÁNÍ VLASTNÍMI SILAMI 

 Upozornění 

Upozornit dlužníka již po 7 dnech po splatnosti. Lze tak zjistit, proč se s platbou 

zpozdil. Občas se stává, že mu nemusela být doručena faktura, nebo se bez 

jakýchkoliv závažných důvodů s platbou pouze zpozdil. 

Účetní systém firmy vyjede seznam pohledávek a dlužníku i s daty splatností 

jednotlivých faktur, na jejich základě by se měly zaslat zákazníkům upozornění. 

V případě, že se podnik dozví, že se jedná o dočasnou platební neschopnost a 

jedná-li se o spolehlivého zákazníka, je možné s inkasem vyčkat. Tato situace 

nastává u naší analyzované společnosti často u jednoho zákazníka. Jelikož jsou 

ale jeho odběry natolik významné, podnik mu většinou vyhoví. Měl by ale 

pozastavit výrobu jeho dalších zakázek, dokud nesplatí předchozí dluh, aby dluh 

nenarůstal. Po zaplacení dluhu je možné opět pokračovat ve výrobě jeho 

zakázek. 

 Upomínka 

Po 14 dnech splatnosti bych navrhovala zaslat druhou upomínku. Je možné, že 

již po druhé upomínce zákazník přizná, že na zaplacení dluhu nemá. Poté by 

bylo dobré stanovit mu splátkový kalendář, který ale pro něj bude dosažitelný a 

předepsané částky bude moci v předepsaných termínech uhradit. Dojde tak 

k postupnému splácení dluhu a podnik získá peněžní prostředky z pohledávky. 

 Předžalobní upomínka 

Jestliže odběratel nereaguje ani na druhou upomínku, navrhovala bych zaslat 

předžalobní upomínku, kde se odběratel dozví, že v případě nezaplacení bude 
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dodavatel pohledávku vymáhat soudně. Podle zkušeností jiných firem totiž až 

výhružka, že pokud zákazník nezaplatí, dá ho firma k soudu, ho donutí zaplatit, 

popř. se alespoň dodavateli ozvat. 

 

Je třeba brát v úvahu, že vymáhání vlastními silami může podnik stát jen 

spoustu času a nemusí se dosáhnout výsledku. Nicméně je zde šance na 

zaplacení většiny pohledávek, na které zákazník skutečně má, pokud se jedná o 

pohledávky, kde není dlouhá doba splatnosti. Výhodou zmiňované metody 

vymáhání jsou rovněž nulové náklady. 

 

VYMÁHÁNÍ PRÁVNÍ CESTOU 

 Vymáhání pohledávky 

V případě nereagování ani na předžalobní upomínku, nezbývá nic jiného, než 

dlužníka předat soudu. Právní věci týkající se podniku řeší advokát, který firmu 

zastupuje a je možné mu předat veškeré podklady a podání žaloby by již měl 

podnik nechat na něm, jelikož nikdo ze zaměstnanců nemá k těmto krokům 

patřičné znalosti. Tento způsob ale může podnik finančně zatížit a je náročný na 

čas. Svou pohledávku může obdržet zaplacenou klidně až za pár let a přitom 

vynaloží peněžní prostředky na soudní řízení popřípadě také na advokáta. Tuto 

variantu bych doporučila využít, pokud zákazník přes opakované výzvy stále 

nereaguje, nebo jestliže chce podnik pohledávku rychle odepsat. Především musí 

být šance, že od dlužníka může podnik nakonec něco získat, že nějaký majetek 

vlastní. Poněvadž i v případě, že bude dluh odběrateli uznán a soud vydá pokyn 

k provedení exekuce, stále není jisté, že podnik svou pohledávku obdrží 

zaplacenou. Dlužník musí vlastnit majetek, aby došlo k uspokojení pohledávky. 

Zde má podnik nárok jak na vrácení dlužné částky, tak na náhradu škody. 

Výhodou vymáhání soudní cestou je, že bude zaručen výsledek ve formě získání 

exekučního titulu. Nicméně velkou nevýhodou je nejistota uspokojení 

pohledávky a velké výdaje jak na soudní řízení (4% z žalované částky) tak na 

odměnu advokáta, které v případě, že dlužník nebude mít na zaplacení 

pohledávky, jsou jen dalším výdajem podniku. 
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Co se týče nedobytných pohledávek, je to jediný způsob jak svou pohledávku 

odepsat, proto u těchto pohledávek bych je doporučila řešit soudní cestou. 

 

VYMÁHÁNÍ POMOCÍ SPECIALIZOVANÝCH FIREM 

 Předání pohledávky inkasní agentuře 

Pokud by firma nechtěla pohledávku vymáhat sama, je zde možnost využít 

inkasních agentur. Je to v dnešní době možnost, jak účinně vymáhat pohledávku. 

Inkasní agentury jsou profesionálové, kteří vědí jak na to a mají v tom praxi. 

Díky svým profesionálním praktikám, které jsou samozřejmě etické, jsou 

schopni uspokojit pohledávku častěji než sám věřitel. Většina těchto agentur 

nevyžaduje zálohy předem, ale jejich provize plyne až z vymožené pohledávky. 

Proto se zaměřují hlavně na výsledek a na to, aby dosáhli zaplacení pohledávky. 

Jsou v neustálém kontaktu s dlužníkem, kterého telefonicky urgují, zasílají 

upomínky a jsou ve většině případů úspěšnější, než sám věřitel. 

Na rozdíl od firem na vymáhání pohledávek neřeší vymáhání pohledávek pouze 

mimosoudní cestou, ale v případě neúspěchu mimosoudní cesty přistupují 

k další fázi, a to soudnímu vymáhání a poté k exekuci. 

 

 Předání pohledávky firmě na vymáhání pohledávek 

Jiným způsobem předání pohledávky je firmě specializované na vymáhání 

pohledávek. Tyto firmy se specializují pouze na mimosoudní vymáhání. Jelikož 

je jejich záběr užší než v případě inkasních agentur, o to důsledněji probíhá 

vymáhání mimosoudní cestou.  

Tuto metodu by podnik mohl zvolit na vymáhání drobných pohledávek, které 

nemá čas vymáhat je sám. 

 

Nicméně v případě firmy KON-KYS je dle mého názoru tento způsob řešení 

vymáhání pohledávek zbytečný, jelikož je sama schopna pohledávky vymáhat. 

Pohledávky po splatnosti sice podnik má, ale není jich tak velké množství, aby si 

jejich uspokojení nemohl řídit sám. Jediný případ, kdy bych tento způsob 

doporučovala, je u problémových zákazníků, kteří nechtějí jakkoliv s firmou 
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komunikovat a jednání s třetí stranou by je mohla donutit své pohledávky 

uhradit. 

 

Výše zmiňovanými způsoby lze efektivně řídit pohledávky a jejich inkaso. 

Jejich pomocí je možné zlepšit stav ukazatelů aktiv, kdy se sníží doba splatnosti 

pohledávek. Podnik pak bude moci držet také méně pohotových finančních 

prostředků a sníží se potřeba externího financování. Čím dříve po splatnosti 

pohledávek se podnik bude těmito pohledávkami zaobírat, tím větší je šance na 

jejich inkaso. Lze docílit jak snížení počtu a hodnoty pohledávek po splatnosti, 

tak zlepšení platební morálky zákazníků do budoucna. 

 

Závěrečná doporučení 

 Drobné pohledávky nedlouho po splatnosti – doporučuji vymáhat vlastními 

silami (upomínkami, telefonickým kontaktem,…) 

 Pohledávky sporné nebo dlouho po splatnosti, které je nutné např. odepsat – 

doporučuji vymáhat soudní cestou pomocí advokáta 

 Pohledávky hodnoty vyšší jak 150 000 Kč a pohledávky problémových 

zákazníků – navrhuji předat firmě na vymáhání pohledávek, popř. inkasní 

agentuře 

(ANOV.CZ, 2012, [online]) 
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ZÁVĚR 

 

Diplomová práce měla za hlavní cíl zhodnotit finanční situaci společnosti KON-KYS 

s r.o. v letech 2007 – 2011 a na základě této analýzy navrhnout vhodná opatření, která 

by zlepšila či zmírnila hodnoty problematických ukazatelů a vylepšila by tak celkovou 

finanční situaci podniku. 

V úvodu jsou všechny metody a ukazatele popsány z teoretického hlediska V druhé 

části jsou pak aplikovány do praxe a na základě finančních výkazů a dalších firemních 

podkladů jsou jejich hodnoty zpracovány. Jedná se o vertikální a horizontální analýzu 

aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Dále o poměrové ukazatele, analýzu cash flow a 

soustavu ukazatelů. Výsledky všech výše zmiňovaných ukazatelů jsou porovnávány 

s doporučenými hodnotami, popřípadě s hodnotami oborových průměrů poskytnutými 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Kromě ukazatelů finanční analýzy je provedena také analýza oborového, obecného a 

vnitřního okolí firmy pomocí Porterovy analýzy, analýzy SLEPT a 7S. Výsledky těchto 

analýz jsou shrnuty do silných a slabých stránek podniku, do jeho příležitostí a hrozeb. 

Výsledky finanční analýzy vykazují velmi dobré hodnoty. Hodnoty spousty ukazatelů 

jsou nad hodnotami obrových průměrů či dokonce nad doporučenými hodnotami. To 

ale není vždy vhodné jako např. u likvidity, kdy je podnik sice schopen splatit všechny 

své závazky, nicméně nadměrné nevyužité množství finančních prostředků snižuje 

efektivitu jejich využívání. Pro tento fakt byla navrhnuta investice do nové technologie, 

která využije volné peněžní prostředky a zároveň přispěje k navýšení kapacity, snížení 

nákladů a navýšení tržeb. Jako další návrh je doporučeno vložení volných finančních 

prostředků na termínovaný účet, který bude zhodnocen mnohem lépe, než uložením na 

běžném účtu, jak měla firma doposud. 

Provedená analýza podává rovněž informace o tom, že se podnik mění z kapitálově 

lehké společnosti na kapitálově těžkou, neboť se neustále rozvíjí a odkupuje výrobní 

haly a přistavuje nové. Nakupuje také často nové technologie a udržuje si tak svoji 

pozici na trhu. Z pohledu ukazatelů aktivity byl tento rozvoj až do roku 2008 ideální, 

nicméně s příchodem roku 2009 a dopadem hospodářské krize na podnik, kdy poklesly 
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zakázky a tím pádem také tržby, byly aktiva firmy ne zcela a efektivně využity. Nyní se 

ale situace zlepšuje a neustále přibývá zakázek a kapacita je již téměř plně využita. 

Z finanční analýzy vyplynul také fakt, že doba splatnosti závazků je nižší než doba 

splatnosti pohledávek. Kdyby podnik neměl dostatek volných peněžních prostředků, 

mohla by nastat situace, že by nebyl schopen platit své závazky, jelikož déle čeká na 

zaplacení svých pohledávek. Tato situace je řešitelná například důkladným řízením 

pohledávek a hlídáním jejich splatnosti, což je uvedeno v návrhu na vylepšení této 

skutečnosti. 

Podle celkových ukazatelů se společnost jeví jako kapitálově silná s velmi nízkým 

zadlužením, která je ochotna včas a plné výši dostát svým závazkům. A její finanční 

výkonnost je také velmi dobrá. Z tohoto důvodu nebylo třeba mnoho návrhů na zlepšení 

její současné situace. 
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Příloha č. 1 

Rozvaha v tis. Kč 

 
 

Označ AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM  61567 89235 99756 105271 115377 140748 

A. 

  
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

B. 

  
Dlouhodobý majetek  12120 21385 31234 30330 46250 59067 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  12120 21385 31234 30330 46250 59067 

B. II. 1 Pozemky 130 130 130 130 382 1003 

  

2 Stavby 0 8270 8132 19997 35478 49199 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8390 10891 11806 10203 10319 8805 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2340 1213 11166 0 10 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1206 881 0 0 61 59 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 

B. III   Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 0 

B. III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 
0 0 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Označ AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

C.   Oběžná aktiva   49257 67672 68436 74822 68815 81518 

C. I.   Zásoby    13070 19279 16884 13231 21392 18690 

C. I. 1 Materiál 12506 17262 14819 12843 20417 18377 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0 

3 Výrobky 564 2011 2065 388 975 313 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

5 Zboží 0 6 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   24653 23380 18113 18837 25507 18930 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 22223 22240 13094 17056 16495 16748 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 1458 0 783 333 5210 454 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 640 9 26 0 211 

8 Dohadné účty aktivní 66 0 146 0 2602 0 

9 Jiné pohledávky 900 500 4081 1471 1200 1517 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek   11534 25013 33439 42754 21916 43899 

C. IV. 1 Peníze 2645 2508 1522 4052 765 843 

  

2 Účty v bankách 8889 22505 31917 38702 21151 43056 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  190 178 86 119 312 163 

D. I. 1 Náklady příštích období  190 178 86 119 144 163 

  
2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 168 0 



 

 

 

 

 

Označ PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM   61567 89235 99756 105271 115377 140748 

A.   Vlastní kapitál   37558 56429 87178 97249 104271 118700 

A. I.   Základní kapitál  200 200 200 200 200 200 

  

1 Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   0 0 0 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
0 0 0 0 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 0 

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní 

fondy ze zisku   
20 20 20 20 20 20 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 20 20 20 

  2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let   26144 37338 56210 86958 97029 104052 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  26275 37469 56341 87089 97160 104183 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let -131 -131 -131 -131 -131 -131 

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  
11194 18871 30748 10071 7022 14428 

B.   Cizí zdroje       24009 32806 12578 8022 10971 22048 

B. I.   Rezervy    0 0 0 0 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky   9432 9567 535 1250 1460 1957 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 

účastníkům sdružení 
0 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 0 

9 Jiné závazky 8334 8334 0 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 1098 1233 535 1250 1460 1957 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označ PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

B. III.   Krátkodobé závazky  14577 22982 11662 6589 9503 20091 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 12574 17897 6893 3191 7705 16288 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a 

k účastníkům sdružení 
0 0 0 32 32 44 

    5 Závazky k zaměstnancům 983 1320 1326 709 1000 1338 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
500 556 283 374 546 740 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 463 3159 3125 2250 102 1415 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  42 36 26 28 57 226 

    11 Jiné závazky 15 14 9 6 61 41 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  0 257 381 183 8 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 257 381 183 8 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  0 0 0 0 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  0 0 0 0 135 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 0 0 0 0 135 0 

    2 Výnosy příštích období  0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Podnikové informace 



 

 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 

Označ TEXT             2006 2007 2008 2009 2010 2011 

     I. Tržby za prodej zboží 14789 19185 8219 3942 4378 6110 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 12568 17179 6887 2893 3347 4643 

    + Obchodní marže                                                                          2221 2006 1332 1049 1031 1467 

    II. Výkony 91695 153843 154678 86858 90322 124022 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
91620 152395 154341 88535 89735 124685 

II.2. Změna stavu zásob vl. činnosti 75 1448 54 -1677 587 -663 

II.3. Aktivace 0 0 283 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba  60149 102325 92685 58343 61214 78037 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 54694 93485 86279 48313 53025 69960 

B.2. Služby 5455 8840 6406 10030 8189 8076 

    + Přidaná hodnota                                                                   33767 53524 63325 29564 30139 47452 

C. Osobní náklady  16939 24840 27951 16496 18862 25935 

C.1. Mzdové náklady 12549 18439 20720 12498 14200 19390 

C.3. Náklady na soc.zabezp.a zdrav.poj. 4227 6268 7066 3871 4563 6361 

C.4. Sociální náklady 163 133 165 127 99 184 

D. Daně a poplatky  43 22 28 32 49 78 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku  
1890 2102 2850 3615 4150 3538 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
0 0 1707 0 92 176 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu  
0 0 1748 0 41 53 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období (+/-) 

833 2181 -2237 -1258 242 925 

    IV. Ostatní provozní výnosy 759 1513 3549 3497 2320 992 

H. Ostatní provozní náklady  150 329 1172 1564 356 323 

    • Provozní výsledek hospodaření 14671 25563 37069 12612 8851 17767 

 

 

 



 

 

 

Označ TEXT             2006 2007 2008 2009 2010 2011 

     X. Výnosové úroky 19 16 126 270 145 185 

N. Nákladové úroky 0 11 53 35 12 0 

     XI. Ostatní finanční výnosy 1018 281 747 371 231 355 

O. Ostatní finanční náklady 921 623 197 177 490 242 

     * Finanční výsledek hospodaření 116 -337 623 429 -126 298 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3577 6255 6935 2907 1671 3608 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
11210 18971 30757 10134 7054 14457 

XIII. Mimořádné výnosy 0 2 2 -6 1 0 

R. Mimořádné náklady 16 11 11 57 29 29 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                            -16 -100 -9 -63 -29 -29 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)               
11194 18871 30748 10071 7026 14428 

    

**** 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

(+/-)               
14771 25126 37683 12979 8697 18036 

 

 

 

Zdroj: Podnikové informace 




