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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr budoucího rozvoje společnosti 

MESIT Fimes a. s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretické východisko práce a 

praktickou část. Teoretická část má sloužit jako podkladový ukazatel pro vytvoření části 

praktické, která má za úkol podrobně analyzovat skutečný současný stav pro tvorbu co 

největšího a nejefektivnějšího budoucího rozvoje společnosti. 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on the business plan the future development of MESIT Fimes a.s. 

Thesis is divided into two main parts, the theoretical basis and practical part. The 

theoretical part is to serve as a source indicator for the creation of practical, which aims 

to analyze in detail the actual current condition for the creation of the greatest and most 

effective future development. 
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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr budoucího rozvoje 

společnosti Mesit FIMES, a.s. Na začátku práce charakterizuji podnik z hlediska 

předmětu podnikání, popis organizační struktury společnosti a mírné nahlédnutí do 

historie firmy. Po tomto bližším seznámení se společností přejdu k tvorbě teoretického 

podkladu práce, který mně poslouží v následujících kapitolách jako podklad pro 

konkrétní hodnocení současného stavu a analýzu problémů a nedostatků 

prostřednictvím strategické analýzy makrookolí s pomocí modelů SLEPTE a Porterova 

modelu, následně hodnocení mikrookolí resp. společnosti jako takové modelem 7S 

faktorů a SWOT analýzou. Strategická analýza slouží spíše k obecnějšímu hodnocení 

společnosti od nejširšího okolí až po samotný podnik, jejím úkolem je naznačit 

problémové oblasti pro finanční analýzu, která v obecně uznávaných postupech přesně 

ohodnotí z účetních výkazů výkonnost společnosti. Finanční analýzu zpracuji podrobně 

v letech 2009, 2010 a 2011 od absolutních ukazatelů přes hodnocení výnosů, nákladů, 

cash flow a zisku, dále zpracuji rozdílové ukazatele až po analýzu poměrových 

ukazatelů, tj. rentabilitu, likviditu, aktivitu a zadluženost. Ke konci kapitoly finanční 

analýzy promítnu jednotlivé výsledky do komplexních modelů hodnocení společnosti, 

tedy do bankrotního modelu IN05 zaměřený na české podnikatelské prostředí a 

Králíčkova bonitního Quick testu. Na závěr kapitoly finanční analýzy shrnu všechny 

předešlé výsledky, ze kterých budu čerpat informace pro poslední kapitolu tvorby 

samotného návrhu na zlepšení a podnikatelského rozvoje společnosti.  

Investiční projekt bude zpracován na pořízení 5 - ti osého obráběcího centra, které ve 

společnosti FIMES zatím není a je nutno ho doplnit do majetku z důvodu zadávání 

zakázek konkurenčním společnostem a možnosti ztráty stávajících zákazníků. Projekt 

bude financován z vlastních zdrojů společnosti z hlediska aktuálních možností 

výhodného pořízení, dále zpracuji tři možné varianty očekávaných diskontovaných 

výnosů, zároveň přepočtu budoucí náklady na současnou hodnotu a ohodnotím 

jednotlivé varianty z hlediska čisté současné hodnoty, doby návratnosti investice a 

vnitřního výnosového procenta, poté ohodnotím jednotlivé variantní propočty a 

vzájemně je porovnám na základě očekávaných výnosů jednotlivých variant. V závěru 

práce napíšu vlastní názor o výhodnosti investice a zároveň budu brát v úvahu všechna 

možná rizika. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 Výrazné zlepšení ekonomických výsledků oproti roku 2009 a 2010, kdy se 

podnik potýkal se ztrátovým hospodařením, dosáhl v roce 2011 kladného 

hospodářského výsledku přibližně 9 milionů korun, avšak již teď je zřejmé, že v roce 

2012 bude dosaženo horšího výsledku hospodaření a situace nebude optimistická ani 

v první polovině roku 2013.   

Důvodem velkého zisku byla stoprocentně vykrytá kapacita výroby od stálých 

zákazníků. Provoz dosáhl jeden z nejlepších výsledků v historii. Nelze ovšem pominout, 

že pokračující zastarávání strojového parku s sebou nese velké riziko pro následující 

období. Trh dále zkracuje požadované termíny pro výrobu jednotlivých nástrojů a 

samozřejmě také vyvíjí značný cenový tlak. Konkurence je velmi široká a v posledním 

období investovala velké prostředky do modernizace a zvyšování kapacit. Tato fakta je 

nutné brát jako potenciální hrozbu v dalších obdobích.                                                                                           

                                                               

1.1 Charakteristika podniku 

 

Obchodní název: FIMES, a.s.  

Právní forma: Akciová společnost  

Sídlo:    Uherské Hradiště 

   Sokolovská 573 

IČO:   469 95 242 

Zapsána:  26. 1. 1993    Obrázek 1 Logo firmy (23) 

Základní kapitál: 93 450 000,- Kč 

Počet zaměstnanců: 136 

Předmět podnikání: vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, 

slévárenství, modelářství, zámečnictví  

Výkonný ředitel: Ing. Ivo Stachovec  

Statutární orgán: představenstvo: předseda Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. 

           člen představenstva Ing. Daniel Remeš, Ph.D. 

                                                             člen představenstva Jaroslav Bříštěla 

                                                                člen představenstva Ing. Miroslav Toman, MBA   
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Dozorčí rada:  předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Kadlček, MBA  

   člen dozorčí rady Ing. Přemysl Večeřa 

   člen dozorčí rady Ing. Jan Ševčík (3) 

1.1.1 Předmět podnikání 

Předmět podnikání akciové společnosti FIMES určují v první řadě zejména 

technologické možnostmi společnosti. V posledních letech byl předmět podnikání 

společnosti FIMES,a.s. definován jako činnost v oblastech: 

 slévárenství, modelářství, 

 obráběčství, 

 zámečnictví, nástrojařství, 

 vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, 

 výroba, obchod a služby  

Výrobní program společnosti FIMES, a.s. je tvořen dvěma strojírenskými obory. Ve 

slévárně jsou vyráběny nejnáročnější tenkostěnné přesné odlitky z hliníkových slitin 

barevných kovů. Pro výrobu odlitků je využívána výrobní technologie tzv. přesného lití 

Předmětem činnosti slévárny je výroba odlitků: 

 výroba prototypů – rapid prototyping 

 přesným litím metodou vytavitelného voskového modelu 

 opracování a závěrečná úprava odlitků (3) 

V rámci druhého výrobního programu, který je koncentrován v nástrojárně, se výroba 

zaměřuje na výrobu forem pro složité technické výlisky z termoplastů, termosetů a 

gumy. Pro slévárnu FIMES, a.s. jsou v nástrojárně běžně vyráběny formy na tlakové lití 

hliníku a zinku. Předmětem činnosti nástrojárny je výroba: 

 forem pro vstřikování plastických hmot 

 forem pro tlakové lití kovů 

 forem pro přesné lití 

 opravy a údržby forem 

 přípravků a přesně obráběných dílů 

 nástrojů (3) 
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1.1.2 Vlastnická struktura 

FIMES, a.s. byla založena počátkem roku 1993, vedení a převážná část 

zaměstnanců jsou pokračovateli úspěšné práce provozů slévárny a nástrojárny původní 

mateřské firmy MESIT a.s. V roce 2011 došlo k navýšení základního kapitálu 

peněžitým vkladem akcionáře MESIT holding a.s. ve výši 15 mil. Kč na základě 

rozhodnutí valné hromady konané 4. 2. 2011. (3) 

 

Akcionáři: MESIT holding a.s. obchodní podíl 86,10 % 

                   MESIT reality spol. s r.o. obchodní podíl 13,90 % 

 

Základní informace hospodaření v roce 2011: 

Celkové výnosy: 159 938 tis. Kč 

Celkové náklady: 151 123 tis. Kč 

Hospodářský výsledek: 8 815 tis. Kč (3) 

 

 

13,90%

86,10%

Mesit holding a.s.

Mesit reality s.r.o.

 

 

Graf 1 Majetková struktura společnosti (3) 
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1.1.3 Historie společnosti  

FIMES, akciová společnost Uherské Hradiště je dceřinou společností akciové 

společnosti MESIT Holding - kapitálové i technologicky provázané formace 13 ti firem. 

Všechny dceřiné společnosti holdingu mají sídlo v jednom moderním integrovaném 

areálu a jsou přímými nositeli více jak 

50 - ti leté tradice vývoje a výroby 

leteckých přístrojů, radiokomunikační 

měřící a výpočetní techniky, plošných 

spojů, přesných odlitků, forem, nástrojů 

a přesných strojních součástí. (23) 

Obrázek 2 Firemní areál (23) 

 

Výrobky FIMES, a.s. nacházejí uplatnění v kvalitativně náročných výrobních oborech, 

jako jsou letecký a zbrojní průmysl, automobilový a textilní průmysl, v elektrotechnice, 

zdravotnictví, optice atd. Trvalá pozornost je věnována zabezpečování kvality všech 

procesů a zdokonalování organizace. Od roku 1998 je firma certifikována podle norem 

ISO. V průběhu své výrobní historie společnost postupně rozvíjela exportní obchodní 

aktivity a v současné době máme významné zákazníky v Německu, Francii, Rakousku, 

USA, Finsku, Švédsku, Anglii, Izraeli a na Slovensku. (23) 

Firma FIMES, a.s. je moderní podnik s velkou tradicí a zkušenostmi. Na trzích ve svém 

oboru je vnímána jako renomovaný výrobce přesných odlitků, vstřikovacích forem a 

nástrojů. Výrobky značky FIMES se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí a jsou 

úspěšně aplikovány ve významných výrobních programech více než 15 zemí světa. (23) 

1.1.4 Systém řízení jakosti a kvality 

Trvalé zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb má zásadní význam pro 

zajištění dlouhodobé prosperity k vnitropodnikovým zájmům a zájmům zákazníků. 

Vedení firmy FIMES, a.s. si bere za své zavedení, udržování, neustálé zlepšování 

systému managementu jakosti a zavazuje se:  
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Ve vztahu k zákazníkovi 

 velmi těsnou spoluprací při specifikaci jeho požadavků, při tvorbě smlouvy a v 

průběhu realizace produkce zabezpečit spokojenost zákazníka 

 prokázáním fungujícího a dokumentovaného systému jakosti, že jsou schopni 

dodržet všechny požadavky dohodnuté v uzavřených smlouvách, čímž 

zabezpečí stálou úroveň všech procesů systému managementu jakosti a 

zvyšování spokojenosti zákazníka (3) 

V oblasti vnitropodnikové 

 monitorovat, měřit a analyzovat procesy systému managementu jakosti 

 zvýšit důraz na soustavnou přípravu pracovníků a jejich motivaci na jakost 

 zvyšovat péči o zařízení pro kontrolní a zkušební činnosti 

 dlouhodobě sledovat náklady na jakost a statisticky je vyhodnocovat 

 optimalizovat postupy při schvalování a vydávání dokumentů 

 optimalizovat podnikovou strukturu 

 uplatňovat opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování procesu systému managementu jakosti (3) 

 

Společnost FIMES, a.s. má zavedený a udržovaný systém managementu jakosti 

zabezpečující stabilitu veškerých firemních procesů. Jednotlivé činnosti a procesy jsou 

čitelné a snadno identifikovatelné a poskytují důkazy o shodě s požadavky zákazníků i o 

efektivním fungování společnosti. Systém managementu jakosti akciové společnosti je 

certifikován od dubna 1998 dle normy EN ISO 9001 a od března 2009 taky dle normy 

AS 9100. Dne 9. 3. 2012 byla úspěšně provedena recertifikace systému managementu 

jakosti dle norem ISO 9001:2008 a AS 9100 Revision C. Certifikaci provedla 

společnost Lloyd's Register EMEA. (23) 
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Obrázek 3 Získané certifikáty společnosti (15) 

1.1.5 Výzkum a vývoj 

Společnost FIMES, a.s. je řešitelem projektu na výzkum a vývoj s názvem: 

Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných, hliníkových 

odlitků. Projekt je řešen v rámci programu výzkumu a vývoje ALFA. Na řešení 

projektu se podílí VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské 

technologie, odbor slévárenství. (24) 

       

Příjemce:  FIMES, a.s. 

Další účastník 

projektu: 
VUT v Brně 

Název projektu: 
Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, 

tenkostěnných, hliníkových odlitků 

Doba řešení 

projektu: 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 
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Příjemce:  FIMES, a.s. 

Další účastník 

projektu: 
VUT v Brně 

Název projektu: 
Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, 

tenkostěnných, hliníkových odlitků 

Doba řešení 

projektu: 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 

Řešitel za 

FIMES, a.s. 
Ing. Pavel Michalčík 

Řešitel za VUT v  Prof. Ing. Milan Horáček, CSc. 

Tabulka 1 Základní informace o projektu (24) 

 

Charakteristika programu: 

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti 

ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České 

republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.(16) 

 

Program je rozdělen do tří podprogramů: 

1. Progresivní technologie, materiály a systémy 

2. Energetické zdroje a ochrana životního prostředí 

      3.        Udržitelný rozvoj dopravy                      obrázek 4  Logo programu (24) 

 

Tento program je koncipován na šestileté období (2011 – 2016), během něhož by mělo 

být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. Toto šestileté období je rozdělené na tři části, kdy je 

získání podpory z programu po dobu dvou let podmíněno úspěchem ve veřejné soutěži. 

Poslední byla vyhlášena 6. července 2012.  

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i 

fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány 

jejich společné projekty. V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové 
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projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících 

druhů výsledků. 

 Rejstřík informací o výsledcích: 

 patent 

 poloprovoz, ověřena technologie 

 výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

 technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

 certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem 

 software (24) 

1.1.6 Organizační struktura podniku 

Z obrázku organizační struktury společnosti FIMES, a.s. vyplývá, že nejvýše 

postavenou osobou je výkonný ředitel podniku, ten je však podřízen představenstvu, ale 

hlavní řídící jednotkou je společnost MESIT Holding, a.s., která se je matkou 13 - ti 

dceřiným společnostem. Z níže uvedené struktury není potřeba interpretace jednotlivých 

podnikových útvarů, snad jen k vedení oddělení TPV, neboli technická příprava výroby, 

které se zabývá systémem řízení, zpracování a plánování výroby. (23) 

 

Obrázek 5 Organizační struktura organizace (23) 
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1.1.7 Cíl práce 

Cílem práce pro tvorbu podnikatelského záměru je vycházet z přesných 

informací finanční a strategické analýzy a z reálných předpokladů a očekávání, znalostí 

a zkušeností trhu v daném výrobním oboru. Je nutné na základě získaných výsledků a 

jednotlivých informací pokračovat ve strategických záměrech podniku, které byly v 

roce 2011 z části realizovány, avšak v průběhu jejich realizace vyvstávaly slabé stránky 

a nedostatky na jiných místech. Proto se v této diplomové práci zaměřím na problémové 

oblasti a v praktické části vypracuji návrhy, které povedou k jejich odstranění a 

pomůžou podniku k dalšímu rozvoji, ekonomické stabilitě a silné zákaznické základně. 
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2 Teoretické východisko práce 

2.1 Charakteristika podnikání 

2.1.1  Podnikání 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
1
 

2.1.2 Podnikatel 

Podnikatel je právně samostatný vlastnicky oddělený subjekt, který provozuje svoji 

činnost samostatně, na vlastní účet, za účelem dosažení zisku. 

 

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“
2
 

2.1.3 Podnik 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit.“
1
 

2.1.4 Obchodní majetek 

„Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto 

zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), 

který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem 

podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.“
 1

 

                                                 

1
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění č. 230/2008 Sb. 

2
 Tamtéž, str. 8 
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2.2 Podnikatelský plán 

2.2.1 Charakteristika podnikatelského plánu 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné 

vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ 
3
 

Tento plán se zpracovává na základě výsledků technicko-ekonomických studií projektů, 

investičních programů firmy a jejího finančního plánu. Plán slouží zpravidla dvěma 

účelům, a to jako určitý vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení 

firmy, ale taky má značný význam na externí uplatnění podnikatelského záměru 

v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu s pomocí cizího kapitálu, 

případně se uchází o některý druh nenávratné podpory, zpravidla dotace. V tomto 

případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti 

projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (např. banka pečlivě analyzuje 

projekt o jeho výhodnosti). Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak 

výrazně usnadnit získání potřebného kapitálu ke spuštění celého projektu. (1) 

2.2.2 Postup při sestavování podnikatelského záměru 

 Správně sestavený podnikatelský plán by se měl skládat z několika hlavních 

částí, z nichž každá má své opodstatnění a význam. Na úvod bývá účelné vysvětlit 

základní smysl a pozice dokumentu, hned poté by mělo následovat shrnutí. Hlavní 

kapitoly podnikatelského plánu obvykle zahrnují vlastní popis podnikatelské 

příležitosti, cíle firmy a vlastníků, určení potenciálních trhů, analýzu konkurence, 

marketingovou a obchodní strategii, realizační projektový plán a finanční plán. Chybět 

by neměly předpoklady úspěšnosti a rizik projektu, například ve formě SWOT analýzy. 

(11) 

Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, pomocí 

                                                 

3
 SRPOVÁ, Jitka, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel SKOPAL a Tomáš ORLÍK. Podnikatelský plán a 

strategie. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1.  
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zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, 

potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit 

investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky:  

 

Co podnikatel dělá?  

Co podnikatel nabízí?  

Co podnikatel potřebuje? (11) 

 

Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele 

samotného. Při sestavování podnikatelského plánu si ujasní, jaké kroky musí učinit v 

jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj 

produkt, jak silná je konkurence, jak se odliší od konkurence, kolik bude potřebovat 

zaměstnanců, zda bude mít dostatečné výrobní kapacity i v případě rostoucí poptávky 

aj. Pomocí podnikatelského plánu si postupně podnikatel odpoví na následující otázky: 

  

Kde se nyní nachází?  

Kam se chce dostat? 

Jak toho chce dosáhnout? (11) 

2.2.3 Obsah a struktura podnikatelského plánu 

 Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven. Každý investor či banka 

mají jiné požadavky na jeho strukturu a rozsah. Mnozí investoři dnes z důvodu 

nedostatku času požadují, aby byl podnikatelský plán zpracován pouze ve formě 

prezentace, zpravidla v programu MS PowerPoint Naopak u banky, se můžeme setkat s 

tím, že bude vyžadovat řadu dalších dokumentů a informací.  

 Titulní strana 

Zde se uvádí obchodní název a logo firmy, název podnikatelského plánu, jméno autora, 

klíčových osob, zakladatelů, datum založení apod. „Informace obsažené v tomto 

dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství.“ (11) 

 Shrnutí 

Shrnutí rovněž častěji nazýváno Exekutivní souhrn, nesmí být chápán jako úvod, ale 

jako zhuštěný popis toho, co je na následujících stránkách zpracováno podrobněji. Po 

přečtení shrnutí se má v čtenáři vzbudit zvědavost, aby se zabýval podrobnostmi. 
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Rozsah shrnutí závistí na charakteru podnikatelského záměru a na výši potřebného 

kapitálu. Přestože se shrnutí umísťuje na začátek podnikatelského plánu, zpracováváme 

ho jako poslední, tj. v době, kdy máme celý podnikatelský plán hotový. 

Možná podoba osnovy shrnutí:  

 Jaké produkty budeme poskytovat? 

 V čem spočívá konkurenční výhoda našich výrobků a jejich užitek pro 

zákazníka? 

 Interpretace trhu a tržních trendů (velikost trhu, růst, chování zákazníků)  

 Kdo jsou klíčové osobnosti a jaké jsou jejich realizované úspěchy? 

 Nejdůležitější analytické finanční informace jako celková kapitálová náročnost, 

potřeba cizích zdrojů, délka financování, úroková sazba, schopnost splácení 

cizích zdrojů aj. (11) 

 Analýza konkurence a odvětví 

Většina tvůrců podnikatelského záměru se domnívají, že pro ně v daném segmentu 

neexistuje konkurence. Týká se to především těch, kteří přicházejí s novými 

převratnými produkty, se téměř vždy velice mýlí. Proto je nutné při zpracování 

podnikatelského plánu provést důkladnou analýzu konkurence. Pokud na trhu působí 

velké množství konkurentů, je většinou časově i finančně velice náročné všechny je 

prozkoumat. Mnohdy ani nemá velký smysl podrobně studovat každého sebemenšího 

konkurenta. Proto konkurenty rozdělíme na hlavní a vedlejší. Hlavními konkurenty jsou 

firmy, které hrají na daném trhu velmi významnou roli a budou ji hrát i nadále. Patří k 

nim však také ty firmy, které jsou velmi podobné naší. Nesmíme však zapomenout, že 

při posuzování předností a nedostatků konkurenčních firem nezáleží na našem 

subjektivním hodnocení, ale na tom, co si myslí zákazníci. Je tedy dobré vžít se do 

situace zákazníků nebo se jich přímo zeptat v rámci vlastního průzkumu trhu. (11) 

 

 Popis podniku 

Před samotným začátkem podnikání je nezbytné zvolit vhodnou právní formu 

podnikání. V závislosti na počtu společníků, organizační struktuře, oblasti podnikání či 

počtu zaměstnanců. V podnikatelském plánu se uvádí sídlo společnosti i adresa 

provozovny, popis lokality, kde se nachází a důvody, které vedli k výběru daného místa. 
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V závislosti na organizační struktuře a velikosti podniku je nutné zvážit rozhodnutí, zda 

najmout účetní případně službu řešit externě. (11) 

 

 Výrobní plán 

Značné riziko spatřují investoři u nových produktů, které uvádíme na trh, jestliže pro ně 

potřebujeme osvědčení a schválení. Pokud naše firma disponuje unikátním technickým 

řešením, čtenáře podnikatelského plánu zajímá, zda je patentově či jinak chráněno či 

zda máme připraven plán jeho ochrany. Musíme počítat s tím, že na případnou 

patentovou ochranu je třeba vyčlenit lidské i finanční zdroje. Základní problémy, které 

řešíme v podnikatelském plánu v oblasti výrobní politiky, jsou: 

 které produkty budeme nabízet, které nové produkty uvedeme na trh a které 

starší produkty budeme z trhu stahovat ve sledovaném období; 

 atributy produktu, resp. jejich změny; jde o vlastnosti produktu, tedy jeho 

design, značku, balení, záruku a dodatečné služby; 

 produktový mix, tj. v jakých objemech a sortimentu budeme konkrétní produkty 

vyrábět; 

 životní cyklus produktu, tj. průběh vývoje produktu, uvedení na trh, fáze zralosti 

a útlumu, postup při inovaci či uvedení nové generace produktu na trh. (11) 

 Marketingový plán 

Marketing a následně i prodej mají velký vliv na budoucí úspěch firmy. Proto je třeba 

přesvědčit investory, že máme dobrý marketingový a obchodní plán. Tento plán v 

zásadě řeší tři okruhy problémů:  

 výběr cílového trhu; (tj. průzkum a segmentace, odhad tržeb) 

 určení tržní pozice produktu; 

 rozhodnutí o marketingovém mixu (tj. výroba, distribuce, cena a propagace) (11) 

 Organizační plán 

Investoři mají zkušenosti, že velké množství projektů končí neúspěchem právě proto, že 

nejsou důsledně prodiskutovány cíle firmy, cíle vlastníků a klíčových manažerů. 

Projevuje se to následně v celé řadě rozhodnutí od toho, jaká má být organizační 

struktura firmy, až po rozhodnutí, zda realizovat či nikoliv určitou strategickou zakázku. 
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Vhodné je též popsat organizační strukturu firmy. Uvedeme, kolik zaměstnanců bude 

firma mít, jakou budou mít kvalifikaci a jaké bude jejich věkové složení. Úkoly 

jednotlivých zaměstnanců uvádíme v popisech pracovní náplně, které mají obsahovat 

tyto základní prvky: 

 popis pracovního místa a charakteristika zaměstnance, který ho zastává 

 odborné požadavky na příslušné zaměstnance 

 organizační začlenění pracovního místa (vztahy nadřízenosti a podřízenosti) 

 kompetence (odborné, delegované pravomoci). (11) 

 Analýza rizik 

Analýza rizik nám umožňuje dva pohledy na náš podnikatelský plán. Kromě nastínění 

pravděpodobnosti rizikové situace poslouží i pro přípravu opatření, která bude nutné 

realizovat v případě, že daná riziková situace skutečně nastane. Každá riziková situace 

má své příčiny. Proto můžeme pomocí analýzy rizika dospět současně k návrhu 

preventivních opatření, jež nám pomohou snížit konkrétní významná rizika.  

Rizika dělíme například na ovlivnitelná a neovlivnitelná, na vnitřní a vnější. Podle 

věcné náplně dělíme rizika na technická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, politická 

aj. Analýzu rizik můžeme provádět například pomocí expertního hodnocení nebo 

analýzou citlivosti. (11) 

 Finanční plán 

Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby. 

Prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Výstupy 

finančního plánu tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních toků, 

plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet 

bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic, plán financování aj.  

Je třeba si uvědomit, že v případě začínající firmy potřebujeme prostředky na založení 

firmy a uvedení dané firmy do podnikatelské činnosti než obdržíme první tržby. Častou 

chybou u začínajících podnikatelů bývá, že nerozlišují kategorie zisk a peněžní tok 

(cash flow), výnosy a příjmy, náklady a výdaje. První propočty jsou představovány 

většinou manažerským přístupem bez zohlednění zásad finančního účetnictví. (11) 
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 Opatření ke snížení rizika 

Jestliže jsme rizika identifikovali, navrhneme u významných rizik preventivní 

opatření, která nám pomohou snížit konkrétní významná rizika. Mezi opatření na 

snížení rizika patří diverzifikace, dělení rizika, transfer rizika na jiné subjekty, 

pojištění, etapový přístup k projektu aj.  

 Diverzifikace nám umožňuje, aby důsledky poklesu poptávky po jednom 

produktu či skupině produktů byly kompenzovány zvýšením poptávky po jiné 

skupině produktů, 

 Dělení rizika spočívá v tom, že se riziko rozděluje mezi dva, resp. více 

účastníků, kteří se společně podílejí na realizaci podnikatelského projektu, 

 Etapový přístup spočívá v tom, že se projekt rozčlení do několika etap. Každá 

následující etapa je koncipována variantně, takže je připraveno několik variant 

pokračování podnikatelského projektu, přičemž volba pokračování závisí na 

výsledcích předchozí etapy. (11) 

 Přílohy 

Rozsah příloh závisí na konkrétním případě. V některých případech může mít padesát i 

více stran. Do přílohy bychom měli zařadit: 

 výpis z obchodního rejstříku; 

 analýzu trhu; 

 zprávy, články a pojednání z novin a časopisů o trhu a produktu; 

 podklady z finanční oblasti – rozvahy a výkazy zisků a ztrát  

 obrázky výrobků a prospekty; 

 důležité smlouvy, např. odbytové smlouvy. (11) 

2.2.4 Požadavky na podnikatelský plán 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky a to viz 

tabulka. Rovněž je třeba taky uvést že, ani vysoká kvalita podnikatelského plán 

nezaručuje úspěch projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalita příprav projektu 

se však projeví příznivě tím, že zvyšuje naději úspěchu a snižuje významně riziko 

neúspěchu. (1) 
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Požadavek Vysvětlení požadavku 

stručnost a přehlednost 
maximální počet stran by neměl 

přesáhnout padesát listů 

jednoduchost 
srozumitelnost pro investory pro získání 

investice 

vysvětlit přidanou hodnotu pro 

zákazníka 

v čem je náš produkt (služba) zajímavý 

pro zákazníka 

orientace na budoucnost 
zpracování prognóz cíl, kterého má být 

dosaženo 

věrohodnost a realita 
pravdivé zpracování plánu ze skutečných 

a ověřených dat 

nutnost určité míry optimismu na trhu 

podcenění projektu může způsobit malou 

atraktivitu a snižuje důvěryhodnost 

investice 

nutnost určité míry pesimismu na trhu 

přecenění projektu naopak nereálně 

zvyšuje atraktivitu a snižuje 

důvěryhodnost investice 

nezakrývat nedostatky a rizika 

projektu 

lepší je upozornit investora na nedostatky 

a rizika, než kdyby na ně přišel sám 

informovat o solventnosti společnosti 
podat informace o schopnosti firmy hradit 

úroky a splátky v případě užití úvěru 

navrácení investice investorovi se 

ziskem 

prokázat investorovi jak může vydělat při 

vložení svého kapitálu do daného projektu 

prokázat konkurenční výhody a silné 

stránky 

popsat všechny výhody, nejen práci 

manažera a podnikatele, ale týmu jako 

celku 

kvalitní formální zpracování 
vysoká úroveň zpracování z hlediska 

formálního 

 

Tabulka 2 Požadavky na podnikatelský plán (1) 
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2.3 Strategická situační analýza 

Zejména v počáteční fázi podnikání, kdy se chceme dát na dlouhou cestu za 

podnikatelským úspěchem a zároveň chceme získat úspěch s novým produktem, nestačí 

jen vědět, kam chceme dojít a čeho chceme dosáhnout. Je nezbytně nutné velmi dobře 

zmapovat okolí, které náš již ovlivňuje nebo které nás v budoucnu ovlivňovat bude, je 

třeba poznat silné a slabé stránky podniku, abychom věděli, jaké změny musíme učinit 

pro dosažení určitého stanoveného cíle. Velmi vhodným nástrojem, který rozpozná a 

vyhodnotí faktory vnějšího prostředí a rovněž faktory prostředí vnitřního je strategická 

situační analýza. Tato analýza by nám měla pomoci postupně odhalit všechny faktory, 

které nějakým způsobem ovlivňují náš podnik, a rovněž nám pomůže hledat určité 

vazby, jež mezi jednotlivými ovlivňujícími faktory existují. (11) 

2.3.1 Externí analýza 

Tato analýza slouží k analýze okolí firmy, pomáhá identifikovat hrozby a 

příležitosti firmy. Můžeme ji dále členit na makrookolí a analýzu mikrookolí. (11) 

 

Obrázek 6 Struktura mikro a makro okolí (11) 

 

Externí okolí 

Mikrookolí 

Struktura odvětví 

Trendy v odvětví 

Míra ziskovosti odvětví 

   Faktory změny v odvětví 

Makrookolí 

Ekonomické prostředí 

 

Technologické okolí 

Sociální prostředí 

Ekologické prostředí 

Politické okolí 

Legislativní okolí 

Světové okolí 
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Analýza mikrookolí 

Analýza mikrookolí zkoumá odvětví, ve kterém daná firma působí. Tato analýza se 

zaměřuje na následující odvětví z hlediska struktury, trendů, míry ziskovosti a faktory 

změny. 

- struktura odvětví (oligopolní, konkurenční, existence monopolu); 

- trendy v odvětví; 

- míra ziskovosti dosahovaná v odvětví; 

- klíčové faktory způsobující změny v odvětví (sezónnost, lobbing, 

legislativa, citlivost na změnu kupního chování či kupní síly, závislost na 

informacích, dodavatelsko – odběratelské vazby, surovinová závislost, 

technologická náročnost, vysoký podíl fixních nákladů, kapitálová 

náročnost, tempo změn a inovací, apod.); (11) 

Oborové okolí podniku, tedy užší vnější prostředí je ovlivňováno především jeho 

konkurenty, dodavateli a zákazníky. Velmi užitečným a často využívaným nástrojem 

analýzy oborového okolí je Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. (11) 

 

 Porterův model pěti sil 

Vhodným nástrojem pro analýza mikrookolí je např. Porterův model pěti sil, který se 

zaměřuje na následující hlediska. Jsou identifikovány síly, které působí na firmu 

představující možné hrozby nebo příležitosti. Intenzita a směr působení sil výrazně 

ovlivní výnosnost podnikatelské činnosti. (4) 

 

Obrázek 7 Porterův model pěti sil (4) 
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Skládá se z pěti hybných sil ovlivňující příslušnou oblast: 

 hrozba substitutů (threat of substitute products) 

 hrozba vstupu nových firem na trh (threat of new entrants) 

 vyjednávací síla zákazníků (bargaining power of customers) 

 vyjednávací síla dodavatelů (bargaining power of suppliers) 

 míra konkurence na trhu (competitive rivalry within an industry) (4) 

Hrozba substitutů zkoumá možnosti nahrazení stávajících produktů uplatňujících se na 

příslušném trhu odlišnými produkty, které splňují požadavky zákazníků. 

Hrozba vstupu nových firem na trh představuje potencionální konkurenci pro danou 

firmu. Síla rizika vstupu potencionálních konkurentů ovlivňují bariéry vstupu do 

odvětví.  

Vyjednávací síla zákazníků zjišťuje, jakou měrou jednotlivý zákazníci ovlivňují 

podmínky na trhu. 

Vyjednávací síla dodavatelů zjišťuje, jakou měrou jednotlivý dodavatelé ovlivňují 

podmínky na trhu. 

Míra konkurence na trhu ovlivňuje poptávkové podmínky v odvětví, rovněž je dána 

velikostí podílu jednotlivých firem tj. monopol, oligopol, dokonalá konkurence. (4) 

Analýza makrookolí 

Strategická analýza okolí firmy je proces, pomocí něhož stratégové okolí firmy 

monitorují a zjištěné skutečnosti vyhodnocují tak, tak aby v konečné fázi byl schopni 

určit příležitosti a hrozby, které jednotlivé faktory pro podnik představují.  

Analýza širšího vnějšího prostředí firmy mívá podobu SLEPT někdy označované PEST 

analýzy ve které se vyhodnocují trendy, které by mohly ovlivňovat rozhodování o 

formulování strategie. (11) 
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 PEST analýza 

Název PEST tvoří začáteční písmena čtyř oblastí vnějšího prostředí/faktorů, které tvoří 

základ této analýzy:  

- Politické faktory 

- Ekonomické faktory 

- Sociální faktory 

- Technické faktory (9) 

Někdy je tento model rozšiřován o oblast legislativní a je pak označován jako SLEPT 

analýza. Používá se pro vyhodnocení případných dopadů změn na projekt, které 

pocházejí z určitých oblastí podle následujících faktorů: 

- Social – sociální hledisko 

- Legal – právní a legislativní hledisko 

- Economic – ekonomické hledisko 

- Policy – politické hledisko 

- Technology – technické hledisko 

Podle Sedláčkové, H., Buchty, K., (2000) je základním cílem PEST analýzy identifikace 

oblasti, jejichž změna by mohla mít dopad na podnik, a odhadnout, k jakým změnám v 

těchto klíčových oblastech může dojít. Součastně je třeba odlišit, které změny ovlivní 

všechna odvětví rovnoměrně, se stejnou intenzitou na podnik i na konkurenty, a které 

změny ovlivní různé podniky různě, protože právě ty změní konkurenční pozici 

podniku. Pochopit změny v prostředí je velmi důležité, protože upozorňují na 

příležitosti a varují před riziky. (9) 

 

Ekonomické okolí toto prostředí hodnotíme pomocí makroekonomických indikátorů: 

- míra ekonomického růstu; 

- úroková míra; 

- míra inflace; 

K těmto výše jmenovaným indikátorům lze zařadit i další ukazatele pro analýzu 

prostředí makrookolí, však zmíněné zcela postačují. (9) 
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Technologické okolí zde probíhají rychlé změny v technologii a v technickém vývoji. 

Probíhají zde změny, které mohou představovat významnou hrozbu pro firmu. Pro toto 

okolí bývají charakteristické tyto trendy: 

- tempo technologických změn se zrychluje; 

- výrobky rychle zastarávají; 

- vytvářejí se nové výrobní možnosti; 

- zkracuje se průměrný životní cyklus výrobků. (11) 

 

Sociální prostředí mezi hrozby či příležitosti řadíme zejména změny ve spotřebitelském 

chování zákazníků v důsledku změn v jejich sociálním chování. Projevuje se to 

především ve změnách životního stylu či požadavek na aktivní formu odpočinku. 

Trendem sociálního prostředí je také úsilí o zlepšování životního prostředí. Pro mnohé 

průmyslové firmy tento trend v současnosti může znamenat spíše hrozbu. (9) 

 

Ekologické prostředí velmi výrazně ovlivňuje výrobní technologie podniků, 

rozmisťování výrobních zařízení a linek, mohou způsobit zákazy určitých výrobních 

postupů atd. Pro určité podniky však mohou být také místem vzniku nových příležitostí 

(hospodaření s odpady, užívání čistíren odpadních vod) a zaměření se na alternativní 

energetické zdroje. 

 

Politické okolí obor podnikání mohou významně ovlivnit politická rozhodnutí. Je 

hodnocena politická stabilita státu, zahraniční politika a postoje vlády k podnikání. 

 

Legislativní okolí jedná se o prostředí týkající se zákonů, nařízení a právních norem. 

Dochází k regulaci ze strany státu, resp. EU např. v oblasti autorských práv či jeho 

vymahatelnost. 

 

Světové okolí firmy působící na lokálních trzích jsou ovlivňovány postupující 

globalizací. Je sledována potenciální hrozba v podobě válek, terorismu či epidemií. 

Mnohé firmy uvažují o preventivních opatřeních a následné snižování rizik a důsledků. 

(11) 
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2.3.2 Interní analýza 

Interní analýza odhaluje silné a slabé stránky firmy a hledá vlastní konkurenční 

výhodu. Základem je odhadnout a definovat rozsah našich zdrojů a specifických 

předností firmy. Do specifických předností řadíme majetek (stroje, technologie, licence) 

a schopnosti (znalosti a dovednosti managementu). 

Pro analyzování interního prostředí je využíváno několik metod. Mezi nejčastější 

metodu se řadí rozbor pomocí „7S“ faktorů, které podmiňují úspěch firmy. (11) 

 

Model „7S“ firmy McKinsey 

Úspěšná firma je ovlivňována sedmi vnitřními, vzájemně závislými faktory, které se 

musí rovnoměrně rozvíjet. Tyto faktory úspěchu definují rámec „7 S faktorů“. Mezi 

hlavní faktory úspěchu patří:  

- strategie firmy;  

- struktura; 

- spolupracovníci; 

- schopnosti; 

- styl řízení; 

- systémy; 

- sdílené hodnoty. (5) 

   

                                                                         Obrázek 8 Model "7S" firmy McKinsey (5) 

 

Strategie firmy vychází z vize firmy a konkrétního poslání firmy. Strategie firmy bývá 

charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dále dlouhodobým zamýšleným 

směřováním firmy k jednomu cíli nebo k množině cílů, konkrétními možnostmi firmy 

v daném prostředí, které pomáhají tyto cíle uskutečňovat. Ve firmě lze uplatňovat 

soustavu strategií, které na sebe navazují. Nejvýše je tzv. corporate (firemní, 

podnikatelská) strategie, ta určuje základní orientaci firmy. Na ní navazuje tzv. business 

(obchodní) strategie, poslední v hierarchické soustavě je strategie funkční. (5) 
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Obrázek 9 Hierarchie strategií ve firmě (10) 

 

Všechny uvedené strategie by měly být zformulovány na podkladě specifických analýz, 

zaměřených na vnější a vnitřní prostředí firmy a rovněž na identifikaci očekávání. Při 

strategické analýze jde vždy především o to, identifikovat nejvýznamnější jevy a 

procesy ovlivňující rozhodování o strategii, jejichž působení sice v současnosti nemusí 

být významné, ale které budou určovat situaci podniku v budoucnosti. (5) 

 

Struktura firmy základním posláním organizační struktury je optimalizace rozdělení 

úkolů, kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé pracovníky organizace. Organizační 

struktury se vyvinuly do několika základních typů (liniová, funkcionální, liniově štábní, 

divizionální, maticová), jež jsou charakterizovány vývojem od nejjednodušších 

k nejsložitějším. (5) 

 

Spolupracovníci jsou nejdůležitějším zdrojem ke zvyšování výkonnosti firmy. Velmi 

důležitou dovedností manažerského úspěchu je schopnost úspěšně se spolupracovníky 

vyjednávat. Důležitá je přímá komunikace, ale i aktivní spoluúčast zaměstnanců na 

životě své firmy. Pro vedení je podstatné znát motivační zázemí, preference a sklony 

svých zaměstnanců, jedná se především o dlouhodobý proces zacílený na tvorbu firemní 

kultury, jejího image a atraktivitu pro kvalitní spolupracovníky. (5) 
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Schopnosti rozvoj kvalifikace personálu vede ke zvýšení ekonomické, právní a 

informatické gramotnosti. Pro úspěšného manažera jsou podstatné tyto vlastnosti a 

znalosti: 

- výkonnost, rozhodovací schopnosti, odborné znalosti v daném odvětví; 

- dovednost vedle vlastních znalostí a vědomostí; 

- schopnosti a dovednosti v jednání s lidmi, schopnost vyjít s kolegy i 

s nadřízenými, schopnost týmové práce; 

- sdělování a preciznost svých myšlenek; 

- morální kvality. (5) 

 

Styl řízení klasická typologie stylů vedení je členění na styl autoritativní (vylučuje 

zapojení, účast ostatních pracovníků na řízení firmy), demokratický (vyšší míra 

participace podřízených na řízení firmy), styl laissez-faire (volný průběh, ponechává 

značnou volnost pracovníkům na řízení firmy). 

 

Informační systémy pod tento pojem spadají všechny informační procedury (formální a 

neformální), které v organizaci probíhají. (5) 

 

Sdílené hodnoty „ Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot ve firmě 

všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“
 4

 

 

SWOT analýza 

Analýza se skládá ze 4 hlavních částí – silných a slabých stránek dané firmy nebo 

projektu, potenciálních příležitostí a hrozeb. Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení 

se a v nalezení co nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich 

vzájemném porovnání. Poctivá příprava pak přináší ovoce v podobě předcházení rizik, 

využití potenciálů, odstranění nedostatků a včasného podchycení podnikatelských 

příležitostí. Z malé a podceněné komplikace se pak v budoucnu může stát poměrně 

velká a někdy i neřešitelná situace. (21) 

                                                 

4
 RAIS, Karel a DOSKOČIL, Radek. Risk management., 2007, s. 23 
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Obrázek 10 SWOT analýza (26) 

 

SWOT analýza je taktéž využívána pro komplexní vyhodnocení fungování firmy a 

nalezení problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. Její výstupy by měly 

být zohledněny při plánování strategie podniku. Pomocí této analýzy dochází 

k hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí. (21) 

Vnitřní prostředí je ovlivňováno následujícími faktory: 

 Strengths (silné stránky):  přednosti, dovednosti či zkrátka charakteristiky 

jedince či firmy, které jsou přínosné pro dosažení určitých cílů. 

 Weakness (slabé stránky): charakteristiky jedince či firmy, které mohou ohrozit 

dosažení určitých cílů nebo existenci samotnou. (21) 

Vnější prostředí je ovlivňováno následujícími faktory: 

 Opportunities (příležitosti): vnější podmínky, příležitosti, poptávky, které 

mohou být nápomocné dosažení cílů. 

 Threats (hrozby): vnější podmínky, které mohou ohrozit dosažení cílů nebo 

existenci samotnou. (21) 
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Výhodou této analýzy je především jednoduchost, takže každá firma si může vytvořit 

svoji vlastní SWOT analýzu v poměrně krátké době. Avšak za předpokladu, že se na její 

realizaci bude podílet velké množství pracovníků z celé organizační struktury. 

V případě, že bude na vytvoření analýzy pracovat menší okruh pracovníků, hrozí 

zkreslený závěr a to může vést k ohrožení úspěšnosti celé firmy či projektu. (10) 

Součástí marketingové SWOT analýzy je také finanční analýza, která má vliv na firmu 

jako celek a pomáhá identifikovat slabé stránky firmy, které by mohly firmě v budoucnu 

způsobit firmě těžkosti. (10) 

2.4 Finanční analýza 

Tato analýza je neoddělitelným prvkem podnikového řízení, představuje 

systematický rozbor získaných dat, které jsou k dispozici především v účetních 

výkazech. Ve finanční analýze je zahrnuta minulost, současnost a zároveň předpovídá 

budoucí finanční podmínky. (6) 

 

Obrázek 11 Schéma finanční analýzy (8) 

Cílem finanční analýzy je zhodnocení finančního zdraví firmy, přičemž vybrané 

ukazatele finanční analýzy často tvoří součást hodnocení firmy při získávání 

bankovních úvěrů a jiných finančních zdrojů pro zajištění fungování firmy. Základním 

Podnik 

Účetní výkazy 

Finanční analýza 

 

Finanční řízení 

Podnik vede účetnictví a provede účetní audit 

na konci každého účetního období 

Finanční analytik shromáždí všechny 

podklady a provede potřebnou finanční 

analýzu 

Na základě zjištěných informací je započato 

řízení a nutné změny, které povedou 

k naplnění firemní strategie 
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cílem finanční analýzy je tedy dosahování finanční stability, kterou můžeme hodnotit 

pomocí dvou základních kritérií: 

- schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat 

vložený kapitál; 

- zajištění platební schopnosti podniku. (6) 

Postup finanční analýzy 

Podle Synka probíhá postup provádění finanční analýzy následovně:  

 

1. Seřazení a úprava položek v rozvaze, výsledovce a výkazu cash flow.  

2. Analýza absolutních ukazatelů podle času pomocí bazických nebo řetězových 

indexů, popřípadě odvozením trendů podle regresní a korelační analýzy či 

pomocí grafů.  

3. Analýza výkazů sestavených v procentním vyjádření v čase i mezipodnikově.  

4. Výpočet poměrových ukazatelů.  

5. Srovnání poměrových ukazatelů buď skrz průměry v odvětvích (komparativní 

analýza) anebo porovnání se standardními či prahovými hodnotami. Dále je 

možné srovnání s konkurenčními podniky anebo s nejlepším podnikem v oboru.  

6. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase.  

7. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli.  

8. Výpočet a hodnocení dalších ukazatelů – to se většinou týká absolutních 

ukazatelů, jako je například EVA.  

9. Aplikace specifických postupů – zde je možno provést například SWOT 

analýzu.  

10. Návrh na opatření – konečná fáze, kdy byla odhalena slabá a silná místa 

podniku.   Tato zjištění nám tak slouží jako podklad pro finanční plánování, 

prognózování a řízení. (12) 

2.4.1 Metody finanční analýzy 

Finanční ukazatelé jsou základem metod finanční analýzy. Mezi základní 

(elementární) metody využívané při finanční analýze patří zejména metody popsané 

v tabulce 2. Další metody jsou složitější např. matematicko – statistické, kam řadíme 

bodové odhady, empirické distribuční funkce či korelační koeficienty a nestatistické 
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metody, jako fuzzy množiny, expertní systémy nebo gnostická teorie neurčitých dat. 

Tyto nástroje jsou však používány především na specializovaných pracovištích 

univerzit, či výzkumných pracovištích. (7) 

 

ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

analýza absolutních ukazatelů 

horizontální analýza (analýza trendů) vertikální analýza (procentní rozbor) 

analýza tokových ukazatelů 

výnosů nákladů zisku cash flow 

analýza rozdílových ukazatelů 

čistý pracovní 

kapitál 

čisté pohotové 

prostředky 

čistý peněžní 

majetek - 

analýza poměrových ukazatelů 

likvidity rentability aktivity zadluženosti 

 

Tabulka 3 Základní metody finanční analýzy (7) 

 

 Analýza absolutních ukazatelů 

Využívají informace získané přímo z účetních výkazů, proto se nazývají absolutní. Tyto 

ukazatelé vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému, jsou velmi citlivé na velikost 

podniku, což znemožňuje nebo komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků 

různých podniků, můžeme je však dobře využít v porovnávání v rámci jednoho 

podniku. Metoda absolutních ukazatelů využívá horizontální a vertikální metody 

analýzy.  

Horizontální analýza sleduje vývoj (trend) zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve 

vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Zjistí se z ní vývoj určité položky, 

může nám taky předpovědět možný budoucí stav. (2) 

Vertikální analýza (procentní) se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Jde 

vlastně o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě 

aktiv a pasiv, zároveň usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s  předchozím obdobím 

a porovnání hodnoceného podniku s jinými firmami podnikajícím ve stejném oboru.  
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Vertikální analýza se nazývá proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolu. (6) 

 

 Analýza tokových ukazatelů  

Zabývá se analýzou základních účetních výkazů. Jedná se o výkaz zisku a ztráty a 

výkaz cash flow. Zisk je typickým tokovým ukazatelem. Výkaz cash flow podává 

informaci o přírůstku či úbytku peněžních prostředků a peněžního krátkodobého 

likvidního finančního majetku, který je snadno a pohotově směnitelný. (2) 

 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

K metodám s využitím rozdílových ukazatelů patří analýza fondů finančních 

prostředků. Zaměřuje se především na čistý pracovní kapitál, který slouží k určení 

optimální výše každé položky oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené 

výše. Je dobrým nástrojem při hledání vhodného způsobu financování oběžných aktiv. 

 

Čistý pracovní kapitál je takovým ukazatelem, který znázorňuje rozdíl mezi oběžnými 

aktivy, které nelze použít jiným způsobem než k úhradě splatných krátkodobých 

závazků. Je definován také jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji. Ukazatel má významný vliv na platební schopnost podniku. (2) 

 

Obrázek 12 Čistý pracovní kapitál (2) 

Čisté pohotové prostředky je ukazatel, který určuje okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Čisté pohotové prostředky vycházejí z pohotových peněžních 

prostředků. 

Čistý peněžní majetek je kombinace mezi čistým pracovním kapitálem a čistými 

pohotovými prostředky, který je však při výpočtu ponížen o zásoby. (2) 
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 Analýza poměrových ukazatelů 

Podstatou poměrové analýzy je, že dává do poměru položky rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty, příp. cash flow.  Mezi základní ukazatele této analýzy patří likvidity, rentability, 

aktivity a zadluženosti. 

Ukazatele likvidity poukazují na schopnost podniku splácet krátkodobé závazky, 

poměřují to, čím je možné platit, s tím, co je nutné zaplatit. Nedostatek likvidity vede 

k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, které se při podnikání 

objeví nebo není schopen hradit své běžné závazky. 

Ukazatelé likvidity mají tvar podílu toho, čím je možno platit vůči tomu co je nutno 

zaplatit. Dle názvu a obsahu jednotlivých ukazatelů se zpravidla používají tři základní 

ukazatele. (11) 

Běžná likvidita vyjadřuje kolikrát, pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje podniku. 

Pohotová likvidita ze svých výpočtů vylučuje zásoby, jelikož nejdou rychle 

přeměnit na peněžní prostředky. 

Okamžitá likvidita je ukazatelem vyjadřující okamžitou schopnost podniku 

uhradit své krátkodobé závazky 

Pro interpretaci výsledku platí doporučované rozmezí, ve kterém by se měla daná 

likvidita pohybovat, viz tabulka 4. (2) 

 

likvidita běžná pohotová okamžitá 

doporučované rozmezí 1,5 - 2,5 1 - 1,5 0,2 - 0,5 

Tabulka 4 Doporučené hodnoty jednotlivých likvidit (2) 

 

Ukazatelé rentability jsou měřítkem schopnosti dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. K základním 

ukazatelům patří: 

 Rentabilita celkového kapitálu zkráceně ROA vyjadřuje celkovou efektivnost 

firmy, její výdělečnou schopnost a taky produkční sílu. Ukazatel hodnotí výnosnost 

celkového vloženého kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. (2) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel, který zpravidla využívají 

především vlastníci (investoři) a díky němuž zjišťují, jaký výnos, který je spojen 
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s určitým rizikem jim přináší investovaný kapitál. 

 Rentabilita tržeb (ROS) tento ukazatel je používán v praxi zejména k určení 

ziskové marže. Výsledkem tohoto ukazatele je poměr mezi výsledkem hospodaření a 

tržbami upraveny dle potřeb ukazatele.  

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) tento ukazatel je 

považován za jeden z klíčových, protože hodností podnikatelskou činnost podniků, 

vyjadřuje totiž, s jakou efektivností působí kapitál v podniku bez závislosti na 

finančním zdroji. 

Pro interpretaci výsledku platí doporučované rozmezí, ve kterém by se měly dané 

ukazatele pohybovat, viz tabulka 5. Hodnoty jsou v procentech. (6) 

 

ukazatel ROA ROE ROS ROCE 

doporučené 

rozmezí 8 - 12 

aktuální výnosnost 

státních dluhopisů 6 12 - 15 

Tabulka 5 Doporučené hodnoty ukazatelů rentability (6) 

Ukazatele aktivity jsou ukazatelé, které mají návaznost na ukazatele rentability.  

Ukazatele aktivity jsou měřítkem schopnosti společnosti využívat investované finanční 

prostředky a zároveň měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích 

aktiv a pasiv. Vyjadřují, jak efektivně organizace využívá své zdroje. (2) 

 Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem, který představuje, kolikrát se 

celková aktiva obrátí za rok. Tedy jak jsou aktiva využívána společností při tvorbě 

tržeb. 

Obrat zásob je hodnotou, která udává, kolikrát za rok se přemění zásoby 

v ostatní formy oběžného majetku. Vyjadřuje poměr tržeb a průměrného stavu zásob. 

Doba obratu zásob představuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku 

vázány až do fáze jejich spotřeby či do fáze jejich prodeje. Nejvýhodnější situace pro 

podnik je, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím je to lepší. 

Doba obratu pohledávek je doba po, kterou musí firma čekat, než dostane za již 

prodané výrobky a služby zaplaceno. Tedy, jak dlouho je majetek vázán ve formě 

pohledávek. Firma svým odběratelům po tuto dobu poskytuje tzv. obchodní úvěr. 

Doba obratu závazků je doba, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Po tuto dobu firma využívá od svých dodavatelů bezplatný obchodní úvěr. Pro 
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interpretaci výsledku platí doporučované rozmezí, ve kterém by se měly dané ukazatele 

pohybovat, viz tabulka 6. (6) 

ukazatel 

obrat 

celkových 

aktiv 

obrat 

zásob 

doba 

obratu 

zásob 

doba obratu 

pohledávek 

doba obratu 

závazků 

doporučované 

rozmezí 1,6 - 2,9 9 

co 

nejkratší 

podle 

obchodní 

politiky 

firmy 

delší než 

doba 

obratu 

pohledávek 

Tabulka 6 Doporučované hodnoty ukazatelů aktivity (6) 

 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují skutečnost, zda jsou aktiva podniku financována 

z cizích zdrojů (dluhu). Podstatou daných ukazatelů je nalezení určitého kompromisu 

mezi poměrem vlastního a cizího kapitálu při financování podnikatelské činnosti 

k tvorbě kapitálové struktury, hlavním ukazatelům patří zejména: 

 Celková zadluženost vyjadřuje poměr kdy, v čitateli je hodnota cizího kapitálu, 

tedy ty prostředky, které podniku byli poskytnuty věřiteli a ve jmenovateli celková 

aktiva podniku. Výsledek říká, že čím vyšší bude jeho hodnota, tím větší je celková 

zadluženost. 

  Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr, v němž jsou aktiva společnosti 

financována penězi vlastníků. Je považován za jeden z nedůležitějších poměrových 

ukazatelů zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace. (6) 

Ukazatel úrokového krytí slouží ke zjištění, zda je pro podnik dluhové zatížení 

únosné a udává kolikrát je zisk větší než úroky, tedy jak velký je bezpečnostní „polštář“ 

pro věřitele. Platí, že je-li rentabilita vyšší než maximální úroková míra, existují 

podmínky pro další zadlužování firmy. (2) 

2.4.2 Analýza soustav ukazatelů 

Tyto výše zmíněné metody patří do standardních ukazatelů, mající jen omezenou 

vypovídací schopnost. Proto existují další metody, které vyhovují určitým analytickým 

potřebám, zaměřující se i na další stránky podniku než jenom na výkonnost. Využívají 

se proto soustavy ukazatelů, které tento problém eliminují. (7) 
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 Bankrotní model 

Cílem bankrotního modelu je identifikovat zda firmě v budoucnosti hrozí bankrot. 

Model vychází ze situace, že firma má problémy s likviditou, s výší čistého pracovního 

kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. 

Model IN05 Index důvěryhodnosti je metoda využívaná pro komplexní hodnocení 

české firmy v českém prostředí. Jedná se o souhrnnou metodiku odvozenou 

matematicko-statistickými postupy. Model IN přiřazuje důležitost jednotlivým 

poměrovým ukazatelům zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity, které jsou zadány 

rovnicí. (7) 

 

 Bonitní model 

Je založen na diagnostice finančního zdraví firmy za pomocí bodového hodnocení za 

jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Firma se zařazuje dle určitých bodů do určité 

kategorie. 

Quick test hodnotí stav firmy pomocí čtyř ukazatelů, které odrážejí celý 

informační potenciál účetních výkazů. Ukazatele je možné určit tak, že se analyzují dvě 

různé skupiny firem a to skupina firem s velmi dobrou finanční situací a skupina 

s velkými problémy v platební schopnosti a likviditě. (7) 

 

 

ukazatel 

x1 (%) x2 (%) x3 (%) x4 (%) 

finanční stabilita výnosová situace 

ukazatel vypovídá o: 

kapitálové 

síle zadlužení 

finanční 

výkonnosti výnosnosti 

známka hodnocení: 

výborný (1) >30 <3 >10 >15 

velmi dobrý (2) 20 - 30 3 - 5 8 - 10 12 - 15 

průměrný (3) 10 - 20 5 - 12 5 - 8 8 - 12 

špatný (4) 0 - 10 12 - 30 0 - 5 0 - 8 

ohrožen insolvencí (5) <0 >30 <0 <0 

Tabulka 7 kritérií hodnocení Quick testu (7) 
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3 Analýza problému a současná situace 

 V této části práce se zaměřím na hodnocení současného stavu podniku 

prostřednictvím analytických ukazatelů, dále na základě zjištěných skutečností 

vypracuji můj návrh řešení nedostatků a optimalizaci výhod pro dosažení co nejlepší 

celkové stability a prosperity podniku. 

 

3.1  Strategická analýza  

 Tento analytický nástroj (viz. Kapitola 2.3 dále jen k. 2.3), je velmi důležitý 

z hlediska hodnocení současného stavu, pro odhalení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, dále velmi účinným způsobem napomáhá odhalit všechny činitele, 

jež nějakým způsobem ovlivňují náš podnik z vnějšího či vnitřního prostředí a dokáže 

nás informovat o existujících vazbách mezi jednotlivými faktory. 

3.1.1 Analýza makrookolí SLEPT(E)  

SLEPT(E) analýza se zabývá hodnocením širokého vnějšího prostředí, na 

základě jejíchž výsledků, bychom měli mít analyzované jednotlivé okolní trendy pro 

vytvoření budoucí firemní strategie. 

 

 Sociální prostředí 

Trh práce, nezaměstnanost a geografická aspekty: 

V roce 2012 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 10,7 tisíce na 10 516 tisíce. 

Počet živě narozených převýšil počet zemřelých pouze o 400 osob.  Počet 

nezaměstnaných osob dosáhl 379,5 tisíc, meziročně se celkový počet nezaměstnaných 

zvýšil o 44,2 tis. osob., míra nezaměstnanosti dosáhla v lednu 2013 7,0 % a meziročně 

se zvýšila o 0,2 procentního bodu.  

 Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných osob se odrazil i v nárůstu počtu 

osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se 

meziročně zvýšil o 19,0 tis. a dosáhl 162,1 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných 

z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 42,7%. (17) 
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Tabulka 8 Vývoje počtu obyvatel ve Zlínském kraji (19) 

Zlínský kraje má k 31. prosinci 2012 celkem 587 693 obyvatel. Proti stavu na konci 

roku 2011 ubylo v kraji celkem 1 337 občanů. Z tabulky je patrný úbytek obyvatel 

v kraji v téměř stejném počtu kromě roku 2012, kde byl odliv obyvatel podstatně vyšší.  

Z geografického pohledu je Zlínský kraj resp. Okres Uherské Hradiště velmi dobře 

situován, i přesto, že se nachází v okrajové části České republiky, je poměrně velmi 

dobře propojen s okolními oblastmi, neboť je umístěn na hlavní dopravní tepně  E50, 

která vede po nově vybudovaném obchvatu až do Brna, železniční doprava je využívána 

spíše k přepravě osob, ale v menší míře se pomalu začíná rozvíjet přepravování nákladů, 

zejména však k těmto účelům je využíván nový železniční koridor vedoucí z Břeclavi až 

do Přerova. Letecká doprava v daném okresu je možná díky leteckému závodu LET 

Kunovice a.s., který získal nové majitele a vykazuje výrazné oživení hospodářské 

aktivity. Letiště je využíváno v poslední době k přepravě nákladů firmou EVEKTOR, 

hlavně pro transport automobilových a elektronických komponentů do Ruska a na 

Ukrajinu.  
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Obrázek 13 Vývoj nezaměstnanosti v ČR (17) 
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Z grafu míry nezaměstnanosti je patrný nežádoucí vývoj, který se od velmi dobrého 

výsledku 3,8 % v roce 2008 rapidně zvýšil, v následujícím roce, s výjimkou roku 2011, 

kdy částečně došlo k oživení ekonomiky po celosvětové krizi v minulém roce, tj. 2012 

objevili nové obavy ze vzniku nové hospodářské recese zapříčiněné velkou zadlužeností 

států EU a USA. V roce 2012 dosáhla průměrná mzda výše 25 101 Kč, v meziročním 

srovnání činil přírůstek 665 Kč (2,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené 

období o 3,3 %, reálně se mzda snížila o 0,6 %. Ve Zlínském kraji je průměrná mzda ke 

konci roku 2012 podstatně nižší a to 22 173 Kč. (17) 

 

Kvalifikace a dostupnost pracovní síly: 

 

Oblast 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Základní věkové skupiny Index 

stáří (%) 

Průměr 

věku 0 - 14 let 15 - 64 

let 

65 a více 

let 

Česká republika 10 505445 1 541241 7 262 768 1 701436 110,4 41,1 

Praha 1 241 664 164 659 863 497 213 508 129,7 41,9 

Zlínský kraj 589 030 83 903 406 257 98 870 117,8 41,4 

Uherské Hradiště 143 814 20 118 99 272 24 424 121,4 41,5 

Tabulka 9 Věková struktura obyvatel (17) 

 

Z tabulky je zřejmé, podle ukazatele indexu stáří, že obyvatelstvo v okresu Uherské 

Hradiště je poměrně zestárlé, tzn., že se zde nachází poměrně vysoký počet lidí starších 

65 let, resp. důchodců. Obyvatel ve věkové skupině 15 – 65 let je v okresu Hradiště 

téměř 100 000. S porovnáním skupiny do 14 let a skupinou nad 65 let je zřetelné, že 

důchodci téměř o 4100 osob převyšují druhou skupinu, proto lze potvrdit stárnoucí 

trend obyvatelstva v tomto okrese. Mezi žadateli je nejvíce vyučených z hlediska 

vzdělání představují v kraji největší podíl mezi uchazeči o zaměstnání vyučení (46,0%). 

Následují osoby se základním vzděláním (17,5 %), s úplným středním vzděláním (16,9 

%), vyučení s maturitou (6,8 %), s vysokoškolským vzděláním (4,6 %) a žadatelé o 

práci s bakalářským vzděláním 1,2 %.  
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Období 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Žáci základních škol 49 683 47 852 46 457 45 816 45 791 

Žáci středních škol 34 366 33 824 33 274 31 509 29 196 

Studenti vysokých škol 10 182 10 934 11 931 11 496 10 756 

Tabulka 10 Struktura počtu vzdělávajících se obyvatel (17) 

 

Kultura a tradice 

Zlínský kraj je svéráznou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství 

přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít 

oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, 

pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, 

jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, 

že se zde setkávají tři národopisné celky: úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné 

Valašsko také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje. Celosvětovému uznání se 

těší Podzámecká i Květná zahrada a arcibiskupský zámek v Kroměříži, které jsou 

zapsány do Listiny světového dědictví UNESCO. Za zmínku stojí Holešov s muzeem 

židovské kultury, gotický hrad Buchlov, barokní zámek v Buchlovicích nebo poutní 

místo Velehrad. Vděčným centrem návštěvníků je i zoologická zahrada se zámkem 

v Lešné nebo Muzeum obuvi ve Zlíně. 

 

 Legislativní faktory 

Podnikání je velmi významným způsobem ovlivňováno legislativním prostředím, tím se 

chápe vliv různých zákonů a právních norem na podnikatelský subjekt. Nejednoznačné 

výklady či chápání jednotlivých legislativ je možné se domáhat práva prostřednictvím 

soudů, které v případě České republiky nejsou považovány za příliš nezávislý a 

spolehlivý způsob získání práva. V mnoha případech byla zřejmá propojenost 

zákonodárné moci s mocí soudní, jež by na základě Ústavy České republiky měla být 

zcela samostatná a nezávislá. Dále je velkým nedostatkem efektivnost řešení 

jednotlivých případů a tím vzniklých nákladů spojených se soudním řízením.  

Podnikatelské subjekty se v ČR řídí hlavně Obchodním zákoníkem – zákon č. 513 / 

1991 Sb., Zákonodárná moc v posledních letech příliš nepřispívá ke zlepšení 
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podnikatelského prostředí, zejména se jedná o neustálé zvyšování sazeb DPH a 

spotřebních daní, což výrazně oslabuje kupní sílu obyvatelstva a tím snižuje poptávku. 

Daně jako takové velmi výrazně zasahují do oblasti podnikání a vzhledem k porovnání 

sazeb u nás a v zahraničí řeší mnohé velké podniky svoji daňovou povinnost zřízením sídla 

v daňových rájích. 

Daňové subjekty působící v České republice podléhají několika různým daním a to:  

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob  

 Daň z přidané hodnoty  

 Daň silniční  

 Daň spotřební  

 Daň z nemovitostí  

 Daň z převodu nemovitostí  

 Daň dědická a darovací  

 

daň (%) 2009 2010 2011 2012 2013 

DPH základní sazba 19 20 20 20 21 

DPH snížená sazba 9 10 10 14 15 

Daň z příjmu PO 20 19 19 19 19 

Daň z příjmu FO 15 15 15 15 15 

Tabulka 11 Vývoj sazeb daní (14, 20) 

 

Z tabulky jsou patrné zvyšující se sazby DPH, které se výhledově neplánují měnit, na 

rozdíl od daní z příjmu, které se od počátku vzniku České republiky snižovali, jejich 

změna se má projevit u daně z příjmu fyzických osob zavedením progresivní daně ve 

výši až 38 % u nejvyšší skupiny příjmů a u daně z příjmu právnických osob 21 % sazba 

daně, ovšem tyto sazby jsou do značné míry ovlivněny parlamentními volbami v roce 

2014. 

 

 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňující podnikatelskou činnost jsou velmi důležitým činitelem, 

výrazným způsobem působí na hospodářskou činnost a finanční stabilitu podniku. V 

posledních několika letech podniky zaznamenali sílu a vliv tohoto faktoru na ně. 
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Obrázek 14 Vývoj Ukazatele HDP ČR (22) 

 

Graf vývoje HDP s meziročním porovnáním sumarizuje hospodářské výsledky podniků 

působících na území České republiky. Dále je zde vidět obrovský vliv a propojenost 

ekonomik celého světa s ČR a ukazuje, jak jsme závislí na mezinárodním obchodu. 

Krize v USA se téměř okamžitě projevila v Evropě a hned poté i nás, což je patrné 

z grafu na konci 3Q/08 a hluboký propad ekonomiky v roce 2009. Po mírném oživení 

v letech 2010 a 2011 se HDP začalo v roce následujícím opět dostávat do záporných 

čísel až na meziroční 1,7 % pokles za rok 2012.   

 

Obrázek 15 Vývoj ukazatele inflace ČR (22) 

 

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2012 

proti průměru roku 2011 byla 3,3 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce 2011 

a nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky. V porovnání s rokem 2008, kdy dosahovala 

inflace 7,5 % s propojením velmi nízké nezaměstnanosti, ekonomika vykazovala velmi 

dobrou kondici, přišel pád na téměř nulovou inflaci v následujícím roce zapříčiněný 

celosvětovou krizí. 
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Obrázek 16 Vývoj velikosti tržeb průmyslu (22) 

 

Roční výsledek české průmyslové výroby za rok 2012 rozhodně nenadchnul s poklesem 

o 4,1 % oproti roku minulému. Vstup do nového roku nebyl nijak pozitivní, v podstatě 

český průmysl navázal na slabé výsledky z konce loňského roku. Zatímco se slabou 

domácí poptávkou český průmysl žije již po mnoho čtvrtletí, prohloubení recese v 

eurozóně v závěru loňského roku včetně poklesu německé aktivity se na číslech českého 

průmyslu začíná projevovat právě nyní. 
5
 

Výhled pro nadcházející měsíce není příznivý, a to zejména kvůli globálním potížím 

automobilového průmyslu. Z pohledu České republiky je varující zejména klesající 

trend registrací aut v Německu i v Evropě jako celku. Celkově očekáváme, že se česká 

průmyslová výroba za celé první čtvrtletí poklesne o 0,2 %, od druhého čtvrtletí pak 

očekáváme začátek oživení. Tomu by měla napomoci i slabší koruna vůči euru, která 

pomáhá našim exportérům. V celoročním vyjádření by ale měl průmysl zaznamenat 

pokles o 1,9 %. 

                                                 

5
 Makroekonomika: Průmysl. Kurzy [online]. 2012 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/  
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Obrázek 17 Vývoj kurzu Eura vůči Koruně (22) 

 

Graf vývoje Eura vůči koruně zobrazuje poměrně stabilní kurz pohybující se v rozmezí 

24 – 26 Kč/ 1 Euro. Velký výkyv byl těsně před počátkem krize, kdy koruna velmi 

posilovala až k 23 za Euro, v tomto období byla tuzemská ekonomika ve velmi dobré 

kondici. Krize a taky monetární politikou ČNB došlo k oslabení koruny pro posílení 

exportu, kurz koruny spadl téměř k 30 Kč/ 1 Euro. 

 

 Politické faktory 

Současná politická situace v České republice je obrazem vyrovnaností koalice a 

opozice, což se odráží v křehkosti parlamentu. Od posledních voleb se ukázala 

vyrovnanost voličů smýšlejících levicově a pravicově, k tomu aby vítězná strana ODS 

mohla s koalicí vládnout, musela se svými politickými partnery vyjednávat 

kompromisní řešení, museli mnohdy ze svého programu ustoupit. Řada reformních 

kroků byla pro obyvatelstvo nepopulární. 

Snad jediným chvályhodným činem je snaha koalice snižovat zadluženost České 

republiky a snižování schodku veřejného rozpočtu, avšak kroky, které provedl ministr 

financí Miroslav Kalousek, se odráží zejména na nízko příjmových občanech, jak nižší 

tak střední vrstvy obyvatel. 

Zahraniční politika České republiky 

Česká zahraniční politika je v důležitých otázkách nekonzistentní, reaktivní a postrádá 

strategický rozměr. Priority zahraniční politiky jsou nezřetelné, protože schopnost 

oddělit podstatné od méně důležitého vyžaduje dlouhodobou strategickou rozvahu i 
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politickou odvahu – a obojího se v současné situaci české zahraniční politice nedostává. 

Důsledkem jsou opatrnické postoje, které kromě občasného trucování v evropských 

otázkách nevedou k jasné, viditelné mezinárodní iniciativě, jež by se opírala o dobře 

vyjednaný a pevný domácí konsensus. (15) 

 

 Technologické faktory  

Úroveň technologického vybavení je dána především pozicí vědy a výzkumu v daném 

státě, proto je hlavním cílem vlády transformovat český výzkum a vývoj tak, aby 

podporu získal přednostně výzkum vysoké kvality, schopný konkurovat na evropském 

výzkumném poli. V současnosti jsou prostředky značně roztříštěné, podpora je navíc 

nesoustavná a je nedostatečně zohledňována skutečná kvalita výzkumu a použitelnost 

jeho výsledků. Česká věda nestagnuje, jde kupředu. Stoupá počet kvalitních vědeckých 

publikací i zaregistrovaných patentů, ale i výstupů v dalších kategoriích. Je důležité brát 

na vědomí, že držet krok s vyspělým světem není snadné, protože ani ten nestojí na 

místě. 

 

Obrázek 18 Vývoj výdajů na vědu a výzkum (16) 

Z grafu je zřetelný růstový trend výdajů na výzkum a vývoj. Významný růst těchto 

výdajů nastal zejména od roku 2004, ve kterém vstoupila Česká republika do Evropské 

unie, kdy se k výdajům ze státního rozpočtu přidaly dotace na výzkum z pokladny EU.  

Usnesením z roku 2011 vláda schválila Národní inovační strategii (NIS). České 

republiky. Její koncepční východiska a cíle budou využity mimo jiné pro aktualizaci 
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Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015. Hlavním cílem NIS 

je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje 

konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, 

pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. (16) 

 

 Ekologické faktory 

Základním účelem politiky životního prostředí je poskytovat rámec a vodítko pro 

rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, místní úrovni, směřující k dosažení 

dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí. 

Politika životního prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného rozvoje, na 

pokračování integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a na 

zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, 

projektů a činností.
6
 

3.1.2 Analýza mikrookolí Porterův model 

 Pomocí Porterova modelu pěti sil, který je vhodný pro odhalení jednotlivých sil 

a jejich působení na podnik. Intenzita a směr působení sil významně ovlivňuje zisk z 

podnikatelské činnosti daného podniku. 

 

 Hrozba substitutů 

V oblasti předmětu podnikání společnosti FIMES neexistuje téměř žádná hrozba ze 

strany substitutů, protože výrobky vyráběné společností jsou jedinečné a nejdou 

nahradit žádným jiným výrobkem, dokonce ani výroba z jiného materiálu nepřichází 

v současné době v úvahu.     

       

 Hrozba vstupu nových firem na trh  

Konkurence je velmi široká a v posledním období investovala velké prostředky do 

modernizace a zvyšování kapacit, je nezbytné rozpoznat kdo všechno je pro podnik 

konkurencí a uvědomění si, že není na trhu sama. Zklamání zákazníka je obzvlášť 

v dnešní složité době velmi tvrdě potrestáno a jeho návrat je velmi složitý. Tato fakta je 

                                                 

6
  Environmentální politika: Nástroje. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2012 [cit. 2013-03-21]. 

Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje 
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nutné brát jako potenciální hrozbu v dalších obdobích. Stabilní pozici společnosti na 

trhu v této oblasti umožňuje zatím odpovídající know-how a dobré reference od 

renomovaných firem dodávajících následně technické výlisky společnosti FIMES a 

nástrojů hlavně do automobilového průmyslu.  

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost za dlouho dobu své existence si dokázala vytvořit poměrně silnou 

zákaznickou základnu, kterou se snaží stabilizovat dlouholetými smlouvami o 

spolupráci. V posledních letech byly realizovány dodávky odlitků a forem přibližně 190 

zákazníkům, z tohoto počtu bylo kolem 60 zahraničních zákazníků z 15 zemí. Na 

základě dosažených celoročních objemů prodaných výrobků a služeb je sestaven 

následující přehled hlavních zákazníků.  

Největší podíl exportu směřuje do SRN (47%), Francie (32%) a Velké Británie (7%). 

Většina výrobků je dodávána do letectví a obranného průmyslu. Z prodeje odlitků tvořil 

export více než 51%. (3) 

 

V roce 2011 se společnost zúčastnila těchto veletrhů a výstav: 

• HANNOVER MESSE (Hannover, SRN) - všeobecný strojírenský veletrh 

• MIDEST (Paříž, Francie) - mezinárodní veletrh průmyslových subdodávek 

• MSV (Brno, ČR) - účast v rámci sdružení Svazu sléváren přesného lití.  

Účast na těchto veletrzích byla kromě nezbytného získávání nových kontaktů také 

využita k řadě jednání se stávajícími odběrateli. 
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Obrázek 19 Tabulka hlavních odběratelů společnosti (3) 

 

Stále se zvyšující nároky zákazníků v oboru výroby přesných odlitků, přesného 

obrábění a prototypových dílů, vyžadují maximální technickou i výrobní flexibilitu a 

průběžné zlepšování a udržování technické úrovně strojního vybavení, konstrukčních a 

programovacích prostředků. 

V posledních letech se pozici největšího zákazníka dostala společnost A. Raymond 

Jablonec nad Nisou, která se zabývá výrobou speciálních upínacích systémy z kovů a 

plastů pro automobilový průmysl a upínací prvky pro závitová spojení. Lze jednoznačně 

konstatovat, že tento odběratel je pro společnost FIMES velmi důležitý a je nutné 

udržovat vzájemnou spolupráci včetně dobré komunikace na vysoké úrovni, neboť se 

podílí na tržbách podniku téměř 1/10. Další dva zákazníci tedy EADS/GDI 

SIMULATIONN a HDO GmbH jsou spolu s A. Raymond v součtu podílu tržeb klíčoví, 

protože dohromady tvoří 1/4 celkových tržeb společnosti FIMES. 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

V pozici odběratele má společnost FIMES zcela opačné postavení, neboť vlastní 

finanční zdroje a je poptávajícím subjektem, který si diktuje podmínky při nákupu a 

v případě zklamání či nespokojenosti s určitým dodavatelem se obrátí na jiného, neboť 

společnost má dostatečný počet dodavatelů materiálu a všeho ostatního zboží, 

potřebného ke svojí výrobní činnosti a tím k uspokojování potřeb svých zákazníků. 

Důležitým prvkem je také měnový a devizový vývoj, který svým příznivým či 
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nepříznivým vývojem může znatelně ovlivnit produkci. Je důležité sledovat 

makroekonomické ukazatele, jako jsou např. inflace, míra nezaměstnanosti, devizové 

kurzy, devalvace atd. Aktivně řídí platební podmínky tak, aby nebyly ohroženy toky 

peněz a nedocházelo tak z důvodu krátké splatnosti k problémům s cash-flow.   

 

 Míra konkurence na trhu  

Ve firemním okolí je velké množství malých firem zabývajících se slévárenstvím či 

výrobou nástrojů. Konkurenci pro FIMES představují zejména při výrobě jednodušších 

výrobků v malých až středně velkých sériích, avšak začínají zasahovat i do větších až 

velkých výrobních sérií. Složitější díly jsou už konkurence o poznání menším množství 

z důvodu technologické náročnosti, protože málokterá společnost v  okolí má 

k dispozici různorodou technologii potřebnou k výrobě složitých dílů. Společnost 

FIMES se opírá zejména o dlouholetou tradici holdingu MESIT a.s., a vysoké úrovně 

technologické vyspělosti. Ovšem konkurence se rozvíjí velmi rychle, což je pro ni 

stabilní nebezpečí. 

 Dnes i malé firmy dokážou v poměrně krátkém časovém horizontu se přiblížit a zvětšit 

tak konkurenci na trhu, zároveň však v mnohých případech nedisponují potřebnými 

certifikáty kvality, nedodržují bezpečnostní předpisy a někdy až doslova ignorují 

ekologické aspekty podnikání, na které je obzvlášť v dnešní době kladen velkých důraz. 

Tyto skutečnosti jsou opomíjeny menšími konkurenčními firmami zejména z důvodu 

vyšších nákladů, které mohou být v jejich případech při rozvoji své ekonomické aktivity 

otázkou „života a smrti.“  

3.1.3 Interní analýza McKinseyho model 7S 

Strategie vnitřního prostředí společnosti vytvořili model 7S, který může 

významně napomoci při odkrytí faktorů napomáhajících v dosahování firemních cílů, či 

faktorů, které dosahování cílů blokují. Model 7S zobrazuje 7 základních oblastí, které 

manažeři musí brát v úvahu, pokud chtějí, aby vybraná strategie byla úspěšná. Všechny 

faktory jsou ve vzájemné závislosti, i když je jejich význam odlišný nelze žádnou oblast 

vynechat. (24) 
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 Strategie firmy 

 Pokračovat v započatém trendu přehodnocování existujících zákazníků ve 

smyslu výběru klíčových zákazníků, kteří jsou pro obchodování významní z 

hlediska objemu dodávek, ekonomické výhodnosti a dlouhodobosti dodávek, 

 Navazovat dlouhodobé smluvní vztahy, které budou zajišťovat výrobní náplň 

na delší časová období, 

 Co nejvíce se zaměřit na uplatnění dodávek odlitků v nejnáročnějších a 

ekonomicky nejvýhodnějších oborech jako jsou letectví, elektrotechnika, 

speciální technika, optika, medicínská technika apod., 

 Vytvářet technicko-organizační předpoklady pro zvyšování objemu dodávek 

odlitků, včetně doplňujících technologických operací, 

 Zvýšit podíl exportních zakázek na 50 % celkového objemu výroby. Udržet 

pozici mezi výrobci středně náročných forem v České republice, 

 Rozšířit počet dlouhodobých významných zákazníků v tuzemsku i zahraničí, 

 Trvale usilovat o co nejkvalitnější zabezpečování technické přípravy i výroby 

forem a tím dosahovat kvalitní plnění dodávek ve smluvních termínech, 

 Maximalizovat soběstačnost ve výrobě a úpravách forem pro přesné lití, 

 Optimalizovat řízení a plánování obrábění odlitků tak, aby byly 

minimalizovány externí kooperace v této oblasti, 

 Podíl výroby, oprav forem a obrábění usměrňovat dle tržní situace v poměru 

výroba forem 75/25 opravy forem.7
 

 

 Struktura firmy 

K organizační struktuře (viz. Kapitola 1.1.6.), společnosti FIMES lze konstatovat, že se 

jedná o liniově štábní strukturu, jež hlavní odborný štáb spadá pod vedení kvality, neboť 

právě tu FIMES shledává jako nejdůležitější pro dosahování ziskovosti ekonomické 

činnosti při maximální spokojenosti svých zákazníků. Nižší úroveň vedení je rozčleněna 

do šesti samostatných podnikových útvarů a v případě útvaru řízení provozu 

nástrojárny, který je nadřízen vedení technické kanceláře, jejímž úkolem je projektová 

dokumentace pro výrobní činnost nástrojárny. Útvar, řízení provozu slévárny, který 

                                                 

7
 MESIT. Firemní materiál. Uherské Hradiště, 2011 
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zahrnuje samotnou výrobu slévárenských výrobků, přispívá odborný štáb technologií, 

jež spolu s oddělením technické přípravy výroby k dosažení, co nejefektivnější systému 

řízení, zpracování a naplánování výroby. (3) 

 Spolupracovníci 

Zaměstnanci společnosti FIMES, a.s. se řídí preambulí, jíž přijímají a respektují etický 

kodex zaměstnance jako jeden ze svých morálních závazků. Uvědomují si, že jeho 

akceptování se výraznou měrou podílí nejen na rozvoji interpersonálních vztahů uvnitř 

společnosti, ale i na rozvoji vztahů vůči současným a potencionálním zákazníkům, 

tuzemským i zahraničním obchodním partnerům a v neposlední řadě na rozvoji vztahů 

vůči široké veřejnosti. Etický kodex sice není obecně závazným právním předpisem, ale 

svou náplní a posláním doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů. Celý 

pracovní tým společnosti FIMES, a.s. si uvědomuje, že základní hodnoty, které má 

každý zaměstnanec ctít a spoluvytvářet jsou odpovědnost, profesionální přístup a 

kvalita. V souladu s rozvojem prosperity firmy je vyvíjena maximální snaha zajistit 

zákazníkům co největší spokojenost s kvalitou práce, dodacími lhůtami i úrovní 

vzájemné kooperace. To vše v duchu zásad tohoto kodexu: (23) 

1. Klást důraz na vysokou kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců, chápat jí jako 

jednu z možností, jak vytvářet nejvyšší hodnoty pro odběratele, 

2. Usilovat o vysokou úroveň všech poskytovaných služeb, 

3. V rámci rozvoje společnosti se snažit být otevřeni inovačním procesům, 

4. Klást důraz na vzájemně otevřenou komunikaci, dostupné informace poskytovat 

seriózně, pravdivě a včasně, 

5. Za základ činnosti se považuje týmová spolupráce a její konstantní udržování, 

6. Respektování ujednaných rozhodnutí, dbát na to, aby byla vždy v souladu s 

platnými zákony, normami, předpisy a obchodními podmínkami, 

7. Podporovat profesionální růst zaměstnanců, 

8. Ctít dobré mezilidské vztahy uvnitř firmy i vně,  

9. Uvědomění si, že zaměstnanci jsou nositeli image firmy, 

10. Ctít vizi, misi i poslání společnosti FIMES a.s.
8
 

                                                 

8
 FIMES: Etický kodex zaměstnance. MESIT [online]. 2012 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://www.fimes.mesit.cz/cs/art/45-eticky-kodex-zamestnance 
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 Schopnosti 

Jako dlouholetý etablovaný výrobce přesných odlitků těží především ze zkušeností 

patnáctiletého fungování společnosti. V oblasti odborné činnosti je kladen důraz na 

inovativní přístup, kreativní řešení problémů, kvalifikované pracovníky a týmovou 

spolupráci všech zaměstnanců firmy. V případě celého holdingu MESIT, a.s., je 

odborná způsobilost získávána prostřednictvím školy MESIT, která je největší 

soukromá střední škola Zlínského kraje a jež díky svému předchůdci, Učňovskému 

středisku národní podnik Mikrotechna, patří mezi nejstarší odborné školy v regionu. Z 

široké škály nabídky je kladen důraz nejen na obory elektrotechnické a strojírenské, ale 

i na tradiční umělecká řemesla.  

Filosofií firmy FIMES, a.s. je vysoká profesní úroveň řídících pracovníků, soulad 

technických znalostí a odborných zkušeností, pružná organizace směřující k maximální 

efektivitě. Vedoucí tým firmy FIMES je složen z pečlivě vybraných odborníků, kteří 

jsou pravidelně školeni tak, aby jejich znalosti byly vždy na nejvyšší úrovni. 

Zaměstnanci firmy FIMES, a.s. se snaží pracovat na vysoké odborné úrovni, využívají 

moderní technologické postupy, akceptují nové trendy, to vše při zachování vysoké 

pružnosti exportu i rychlosti dodání zboží. (23) 

 

Činnost firmy je zajišťována jednak jejími přímými pracovníky, dále dlouholetou 

odbornou a obchodní spoluprací s nezávislými specialisty v oboru. FIMES je připraven 

realizovat přání zákazníka a s respektem k jeho představám i finančním možnostem mu 

pomoci nalézt optimální řešení při hledání konečného tvaru výrobku. Snaží se tak plnit 

roli odborného poradce a garanta technické úrovně výsledného produktu. Management 

společnosti je tvořen místními občany, kteří se angažují ve společenském životě, mají 

eminentní zájem na dobré pověsti své firmy. (23) 

 

 Styl řízení 

Podniková kultura je charakterizována přátelským otevřeným ovzduším, motivací 

pracovníků, jejich velkou odpovědností, smyslem pro jakost a zájmem o výrobky. Takto 

je také podporována a honorována. Firma FIMES nabízí české výrobky, které směle 

konkurují výrobkům z celého světa.  

V oblasti personální politiky je zřejmá snaha o vytvoření stabilního pracovního týmu 
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zkušených odborníků, kteří efektivitou a produktivitou vlastní práce zabezpečí vysokou 

konkurenceschopnost společnosti na tuzemském i zahraničním trhu. V souladu s 

podstatou takto vytyčeného cíle se v oblasti péče o zaměstnance zaměřuje především na 

vytvoření příznivých podmínek pro profesionální a osobní růst zaměstnanců, o 

vytvoření důstojného pracovního prostředí s moderním technickým vybavením. 

Společnost FIMES, a.s. buduje personální politiku na respektu individuálních 

dovedností a možností každého pracovníka, na oboustranné otevřenosti a spolehlivosti v 

rámci vztahů nadřízený – podřízený. (23) 

 

 Systémy 

V současné době se téměř žádný podnik neobejde bez informačních systémů, neboť vše 

je řízeno prostřednictvím počítačů z důvodu větší efektivity a menší časové náročnosti, 

takovou aplikací, kterou využívá i společnost FIMES a je i nejvíce v praxi rozšířena, je 

sada MS Office. Dále se neobejde bez účetních aplikací a v případě povahy výrobní 

činnosti společnosti FIMES jsou nezbytné programy starající se o řízení zásob a 

hospodaření s materiálem, rovněž z důvodu velké technologické náročnosti jsou 

v činnosti přesného lití, konstrukce forem, odlitků CNC programy pro obrábění 

zpracovány v systému UNIGRAPHICS. V moderní 3D tiskárně Dimension SST jsou 

schopni vyrábět prototypové modely metodou Rapid Prototype. Pro využívání všech 

technologií je provoz vybaven potřebnými zařízeními a kontrolními i měřicími přístroji. 

V souladu s plánem rozvoje probíhá i jejich postupná inovace pro předpoklad dalšího 

nárůstu objemu výroby a kvality výrobků. (23) 

 

 Sdílené hodnoty 

Hlavní hodnoty společnosti FIMES jsou rozepsány do v následujících deseti bodech: 

 Profesionalita: veškeré odborné zkušenosti a schopnosti pracovního týmu jsou 

uplatňovány ve prospěch zákazníků, 

 Spolehlivost: za prioritní je považován hotový výrobek v odpovídající kvalitě a 

smluveném čase, 

 Orientace na zákazníka: v komunikaci se stávajícími i potencionálními 

zákazníky je usilování o maximální vstřícnost,  

 Výkon a kvalita: usilování o poskytování služeb, které jsou kvalitnější v 
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porovnání s konkurenčními subjekty, 

 Korektnost: je vnímám jako jeden ze stěžejních předpokladů kvalitní 

komunikace uvnitř i vně společnosti, 

 Inovace: v souvislosti se sílící pozicí je hledání nových inovativních přístupů 

nejen ve výrobním programu, ale i ve fungování společnosti FIMES, a.s. jako 

celku, 

 Slušnost: vzájemnou úctu a slušnost považovat za důležitý předpoklad dobré 

kooperace se zákazníky, obchodními partnery, spolupracovníky i kolegy, 

 Loajalita: loajalitou se rozumí pozitivní prezentaci společnosti FIMES, a.s. na 

veřejnosti, 

 Zodpovědnost: přebírat nejen v oblasti vztahu k zákazníkovi, ale i ve vztahu k 

životnímu prostředí a společnosti, která jich obklopuje, 

 Komunikační otevřenost: zákazník i obchodní partner jsou průběžně 

uvědomováni o důležitém vývoji v rámci firmy a tím si budujeme základnu 

pro další spolupráci.
9
 

3.1.4 SWOT Analýza 

Tato analýza (viz. Kapitola 2.3.2.), je společně s McKinseyho modelem 

hodnocení 7S faktorů dalším nástrojem analýzy interního prostředí společnosti. 

Považuji za nutné ji doplnit neboť, předejít riziku a využít možností a silných stránek, 

díky odstranění slabých stránek a hrozeb, může v dnešní velmi složité době držet 

podnik při „životě,“ ba dokonce může pomoci k zisku a ekonomické stabilitě. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

9
 FIMES: Hodnoty firmy. MESIT [online]. 2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.fimes.mesit.cz/cs/art/45-eticky-kodex-zamestnance 
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 Tabulka 12 SWOT analýza firmy Fimes 

SWOT analýza 

A

n

a

l

ý

z

a 

V
n

it
řn

í 
Pozitivní Negativní 

Silné stránky  Slabé stránky 

silné zázemí MESIT Holding, a.s. malá ziskovost hospodaření 

dlouholetá tradice v oboru nestabilní zákaznická základna 

záruka vysoké kvality výroby slabší propagace výrobků 

vlastnictví certifikátů jakosti absence nejmodernějšího vybavení 

organizace a koordinace výroby zastarávající výrobní zařízení 

moderní výrobní technologie zvyšující se náklady výroby 

etický kodex zaměstnanců    

expanze v zahraničí   

široké spektrum výroby   

dobré jméno společnosti   

V
n

ěj
ší

 

Příležitosti Hrozby 

vstup na další zahraniční trhy vstup nových konkurentů na trh 

možnost získání dalších certifikátů aktuální negativní vývoj na trzích 

zlepšování kvality výroby zdražování vstupních položek 

dodržování smluvních termínů zvyšování vlivu konkurence 

modernizace technologií technologická zázemí konkurence 

růst vzdělanosti zaměstnanců   

čerpání znalostí z výzkumu   

    

    

    

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2 Finanční analýza 

Pomocí ukazatelů finanční analýzy (viz. Kapitola 2.4) a pro lepší komplexní 

přehled o ekonomické stabilitě a finančním zdraví podniku, použiji bankrotní a bonitní 

model. Postupně ohodnotím data získaná z účetních výkazů za roky 2009, 2010, 2011, 

(výkazy roku 2012 nejsou zatím dostupné), dále interpretuji jejich vývoj a rozdíl oproti 
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doporučeným či vhodným hodnotám. Na závěr této kapitoly sumarizuji celkový stav, tj. 

schopnost podniku vytvářet zisk a tím zhodnocovat vložený kapitál a zároveň 

dosahování platební schopnosti, proto abych mohl navázat na poslední kapitolu mojí 

diplomové práce a to je vytvoření vlastního řešení pro stabilizování a rozvoj společnosti 

FIMES, a.s. 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

  Horizontální analýza aktiv 

              Tabulka 13 Vývoj aktiv za období 

Položky 

rozvahy 

2009 2010 2011 

∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% 

Celková aktiva -43 681 -26,16 96 0,08 2 157 1,75 

Stálá aktiva -13 410 -21,06 5 529 11 -5 742 -10,3 

DNM -552 -20,3 -735 -33,92 -676 -47,21 

DHM 6 809 16,51 6 264 13,03 -5 066 -9,32 

Oběžná aktiva -29 121 -29,1 -4 343 -6,12 8 383 12,58 

Zásoby -632 -2,68 4 547 19,82 5 049 18,37 

KP -29 045 -54,17 3158 12,86 -6 187 -22,31 

KFM -3 457 -28,51 1 378 15,9 10 209 101,62 

Ostatní aktiva -1150 -36,49 -1091 54,52 -484 -53,19 

         Zdroj: Vlastní výpočty 

Z tabulky horizontální analýzy aktiv vyplývá, že rok 2009 byl pro společnost FIMES, 

a.s. velmi obtížný, neboť negativní změna byla téměř u všech položek aktiv. Celková 

aktiva se snížila, o více než 26 %. Na tomto výsledku se účastnila zejména oběžná 

aktiva, téměř 30 %. Tato změna oběžných aktiv byla ovšem pro podnik ve složitém 

hospodářském období velmi pozitivní, neboť se snížili krátkodobé pohledávky o více 

než 54%, ovšem ubyl i nejlikvidnější druh majetku tj. krátkodobé finanční prostředky 

v úhrnu téměř 3,5 milionu korun.  Následující rok došlo k  vylepšení téměř všech 

položek, stálá aktiva byla navýšena o 11% a oběžná aktiva vykazovala menší 

procentuální propad zejména z důvodu  tvorby zásob nedokončené výroby a materiálu. 

Optimistická situace na trzích se projevila i navýšením krátkodobých pohledávek o 

necelých 13%. Rok 2011 vykázal podstatně větší navýšení celkových aktiv 

s porovnáním roku předchozího. Výraznou měrou se na snížení stálých aktiv podílel 

zejména prodej samostatných souborů movitých věci, tedy majetku (zastaralého či 
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nepotřebného), v hodnotě necelých 5,8 milionu korun. Oběžná aktiva se zvýšila o téměř 

13% prostřednictvím navýšení položky zásob resp. nedokončené výroby a hotových 

výrobků, zároveň však došlo k pozitivnímu jevu a to snížením krátkodobých 

pohledávek o více než 22%, krátkodobý finanční majetek byl navýšen o více než 100%, 

což poukazuje o velmi významné zlepšení likvidity v daném roce. 

 

 Horizontální analýza pasiv 

     Tabulka 14 Vývoj pasiv za období 

Položky rozvahy 

2009 2010 2011 

∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% 

Pasiva celkem -43 681 26,17 96 0,07 2 157 1,75 

Vlastní kapitál -52 916 -78,65 -18 945 -131,9 23 814 519,84 

Výsl. hosp. min. let 1 978 107,7 -52 914 -37263 -31 937 -60,52 

HV za období -54 998 -2640 20 979 39,65 40 751 127,6 

Cizí zdroje 9 235 9,27 19 055 17,5 -21 866 -17,15 

Dl. závazky -157 -100 0 0 0 0 

Krát. závazky 8 263 16,42 23 887 28,92 -16 150 -19,56 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

V návaznosti na horizontální analýzu aktiv se zaměřím na interpretaci vývoje zdrojů 

jeho krytí tj. pasiv. Pasiva se chovají velmi podobně jako aktiva v jednotlivých letech, 

v roce 2009 byl propad vlastního kapitálu o necelých 80% což je silný negativní jev, 

který odráží ekonomickou situaci daného roku. Položka hospodářský výsledek za 

období dosahuje procentuální propad o 2 640%, jde téměř o nesmyslnou procentuální 

změnu, která nastala z důvodu markantního propadu oproti roku předcházejícímu, kde 

byl výsledek hospodaření pouze 2,1 milionu korun. Následující roky jsou ve výrazně 

lepších hodnotách, avšak v roce 2010, kdy se dále propadala položka vlastní kapitál o 

132 %, interpretuje pokračování a snahu o stabilizování hospodaření společnosti z let 

předešlých. Lze zde ovšem pozorovat velmi pozitivní nárůst kladného hospodářského 

výsledku o 40 %, v absolutním vyjádření téměř 21 milionů korun. Daleko lepší situace 

nastala v roce 2011, kdy byl více než dvojnásobný nárůst zisku, zároveň došlo ke 

snížení položky závazky k ovládajícím a řídícím osobám v sumě téměř 13 milionů 

korun. Bankovní úvěry byly sníženy o částku necelých 5 milionů korun, proto se tyto 

příznivé skutečnosti projevily nárůstem vlastního kapitálu, více než pěti násobně.  
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 Vertikální analýza aktiv 

    Tabulka 15 Vývoj Struktury aktiv za období  

Položky rozvahy 

2009 2010 2011 

% % % 

Celková aktiva 100 100 100 

Stálá aktiva 40,77 45,22 39,87 

DNM 1,76 1,16 0,6 

DHM 39 44,05 39,25 

Oběžná aktiva 57,61 54,04 59,79 

Zásoby 18,61 22,28 25,93 

Pohledávky 31,96 23,61 17,73 

KFM 7,03 8,15 16,14 

Ostatní aktiva 1,62 0,74 0,34 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

Vertikální analýza aktiv zobrazuje skutečnost, že hodnoty oběžných aktiv a stálých 

aktiv se pohybují na poměrně stabilních hodnotách, lze však říci že oběžná aktiva se na 

celkových aktivech podílejí téměř 60%, proto můžeme konstatovat závěr, že se jedná o 

kapitálově lehkou společnost, tento závěr není zcela jednoznačný, protože stálá aktiva 

tvoří poměrně vyrovnaný stav aktiv společnosti.  Stálá aktiva jsou tvořena největším 

podílem dlouhodobým hmotným majetkem, resp. samostatnými movitými věcmi 

soubory samostatných movitých věcí, což představuje hlavně strojové vybavení 

společnosti. Oběžná aktiva tvoří zásoby, kdy jejich výše se odvíjí od hospodářské 

aktivity a očekávání v daném roce, tzn., rok 2009 byl hospodářsky velmi slabý, proto 

společnost vázala co nejmenší částku v zásobách. Oproti tomu následující roky 

vykazovali velmi pozitivní kondici, což společnost přimělo k jednání vytvářet zásoby 

pro stoupající poptávku. V roce 2009 je taky zřejmá skutečnost, že odběratelé měli 

problémy s platební schopností, což se projevilo na téměř 32 % podílu na celkových 

aktivech, v dalších letech se tento podíl podařilo snížit v roce 2010 o téměř 10 % a další 

rok 2011 o necelou polovinu v porovnání s rokem výchozím a zároveň byl navýšen 

krátkodobý finanční majetek více než dvojnásobně.  
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                          Obrázek 20 Struktura aktiv v roce 2011 v % (23) 

 

 Vertikální analýza pasiv 

     Tabulka 16 Vývoj struktury pasiv za období 

Položky rozvahy 

2009 2010 2011 

% % % 

Celková pasiva                   100       100        100 

Vlastní kapitál                11,66 - 3,71 15,33 

Základní kapitál                53,12                63,61 74,47 

Kapitálové fondy                  0  0           0 

Fondy ze zisku      1,36 1,3          1,33 

Hosp. výsledek                42,82              -68,68       -60,48 

Cizí zdroje                88,34              103,4  84,17 

Závazky                47,63               66,96  52,94 

Bankovní úvěry                40,72               36,44  31,24 

Ostat. Pasiva    0 0,31             0,5 

     Zdroj: Vlastní výpočty 

Položku pasiv dle výpočtů vertikální analýzy tvoří v podstatné výši základní kapitál, 

záporné hodnoty se nacházejí v položce hospodářských výsledků ve všech sledovaných 

letech. Dále můžu říci, že společnost hospodaří výhradně s cizími zdroji, v případě 

závazků se jedná hlavně o závazky z obchodních vztahů, které v roce 2010 dosáhly 

téměř 60 milionů korun, což je nárůst o necelých 25 milionů oproti roku předchozímu. 

Společnost zatěžuje ztrátové podnikání, ve kterém se neustále kumuluje ztráta, jež 
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dosáhla v roce 2011 částky 84 709 tisíc korun. To se přímo projevuje na stavu vlastního 

kapitálu, který v roce 2008 přesahoval částku 67 milionů a za pouhé 2 roky se propadl 

na - 4 481 tisíc, což je propad velmi závažný a zobrazuje toto období jako velmi složité. 

 

Graf 2 Vývoj struktury pasiv 

3.2.2 Analýza tokových ukazatelů 

  Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

  Tabulka 17 Vývoj ukazatelů výkazu zisku a ztrát  

Položky výkazu zisku a ztrát 

2009 2010 2011 

∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% 

Výkony -6 748 - 37,53 -250 -0,22 28 745 25,47 

Tržby za prodej vl. výrobků -6 239 -37,12 1 936 1,83 28 906 26,84 

Přidaná hodnota   -44 437 -66,16   21 942 96,55 22 911 51,29 

Provozní výsledek hospodaření   -43 591     -1093,33   10 525 26,58 39 172 134,71 

Finanční výsledek hospodaření   -13 352 -894,91 11 987 80,75 2 267   79,34 

Výsledek hospodaření za rok   -54 998     -2640,32 20 979 39,65 40 751 127,6 

  Zdroj: Vlastní výpočty 

Analýza výkazu zisku a ztráty potvrdila velký objem tržeb během roku 2008 a již 

koncem tohoto období byl ovšem v menším rozsahu zaznamenán jejich pokles, který do 

dalšího roku vstupoval velkým propadem poptávky, tento započatý trend se držel po 

celý rok 2009, což je zřejmé z hodnot některých ukazatelů, které nabývají až prakticky 

nemožných procentuálních změn. Položka výkony je tvořena z více než 90 % tržbami 

za prodej vlastních výrobků a služeb, tato skutečnost se odráží na vývoji v následujících 
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letech v závislosti na poptávce, která začala stoupat až v roce 2010, kdy vykazovala 

malý růst a v roce 2011 byla navýšena o více než ¼. Společnost FIMES v roce 2009 

reagovala na propad poptávky resp. tržeb prodejem cenných papírů a podílů ve 

společnosti v úhrnu přes 17 milionů korun a redukcí mzdových nákladů ve výši 4,5 

milionu v porovnání s rokem 2008 a v roce 2010 byly sníženy o další téměř 3 milionu 

korun a výkonová spotřeba byla rapidně omezena o částku 26 milionů korun, kupodivu 

společnost během roku neprodala téměř žádný strojní zařízení a naopak navýšila odpisy 

o 4,5 milionu. Tyto kroky výrazně pomohly omezit zásah nepříznivých vlivů trhu na 

stabilitu společnosti a následující roky jim za pomocí oživení poptávky přispěli 

k výraznému snižování záporného výsledku hospodaření a v případě roku 2011 vstupu 

do kladných čísel hospodaření v částce 8 815 tisíc korun. 

 

 Horizontální analýza cash flow 

  Tabulka 18 Vývoj peněžních toků 

Položky peněžního 

toku 

2009 2010 2011 

∆Kč ∆% ∆Kč ∆% ∆Kč ∆% 

Úprava o nepeněžní 

operace 16 178 215,16 -12 331 -52,03 -562 -4,94 

Změna stavu složek 

pracovního kapitálu 53 717 296,35 -4 512 -12,67 -46 333 -149,08 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti 14 897 174,76 2 601 40,81 -4 774 -53,2 

Čistý peněžní tok z 

investiční činnosti 26 938 74,28 6 962 74,65 -1 629 -68,91 

Čistý peněžní tok z 

finanční činnosti -45 872 -101,11 -4 728 -938,1 15 174 290,02 

Peněžní prostředky 

na konci období -3 457 -28,51 1 378 15,9 10 209 101,62 

  Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z tabulky vývoje změn peněžních toků lze vidět, že společnost v roce 2009, kdy byla 

velmi malá poptávka, měla téměř všechny položky cash flow ve změně oproti 

předchozímu období v kladných hodnotách, kromě peněžního toku z finanční činnosti 

který zaznamenal propad více než 100% z důvodu úhrady dlouhodobých a 
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krátkodobých finančních závazků, který byly hrazeny i v dalším roce v objemu 5,2 

milionu. Peněžní tok z investiční činnosti byl v růstu kolem 27 milionů z důvodu, 

dokončení započatých investic v roce 2008 do dlouhodobého majetku resp. nových 

strojů a prodejem starých nepotřebných v částce 9 milionů korun.  

V roce 2010 byly upraveny nepeněžní operace o zisk z prodeje dlouhodobých aktiv, 

proto vykázaly změnu  o - 52,03 % oproti předchozímu roku a zároveň v tomto roce 

dokázali vytvořit kladný zůstatek peněžních prostředků. V roce 2011, ve kterém došlo 

k určitému opadnutí obav na trhu, a dalšímu stabilizování podnikání společnost uhradila 

ve velkém objemu závazků svým dodavatelům a nakoupila nové strojové vybavení.  

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

  Tabulka 19 Vývoj rozdílových ukazatelů za období 

Rozdílové ukazatele 

2009 2010 2011 

Kč ∆% Kč ∆% Kč ∆% 

Čistý pracovní 

kapitál 12 299 -75,3 -15 931 -229,53 8 602 153,9 

Čisté pohotové 

prostředky -26 588 -120,45 -49 489 86,13 -36 397 26,45 

Čistý peněžní 

majetek -10 638 -138,97 -43 415 -300,81 -23 931 44,88 

  Zdroj: Vlastní výpočty 

Rozdílové ukazatele dokreslili velmi znepokojivé výsledky hospodaření a to zejména 

v kritickém roce 2009, kdy všechny tyto ukazatele zaznamenaly rapidní propad oproti 

minulému roku.  

V dalších letech došlo k poměrně výraznému vylepšení téměř všech ukazatelů 

s výjimkou čistého peněžního majetku, který vykázal propad přes 300% v roce 2010 

z důvodu snížení zásob polotovarů a nedokončených výrobků a hlavně díky velkému 

nárůstu závazků vůči dodavatelům na částku téměř 60 milionů korun, zároveň čistý 

pracovní kapitál poukazoval na velmi špatnou kondici, který byl rovněž ovlivněn 

růstem krátkodobých závazků ve zmiňovaném roce.  

Závěrem k analýze rozdílových ukazatelů můžu říci, že společnost FIMES, a.s. ve velké 

míře využívá obchodní úvěr, tedy pozdější splátky faktur vůči svým dodavatelům, což 

je levný druh cizích zdrojů na druhou stranu se však může podnik vystavit velkých 

problémů taky díky malé zásobě pohotových finančních prostředků. 
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Graf 3 Vývoj rozdílových ukazatelů 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

  Analýza likvidity 

    Tabulka 20 Hodnoty ukazatelů likvidity 

Stupeň likvidity 

Doporučené 

hodnoty 
2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,5 - 2,5 0,96 0,79 1,12 

Pohotová likvidita 1 0,57 0,46 0,63 

Okamžitá likvidita 0,2 - 0,5 0,15 0,12 0,3 

   Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatelé likvidity, které vypovídají jak je firma schopna dostát svým závazkům, 

navázali špatnými výsledky na rozdílové ukazatele, které vycházejí s podobných 

položek rozvahy, jak lze vidět v tabulce, tak pouze v jednom případě, tj. okamžitá 

likvidita dosáhla doporučených hodnot v intervalu v roce 2011. Společnost má 

problémy dosahovat optimální výše likvidity na všech stupních hlavně v případě 

okamžité likvidity z důvodu vysokých závazků vůči dodavatelům a vzhledem k výši 

krátkodobých závazků disponuje velmi malou zásobou peněžních prostředků. V případě 

běžné likvidity pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky pouze v roce 2011, z hodnot 

pohotové likvidity společnost disponuje malými zásobami pro výrobu, to je však 

ovlivněno již zmíněnými velkými závazky vůči dodavatelům.  
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Graf 4 Vývoj ukazatelů likvidity 

3.2.5 Analýza rentability 

  Tabulka 21 Vývoj ukazatelů ziskovosti 

Hodnoty ukazatelů v % 
Doporučené 

hodnoty 
2009 2010 2011 

Rentabilita celkového 

kapitálu  8 -12  1,49    -44,18 7,02 

Rentabilita vlastního 

kapitálu   více než 3    -379,05 X       45,83 

Rentabilita tržeb  více než 6      -42,91    -24,22 5,89 

Rentabilita 

investovaného kapitálu 12 - 15    -275,72 X        52,48 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

Společnost FIMES, a.s. dle výpočtů ukazatelů rentability má velmi málo ziskové 

podnikání, na sloupec s  doporučenými hodnotami se v roce 2009 a 2010 nemusíme 

téměř vůbec zaměřovat, neboť hodnoty, jež vykazují jednotlivé ukazatele v těchto dvou 

letech, jsou až zastrašující. Ukazatel rentability celkového kapitálu nás má informovat o 

efektivnosti využívání kapitálu bez ohledu na jeho zdroj financování a přiblížil se 

pozitivním hodnotám pouze v roce 2011. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2009 

dosáhla propadu téměř 400 % díky zápornému výsledku hospodaření a v roce 2009 
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nelze výpočet aplikovat z toho důvodu že, výsledek hospodaření a vlastní kapitál byly 

v záporných číslech. Během roku 2011 se podařilo vytvořit téměř 46 % - ní ziskovost 

vlastního kapitálu, což je velmi pozitivní výsledek po předchozích letech záporné 

rentability. Rentabilita investovaného kapitálu udává výnosnost dlouhodobě 

investovaného kapitálu, který v prvních dvou letech byl značně neziskový z důvodu 

záporných provozních výsledků hospodaření s velkým vzestupem v roce 2011 na více 

než 50% zisk z dlouhodobých investic. 

 

 Analýza aktivity 

  Tabulka 22 Vývoj ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity Doporučené hodnoty 2009 2010 2011 

Obrat celkových 

aktiv 
obrat za rok 1,6 - 2,9      1,02     1,12      1,27 

Obrat zásob  obrat za rok 9      1,72     2,05       2,11 

Doba obratu zásob co nejkratší       67       75 78 

Doba obratu 

pohledávek 

počet dní poskytnutí 

obchodního půjčky 
      72       76 52 

Doba obratu 

závazků 

počet dní držení 

obchodní půjčky 
     103      163        137 

  Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledky ukazatelů aktivity nepřišli, dle očekávání s pozitivními výsledky v případě 

prvního ukazatele, tj. obrat celkových aktiv, který udává, kolikrát se celková aktiva 

obrátí v tržbě za rok. V případě společnosti FIMES je to způsobeno poměrně velkým 

majetkem, který bohužel produkuje velmi malé tržby, to lze i potvrdit hodnotami, jež 

lehce překračují koeficient 1 a pozitivnější hodnoty dosahují až v roce 2011. U obratu 

zásob vyjadřující, kolikrát se zásoby přemění na jiný druh oběžných aktiv, jsou patrny 

hodnoty, které jsou ve všech letech více než čtyřnásobně menší než doporučený počet 

obrátek, tento výsledek lze vysvětlit tím, že společnost disponuje vysokými zásobami, 

zejména pak nedokončenými výrobky a polotovary vlastní výroby, což má za výsledek 

dvojí negativní efekt, tj. snížení výstupu podnikání resp. tržeb a zároveň rostoucí 

skladové zásoby a s tím spojená náklady na jejich výrobu. Ukazatel doby obratu zásob 



  73 

udává počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. Na tomto ukazateli je vidět 

hlavně negativní vývoj, což je rostoucí počet dnů, po které jsou drženy zásoby výrobků 

na skladě a zároveň doba držení více než dva a půl měsíce je z hlediska optimalizace 

nákladů nevyhovující. Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

udává počet dnů, po které je inkaso odběratelů drženo v pohledávkách, ve společnosti 

FIMES je patrna udržitelnost splatnosti do 90 dnů a v roce 2011 se zlepšila platební 

morálka odběratelů více než o 3 týdny, vzhledem ke snižujícímu se vývoji se jedná o 

velmi pozitivní jev. V případě krátkodobých závazků se jedná o dobu, po kterou 

odkládá FIMES platby svým dodavatelům, zde je patrna poměrně dlouhá doba do 

splacení závazků z obchodních vztahů, v roce 2010 téměř půl roku. V komparaci 

s dobou splatnosti pohledávek můžu říci, že společnost hojně využívá obchodního úvěru 

v rozmezí od jednoho až tří měsíců. Tuto skutečnost shledávám jako poměrně dobrý 

krok k využívání cizích zdrojů, ovšem je zde potřeba mít propracovaný systém řízení 

závazků a pohledávek. 

 

Graf 5 Vývoj vybraných ukazatelů aktivity 
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 Analýza zadluženosti 

                 Tabulka 23 Vývoj zadluženosti za období 

Ukazatelé zadluženosti 2009 2010 2011 

Celková zadluženost      0,84       1,03     0,88 

Koeficient samofinancování      0,16      -0,03     0,12 

Ukazatel úrokového krytí   -14,2    -13,88     9,74 

                Zdroj: Vlastní výpočty 

Zadlužení podniku je na velmi vysoké úrovni v roce 2010 dokonce došlo k zajímavému 

výsledku zadlužení, který dosáhl 103 %, bylo tomu tak proto, že cizí zdroje převýšili 

celková aktiva, což se jeví jako nesmyslný výsledek, neboť aktiva a pasiva se musejí 

v rozvaze rovnat, dorovnání resp. redukce pasiv na stejnou hodnotu aktiv došlo 

snížením vlastního kapitálu o více než 4,5 milionu korun.  

Položku cizí zdroje tvoří z 3/4 závazky z obchodních vztahů a z 1/4 dlouhodobé 

bankovní úvěry a výpomoci. Výsledky ukazatele úrokového krytí je v roce 2009 a 2010 

téměř nevýznamné komentovat, neboť v obou letech došlo k pokřivení výsledků díky 

záporným provozním výsledkům hospodaření.  

Hodnota ukazatele v roce 2011 zobrazila velmi výrazný obrat oproti předešlým létům, 

tj. provozní zisk pokryje téměř deseti násobně nákladové úroky, k čemuž lze říci, že 

společnost FIMES platí velmi nízké úroky vzhledem k objemu provoznímu zisku. 

 

 

Graf 6 Vývoj zadluženosti podniku 
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3.2.6 Analýza soustav ukazatelů 

  Model IN05 Index důvěryhodnosti 

 Tabulka 24 Vývoj Indexu důvěryhodnosti firmy 

Ukazatele Indexu 
Váha 

ukazatele 
2009 2010 2011 

CA/CZ        0,13  0,147        0,125 0,154 

EBIT/NÚ        0,04       - 0,568       -0,555 0,389 

EBIT/CA        3,97       - 1,276       -0,936 0,319 

Výnosy/CA        0,21         0,228        0,229 0,255 

OA/KZ+KBÚ        0,09         0,059        0,047 0,064 

INDEX IN05  0,9 - 1,6    -1,41 -1,09 1,18 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Index důvěryhodnosti aplikovatelný zejména na české podniky, dokázal svojí 

výpovědní schopností shrnout špatné výsledky v letech 2009 a 2010, dotvořil konečný 

přehledný obraz ekonomické nestability společnosti FIMES. Z výsledků lze tedy říci, že 

ve zmíněných letech, byl podnik ohrožen bankrotem, pokud by tyto výsledky trvali více 

let, tzn., záporné výsledky tohoto komplexního ukazatele nejsou příliš dramatické, ale 

vynucuje si určitou pozornost, pro připravenost v budoucích, dle očekávání velmi 

slabých let, z hlediska poptávky. Jak již je známo z předchozích výsledků ukazatelů 

podnik v roce 2011, tedy kdy dosáhl kladného provozního zisku, vykázal velmi dobré 

hodnoty ukazatelů a tuto skutečnost index IN05 jen potvrdil výskytem v tzv. šedé zóně. 
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 Quick test (rychlý test) 

           Tabulka 25 Vývoj výsledků Quick testu 

Výsledky 

ukazatelů Jednotky 2009 2010 2011 

x1 % 11,66 -0,377 15,33 

x2 roky -29 85,26 8,36 

x3 % -2,8 1,03 6,8 

x4 % -32,14 -23,58 8,04 

Hodnocení jednotlivých ukazatelů  

x1 3 5 3 

x2 1 5 3 

x3 5 4 3 

x4 5 5 3 

Komplexní hodnocení výsledků 

Výsledek finanční stability 2 5 3 

Výsledek výnosové situace 5 4,5 3 

Celkové hodnocení 3,5 4,75 3 

Ukazatel  

x1 (%) x2 (%) x3 (%) x4 (%) 

finanční 

stabilita   

výnosová 

situace   

ukazatel vypovídá 

o: kapitálové síle zadlužení 

finanční 

výkonnosti výnosnosti 

známka hodnocení:     

výborný (1) >30 <3 >10 >15 

velmi dobrý (2) 20 - 30 3 - 5 8 - 10 12 - 15 

průměrný (3) 10 - 20 5 - 12 5 - 8 8 - 12 

špatný (4) 0 - 10 12 - 30 0 - 5 0 - 8 

ohrožen insolvencí 

(5) <0 >30 <0 <0 

         Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledky Králíčkova rychlého testu bonity společnosti FIMES a.s., oznámkovali 

výsledky jednotlivých ukazatelů zejména v roce 2010 jako velmi špatné, tzn. nejlepší 

výsledek, byla známka 4 v v oblasti finanční výkonnosti, ostatní tři dostali známku 5 

(ohroženost insolvencí). Rok 2009, který hospodařil se záporným výsledkem 

hospodaření téměř 53 milionů korun, naopak dopadl výborně ve finanční stabilitě, blíže 

v kapitálové síle se známkou 3 a v zadluženosti známkou 1. Výnosová situace byla dle 
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očekávání záporného výsledku hospodaření ohodnocena známkou 5. Poslední rok 

sledovaného období byl celkově ohodnocen jako průměrný, díky zlepšení ve všech 

výsledcích ukazatelů oproti roku předchozímu. 

 

3.3 Souhrnné hodnocení podniku 

Na závěr finanční analýzy je nutné udělat souhrn výsledků a analyzovat 

současný celkový stav podniku. V případě společnosti FIMES a. s. lze říci, že výsledky 

většiny ukazatelů finanční analýza dopadly špatně v některých případech např. 

zadluženosti a rentability velmi špatně, zejména však v letech 2009 a 2010, které byly 

velmi silně zasaženy globální recesí. Rok 2009 byl zasažen touto celosvětovou krizí 

„naplno“, to lze vidět z výsledků, které dopadly nejhůře téměř u všech finančních 

ukazatelů ve sledovaných letech. Následující rok byl ve znamení určitého oživení 

poptávky, avšak zlepšení přicházelo pozvolna a poměrně opatrným vývojem, neboť 

zásah krize byl velmi silný nejen pro společnost FIMES, ale pro všechny společnosti a 

taky trhy, vzpamatování z krize trvá z pravidla i několik let, jak lze i vidět z výsledků 

společnosti, kde došlo k určité stabilizaci až v roce 2011, který dovedl svými hodnotami 

vylepšit výsledky u všech ukazatelů, díky rostoucímu optimismu na trhu a tím spojené 

zvýšení poptávky. Blíže k jednotlivým ukazatelům a vývoji ve sledovaných letech můžu 

konstatovat, že největším problémem této společnosti je hospodářský výsledek, např. 

v roce 2009 v propadu necelých 53 milionů korun, jež je velmi silně závislý na 

poptávce, záporný výsledek hospodaření pak deformuje výsledky ukazatelů a ty se pak 

stávají téměř bezvýslednými. Dalším velkým nedostatkem je příliš vysoká zadluženost 

podniku, která se pohybuje na úrovni kolem 90 %, hlavními činiteli této vysoké 

zadluženosti, jsou vysoké závazky z obchodních vztahů v rozmezí 60 – 80 milionů 

korun a dlouhodobé bankovní úvěry v intervalu od 40 až 50 milionů korun. Zároveň 

považuji likviditu na velmi nízké úrovni, zejména z důvodu velkých zásob nedokončené 

výroby a polotovarů, které mají rostoucí trend, každý rok o více jak 4 miliony korun na 

hodnotu v roce 2011 necelých 17 milionů, rovněž dlouhodobý majetek resp. stroje, 

nejsou efektivně využívány a zde je potřeba si položit otázku jak jej co nejvíce připojit 

k tvorbě zisku nebo jeho výši redukovat.  
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Závěrem hodnocení finanční situace můžu říci, že podnik dosahuje poměrně dobrých 

výsledků při silné poptávce, naopak při jejím oslabení se projevuje nestabilní 

zákaznická základna a především závislost zejména na čtyřech klíčových odběratelích. 

Kladně hodnotím využívání obchodních úvěrů poměrně na stabilní úrovni pro 

opatřování „levných“ prostředků financování a klesající dobu úhrady pohledávek od 

odběratelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  79 

4 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů 

4.1 Úvod k návrhu 

 Tato kapitola je zaměřena na vlastní návrh řešení a opírá se především o údaje 

z účetních výkazů prostřednictvím finanční analýzy podniku. Společnost FIMES a. s. po 

letech 2009 a 2010 ztrátového hospodaření dosáhla, kladného hospodaření až v roce 

2011 ve výši 8 815 tis. Kč, díky neobvykle silné poptávce během prvního pololetí 

tohoto roku po odlitcích přesného lití a výrobě forem pro vstřikování plastů. 

Technologické procesy byly osvojeny a zakomponovány do výroby prostřednictvím 

projektu ALFA za pomocí spolupráce s VUT v Brně fakultou strojního inženýrství. 

Dále došlo k upevnění zákaznické základny díky realizaci zakázek pro aktuální 

zákazníky a velké vynaložené úsilí na získávání nových zákazníků a ziskových 

projektů, zároveň došlo k přehodnocení výrobních programů tj. opouštění méně 

ziskových výrobků a nezajímavých projektů pro uvolnění výrobní kapacity pro projekty 

ziskovější. V dalších částech této kapitoly budou rozpracovány nedostatky, rizika a 

návrhy na jejich odstranění, včetně nutné investice do 5-ti osého CNC stroje na výrobu 

forem. 

 

4.2 Analýza rizik společnosti 

Uvědomění si rizika a navržení scénářů k jejich co největšímu omezení 

pravděpodobnosti výskytu a dopadem na chod společnosti je velmi dobrým 

předpokladem ke stabilnímu chodu společnosti i v těch hospodářsky nesložitějších 

obdobích. Tato rizika nesmí být sestavena jako samostatná oddělená jednotka plánů, 

nýbrž musí být ve strategických či operativních plánech zakomponována a být ve 

vzájemné symbióze k dosažení celopodnikových cílů. V současné době nejsou podniky 

ohroženy pouze hrozbami uvnitř společnosti, ale hlavním hrozbami a riziky se stávají 

externí problémy širokého okolí, jež přerůstají do globálních problémů a jsou ve velmi 

malé míře ovlivnitelné společností samotnou. Jak bylo zřejmé z předchozích kapitol, 

zejména kapitoly finanční analýzy FIMES a.s. byla silně zasažena úvěrovou krizí 

vzniklou v USA, která odkryla skutečnost, že Česká republika není osamocený a 

soběstačný ostrov, nýbrž je silně závislá na zahraniční poptávce a problémy vzniklé 

v zahraničí se s odstupem času projeví i na špatné výkonnosti ekonomiky tuzemské. 
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Tabulka 26 Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Hrozba Scénář 

Šance 

výskytu 
Dopad 

Návrhy 

opatření 

Výsledná snížená 

hodnota rizika 

1 

nová 

konkurence 

na trhu 

výroby 

forem a 

přesného 

lití 

nedosažení 

stabilní a 

rentabilní 

zákaznické 

základny 

vysoká 

velmi 

nepříznivý 

dopad 

podrobná 

analýza 

preferencí a 

požadavků 

zákazníků, 

úloha 

marketingového 

oddělení 

riziko je snížené, ale 

dále existuje a není 

možné ho nějak výrazně 

ovlivnit 

2 

globální 

snížení 

poptávky 

pokles 

zákaznické 

poptávky 

v tuzemsku i 

v zahraničí, 

téměř ve všech 

oborech 

podnikání 

vysoká 

velmi 

nepříznivý 

dopad 

včasná 

předpověď, 

připravenost a 

kalkulování 

s krizí v 

operativních a 

strategických 

plánech 

riziko lze do jisté míry 

omezit, ovšem absolutní 

eliminace hrozby je 

zcela vyloučena 

3 

snížená 

produkce a 

nižší VH 

menší omezení 

produkce lehce 

sníženou 

poptávkou, 

např. při 

určitých 

sezonních 

výkyvech, či 

dočasné 

posílení 

konkurence 

vysoká 

střední 

nepříznivý 

dopad 

vytvoření 

skupiny 

silných, 

stabilních a 

věrných 

zákazníků, 

důležitý cíl 

obchodního 

oddělení 

při aplikaci opatření lze 

velmi výrazně riziko 

omezit 

4 
zadlužení 

společnosti 

nedostatek 

vlastních 

zdrojů a s tím 

spojené 

zvyšování 

zadluženosti 

společnosti 

střední 

velmi 

nepříznivý 

dopad 

omezení 

dalšího 

zadlužování 

společnosti, 

dosažení 

udržitelné 

hranice 

zadlužení 

riziko je 

minimalizované, dluh je 

ustálen v plánované 

výši  
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  Tabulka 276 Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) - pokračování 

5 

odchod 

zákazníků 

ke 

konkurenci 

nedodržování 

termínů 

dodávek, 

současně 

nedosahování 

požadované 

kvality 

střední 

velmi 

nepříznivý 

dopad 

důkladná 

připravenost 

výroby, nízká 

poruchovost 

strojů, 

intenzivní 

komunikace se 

zákazníkem 

riziko je možné velmi 

významně omezit, 

poruchy strojů musí 

být okamžitě 

eliminovány 

6 
nízká 

ziskovost 

zdražování cen 

vstupů, vliv 

silné 

konkurence 

z Číny 

střední 

střední 

nepříznivý 

dopad 

udržování 

požadované 

kvality 

výrobků, 

zaměření na 

ziskovější 

projekty 

riziko přetrvává a není 

možné ho ovlivnit 

úplně 

7 

pokles 

renomé 

společnosti 

odchod 

zákazníků ke 

konkurenci a 

velký problém 

při jejich 

zpětném 

získávání 

nízká 

středně 

nepříznivý 

dopad 

výrazné slevy, 

vyšší než 

požadovaná 

kvalita, delší 

záruční doby 

riziko je snížené na 

minimum 

8 

nekvalitně 

zpracované 

dokumenty 

a účetní 

podklady 

v důsledku 

chyb může 

dojít ke 

špatným 

rozhodnutím na 

základě 

neadekvátních 

informací 

střední 

velmi 

nepříznivý 

dopad  

pravidelná 

kontrola 

vytvářené 

dokumentace 

po auditu je riziko 

eliminováno 

9 
legislativní 

faktory 

Nestabilní 

politika bez 

jednotné 

koncepce 

podpory 

tuzemské 

průmyslu 

střední nízký 

vytvoření 

jednotné 

stabilní vlády 

s koncepcí 

vypracovanou 

pro požadavky 

podniků 

opatření snižuje riziko 

na minimum 
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  Tabulka 286 Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) - pokračování 

10 logistika 

rostoucí 

náklady 

přepravy díky 

zvyšování cen 

pohonných 

hmot a špatná 

dopravní 

infrastruktura 

ČR 

střední nízký 

vyhledávání 

levnější 

dopravy, 

přechod na 

železniční, 

leteckou 

přepravu 

při aplikaci je riziko 

značně omezeno 

11 

vlivy 

chování 

vůči 

životnímu 

prostředí 

zvyšující se 

nároky na 

ochranu 

životního 

prostředí 

nízká střední 

podpora 

technologie a 

zařízení 

snižující 

nepříznivé 

vlivy 

riziko je snížené na 

minimum 

12 krádeže 

odcizování 

materiálu a 

části majetku 

ze strany 

zaměstnanců 

nízká nízký 

Vybudování 

kamerového 

systému, 

pravidelná 

kontrola stavu 

majetku a 

skladových 

zásob materiálu 

Riziko je po aplikaci 

opatření téměř 

odstraněno 
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Tabulka rizik před opatřeními 

V tabulce jsou vymezena rizika, která můžou ohrozit společnost, k jednotlivým 

rizikům je přiřazena pravděpodobnost výskytu a jejich dopad na chod společnosti. Tato 

tabulku zobrazuje jednotlivá rizika předa zavedením nápravných opatření k jejich  

maximálnímu omezení. 

       Tabulka 297 Rizika před zavedením opatření 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 Mapa rizik před opatřeními 

Mapa rizik znázorňuje relativní postavení a významnost hlavních rizik. Je to graf, jež 

zobrazuje polohu rizik v souřadnicích, na ose x pravděpodobnost a na ose y dopad 

daného riziko. Linie zobrazují oblast, běžných rizik, mimo tuto oblast se nacházejí 

kriticky závažná rizika. 

 

Graf 7 Vliv rizik před zavedením opatření 

  Riziko Pravd. Dopad P*D 

1 nová konkurence na trhu výroby forem a přesného lití 4 4 16 

2 globální snížení poptávky 4 4 16 

3 snížená produkce a nižší hospodářský výsledek 4 3 12 

4 zadlužení společnosti 3 4 12 

5 odchod zákazníků ke konkurenci 3 4 12 

6 nízká ziskovost 3 3 9 

7 pokles renomé společnosti 2 3 6 

8 nekvalitně zpracované dokumenty a účetní podklady 3 4 12 

9 legislativní faktory 3 2 6 

10 logistika 3 2 6 

11 environmentální vlivy 2 3 6 

12 krádeže 2 1 2 
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Tabulka rizik po opatřeních 

Následující tabulka vychází z předchozí, s tím rozdílem, že v této tabulce jsou 

upraveny hodnoty pravděpodobnosti výskytu a jejich možného dopadu na společnost, 

opatřeními vedoucí k minimalizaci výskytu jmenovaných rizik. 

      Tabulka 28 Rizika po zavedení opatření 

  Riziko Pravd. Dopad P*D 

1 nová konkurence na trhu výroby forem a přesného lití 4 2 8 

2 globální snížení poptávky 4 2 8 

3 snížená produkce a nižší hospodářský výsledek 3 2 6 

4 zadlužení společnosti 2 2 4 

5 odchod zákazníků ke konkurenci 1 2 2 

6 nízká ziskovost 3 2 6 

7 pokles renomé společnosti 1 2 2 

8 nekvalitně zpracované dokumenty a účetní podklady 1 1 1 

9 legislativní faktory 3 1 3 

10 logistika 2 1 2 

11 environmentální vlivy 2 1 2 

12 krádeže 1 1 1 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 Mapa rizik po opatřeních 

Tato mapa zobrazuje, jak se změnila pravděpodobnost vzniku rizik a jejich dopad na 

společnost po aplikaci navržených řešení s porovnáním varianty bez uvědomění si rizik 

s jejich následným řešením. 

 

 

Graf 8 Vliv rizik po zavedení opatření 
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Z předchozích tabulek a grafů vyplývá, že společnost je v současné době nejvíce 

ohrožena konkurencí v oboru výroby forem a přesného lití, tato skutečnost je do jisté 

míry propojena s další velkou hrozbou, což je aktuálně globální pokles poptávky. Tento 

pokles bude mít za výsledek velmi silný boj s konkurencí o získání velmi slabé nabídky 

ze strany odběratelů. Hlavním problémem jsou nevyřešené dluhové problémy států, jež 

jsou řešeny půjčováním peněz těmto zadluženým státům, které mají velké problémy pro 

zabezpečení samotného chodu státu. Řešení dluhů daným způsobem je pouze velmi 

draze koupený čas na odklad přetrvávajících problémů. Pravděpodobnost výskytu obou 

zmiňovaných hrozeb je velmi vysoká a zůstává jen otázkou času, kdy tato „časovaná 

bomba“ vybuchne a která bude způsobena nějakým silným šokem na kapitálových 

trzích. Ochrana proti těmto rizikům je pouze snaha o co největší zmírnění dopadu na 

společnost samotnou. 

 

Graf 9 Pavučinový graf vlivu opatření 

Pavučinový graf je velmi vhodný nástroj pro zobrazení dopadu rizik na společnost 

s jejich následným porovnáním po zavedení kroků k jejich maximálnímu možnému 

omezení. Z grafu je patrné, že pokud budou rizika odhalena včas, či si společnost bude 

vědoma hrozby ze strany těchto rizik je velmi pravděpodobné ve význámné míře tyto 

hrozby omezit na co nejpřijatelnější úroveň, dále je patrné, že velkou měrou se podařilo 

zmírnit téměř všechna rizika spíše jejich dopadem, pravděpobnost výskuty hrozby je 

méně ovlivnitelná zejména v případech, kdy se jedná o riziko z širokého okolí firmy. 
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4.3 Výrobní strategie 

Dlouholetá zkušenost v oboru a velmi dobré doporučení od významných firem, 

dává společnosti FIMES určitou výhodu, ovšem konkurenční vliv začíná být velmi silný 

a při neustálému kolísání poptávky představuje velké hrozby. V roce 2011 došlo ve 

výkonnosti výroby k jednomu z nejlepších výsledků v historii společnosti a to díky 

100% vykryté poptávce od stávajících zákazníků.  

Hlavní činnosti ke stabilizaci výroby by měly směřovat do dodávkové spolehlivosti, 

která zobrazuje velké nedostatky, dle podnikatelského plánu společnosti byla plánována 

spolehlivost dodávek na minimální hranici 80 % ve skutečnosti se však pohybovala 

během roku mezi 65 – 70 % a plánovaných 80 % bylo dodrženo až na závěr roku. 

Jedním z hlavních faktorů proč nebyla dodržena plánovaná hodnota tohoto ukazatele, 

byla určitá nepřipravenost na nečekaně velké oživení poptávky, zejména jak již bylo 

řečeno po odlitcích přesného lití a výrobě forem pro vstřikování plastů. Je nesmírně 

důležité zvyšovat dodávkou spolehlivost na maximální úroveň, neboť na trhu, kterém se 

pohybuje společnost FIMES platí pro udržení silné pozice v konkurenceschopnosti, že 

musí být dodržována vysoká kvalita výrobků, pevné termíny dodání, příznivé ceny a 

spolehlivost dodávek, za hlavní se však považuje kvalita výrobků a pevný termín 

dodání. Dalším nedostatkem ve výrobě se stává zastarávání strojového vybavení 

společnosti, která se už začíná projevovat zhoršováním efektivnosti výroby a 

zmetkovitosti, tyto činitele se poté promítnou na nedodržování termínů dodávek. Pro 

zvyšování objemu dodávek odlitků je třeba i nadále vytvářet technicko-organizační 

předpoklady pro výrobu, k tomuto účelu je nutné nadále spolupracovat s VUT v Brně 

v projektu ALFA a nutnost vybavení slévárny 5-ti osým CNC strojem pro výrobu 

forem. 
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4.3.1 Investice do CNC stroje 

Pro udržení konkurenceschopnosti, snižováním nákladů a závislosti na 

subdodavatelích ve výrobním programu slévárny je nezbytně nutná investice do již 

zmiňovaného CNC stroje přesněji model FC3000 CNC 5 os, toto moderní, multi-

univerzální 5osé obráběcí centrum je zcela vhodné pro potřeby výroby forem, dále jsou 

určena pro výrobu tvarově složitých dílů při vysoké rychlosti, který je určen k obrábění 

hliníkových slitin, kompozitu, plastů, dřeva, s 5-ti osami nastavení lze provést 

komplexní obrábění na jedno upnutí materiálu. Tím se výrazně zkracuje doba obrábění, 

zároveň se zvyšuje kvalita výrobků a dodržování smluvních termínů dodávek, které 

výrazně přispívají v konkurenčním boji.  

 

 

 

 

Obrázek 21 Obráběcí centrum v 5-ti osách (25) 
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4.3.2 Finanční plán investice příjmů a výdajů 

Obráběcí 5osý CNC stroj bude pořízen za velmi výhodných podmínek 

z vlastních zdrojů, jednak z důvodu velké zadluženosti společnosti a taky proto, že se 

nejedná o příliš kapitálově náročnou investici. V dnešní době existuje velmi silná 

nabídka těchto obráběcích center a vzhledem k hodně nejisté situaci na trzích se 

prodejci doslova předhánějí v cenových nabídkách. V této diplomové práci jsem zvolil 

investici do velmi zajímavé nabídky odprodeje nadbytečného téměř neopotřebovaného 

zánovního obráběcího centra, v 100%ním stavu včetně záruky. Samozřejmostí je i 

servis tohoto stroje na území celé České republiky a v neposlední řadě kompletní 

ovládání v českém jazyce.  Původní pořizovací cena tohoto obráběcího centra činila 

3 250 000 Kč včetně dph, nově je nabízeno za částku 1 800 000 Kč, kdy z této částky 

lze uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. Konečná částka stroje by tedy měla činit 

1 487 603 Kč bez dph, pokud by došlo k realizaci investice bylo by nutné započítat 

náklady na dopravu a montáž obráběcího centra, ty by měli být 30 000 Kč s dph. 

Celková částka investice, tedy konečná pořizovací cena by tedy měla dosáhnout částky 

1 830 000,- a bez dph je to 1 512 397,-. Tato cena se považuje za horní hranici ze strany 

nabídky, neboť nebylo jednáno o ceně blíže a v případě vážného zájmu u jednorázové 

platby při převzetí, což je významný psychologický faktor vyjednávání při nákupu. 

Rovněž se musí počítat s náklady, které budou spojeny s provozem stroje, ty jsou 

kalkulovány z pravidelné údržby stroje, výměna opotřebených komponentů a 

aktualizace softwaru obráběcího centra na výši předpokládaných výdajů 21 600,- za rok 

a cena bez dph 17 852,-. Tyto náklady budou hrazeny až za rok 2015, neboť do konce 

roku 2014 je dispozici bezplatný servis od prodejce. 

 Parametry investice 

Příjmy a výdaje investice budou přepočítány na současnou hodnotu bez vlivu daně 

z přidané hodnoty, vliv této daně bude vykalkulován v přehledu očekávaných peněžních 

toků spojených s investicí. 

Pořizovací cena: 1 512 397,- bez Dph 

Pořízení a spuštění stroje: duben 2013 

Životnost dle zákona: 3. odpisová skupina, 10 let 

Výnosnost investice: 10 % ročně z hodnoty investice  

Servisní náklady: 17 852,- za rok bez Dph 
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             Tabulka 2930 Časový harmonogram užívání 

Fáze projektu Časový harmonogram realizace projektu 
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Vyřazení stroje z 

majetku                     

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tabulka 310 Diskontované výdaje 

Rok Druh výdaje 
Výdaj v 

Kč 
Diskontní faktor 

Současná 

hodnota 

výdajů 

2013 Pořizovací cena 1 512397 
 

1 512 397 

2015 Servisní náklady 17 852 
 

14 754 

2016 Servisní náklady 17 852 
 

13 413 

2017 Servisní náklady 17 852 
 

12 193 

2018 Servisní náklady 17 852 
 

11 085 

2019 Servisní náklady 17 852 
 

10 077 

2020 Servisní náklady 17 852 
 

9 161 

2021 Servisní náklady 17 852 
 

8328 

2022 Servisní náklady 17 852 
 

7571 

  
Suma nákladů 1 655 213 Suma vlivem faktoru  1 598 979 

  Zdroj: Vlastní výpočty 
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Obráběcí 5 - osé centrum tedy bude spuštěno do provozu v dubnu 2013 a jeho životnost 

se předpokládá již zmiňovaných 10 let, tedy do konce března roku 2022. Výše uvedené 

výdaje v tabulce jsou předpokládané resp. očekávané, tyto náklady spojené s provozem 

stroje můžou být ovšem navýšeny o náklady neočekávané, tedy v důsledku poruchy či 

prostoje, z důvodu absence materiálu nebo kvalifikované pracovní síly. 

 

 Varianty ziskovosti projektu 

Vzhledem k obtížnosti stanovení ziskovosti projektů, kdy se kalkuluje přínos pro 

investora z prostředků vložených do určité investice, je nutné sestavit plán rentability 

projektu ve třech různých variantách a to pesimistická, realistická a optimistická.  

Základním parametrem pro porovnávání v jednotlivých variantách bude roční výnos, 

který se požaduje minimálně ve výši 10 % ročně z hodnoty investice po celou dobu 

užívání ve stejné výši a, rovněž budou do investice započteny servisní náklady 

přepočtené na současnou hodnotu za celou plánovanou dobu užívání obráběcího centra. 

 

 Pesimistická varianta bude založena na minimálním požadovaném výnosu 

10% za rok z investice do projektu: 

- pořizovací cena = 1 512 397,-  

- 10% výnos za rok = 151 240,-, (v prvním roce bude nižší z důvodu 

zařazení do užívání až ve 4. měsíci) 

- účetní odpis = 151 240,- za rok 

- současná hodnota výdajů = 1 598 979,- 

Pesimistická varianta při kalkulaci výnosu 151 240,- za rok vykázala čistou současnou 

hodnotu příjmů z investice po celou dobu užívání 1 816 366,- a zároveň čistá současná 

hodnota výdajů vychází 1 598 979,- do konce roku 2022.  

ČSH = 1 816 366 – 1 598 979 = 217 387, (je kladná, což je pozitivní výsledek), 

Index rentability = 1 816 366/1 598 979 = 1,14 (koruna nákladu přinese 1,14 koruny 

zisku), 

Doba návratnosti = (1 540 564/890 075) * 4 = 6,92 roku (doba návratnosti investice je 

necelých 7 let, což z hlediska pesimistické varianty není špatný výsledek) 

Vnitřní výnosové procento IRR =10 + [217387 *(20-10)/217 387 + 354 183]=13,8 %, 

Vnitřní výnosové procento je o 3,8 % vyšší než požadovaný 10 % výnos z investice. 
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     Tabulka 321 Příjmy pesimistické varianty 

Rok 
Roční 

příjem 

Účetní 

odpis 
Součet  Diskontní faktor 

Současná 

hodnota 

příjmů 

2013 113 430 113 430 226 860 
 

206 236 

2014 151 240 151 240 302 480 
 

249 983 

2015 151 240 151 240 302 480 
 

227 258 

2016 151 240 151 240 302 480 
 

206 598 

2017 151 240 151 240 302 480 
 

187 816 

2018 151 240 151 240 302 480 170 742 

2019 151 240 151 240 302 480 
 

155 220 

2020 151 240 151 240 302 480 
 

141 109 

2021 151 240 151 240 302 480 128 281 

2022 151 240 151 240 302 480 
 

116 619 

2023 37 810 37810 75 620 
 

26 504 

  
    3 024 800   1 816 366 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

 Realistická varianta bude založena na předpokládaném výnosu 15% za rok 

z investice do projektu: 

- pořizovací cena = 1 512 397,-  

- 15% výnos za rok = 226 860,- (v prvním roce bude nižší z důvodu 

zařazení do užívání až ve 4. měsíci) 

- účetní odpis = 151 240,- za rok 

- současná hodnota výdajů = 1 598 979,- 

Realistická varianta při kalkulaci výnosu 226 860,- za rok vykázala čistou současnou 

hodnotu příjmů z investice po celou dobu užívání 2 270 457,- a zároveň čistá současná 
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hodnota výdajů vychází 1 598 979,- do konce roku 2022.  

ČSH = 2 270 457 – 1 598 979 = 671 478, (je kladná, což je pozitivní výsledek), 

Index rentability = 2 270 457/1 598 979 = 1,42 (koruna nákladu přinese 1,42 koruny 

zisku), 

Doba návratnosti = (1 540 564/1 112 596) * 4 = 5,5 roku (doba návratnosti investice je 

pět a půl let, což z hlediska životnosti velmi dobrý výsledek) 

Vnitřní výnosové procento IRR =10+[671 478 *(20-10)/671 478 + 172089]=17,96 %, 

vnitřní výnosové procento je o 7,96 % vyšší než požadovaný minimální 10 % výnos 

z investice. 

      Tabulka 32 Příjmy realistické varianty 

Rok 
Roční 

výnos 

Účetní 

odpis 
Součet  Diskontní faktor 

Současná 

hodnota 

výnosů 

2013 170 145 113 430 283 575 
 

257 795 

2014 226 860 151 240 378 100 
 

312 479 

2015 226 860 151 240 378 100 
 

284 072 

2016 226 860 151 240 378 100 
 

258 247 

2017 226 860 151 240 378 100 
 

234 770 

2018 226 860 151 240 378 100 213 428 

2019 226 860 151 240 378 100 
 

194 025 

2020 226 860 151 240 378 100 
 

176 386 

2021 226 860 151 240 378 100 160 351 

2022 226 860 151 240 378 100 
 

145 774 

2023 56 715 37810 94 525 
 

33 130 

  
    3 781 000   2 270 457 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

2)1,01(

1



3)1,01(

1



4)1,01(

1



5)1,01(

1



6)1,01(

1



7)1,01(

1



8)1,01(

1



9)1,01(

1



1)1,01(

1



10)1,01(

1



11)1,01(

1





  93 

 Optimistická varianta bude založena na předpokládaném výnosu 20 % za rok 

z investice do projektu: 

- pořizovací cena = 1 512 397,-  

- 20 % výnos za rok = 302 480,- (v prvním roce bude nižší z důvodu 

zařazení do užívání až ve 4. měsíci) 

- účetní odpis = 151 240,- za rok 

- současná hodnota výdajů = 1 598 979,-  

Optimistická varianta při kalkulaci výnosu 302 480,- za rok vykázala čistou současnou 

hodnotu příjmů z investice po celou dobu užívání 2 724 553,- a zároveň čistá současná 

hodnota výdajů vychází 1 598 979,- do konce roku 2022.  

ČSH = 2 724 553 – 1 598 979 = 1 112 574,-, (je kladná, což je pozitivní výsledek), 

Index rentability = 2 724 553/1 598 979 = 1,7 (koruna nákladu přinese 1,7 koruny 

zisku), 

Doba návratnosti = (1 335 114/1 112 596) * 4 = 4,8 roku (doba návratnosti investice je 

čtyři roky a deset a půl měsíce, což znamená, že bude investice zaplacena po necelé 

polovině plánovaného užívání stroje), 

Vnitřní výnosové procento IRR =10+[1 112 574 * (20-10)/1 112 574 + 49605] = 

19,57 %, vnitřní výnosové procento je o 9,57 % vyšší než požadovaný minimální 10 % 

výnos z investice. 
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    Tabulka 333 Příjmy optimistické varianty 

Rok 
Roční 

výnos 

Účetní 

odpis 
Součet  Diskontní faktor 

Současná 

hodnota 

výnosů 

2013 226 860 113 430 340 290 
 

309 355 

2014 302 480 151 240 453 720 
 

374 975 

2015 302 480 151 240 453 720 
 

340 887 

2016 302 480 151 240 453 720 
 

309 897 

2017 302 480 151 240 453 720 
 

281 724 

2018 302 480 151 240 453 720 256 113 

2019 302 480 151 240 453 720 
 

232 830 

2020 302 480 151 240 453 720 
 

211 664 

2021 302 480 151 240 453 720 192 422 

2022 302 480 151 240 453 720 
 

174 929 

2023 75 620 37810 113 430 
 

39 757 

  
    4 537 200   2 724 553 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

Všechny varianty ziskovosti investice do daného projektu vykazují poměrně slušné 

výsledky příjmů. Jako nejméně zisková je nastavená pro výpočet pesimistická varianta, 

která počítá s minimálním tj. 10 % ročním výnosem z hodnoty investice, ovšem i u ní 

nedošlo ke ztrátovému provozu obráběcího centra, ba dokonce přináší téměř 14 % 

diskontovaným výnosem a čistá současná hodnota. V pesimistické variantě projektu 

dále vyšlo najevo, že investice bude splacena těsně před koncem 7. roku a vzhledem 

požadované životnosti stroje se předpokládá, že bude další minimálně 3 roky vytvářet 

zisk. Nejpravděpodobnější realistická varianta kalkulující s požadovaným výnosem 15 

% z hodnoty investice během období 10 let zobrazila pozitivnější výsledky. V případě 
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diskontovaného výnosu, resp. vnitřního výnosového procenta, činil výnos takřka 18 %, 

což je s porovnáním rozdílu oproti pesimistické variantě o jedno procento nižší, čistá 

současná hodnota byla v této variantě 671 478 Kč, tj. více než trojnásobné zvětšení 

diskontovaného zisku v porovnání s předchozí variantou, návratnost je zde 

předpokládaná v půlce životnosti stroje, resp. v půlce 6. roku užívání. Optimistická 

varianta, která počítá s poměrně reálným výnosem 20 % ročně, jež by se mohl 

uskutečnit při vysokém využití výrobní kapacity stroje nebo větším navýšením tržeb 

prostřednictvím zvýšení marží u výrobků. U této varianty vnitřní výnosové procento 

vykázalo 20 % výnos a čistá současná hodnota přesáhla 1 100 000 Kč, rovněž 

návratnost investice je v této variantě nejkratší, tj. v 11. měsíci 5 roku užívání stroje, 

zároveň zde stojí za komentář index rentability, který říká, že jedna koruna 

investovaného kapitálu (nákladu), nám přinese 1,7 koruny zisku. 

 

4.3.3 Finanční plán peněžních toků 

Plán peněžních toků bude vycházet z kalkulace předpokládaných tržeb 

v pesimistické variantě, neboť je velmi vhodná pro aplikaci pro současný stav 

ve strojírenském průmyslu a v ne příliš pozitivním očekávání dalšího vývoje. 

Pesimistická varianta je vhodná taky z důvodu, že počítáme s nejhorším možným 

scénářem vývoje tržeb, proto je lepší počítat s tím horším a být na případnou situaci 

připraven řešením případných rizik, než předpokládat optimistický stav a tvořit krizové 

řešení pod tlakem neočekávaných negativních vlivů.  

Cash flow bude počítáno v cenách navýšených o daň z přidané hodnoty a zároveň bude 

předpokládat financování obráběcího centra z vlastních zdrojů, což se projeví v úbytku 

krátkodobého finančního majetku resp. účty v bankách v částce 1 830 000 Kč. Tato 

operace značně ovlivní výdaje v prvním roce, které budou spláceny spolu s dalšími 

náklady spojenými s investicí po plánovanou dobu užívání stroje 10 - ti let. Vlastní 

zdroj financování byl zvolen z důvodu vysokého zadlužení společnosti, ne příliš velkou 

finanční zátěží pro společnost a vysokou zásobou peněžních prostředků v součtu přes 20 

milionů korun. Tabulka 36 peněžních toků zobrazuje pohyb peněžních prostředků 

spojených s investicí v prvních 4 letech, neboť je složité predikovat příjmy a výdaje 

v delším časovém horizontu vlivem změny cen vstupů, daní, inflace a skutečně 

dosažených tržeb v porovnání s očekávanými. 
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 Tabulka 344 Peněžní toky v prvních 4 letech investice 

Finanční plán peněžních toků 

   Pořizovací náklady stroje s DPH 1 830 000,- 

   Pořizovací náklady stroje bez DPH 1 512 397,- 

   Datum zahájení provozu 1. 4. 2013 

   Datum ukončení provozu 31. 3. 2022 

   Peněžní tok investice (Kč) 2013 2014 2015 2016 

Výsledky provozu 137 250 183 000 183 000 183 000 

Ostatní výnosy 24 000 28 400 31 200 32 600 

Celkové provozní výnosy 161 250 211 400 214 200 215 600 

Spotřeba materiálu 54 800 67 200 68 900 70 700 

Spotřeba energie 9 300 13 700 14 100 15 600 

Servisní náklady 0 0 21 600 21 600 

Přidaná hodnota 45 500 53 500 33 200 33 500 

Pojištění stroje 4500 6000 6 000 6 000 

Odpisy stroje 113 430 151 240 151 240 151 240 

Celkové provozní náklady 227 530 291 640 295 040 298 640 

Celkové provozní náklady (bez odpisů) 114 100 140 000 143 800 147 400 

Provozní výsledek hospodaření -66 280 -80 240 -80 840 -83 040 

Provozní výsledek hospodaření (bez 

odpisů) 47 150 71 400 70 400 68 200 

Finanční výsledek hospodaření         

Sazba daně z příjmu 0,19 0,19 0,19 0,19 

Daň z příjmu 0 0 0 0 

HV po odpočtu daně z příjmu 0 0 0 0 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka peněžních toků v položkách výnosů vychází z předpokladu minimálně 

požadované roční výnosnosti projektu 10% z částky vynaložené na pořízení strojního 

zařízení tedy 1 830 000 Kč, dále je rok 2013 ponížen poměrově ve všech položkách o 3 

měsíce z důvodu zařazení do provozního procesu až 1. dubna tohoto roku. V oblasti 

spotřeby materiálu se předpokládá rostoucí trend cen vstupů, jednak vlivem přirozené 

míry inflace, ale taky očekávaným mírným zvyšováním cen ze strany dodavatelů. 

Položka spotřeby energie rovněž počítá s růstem cen na základě dlouhodobého 

rostoucího trendu a neustále se zvyšující spotřebě elektrické energie ve vyspělých 

zemích. Rozdíl mezi provozními náklady (včetně odpisů) a výnosy je ve všech 

kalkulovaných letech záporný téměř na stejné úrovni, tento efekt byl způsoben odpisy 

stroje, které jsou nákladem a vyjadřují opotřebení zařízení v jednotlivých letech, ale 

taky se výrazným způsobem podílejí na snížení základu daně.                              
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4.4 Obchodní strategie 

 Obchodní strategie je velmi silně provázána s výrobní, tzn., pokud bude výroba 

úspěšná a bude mít velmi dobré výsledky efektivnosti a výkonnosti, ovšem nebude 

téměř žádná poptávka a zájem o výrobky společnosti, tuto skutečnost je velmi těžké 

ovlivnit ze strany společnosti, nastane-li situace z roku 2009 a částečně roku 2010, kdy 

poklesla celosvětová poptávka ve všech odvětvích. Zde byly viditelné velmi špatné 

výsledky téměř u všech ukazatelů finanční analýzy. V opačném případě lze vinit pouze 

společnost samotnou, kdy výroba nestíhá a hrozí ztráta zákazníků.  

V posledních letech byl očekáván menší pokles tržeb z důvodu vypovězení 

nezajímavých projektů k uvolnění výrobní kapacity pro nové a zajímavější projekty.  

Proto je nezbytně nutné v oblasti obchodní strategie udržení stávajících zákazníků, 

zaměřovat se hlavně na ziskové a objemově zajímavé projekty, nakupovat pouze 

kompletní a dokončené výrobky tzn. ne polotovary, či částečně dokončené výrobky a 

v neposlední řádě ukončit a dále nespouštět nezajímavé projekty.  

4.4.1 Marketingový mix 

V návaznosti na samotnou investici do obráběcího centra je nutné určit strategii 

marketingového plánu pro zabezpečení očekávaných tržeb investičního projektu, 

alespoň na minimálně požadované hranici. 

 

 Cena (price)  

Je v případě vstupu mezi stávající konkurenci na trhu klíčovým nástrojem k získání 

zákazníků konkurence a boji s konkurencí o nové zákazníky, neboť v případě 

společnosti Fimes je absence výrobků vyráběných 5-ti osým obráběním. Cena hraje 

s postupem času důležitější roli, v drtivé většině případů na úkor kvality, jež je 

pozorovatelné zejména na levném dovozu z Číny. 

 Produkt (product) 

Velmi blízce je propojen s cenou, obecně by se dalo říci, že výrobek s velmi dobrou 

cenou a kvalitou vyšší než požadovanou zákazníkem se bude velmi dobře a bez větších 

problémů prodávat. V praxi je ovšem nutné zajišťovat zisk z prodeje výrobků a určit 

optimální poměr mezi kvalitou a cenou. K tomu je nutné zabezpečit velkou mírou 

modernizaci výroby a neustálý technologický vývoj a spolupráci s VUT v Brně. Produkt 



  98 

je ovšem nutné co nejvíce přiblížit přáním a požadavkům zákazníka při udržování 

vzájemné a vstřícné komunikace. 

 Propagace (promotion) 

Propagace výrobků je nesmírně důležitým nástrojem, neboť tuzemské společnosti se 

pořád musí učit například od amerických firem propagovat produkty k uchopení co 

největšího množství zákazníků. Společnost Fimes se musí zaměřit na reklamu a 

propagaci svých výrobků, zejména pak zcela nově zaváděných na trh. Určitou výhodu 

má v silném renomé značky MESIT, ovšem v dnešním silně konkurenčním prostředí 

nezabezpečení stabilní poptávku zákazníků pouze dobré jméno v oboru, proto je nutné 

si k zákazníkovi dojít blíže, například přítomností na různých veletrzích a výstavách za 

účasti komutativně velmi zdatných osob marketingového oddělení, kteří rozumí své 

práci a směřují svoji činnost v souladu obchodními cíly společnosti, dále reklamou na 

internetu prostřednictvím kvalitně zpracovaných webových stránek. 

 Místo prodeje (place) 

Místy prodeje jsou na základě kapitoly analýzy zákazníků zejména zahraniční 

společnosti v Německu a ve Francii, které tvoří téměř 80 % poptávky v zahraničí, 

zároveň v oblasti tržeb z prodeje odlitků činil export více než 50%. Tyto skutečnosti 

jsou vítaným jevem, ovšem je zde patrná velká závislost na německé poptávce. Je nutné 

diversifikovat riziko odběratele a směřovat pozornost společnosti i do jiných států 

zejména Rusko, Indie či Brazílie, která sebou nesou vysoký rozvojový potenciál, dále je 

nezbytné zvýšit objem tržeb v zahraničí provozu nástrojárny, která vysoce zaostává za 

slévárnou v této oblasti. 

4.4.2 Očekávaný přínos návrhů 

Nedostatky ve firmě odhalené touto prací navrhují dle mých názorů kroky k omezení 

určitých nedostatků v podniku jako celku a návrh investice do strojního zařízení 

představuje konkrétní investiční projekt k rozvoji společnosti a posílení 

konkurenceschopnosti v oblasti výroby forem za použití moderní technologie. 

Očekávaný přínos návrhů z práce je následující: 

a) Stabilizace zákaznické základny (podniku)    e) Posílení konkurenceschopnosti 

b) Omezení zvyšování zadluženosti     f) Řízení obchodních úvěrů 

c) Analýza aktuálních rizik (diversifikace rizik) 

d) Navýšení tržeb 
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Závěr 

Předmětem diplomová práce bylo zpracovat podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

Mesit FIMES, a.s., prostřednictvím obecně uznávaného postupu analýzy nejširšího 

okolí přes blízké okolí firmy až po interní hodnocení společnosti. Jednotlivé analýzy a 

následně jejich výsledky jsou vzájemně propojeny do výsledku finanční analýzy, která 

daleko přesněji ohodnotila a potvrdila předchozí silné a slabé stránky společnosti 

FIMES.  

Finanční analýza byla zpracována podrobně z důvodu předchozích špatných výsledků 

hospodaření a predikce dalšího ohrožení v budoucnu, jednak narůstající konkurencí, ale 

zejména velmi nestabilní celosvětové ekonomické situace. Analýza odhalila hlavní 

problémy ve sledovaných letech 2009 – 2011, ty byly způsobeny zejména oslabenou 

poptávkou téměř ve všech odvětvích v globálním hledisku, klíčové problémy byly 

v roku 2009, který navázal na velmi slabou poptávku, jež se následně prohlubovala 

oproti předchozímu roku, zejména jeho 4. Q a přes určité oživení v roce 2010, kdy se 

společnost snažila vzpamatovat z velkých problémů a navýšení zadluženosti resp. ve 

velké míře využívání cizích zdrojů financování, hlavně obchodních úvěrů, až po rok 

2011, v jehož první polovině byla rekordní poptávka a v tomto roce společnost dosáhla 

největší historické výkonnosti výroby. 

Vzhledem k velikosti společnosti FIMES a její široké nabídky výrobků je obtížné 

stanovit hlavní investiční projekt pro budoucí rozvoj firmy. V mojí diplomové práci 

jsem vycházel z rozhodnutí vedení společnosti o pořízení 5-ti osého obráběcího centra 

pro jeho absenci ve výrobním středisku forem a nutnosti posílení konkurenceschopnosti. 

Kalkulace všech tří variant očekávaných výnosů potvrdili danou investici jako velmi 

vhodnou, jednak s poměrně reálně stanovených budoucích příjmů, ale taky díky 

výhodnosti z hlediska nákladů na pořízení a následného provozu. Požadovaná 

minimální životnost stroje je 10 let, předpokládá se ovšem mnohem delší doba jeho 

využívání, v nejhorším scénáři výkonnosti tohoto zařízení vyšlo, že by stroj byl splacen 

i s dosavadními náklady na provoz do 7. roku od zařazení do výroby. Závěrem chci říci, 

že k dosažení celopodnikové stability, hospodářské prosperity a růstu je nutno se 

detailně soustředit na všechny podnikové organizační jednotky analyzovat a redukovat 

jejich nedostatky, využívat příležitosti a následně jejich dosažené výsledky promítnout 

do komplexního hodnocení společnosti FIMES jako celku. 
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