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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku fortell s.r.o. v letech 

2008–2012 a identifikací slabých stran v této oblasti. Je zde provedena finanční 

a strategická analýza společnosti. Podnikové hodnoty jsou komparovány 

s doporučenými výsledky a odvětvovými průměry. Součástí práce jsou návrhy 

a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení finančního zdraví společnosti. 

Abstract 

This thesis describes the financial situation of company fortell s.r.o. in the years  

of 2008–2012 and identifies the weaknesses. The financial and strategic analysis was 

used. The company values are compared with the recommended results and averages 

in the same area. Included in the thesis are suggestions and recommendations which 

could lead to better financial health of the company. 
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Úvod 

Pro úspěšnou společnost je velmi důležitým kritériem její finanční situace. Pokud firma 

dosahuje zisku, lze to považovat za úspěch, ovšem další podstatnější otázkou je, zda 

společnost efektivně využívá své veškeré zdroje a možnosti, a zda se jí daří svůj zisk 

maximalizovat.  

Ke komplexnímu hodnocení této oblasti je používána finanční analýza, kterou využívá 

stále více firem a začíná se považovat za základní potřebu pro rozhodování o řízení 

společnosti, ať už se jedná o taktické nebo investiční otázky. Pro společnosti je důležité 

znát nejenom momentální finanční zdraví firmy, ale i jeho vývojové tendence v čase. 

Navíc informace ohledně finančního stavu podniku nacházejí stále více zájemců, kteří 

jsou s podnikem přímo či nepřímo spojeni.  

Finanční analýza hodnotí majetkovou strukturu podniku, jeho schopnosti dostát svým 

závazkům, likviditu, hodnotu, efektivnost při nakládání se svým majetkem či cizími 

zdroji a mnohé další.  

Data potřebná pro finanční analýzu jsou zachycena v účetnictví, proto by se někdo mohl 

ohradit, zda je nutné analýzu provádět, když je zde vše zobrazeno. Ovšem tyto údaje 

nemají dostatečnou vypovídací schopnost, protože nemohou poskytnout úplný obraz 

o finančním zdraví podniku a jeho kvalitě hospodaření. Teprve finanční analýza získané 

údaje mezi sebou navzájem poměřuje a tím se jejich vypovídací schopnost zlepšuje.    

Tato práce je věnována hodnocení finanční situace společnosti fortell s.r.o., která je 

na trhu již více jak patnáct let. První pohled naznačuje firmu, které si vede velmi dobře, 

vzhledem k době svého působení a rozšiřování své činnosti a velikosti. Avšak podle 

rčení „zdání klame“, nemusí fungovat, tak efektivně, jak by bylo možné, a proto bude 

předmětem zkoumání finanční situace této firmy a následně navržena opatření 

případných nedostatků.  
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Cíle práce  

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace zvoleného podniku 

a identifikace slabých stran, které budou v této oblasti nalezeny. Zvoleným podnikem je 

společnost fortell s.r.o.  

Dílčím cílem práce bude prostřednictvím strategické analýzy zhodnocení postavení 

společnosti fortell s.r.o. na trhu vzhledem k oborovému a obecnému okolí. Součástí 

strategické analýzy bude i určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

podniku. 

Zhodnocení finanční situace společnosti bude provedeno také pomocí ekonomické 

přidané hodnoty (EVA), která patří mezi hodnotové ukazatele. V posledních letech se 

toto hodnocení stále častěji používá, proto jsem jej stanovila jako další dílčí cíl práce. 

V praktické části bude provedena komparace výsledných hodnot s doporučenými 

hodnotami či oborovým průměrem, jedná se o další dílčí cíl práce.  

Závěrem práce dojde k vyhodnocení provedené finanční analýzy, shrnutí zjištěných 

nedostatků a ke splnění hlavního cíle práce, kterým je určení návrhů opatření 

v problémových oblastech. Tyto návrhy by mohly vést ke zlepšení finančního zdraví 

podniku. 

Teoretické informace byly čerpány ze zákonů a odborné literatury, které jsou uvedeny 

v seznamu literatury. Informace vztahující se k finanční analýze společnosti fortell s.r.o. 

byly čerpány z obchodního rejstříku, konkrétně z výročních zpráv, příloh v plném 

rozsahu k účetním závěrkám a finančních výkazů z let 2007–2012, které společnost 

pravidelně zveřejňuje. Doplňující informace byly poskytnuty od jednatele společnosti.   
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Postup zpracování práce 

Celá práce je rozdělena na několik částí. Konkrétně se jedná o teoretická východiska 

práce. Dále analýza společnosti, která je rozdělena do dvou hlavních kapitol 

(charakteristika společnosti a finanční analýza společnosti) a nakonec návrhy vlastních 

řešení a doporučení. 

První kapitola je zaměřena na teoretická východiska celé práce, kde především popisuje 

metodu finanční analýzy a doplňuje ji o strategickou analýzu. Nejprve je zodpovězeno, 

komu je finanční analýza určena a jsou vyjmenovány zdroje informací pro její 

zpracování. Dále jsou analyzovány jednotlivé ukazatele a obecné postupy metod, které 

budou konkrétně aplikovány na společnost fortell s.r.o. v praktické části práce. 

Kapitola s názvem: „Charakteristika společnosti“ představuje společnost fortell s.r.o. 

Nejprve jsou vypsány základní údaje o firmě, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. 

Poté je sepsána historie společnosti, z důvodu jejího dlouholetého působení na trhu. 

Následně je představen její sortiment a služby, které nabízí zákazníkům. V této části je 

i provedena strategická analýza firmy za použití následujících metod: 

• SLEPTE, 

• Porterův model konkurenčních sil, 

• SWOT analýza. 

Třetí kapitola se zabývá hodnocením finanční situace podniku za pomoci metod 

finanční analýzy. Jedná se o analýzu ukazatelů absolutních, rozdílových a poměrových. 

Hodnocení je provedeno i pomocí EVA, která je považována za moderní metodu 

finanční analýzy.  Důvodem je uvážení i nákladů na vlastní kapitál, s kterými běžné 

metody nepočítají. Dále jsou provedeny analýzy soustav ukazatelů, kde konkrétně 

u pyramidových ukazatelů, je použita metodika kauzální analýzy. Vývoj jednotlivých 

ukazatelů je srovnáván v časové řadě, převážně v letech 2008–2012, podle dostupnosti 

informací. Výsledky jsou porovnávány s doporučenými hodnotami, které byly uvedeny 

v teoretické části práce či s odvětvovým průměrem. Závěrem této kapitoly je provedeno 

souhrnné hodnocení finanční analýzy, na základě kterého je zpracovávána poslední 

kapitola: „Návrhy vlastních řešení a doporučení“.   
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1 Teoretická východiska práce 

Tato část práce definuje teoretické základy, které jsou nezbytné pro splnění stanovených 

cílů. Teoretická východiska práce určují metodický postup pro správné zhodnocení 

finanční situace firmy. Postup zahrnuje rozbory zdrojů vstupních dat, uživatele finanční 

analýzy a jednotlivé metody finanční analýzy. Jedná se převážně o reflexi základních 

pojmů, které souvisí s finanční analýzou. 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza patří mezi významné komplexní metody zabývající se hodnocením 

firmy. Je používána pro hodnocení finanční situace společnosti, kde odhaluje slabiny 

a nedostatky. Na základě odhalení problémů v této oblasti, lze formulovat návrhy, které 

vzniklé nedostatky zmírní či odstraní a mohou pomoci zlepšit finanční situaci podniku.  

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, jestli je firma dostatečně zisková, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda je 

schopna včas splácet své závazky, zda využívá efektivně svá aktiva a mnoho dalších 

významných skutečností. (1, str. 15) 

Hlavním úkolem je neustálé vyhodnocování ekonomické situace podniku a jejího 

vývoje, příčiny jejího stavu a vývoje, posuzování vyhlídek na finanční situace podniku 

v budoucnosti, příprava podkladů pro opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, 

k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.  

Díky finanční analýze mohou uživatelé včas rozpoznat blížící se krizi, ať už se jedná 

o výrobní, odbytovou nebo finanční. Umožňuje stanovit úroveň finančního zdraví 

podniku a zkvalitnit rozhodovací procesy řízení. (2, str. 6) 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsahem 

především účetních výkazů. Zahrnuje v sobě hodnocení firemní minulosti, současnosti 

a předpovídání budoucích finančních podmínek. (3, str. 9) 
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Finanční analýza podniku může být rozdělena do dvou oblastí: 

• externí finanční analýza, která vychází z veřejně dostupných finančních, 

především účetních informací, 

• interní finan ční analýza, při které jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje 

z informačního systému podniku.  

Obecným cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly společnosti v budoucnu působit menší či větší problémy, 

a naopak stanovit její silné stránky, o které by v budoucnu mohla opírat svoji činnost. 

(4, str. 40) 

1.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza má mnoho uživatelů, kterým slouží jako zdroj pro další rozhodování 

a posuzování. Patří sem manažeři podniku, investoři, zaměstnanci, obchodní partneři, 

státní instituce, zahraniční instituce, auditoři, burzovní makléři, banky a další věřitelé, 

konkurenti a také odborná veřejnost. Pokud je vypracovávána analýza pro konkrétní 

osoby, je potřeba zvážit postup vypracování, protože každá zájmová skupina preferuje 

jiné informace. (1, str. 115) 

Investoři podniku sledují především informace o finanční výkonnosti firmy. Hlavním 

důvodem je získání dostatečného množství informací pro rozhodování o případných 

investicích v daném podniku. Investorům jde o míru rizika výnosu spojených 

s vloženým kapitálem. Dále se soustřeďují na informace, jak podnik nakládá s jejich 

vloženými zdroji. 

Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení 

podniku. Díky přístupu k informacím mají nejlepší předpoklady pro zpracování finanční 

analýzy, protože znají informace, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům 

(bankám, investorům, apod.) 

Zaměstnanci mají zájem o prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu své firmy. Jde 

o jistotu, perspektivu zaměstnání a o možnosti v mzdové a sociální oblasti.  
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Banky a ostatní věřitelé pomocí analýzy získávají informace pro závěry o finančním 

stavu potencionálního nebo již existujícího dlužníka. Na základě těchto informací se 

rozhodují, zda poskytnou nebo neposkytnou podniku úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek.  

Dalším uživatelem je stát a jeho orgány, kteří kontrolují především správnost 

vykázaných daní, využívají informace pro různá statistická šetření, rozdělování dotací 

a přehled o finančním stavu firem, které v rámci veřejné soutěže získaly státní zakázky. 

Obchodní partneři, dodavatelé sledují především schopnost firmy hradit své závazky, 

zvláště se zaměřují na solventnost, likviditu a zadluženost. Odběratelé mají zájem 

o příznivou finanční situaci dodavatele, aby nenastal problém se zajištěním výroby. 

(5, str. 22–24) 

1.1.2 Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. V České republice 

je upravena především v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Dalším významným zdrojem informací je výroční zpráva. Podle § 21 zákona 

o účetnictví jsou účetní jednotky, které podléhají auditu povinny vyhotovit výroční 

zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich 

výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.  

Dalšími zdroji mohou být například informace z vnitropodnikového účetnictví, 

statistiky z podniku (výroba, prodej, přepočtený stav zaměstnanců, mzdy), vnitřní 

směrnice, zprávy vedoucích pracovníků či auditorů, různá statistická šetření, údaje 

manažerského účetnictví, údaje o jiných podnicích, které slouží především pro 

srovnávání s konkurenčními podniky. (2, str. 13) 

Podle § 18, odst. 1 zákona o účetnictví tvoří účetní závěrku: 

• rozvaha (bilance), 

• výkaz zisků a ztrát, 

• příloha, která doplňuje a vysvětluje informace v částech stanovených zákonem, 

příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných 

závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových 

nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Povinnost sestavovat cash flow mají vybrané účetní jednotky, které 

podle § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, k rozvahovému dni a za bezprostředně 

předcházející účetní období překročí hodnotu aktiv ve výši 40 milionů korun a současně 

realizují roční úhrn čistého obratu v hodnotě více než 80 milionů korun. 

Rozvaha 

Údaje zjištěné z rozvahy charakterizují stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. 

Jedná se o tzv. stavové ukazatele. Základní složky rozvahy dělíme na aktiva (majetek) 

a pasiva (kapitál). Základním pravidlem v rozvaze je, že strana aktiv se musí rovnat 

straně pasiv, tedy žádná firma nemůže mít více majetku, než má zdrojů. Jedná 

se o princip bilanční rovnosti. (5, str. 27) 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát zachycuje vztahy mezi výnosy firmy dosaženými v určitém období 

a náklady, které jsou spojeny s jejich vytvořením. Podle akruálního principu účetnictví 

se za výnosy považují peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností 

za dané účetní období bez ohledu na to, zda ve stejném období došlo k jejich inkasu. 

Náklady jsou peněžní částky, které společnost v daném období účelně vynaložila na 

získání výnosů, i když jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném čase dojít. 

Z těchto definic vyplývá, že nákladové a výnosové položky neodráží skutečné 

hotovostní toky (příjmy a výdaje) podniku. Výsledný čistý zisk tedy neukazuje 

skutečnou hotovost získanou hospodařením podniku. 

Výkaz zisků a ztrát se rozlišuje na část provozní, finanční a mimořádnou. (5, str. 40) 

Cash flow 

Další náhled do činnosti společnosti umožňuje výkaz cash flow. Pomocí zkoumání 

peněžních toků lze vidět provozní, investiční a finanční politiku společnosti. Analýza 

navíc poskytuje informace o kvalitě údajů v podnikové rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 
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Dále ukazuje, co vše společnost financuje samostatně a zda její způsob není příliš 

riskantní. (6, str. 217) 

Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik v předchozím účetní 

období realizoval. Zobrazuje skutečných pohyb peněžních prostředků, je tedy doplňkem 

dvou předchozích výkazů. Je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje.  

Přehled o peněžních tocích rozlišuje toky ze tří základních činností: 

• peněžní toky z provozní činnosti, 

• peněžní toky z investiční činnosti, 

• peněžní toky, které se vztahují k financování podniku. 

Pro vykázání peněžních toků se používá metoda přímá a nepřímá. Volba metody je na 

základě vlastní úvahy konkrétní účetní jednotky. Podstatou přímé metody je vykázání 

hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. Naopak nepřímá metoda vykazuje peněžní 

toky za provozní činnost a upravuje hospodářský výsledek o nepeněžní operace, změny 

stavu zásob, pohledávky a závazky a položky, které náleží do finanční nebo investiční 

činnosti. V praxi převažuje volba nepřímé metody. (5, str. 47) 

Jak bylo sepsáno v této kapitole, je důležité vědět komu je finanční analýza určena, a na 

tomto základě zvážit, které informace a v jakém rozsahu použít. Stejným způsobem je 

nutné stanovit i zdroje, z kterých budou potřebné údaje čerpány.  

1.2 Ukazatele a metody finanční analýzy 

Při provádění finanční analýzy je důležité znát jednotlivé druhy sledovaných ukazatelů 

a jejich členění. Také je vhodné rozlišit přístupy při finančním hodnocení podniku. 

Každá metoda má rozdílné vlastnosti vstupních dat a způsoby jejich interpretace.  

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou položky účetních výkazů a údaje 

z dalších zdrojů nebo čísla, která si z nich lze odvodit. Je nutné dávat pozor na roli 

časového hlediska, z toho důvodu jsou rozlišovány stavové a tokové veličiny. Stavové 

se vztahují k určitému časovému okamžiku (rozvaha), tokové se vztahují k určitému 

časovému intervalu (výkaz zisků a ztrát).  
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Běžným členěním ukazatelů je rozdělení na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 

Absolutní vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek základních 

účetních výkazů. Rozdílové ukazatele se vypočítávají jako rozdíl určité položky aktiv 

s patřičnou položkou pasiv. Poměrové ukazatele bývají označovány za nejpočetnější 

a zároveň nejvyužívanější skupinu ukazatelů. Definují se jako podíl dvou položek, 

nejčastěji ze základních účetních výkazů. Pomocí poměrových ukazatelů se provádějí 

různá časová srovnání, průřezové analýzy apod. Také lze vytvářet pyramidové soustavy 

ukazatelů. (3, str. 41) 

Dalším druhem členění ukazatelů je rozdělení na extenzivní a intenzivní: 

Obrázek 1: Členění finančních ukazatelů (Zdroj: 3, str. 42) 

 

Extenzivní ukazatele informují o rozsahu či objemu analyzované položky. Do této 

kategorie patří stavové, rozdílové, tokové a nefinanční ukazatele.  

Stavové jsou odrazem základního úkolu účetnictví. Zachycují stav majetku a zdrojů 

jeho krytí ke zvolenému časovému okamžiku. Rozdílové představují rozdíl stavu 

určitých skupin aktiv či pasiv (ke stejnému okamžiku). Typickým představitelem 

rozdílového ukazatele je čistý pracovní kapitál – rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tokové ukazatele informují o změně 

extenzivních ukazatelů, ke které došlo za určitou dobu. Typickým ukazatelem je zisk, 

který představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Nefinanční ukazatele jsou nezbytnou 

součástí analýzy. Vychází spíše z údajů vnitropodnikového účetnictví a evidence. 

Do této kategorie patří např. počet zaměstnanců, množství zásob, spotřeba energie, 

produktivita práce. Nefinanční ukazatele pomáhají zpřesňovat finanční ukazatele.  
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Intenzivní ukazatele přinášejí informace o míře, s jakou podnik využívá své zdroje. Jsou 

rozlišovány na stejnorodé intenzivní ukazatele a nestejnorodé. Stejnorodé jsou poměry 

extenzivních ukazatelů, které jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách. Dále je ještě lze 

dělit na procentní a vztahové (poměr dvou vztahových ukazatelů k témuž časovému 

okamžiku). Nestejnorodé jsou poměry ukazatelů v různých jednotkách. (3, str. 42) 

Metody finanční analýzy je možné rozdělit na: 

„Elementární“ metody 

• Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

� horizontální analýza 

� vertikální analýza 

• Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

� analýza fondů finančních prostředků 

� analýza cash flow 

• Analýza poměrových ukazatelů 

� rentability 

� likvidity 

� aktivity 

� zadluženosti 

� kapitálového trhu 

� hodnotové ukazatele 

• Analýza soustav ukazatelů 

� pyramidové rozklady 

� bonitní a bankrotní modely 

„Vyšší“ metody 

• Matematicko-statistické metody (např. bodové odhady, statistické testy, 

empirické distribuční funkce, korelační koeficienty). 

• Nestatistické metody (např. expertní systémy, neuronové sítě, metody založené 

na teorii matných množin). (2, str. 25–26) 
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1.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Jak bylo výše zmiňováno, při této analýze jsou využívány údaje obsažené v účetních 

výkazech. Také jsou sledovány změny absolutních hodnot ukazatelů v čase a obvykle 

zjišťovány jejich relativní (procentní) změny. Konkrétní uplatnění se poté nachází 

v horizontální a vertikální analýze.  

1.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza „po řádcích“) porovnává změny položek jednotlivých 

výkazů v časové posloupnosti. Při rozboru horizontální struktury účetních výkazů jsou 

hledány odpovědi na otázky: 

• O kolik jednotek se změnila sledovaná položka v čase? 

absolutní změna = ukazatelt − 	ukazatelt-1					(4, str. 55) 

• O kolik % se změnila sledovaná jednotka v čase? 

procentní změna = 
absolutní změna × 100

ukazatelt-1
					(4, str. 55) 

Rozbor může být zpracováván buď meziročně (porovnáváme dvě po sobě jdoucí 

období) nebo za několik účetních období. (5, str. 53) 

1.3.2 Vertikální analýza 

Metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jedné zvolené základně, kterou položíme jako 100 %. Analýza bývá nazývána 

i strukturální. Pokud je prováděn rozbor rozvahy, bývá jako základna zvolena výše aktiv 

(pasiv) celkem. Pro rozbor výkazu zisku a ztrát je za základnu volena velikost 

celkových výnosů. (4, str. 58) 

Pi = 	
Bi

∑Bi
 

Kde  Pi - označení hledaného vztahu 

 Bi – velikost položky bilance 
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 ∑Bi – suma hodnot položek v rámci určitého celku (7, str. 13) 

1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Při běžném členění ukazatelů jsou jedním z typů rozdílové ukazatele. Jejich název 

napovídá způsobu jejich určování, který je pomocí rozdílu mezi vybranými položkami 

aktiv a pasiv. Rozdílové ukazatele se orientují na likviditu společnosti. Konkrétní 

vyjádření jednotlivých ukazatelů je zpracováno v této kapitole. 

Pro analýzu a finanční řízení situace firmy (především její likvidity) slouží rozdílové 

ukazatele, které jsou označovány jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako 

rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond). Zpravidla se používá: čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. (8, str. 35) 

1.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK, Net Working Capital) je definován:  

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 

Je odrazem financování oběžného majetku podniku. Kladná hodnota signalizuje 

finanční stabilitu. Čím větší má podnik ČPK, tím více by měl být schopen uhradit své 

finanční závazky. To vše je však ovlivněno strukturou oběžných aktiv, jejich schopností 

přeměny na peníze a velikostí krátkodobých dluhů. 

Vlivy, které snižují vypovídací schopnost ČPK: 

• těžko vymahatelné či nevymahatelné pohledávky, 

• neprodejné nebo za minimální ceny prodejné zásoby hotových výrobků, 

• zbytečně vysoké zásoby materiálu. 

Z důvodu těchto negativních vlivů je potřeba před hodnocením úrovně čistého 

pracovního kapitálu provést rozbor struktury oběžných aktiv a jejich likvidity. 

(2, str. 28) 
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1.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní finanční fond) jsou tvrdším ukazatelem než je 

ČPK, protože vycházejí pouze z nejlikvidnějších aktiv (pohotových peněžních 

prostředků). Ukazatel zohledňuje okamžitě splatné závazky, jejichž doba splatnosti je 

k aktuálnímu datu a starší. 

Čisté pohotové prostředky = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

Pohotové finanční prostředky lze vymezit dvěma způsoby: 

a) peníze v pokladně (hotovost) + peníze na běžných účtech, 

b) peníze v pokladně + peníze na běžných účtech + šeky + směnky + krátkodobé 

cenné papíry + krátkodobé vklady rychle přeměnitelné na peníze + zůstatky 

nevyčerpaných neúčelových úvěrů. 

Při použití prvního způsobu pro výpočet dojde k vyjádření nejvyššího stupně likvidity. 

(4, str. 60) 

1.4.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

Čistý peněžně pohledávkový fond neboli čistý peněžní majetek přestavuje určitý 

kompromis mezi předchozími dvěma ukazateli.  

Čistý peněžní majetek = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobé 

závazky 

Jako nelikvidní pohledávky jsou označovány např. dlouhodobé a nedobytné 

pohledávky. (4, str. 60) 

1.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou označovány jako základ finanční analýzy. Nejčastěji jsou 

děleny na ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Pomocí těchto 

ukazatelů lze podniky mezi sebou srovnávat. 



24 
 

Poměrové ukazatele jsou v současné době nejpoužívanější metodou při finanční 

analýze. Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů, které nalezneme 

v základních účetních výkazech. Výpočet se provede jako poměr jedné nebo několika 

položek k jiné položce nebo k jejich skupině. (3, str. 47) 

1.5.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 

a těmi včas krýt všechny své splatné závazky. (5, str. 77) 

Ukazatele likvidity tedy charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Poměřují čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají 

se nejlikvidnější částí aktiv společnosti a rozdělují se podle likvidnosti položek, které se 

dosazují do čitatele. (8, str. 73) 

Běžná likvidita (3. stupeň) 

běžná likvidita =  
oběžná aktiva

��á������é	�	
ℎ�
 

Ukazuje, kolikrát hodnota oběžných aktiv převyšuje krátkodobé závazky. Čím vyšší 

hodnoty tento ukazatel dosáhne, tím nižší je riziko platební neschopnosti podniku. 

Běžná hodnota této likvidity je 2,5. Pokud je firma finančně zdravá, pohybuje se 

ukazatel ve výši 2 až 3. Ovšem postačující je i hodnota mezi 1,5 a 2. 

Pohotová likvidita (2. stupeň) 

pohotová likvidita = 
oběžná aktiva - zásoby

krátkodobé závazky
 

Sestavení vzorce pohotové likvidity vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, 

kterou jsou zásoby (suroviny, materiál, polotovary atd.) Dále je vhodné čitatele upravit 

o nedobytné pohledávky. Za standardní hodnotu je považována 1, kdy je podnik 

schopen vyrovnat krátkodobé závazky bez prodeje zásob. Doporučené hodnoty se 

pohybují v intervalu 1 až 1,5.  
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Okamžitá likvidita (1. stupeň) 

okamžitá likvidita =  
pohotové peněžní prostředky

��á������é	�	
ℎ�
 

Měří schopnost firmy hradit své právě splatné dluhy. Pohotovými peněžními prostředky 

jsou myšleny peníze v hotovosti, na běžných účtech, krátkodobé cenné papíry, šeky 

apod. Doporučená hodnota je od 0,2 do 0,5. Pokud je hodnota větší než 1, znamená to, 

že podnik je schopen okamžitě splatit všechny své závazky. (2, str. 53) 

1.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování společnosti. Měří rozsah, 

v jakém společnost používá k financování dluhy. Zadluženost zvyšuje riziko finanční 

nestability, avšak není pouze negativní charakteristikou. Její růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší hodnotě firmy. Mezi ukazatele zadluženosti patří: 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti, často také nazýván ukazatelem věřitelského rizika, 

vypočteme podílem cizího kapitálu k aktivům podniku. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je menší riziko ztrát pro věřitele v případě likvidace. Věřitelé tedy preferují 

nízký ukazatel zadluženosti. Naopak vlastníci hledají větší finanční páku, aby mohli 

zvýšit svoje výnosy. Průměrná hodnota se pohybuje v intervalu od 0,5 do 0,7.  

celková zadluženost =  
celkové cizí zdroje

�	���á	������
 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkem celkové zadluženosti. Jejich celkový součet činí 1. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Doporučená 

velikost je minimálně 0,3.  

koeficient samofinancování =  
vlastní kapitál

�	���á	������
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Úrokové krytí 

Ukazatel podává informaci o tom, kolikrát převyšuje zisk před úroky a zdaněním 

(EBIT) placené úroky. Pokud je hodnota rovna číslu 1, znamená to, že na zaplacení 

úroků je potřeba celého zisku. Doporučuje se velikost 3 a více. V dobře fungujícím 

podniku by měl mít ukazatel hodnotu alespoň 6 až 8. (8, str. 69–71) 

úrokové krytí =  
EBIT

ú����
 

1.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem. Pokud je 

aktiv více, než je účelné, vznikají společnosti zbytečné náklady a tím nižší zisk. Naopak 

pokud je aktiv málo, přichází o možné tržby. Ukazatele aktivity jsou ukazatele 

kombinované, berou v úvahu údaje z rozvahy, tak z výkazu zisku a ztrát. Určují se dva 

typy ukazatelů aktivity, které jsou vyjádřeny buď počtem obratů, nebo dobou obratu. 

(9, str. 57) 

Obrat aktiv 

Jedná se o komplexní ukazatel, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. 

Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za dobu jednoho roku. Je vhodné použít 

především srovnání v odvětví. Minimálně by obrat aktiv měl být na úrovni hodnoty 1. 

obrat aktiv =  
tržby

�	���á	������
 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel měří efektivnost využívání budov, strojů, zařízení a jiných 

dlouhodobých majetkových částí. Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby 

za rok. Tvoří významnou součást podkladů v případě úvahy o nových investicích. 

Pokud je srovnáván obrat dlouhodobého majetku mezi podniky, je nutné vzít v úvahu 

míru odepsanosti aktiv a metody odpisování. (5, str. 82) 
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Velikost se srovnává s průměrem v odvětví. Nižší hodnota je signálem pro omezení 

nových investic a zvýšení využití výrobní kapacity. (2, str. 58) 

obrat dlouhodobého majetku =  
tržby

�	�
hodobý majetek
 

Obrat zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a opětovně 

naskladněna. Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s odvětvovým průměrem vyšší, 

pak to znamená, že společnost nemá zbytečné nelikvidní zásoby. Přebytečné zásoby 

jsou neproduktivní, vážou v sobě kapitál, který nenese žádný výnos. 

obrat zásob=  
tržby

�á����
 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby či prodeje. Obecně platí, že pokud se doba obratu snižuje 

a obratovost zásob zrychluje, pak je situace firmy dobrá. Důležité je, aby existoval 

vztah mezi optimální velikostí zásoby a rychlostí obratu zásoby. Zásoby musí zajišťovat 

plynulou výrobu a podnik musí být schopen reagovat na poptávku. 

doba obratu zásob =  
zásoby

(
��ž��
360

)

 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, než obdrží platbu. Po tuto dobu je 

inkaso plateb zadrženo v pohledávkách. Při interpretaci výsledku je nutné vzít v úvahu 

velikost firmy, její postavení na trhu, zvyklosti dané země a další faktory. Ukazatel by 

měl mít co nejmenší velikost, protože delší doba inkasa znamená větší potřebu úvěrů 

a tím větší náklady. 



28 
 

doba splatnosti pohledávek =  
pohledávky

��ž��
360

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel udává dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny 

a podnik tak využívá bezplatný obchodní úvěr.  

doba splatnosti krátkodobých závazků =  
krátkodobé závazky

��ž��
360

 

Rozdíl doby splatnosti pohledávek a doby úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje 

počet dnů, které je nutno profinancovat. (5, str. 83–84) 

1.5.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost, výnosnost. Zajímají se o ně především 

investoři. Ukazatele měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku 

s jinými veličinami, které vyjadřují prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku 

hospodaření. Zahrnují vliv likvidity, řízení dluhu i řízení aktiv na zisk.  

Většina ukazatelů je založena na typu ziskovosti vloženého kapitálu (ROI – Return 

on Investment) 

ROI=  
zisk

�	�ž�ý	�����á	
 

Ukazatele jsou dále členěny podle definice vloženého kapitálu (jmenovatele). 

(2, str. 60) 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Nebere ohled na to, zda byla 

financována z vlastního, cizího, krátkodobého či dlouhodobého kapitálu. 

Nejkomplexnějším je ukazatel v případě, kdy je v čitateli použit EBIT. Jedná se o zisk 

před zdaněním a nákladovými úroky. Tento tvar je vhodný, pokud se mění sazba daně 
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ze zisku v čase nebo se mění struktura financování, či mezi sebou porovnáváme 

podniky s odlišnou strukturou financování. (5, str. 72) 

ROA=  
EBIT

�	���á	������
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) je pro vlastníky klíčovým kritériem 

hodnocení úspěšnosti jejich investic. Velikost tohoto ukazatele by měla být větší než 

velikost ROA. Vlastníci očekávají, že vložením kapitálu do podniku získají větší výnos, 

než kdyby stejný kapitál investovali jiným způsobem. Podnik tedy usiluje 

o maximalizaci tohoto ukazatele, protože vlastní kapitál je dražší než cizí kapitál. 

(2, str. 62) 

ROE=  
zisk po zdanění

�	����í	�����á	
 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Jedná se o ziskovost vloženého kapitálu sníženého o krátkodobé závazky. Ukazatel 

(Return on Capital Employed) měří efekt, kolik provozního hospodářského výsledku 

před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované věřiteli. 

ROCE=  
EBIT

�	����í	�����á	 + ����� + �	. �á����� + �	. �������í	ú�ě��
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales) tvoří jádro efektivnosti podniku. Pokud se 

zjistí problém u tohoto ukazatele, můžeme se domnívat, že budou ve všech dalších 

oblastech. Tržby ve jmenovateli reprezentují tržní ohodnocení výkonů společnosti 

za určité časové období. Ukazatel určuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. (5, str. 74) 
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ROS =  
EBIT

��ž��
 

1.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

EVA patří mezi moderní metody finanční analýzy. Jde o hodnocení, které se zaměřuje 

na hledisko tvorby hodnoty pro majitele společnosti. Ekonomickou přidanou hodnotu 

lze porovnávat i s odvětvím, díky hodnocení Ministerstva průmyslu a obchodu, které 

tuto metodu hodnocení podniků také využívá.  

Ekonomická přidaná hodnota určuje rozdíl provozního zisku po zdanění a celkových 

kapitálových nákladů, včetně nákladů na vlastní kapitál. Eva je odhadem hodnoty, 

kterou během roku tvoří management společnosti. Tato hodnota se podstatně liší 

od účetního zisku. Důvodem je skutečnost, že v účetním zisku není zobrazen žádný 

poplatek za použití vlastního kapitálu. (10, str. 77) 

Klasické poměrové ukazatele mají své nedostatky, proto je vhodné provést finanční 

analýzu i pomocí ekonomické přidané hodnoty. Ukazatel EVA rozvíjí náklady kapitálu 

směrem k oceňování ekonomické výkonnosti. Podnik vytváří hodnotu, pokud je čistý 

provozní výsledek hospodaření vyšší než náklady použitého kapitálu. Ekonomickou 

přidanou hodnotu lze určit podle následujícího vzorce: 

EVA =	EBIT × (1-	t) –	WACC × C   

kde  EBIT je provozní zisk 

 t – sazba daně z příjmů právnických osob 

 WACC – vážené průměrné náklady kapitálu 

 C – firmou použitý kapitál 

První část vzorce je čistý provozní výsledek hospodaření (NOPAT). Druhá část je 

celkový investovaný kapitál, který je zpoplatněn váženými průměrnými náklady 

kapitálu (WACC). 

WACC = ��	× (1-t) × 
�

�
 +��×

�

�
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kde rd – náklady na cizí kapitál (úrok) 

 t – sazba daně z příjmů právnických osob 

D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

re – náklady vlastního kapitálu 

Podstatou je, aby hodnota ukazatele EVA byla kladná, jedině tehdy vzniká přidaná 

hodnota zvyšující původní hodnotu podniku. (3, str. 66) 

1.7 Analýza soustav ukazatelů 

Každý ukazatel finanční analýzy vyjadřuje pouze určitý pohled na činnost podniku, má 

specifickou vypovídací schopnost. Pro vyjádření stručné komplexní finanční situace 

podniku jsou využívány různé soustavy vybraných ukazatelů.  

1.7.1 Kralick ův QUICKTEST 

Quicktest slouží pro první posouzení finanční situace podniku. Využívá čtyři poměrové 

ukazatele, které mají stejnou váhu. 

Tabulka 1: Kralick ův Quick test – tabulka hodnocení ukazatelů  

 Finanční stabilita Výnosová situace 
Ukazatel 
(vzorec výpočtu) vlastní kapitál

������
 

 
(%) 

dluhy
−	��ℎ��. �	
ěž
í	�����ř.

provozní CF
 

(roky) 

provozní CF

tržby
 

 
(%) 

zisk před zdan. 
+ n. úroky

aktiva
 

 
(%) 

Vypovídá o kapitál. síle zadlužení fin. výkonnosti výnosnosti 
Známka hodnocení:     
1 výborný > 30 < 3 > 10 > 15 
2 velmi dobrý > 20 < 5 > 8 > 12 
3 průměrný > 10 ≤ 12 > 5 > 8 
4 špatný ≤ 10 > 12 ≤ 5 ≤ 8 
5 ohrožení insolvencí < 0 > 30 < 0 < 0 

Zdroj: (2, str. 68) 

Za stanovené období se vypočítají jednotlivé ukazatele a jejich výše se oznámkuje podle 

hodnoty uvedené v tabulce. Dále se vypočítá (aritmetický průměr) známka finanční 
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stability a známka výnosové situace. Nakonec známka za celý QUICKTEST. Celková 

známka se opět posuzuje podle významu hodnocení z tabulky. 

Podnik, který má celkovou známku nižší než 2, se považuje za bonitní. Podnik, který 

dostane známku vyšší než 3, spěje k bankrotu. (2, str. 68) 

1.7.2 Altmanův index finančního zdraví 

Tento model byl představen Edwardem Altmanem v roce 1966. Jedná se o spojení 

několika finančních ukazatelů do jednoho indexu, který je nazýván „Z–Score“. Model 

vznikl na základě studie vzorku 33 bankrotujících firem, které byly porovnávány se 

vzorkem 33 prosperujících společností. Altman zkoumal 22 poměrových ukazatelů 

a identifikoval jejich vliv na finanční zdraví podniku. Z těchto ukazatelů vybral pět, 

které mají, dle jeho mínění, nejlepší schopnost předpovědět bankrot společnosti. 

(11, str. 312) 

Altmanova analýza představuje další z možností pro souhrnné hodnocení finančního 

zdraví podniku. Z-Score v sobě zahrnuje likviditu, zadluženost, rentabilitu i strukturu 

kapitálu. K jednotlivým ukazatelům je poté přiřazena jejich váha. Altmanův index 

odhaduje blížící se bankrot podniku přibližně dva roky dopředu. 

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu: 

Z = 0,717×X1+ 0,847 × X2 + 3,107 × X3+ 0,42 × X4 + 0,998 × X5  

kde X1 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

 X2 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

 X3 – EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva 

 X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje 

 X5 – tržby / aktiva 

Pokud je výsledná hodnota Z > 2,9, firma je finančně zdravá a v dohledné době není 

ohrožena bankrotem. Naopak je tomu v případě, že je hodnota Z < 1,23. Pokud nastane 

případ, kdy ukazatel leží v intervalu 1,23 < Z < 2,89, nazýváme tuto oblast „šedá zóna“ 

a o zdraví společnosti nelze jednoznačně rozhodnout. (12, str. 190) 
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1.7.3 Index IN05 

Index IN05 je zkonstruován s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko 

vlastníka.

IN05 = 0,13×
aktiva

cizí zdroje
+ 0,04 × 

EBIT

náklad.úroky
 + 3,97 × 

EBIT

aktiva
 + 0,21 × 

výnosy

aktiva
 + 0,09 × 

OA

KZ
 

kde OA – oběžná aktiva 

 KZ – krátkodobé závazky 

Na základě vypočtených hodnot lze předpovídat očekávaný vývoj podniku. Pokud 

podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86 %) je ukazatel IN05 < 0,9. Opakem je 

případ, kdy podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 67 %), tedy velikost ukazatele 

IN05 > 1,6. Pokud je výsledek v rozmezí 0,9 < IN05 < 1,6, jedná se o pásmo nazývané 

„šedá zóna“, a podobně, jako u Altmanova indexu nelze o zdraví společnosti 

jednoznačně rozhodnout. (12, str. 190) 

1.7.4 Pyramidové ukazatele 

Pyramidové ukazatele souhrnně na jednom grafu či obrázku ukazují stručně několik 

charakteristických znaků finančního zdraví firmy. Znaky jsou určeny pomocí poměrové 

analýzy a zároveň umožňují zjistit vzájemné souvislosti mezi likviditou, finanční 

strukturou a rentabilitou podniku. Nejznámější metodou je tzv. Du Pont diagram, který 

byl vyvinut a poprvé použit ve společnosti Du Pont de Nemours. (4, str. 64) 

Diagram znázorňuje závislost rentability vlastního kapitálu (ROE) na ziskovém rozpětí, 

obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Je rozdělen do 

dvou částí, kde levá strana ukazuje tvorbu ziskového rozpětí a pravá strana pracuje 

s rozvahovými položkami. (4, str. 102) 
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Obrázek 2 : Du Pont diagram - rozklad ukazatele ROE (Zdroj: (13)) 

1.8 Strategická analýza 

Pro lepší vypovídací schopnost finanční analýzy, je vhodné provést i strategickou 

analýzu firmy, která se zaměřuje na podnik a okolí. Tato kapitola upřesňuje SLEPTE 

analýzu, Porterův model konkurenčních sil a SWOT analýzu, které do strategické 

analýzy patří.   

Základem strategické analýzy je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. 

Jedná se o analýzu vnějšího a vnitřního okolí firmy. Na základě této analýzy lze 

formulovat strategie podniku, které vedou k dosažení konkurenční výhody. (14, str. 10) 

1.8.1 SLEPTE analýza 

Jedná se o analýzu makrookolí firmy. SLEPTE analýza rozebírá ekonomické, 

legislativní, politické, sociální, technologické a ekologické faktory, které mohou mít 

vliv na podnik. Co, které faktory zahrnují, je podrobněji znázorněno v následujícím 

obrázku. 
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Obrázek 3: SLEPTE (PESTLE) analýza (Zdroj: (15, str. 25)) 

1.8.2 Porterův model konkurenčních sil 

Tento model je možné označit jako nástroj zkoumání konkurenčního prostředí. Patří 

do analýzy mikrookolí podniku a zkoumá základ konkurence v odvětví. Cílem 

Porterova modelu konkurenčních sil je jasné pochopení sil, které v prostředí podniku 

působí a identifikovat, které z nich mají pro společnost největší význam, z hlediska 

jejího budoucího vývoje. V Porterově modelu konkurenčních sil je analyzována: 

• rivalita mezi konkurenčními firmami, 

• hrozba substitučních výrobků, 

• hrozba vstupu potencionálních konkurentů, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• vyjednávací síla kupujících. (16, str. 131) 

1.8.3 SWOT analýza 

Jedná se o interní analýzu silných a slabých stránek, a externí analýzu příležitostí 

a hrozeb podniku (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).  
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Při analýze silných stránek hledá společnost skutečnosti, které přinášejí výhody 

zákazníkům, tak i samotné firmě. U slabých stránek naopak zaznamenává věci, které 

firma nedělá dobře, ale i ty, ve kterých si ostatní společnosti vedou lépe. Při analýze 

příležitostí hledá společnost skutečnosti, které mohou zvýšit její poptávku či lépe 

uspokojit zákazníky a firmě přinést úspěch. Naopak při určování hrozeb hledá 

společnost ty fakta, která by mohla zapříčinit pokles poptávky nebo nespokojenost 

zákazníků. (17, str. 103) 

Tabulka 2: Příklady faktor ů SWOT analýzy  

Zdroj: (18, str. 156) 

Silné stránky (S) 

• silná značka 
• dobré povědomí mezi zákazníky 
• cenová výhoda díky know-how 
• exkluzivní přístup k přírodním zdrojům 
• aktivní přístup k výzkumu a vývoji 

Slabé stránky (W) 

• špatné umístění firmy 
• špatná reputace mezi zákazníky 
• nedostatečný přístup k distrib. cestám 
• vysoké náklady 
• nedostatek zkušeností 

Příležitosti (O) 

• nové technologie 
• nenaplněné potřeby zákazníků 
• odstranění mezinárodních bariér 
• rozvoj nových trhů 

Hrozby (T) 

• vstup nových konkurentů na trh 
• konkurence s nižšími náklady 
• konkurence s lepším výrobkem 
• nová regulační opatření 
• zavedení obchodních bariér 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost fortell s.r.o. vyrábí plastové a kovové díly, které nachází uplatnění 

především v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Na trhu je již od roku 1995. 

Jedná se o úspěšnou společnost, která má ve svém oboru, a konkrétně i v místě 

podnikání, značnou konkurenci.  

2.1 Základní informace o společnosti 

 

 

Obrázek 4: Logo společnosti (Zdroj: (19)) 

Název společnosti  fortell s.r.o. 

Právní forma   společnost s ručením omezeným 

IČO    642 56 197 

Sídlo    Lanškroun, Nádražní 1111, PSČ 563 01 

Datum zápisu do OR  8. srpna 1995 

Základní kapitál  184 000,- Kč 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 Obory činnosti:  

 Výroba plastových a pryžových výrobků 

 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

 Velkoobchod a maloobchod 

 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce 



38 

 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

nebo společenských věd 

 zámečnictví, nástrojářství 

Společnost má celkem 4 společníky, z nichž 2 společníci vložili do společnosti vklad 

po 65 000, – Kč, další dva po 27 000, – Kč. Společníci s vyšším vkladem jsou zároveň 

i jednateli společnosti a každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek 

a podepisovat za ni samostatně. (20)    

2.2 Historie společnosti 

Společnost fortell s.r.o. byla založena v roce 1995 se zaměřením na konstrukční 

a obchodní činnost. V této době měla 7 zaměstnanců a její obrat činil 0,7 milionu korun. 

O dva roky později přidala ke své činnosti i výrobu kovových výlisků díky nové lisovně 

kovů, která byla vybavena excentrickými lisy a lisovacími automaty. Jako velmi 

důležitý bod ve vývoji firmy je označen rok 2000, kdy si fortell s.r.o. založil vlastní 

nástrojárnu a získal svůj první certifikát jakosti ČSN ISO 9001. O tři roky později 

se k vlastní nástrojárně připojila i vlastní lisovna plastů. V roce 2006 získala společnost 

environmentální certifikaci ČSN ISO 14001.  

Za největší událost pro společnost je označen rok 2007, kdy byla zahájena výstavba 

nového výrobního závodu. Neuplynul ani rok a všechna střediska byla do nového 

závodu přestěhována, také zde proběhla modernizace výroby a logistiky. V roce 2011 

proběhly poměrně zásadní investice do výrobních technologií všech částí společnosti. 

Byly pořízeny rychloběžné lisy do lisovny kovů, nová drátová řezačka do nástrojárny 

a lisy (včetně robotizace) na výrobu větších dílů pro lisovnu plastů.  

Obrázek 5: vlastní prostory fortell s.r.o. (Zdroj: (19)) 
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Od založení společnosti do současnosti uběhlo více jak 15 let. Firma se za tuto dobu 

rozrostla, rozšířila svoji činnost, pořídila vlastní prostory, získala certifikáty a mnoho 

dalšího. Pro porovnání s prvním rokem, v současné době má více jak 100 zaměstnanců 

a obrat v roce 2011 činil 180 milionů korun. (19) 

2.3 Sortiment služeb 

Služby, které společnost nabízí, rozděluje do následujících kategorií: 

• vývoj a konstrukce,  

• vstřikovací formy,  

• lisovací nástroje,  

• vstřikování plastů,  

• lisování kovů, 

• systém řízení kvality. 

Vývoj a konstrukce 

Jedná se o konstrukci forem a lisovacích strojů. Konkrétně o jedno a více násobné 

formy s horkými systémy i studenými vtoky, formy pro 2K vstřikování, formy 

se zakládáním kovových zálisků, formy s hydraulickými a pneumatickými systémy, 

etážové formy či formy pro tenkostěnné výlisky.  Společnost se zaměřuje i na vývoj 

a konstrukci forem pro tlakové lití a lisovacích strojů na tváření kovů. 

 

Obrázek 6: vývoj a konstrukce fortell s.r.o. (Zdroj: (19)) 
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Pro vývoj a konstrukci využívají zaměstnanci software, který umožňuje vytvářet 3D 

modely i následně 2D díly pro jednotlivé komponenty. Také provádí simulační analýzy 

pro vstřikování plastů pomocí programu.  

Vstřikovací formy 

Společnost vyrábí vstřikovací formy na plast a formy pro tlakové lití. V současné době 

je možná váha vstřikovacích forem, vzhledem k strojnímu vybavení, asi 2,8 tuny. 

Formy jsou vyráběny ve vlastní nástrojárně CNC obráběcími centry a elektroerozivními 

stroji. Nástrojárna je také vybavena strojem pro laserové navařování, který slouží 

k obnově a úpravě funkčních částí forem a nástrojů. 

 
Obrázek 7: výroba vstřikovacích forem společnosti fortell s.r.o. (Zdroj: (19)) 

 

Lisovací nástroje 

fortell s.r.o. vytváří nástroje na tváření plechu. Nástroje vznikají od návrhu, přes 3D 

konstrukci až po finální výrobek, kterým může být střižný postupový, kombinovaný, 

blokový či ohýbací nástroj. Jak tomu bylo výše u vstřikovacích forem, u nástroje je 

maximální možná váha také omezena, zhruba na 1 tunu.  

Vstřikování plastů 

Lisovna plastů je velmi moderně zařízena a v této oblasti opět společnost poskytuje 

komplexní služby od konstrukce formy po její výrobu v nástrojárně, až po samotné 

vstřikování plastových výlisků. Uplatnění vyrobených plastových dílů nachází 
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především v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Především se jedná 

o zpracování technických plastů. 

 
Obrázek 8: plastový výrobek fortell s.r.o. (Zdroj: (19)) 

Lisování kovů 

Společnost lisuje kovové díly z oceli, mosazi, bronzu, mědi a hliníku včetně jejich 

povrchové úpravy. Opět u těchto výrobků poskytuje komplexní služby od konstrukce 

nástrojů po finální kovové díly. Nyní je maximální šíře podávaného nekonečného pásu 

150 mm a maximální tloušťka plechu je 4 mm. Pokud se jedná o technologicky náročné 

výrobky, využívá firma lisování pod chladící emulzí.  

 
Obrázek 9: kovové výrobky fortell s.r.o. (Zdroj: (19)) 

Systém řízení kvality 

Vstřikovací formy a lisovací nástroje jsou měřeny a kontrolovány již během výrobního 

procesu i po jeho dokončení na 3D a 2D zařízeních. Pro další kontrolu vyráběných 

komponent vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů, elektrod, prvních vzorků výlisků je 
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využíváno, kromě standardních měřidel i 3D měřící centrum a 2D měřící mikroskop 

s datovým procesorem.  

Po dokončení výroby formy nebo nástroje jsou prováděny funkční zkoušky. Testované 

vzorky jsou dále měřeny dle výkresové dokumentace. Společnost zhotovuje a dodává 

měrové protokoly prvních vzorků v požadovaném rozsahu dle přání zákazníka včetně 

veškeré dokumentace.  

Pokud se jedná o sériově vyráběné díly, kontroluje je pravidelně dle dokumentace. 

Firma dále nabízí možnost vyhodnocení naměřených dat pomocí statistického software, 

který vyhodnotí indexy způsobilosti procesu. (19) 

2.4 Strategická analýza společnosti 

V této části bude provedena strategická analýza společnosti, konkrétně pomocí SLEPTE 

analýza, Porterova modelu konkurenčních sil a SWOT analýzy. Díky těmto analýzám 

bude více objasněno postavení společnosti na trhu, a určeno, které síly na ni mají velký 

vliv, a které naopak společnost fortell s.r.o. neohrožují. 

2.4.1 SLEPTE analýza 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, jedná se o analýzu vnějšího obecného 

okolí společnosti, která se zaměřuje na následující faktory. 

Sociální faktory 

Firma sídlí v Pardubickém kraji, konkrétně ve městě Lanškroun (okres Ústní nad 

Orlicí). 

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 v Pardubickém kraji je 516 440. Z toho 50,6 % žen 

a 49,4 % mužů. Konkrétně v Lanškrouně má trvalé bydliště 10 124 obyvatel. Průměrný 

věk obyvatel Pardubického kraje v roce 2011 byl 41 let. Z dlouhodobého hlediska se 

průměr zvyšuje. Nejpočetnější je věková skupina 35–39 let (44 392 obyvatel). Věkové 

skupina 15 až 64 má klesající tendenci. Naopak je na tom skupina věk 65 let a více, 

která trvale posiluje. Zastoupení dětí do 15let se mírně zvyšuje. (21)  
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Pro společnost je důležité zaměstnávat kvalifikované pracovníky. Výhodou je Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, které nabízí obory typu 

slaboproudá elektrotechnika, mechanik a nástrojař. Společnost má tak možnost získat 

vzdělané pracovníky v oboru přímo v městě sídla firmy.  

Za rok 2012/2013 navštěvuje střední školy 23 070 žáků z Pardubického kraje a 10 343 

studentů vysokých škol. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o pokles. (22) 

Legislativní faktory 

Za legislativní faktory jsou chápány zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní 

normy České republiky, které ovlivňují chod podniku. Společnost neměla nikdy 

problémy s dodržováním zákonů. Vždy si počínala způsobem, který nebyl v rozporu se 

zákony. 

Mezi obecně platné právní předpisy, kterými se společnost řídí, například patří:  

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který upravuje formu podnikání 

a obchodně závazkové vztahy, které upravují postavení firmy. 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde má podnik stanoven postup při 

určování daně, kterou má povinnost odvést do státního rozpočtu. 

• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, kde je společnost povinna odvádět daň za 

motorová a přípojná vozidla, která používá k podnikatelské činnosti.  

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, u kterého je společnost 

fortell s.r.o. plátcem daně z důvodu překročení obratu 1 000 000 Kč za dvanáct 

po sobě bezprostředně jdoucích měsíců.  

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanovuje způsob a rozsah vedení 

účetnictví a požadavky ohledně průkaznosti. 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde jsou vymezeny a upraveny 

pracovněprávní vtahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.   
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Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt patří mezi nejdůležitější ekonomické faktory. Jedná se o peněžní 

vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na 

určitém území. Využívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. (23) 

Vypovídá o výkonnosti státu, který souvisí a má vliv na výkonnost společnosti. 

V následující tabulce je přehled hrubého domácího produktu v jednotlivých letech, 

konkrétně v Pardubickém kraji, kde má společnost sídlo.  

Tabulka 3: Hrubý domácí produkt (HDP) v Pardubickém kraji 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 

HDP v mil. Kč 151 391 154 384 149 956 150 942 153 224 

HDP na 1 obyvatele v Kč 297 475 300 531 290 687 292 084 296 796 

Podíl kraje na tvorbě HDP  
České republiky (%) 

4,28 4,18 3,99 3,97 3,98 

Vývoj HDP ve stálých cenách 
v % (předchozí rok = 100) 

105,5  101,0  95,6  104,2  102,6  

Zdroj: Vlastní zpracování (24) 

Po předchozím příznivém vývoji se dopad ekonomické recese na HDP projevil již 

v roce 2008, kdy se snížil meziroční růst. V roce 2009 hrubý domácí produkt již 

výrazně klesl. Nyní se HDP každoročně zvyšuje, ale podíl kraje na tvorbě celkového 

HDP se stále převážně snižuje (třetí nejnižší mezi kraji). Při přepočtu HDP na obyvatele 

je zaznamenán od roku 2009 růst, i když oproti republikovému se jedná o pomalejší 

tempo.  

Společnost měla podobný vývoj svého výsledku hospodaření, jako tomu je u vývoje 

HDP. Nejnižší byl v roce 2009, kde se ale snižování u společnosti projevilo již v roce 

2008. Poté dochází k jeho navyšování. 

 

 

 



 

Graf 1: Meziroč ů

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Míra inflace neboli kupní síla peně ř ř ů

indexu spotřebitelských cen

za 12 posledních měsíců proti prů ě ř ě ů

Tabulka 

  

Inflace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší nárůst inflace nastal v

více jak dvojnásobnou. Poté nastalo velké snížení. V

zvýšení, které se ale od ledna 2013

hodnota 2,8 %. Vliv inflace zaznamenává společ ř ů

za energie. 

Společnost má i zahranič

pro ni důležitý vývoj kurzu deviz. Nejč ě

 

 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2007

R
ů
st

/p
ok

le
s 

H
D

P

45 

: Meziroční růst/pokles HDP ve stálých cenách

Zdroj: Vlastní zpracování (24) 

Míra inflace neboli kupní síla peněž, která je vyjádřená přírůstkem prů ě č

řebitelských cen, vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové 

ěsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. (25) 

Tabulka 4: Průměrná roční míra inflace 
(v %) 

2008 2009 2010 2011 2012

6,3 1,0 1,5 1,9 

Zdroj: Vlastní zpracování (24) 

inflace nastal v roce 2008. Oproti předchozímu roku se jedná o změ

více jak dvojnásobnou. Poté nastalo velké snížení. V roce 2012 je zaznamenáno opě

zvýšení, které se ale od ledna 2013 každým měsícem zatím snižuje. V

inflace zaznamenává společnost především na nárů

čnost má i zahraniční odběratele a sama nakupuje materiál v zahranič

ůležitý vývoj kurzu deviz. Nejčastěji jde o kurz eura.  
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Tabulka 5: Vývoj ro čních kurzů devizového trhu 

  2009 2010 2011 2012 2013 
CZK/EUR 26,447 25,289 24,591 25,144 25,568 

Poznámka: Rok 2013 je průměr pouze za první čtvrtletí. 

Zdroj: Vlastní zpracování (26) 

Průměrný roční vývoj kurzu eura vůči koruně je poměrně stabilní. Mezi lety nejsou 

zaznamenány extrémní výkyvy. Změna mezi jednotlivými roky vždy nepřesáhla rozdíl 

celé koruny.  

Dalším ekonomickým faktorem je nezaměstnanost. Ta může mít pozitivní i negativní 

vliv. Za kladný vliv pro společnost je možnost z většího výběru případné nové pracovní 

síly, kde se společnost dostává do výhodnějšího postavení. Negativní vliv je pak 

způsoben větším šetřením obyvatelstva. Společnost fortell s.r.o. neprodává zboží denní 

spotřeby, proto by vliv neměl být tak velký. Z širšího pohledu je nutné zmínit fakt, že 

společnost dodává také výrobky například do automobilového průmysl, kde by právě 

pokles zájmu o nové výrobky mohla vysoká nezaměstnanost ohrozit. Následující 

tabulky se opět zaměřují na kraj, v kterém má společnost sídlo. Nezaměstnanost je 

přesněji vyjádřena i pro jednotlivé okresy, které do Pardubického kraje spadají. 

Tabulka 6: Roční průměrný podíl nezaměstnaných osob 
(v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Pardubický kraj  3,7 6,1 6,9 6,3 6,2 
v tom okresy: 

     
Chrudim 3,8 6,3 7,2 6,8 6,5 
Pardubice 2,8 4,5 5,3 4,9 5,0 
Svitavy 5,5 7,8 8,6 8,1 7,7 

Ústí nad Orlicí 3,5 6,6 7,3 6,4 6,3 

Poznámka: Jedná se o podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let v %. 

Zdroj: Vlastní zpracování (27) 
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Tabulka 7: Podíl nezaměstnaných osob k 31. 3. 2013 
(v %) 

  celkem muži ženy 

Pardubický kraj 7,68 8,27 7,07 
v tom okresy: 
Chrudim 8,04 8,67 7,38 
Pardubice 6,22 6,48 5,96 
Svitavy 9,47 10,31 8,59 

Ústí nad Orlicí 7,80 8,56 7,01 

Poznámka: Jedná se o podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
ve věku 15- 64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let v %. 

Zdroj: Vlastní zpracování (24) 

Z tabulek podílu nezaměstnanosti v Pardubickém kraji je vidět, že nejvíce bylo 

nezaměstnaných osob v roce 2010. Nyní má tendenci roční průměr klesat. V prvním 

čtvrtletí roku 2013 dochází opět k nárůstu. Při porovnání jednotlivých okresů, si nejlépe 

vedou Pardubice a hned za nimi je Ústí nad Orlicí s rozdílem 1,05 % (tabulka 7). 

Naopak nejvíce nezaměstnaných evidují Svitavy. Také nezaměstnanost můžu a žen se 

v prvním čtvrtletí výrazně liší. Rozdíl zhruba jednoho procenta či značně přes jedno 

procento přesahuje ve prospěch žen, kde je nezaměstnanost nižší.  

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Pardubickém kraji, ve zpracovatelském 

průmyslu a ve společnosti fortell s.r.o. je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 8: Průměrná hrubá měsíční mzda 
(v Kč) 

    2008 2009 2010 2011 2012 
Pardubický kraj 19 959 20 514 20 982 21 458 22 058 

Zpracovatelský průmysl  21 564 21 968 22 982 23 766 24 578 

fortell s.r.o. 24 123 22 869 25 250 25 948  26 824 

Poznámky: Mzda je přepočtena na plnou pracovní dobu. 
Rok 2012 jsou předběžné výsledky. 

Zdroj:  Vlastní zpracování (24) 

Je patrné, že průměrná mzda společnosti vždy značně přesahuje průměrné hrubé mzdy 

v kraji i v daném odvětví. Největší pokles je zaznamenán v roce 2009, kdy společnost 
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musela omezit úvazky pracovníků z důvodu ekonomické recese. Jednalo se o snížení 

o 5,2 % (1 254 Kč) oproti předcházejícímu roku. Přesto, ale stále převyšovala průměry 

kraje i odvětví, které v tu dobu zaznamenaly růst. V roce 2012 převyšovala průměrná 

hrubá mzda společnosti pardubický průměr o 21,6 % a o 9,1 průměrnou hrubou mzdu 

v odvětví. Při zaměření na reálný růst mzdy jde pouze nárůst o 0,07 % díky vysokému 

indexu spotřebitelských cen (3,3 %).   

Politické faktory 

Vláda každým rokem připravuje změny zákonů a daňových systémů. Jedna z hlavních 

změn, která nejvíce ovlivňuje v současné době podniky a celkově i občany, je neustálá 

změna sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). V roce 2008–2009 byla základní sazba 

19 % a snížená 9 %. Na další dva roky byly obě sazby zvýšeny o 1 %, tedy na 20 % 

a 10 %. Od roku 2012 proběhlo opět navýšení, tentokrát pouze snížené sazby na 14 %. 

Současná sazba daně, která platí od 1. ledna 2013 je 21 % základní sazba a snížená 

15 %. (28) 

Zvyšování těchto sazeb vede ke zvyšování cen materiálů a služeb, které společnost 

nakupuje a tím pádem musí sama zvyšovat ceny svých výrobků a služeb.  

Další odhad změny v této sazbě je ohlášen na rok 2016, kdy by se obě sazby měly 

sjednotit na 17,5 %. Původně tomu tak již mělo být od 1. 1. 2013. (29) 

Pozitivní změnou v daňovém systému je snižování daně z příjmu právnických osob. 

V roce 2007 byla ve výši 24 % a postupně se snižovala až do současné výše, kdy sazba 

daně činí 19 %. (30) 

Technologické faktory 

Vývoj nových technologií, neustálá inovace a modernizace je pro firmu velmi důležitá. 

Inovace v technologiích umožňují společnosti získávat konkurenční výhodu nebo jen 

zajistí udržení kontaktu s konkurenty, ale především co nejlépe vyhovět požadavkům 

zákazníků. 

Společnost fortell s.r.o. se podílí na vývoji nových výrobků a technologií ve spolupráci 

s tuzemskými i zahraničními zákazníky. Úspěšně byly dokončeny projekty v oblasti 
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zdravotnictví, elektrotechnického a automobilového průmyslu. Z tohoto důvodu firma 

investuje jak do softwarového, tak do výrobního vybavení a neustále se snaží 

zdokonalovat. Také navyšuje počty pracovníků, kteří se zabývají zákaznickým 

vývojem. 

Ekologické faktory 

Ekologie v současné době je stále důležitějším faktorem. Pokud mají společnosti 

o ekologii zájem, budují si v okolí lepší pověst a image. Společnost fortell s.r.o. se snaží 

podporovat životní prostředí, potvrzením je certifikace dle normy ČSN EN ISO 

14001:2005.  

Požadavkem této normy je systém environmentálního managementu (EMS), který 

umožňuje realizaci efektivního systému řízení šetrného k životnímu prostředí. 

Společnost neustále identifikuje environmentální činnosti, které mají dopad na životní 

prostředí, hodnotí je z hlediska významnosti a poté řídí, monitoruje a neustále zlepšuje. 

Firma se tedy snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí. (31) 

Společnost fortell s.r.o. ekologicky likviduje odpad, třídí odpady, řádně má označen 

nebezpečný odpad, označeny chemikálie včetně bezpečnostních listů a další opatření, 

která mají vliv na lepší životní prostředí. 

2.4.2 Porterův model konkurenčních sil 

Odběratelé 

Plastové i kovové výrobky nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém, 

spotřebním i zdravotnickém průmyslu. Odběrateli jsou tedy firmy ve zmiňovaných 

odvětvích, které se nachází v České republice, ale i v mnoha dalších evropských státech, 

USA a Japonsku. Společnost má již řadu stálých zákazníků, kteří ocenili především 

kvalitu, cenu, ochotu a přístup společnosti. Přesto se společnost nachází spíše 

v nevýhodné pozici, co se týká vyjednávání vůči odběratelům, ale vždy se snaží přijít na 

společný kompromis. Firma podstupuje i mnohé zákaznické audity, které dopadají 

úspěšně. Jedná se o další způsob, kterým vychází svým odběratelům vstříc. 
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Mezi odběratele patří: 

SCHOTT CR, a.s. 

AVX Czech Republic, s.r.o. 

BRISK Tábor a.s. 

Trodat spol. s r.o. 

a mnoho známých automobilových značek, jako je Peugeot, Audi, Ford, Jaguar, BMW, 

Škoda apod. 

Hrozba substitučních výrobků 

Společnost poskytuje velmi komplexní služby od výroby forem, nástrojů až po hotové 

výrobky. Odvětví a technologie se neustále zlepšují, proto zde hrozba substitutů 

existuje. Ovšem tím, že se firma zabývá výrobou od vývoje až po hotové díly, zaručuje 

tím svoji úroveň kvality, kterou jiné společnosti nemusí být schopny dosáhnout. 

Hrozbou by mohly být výrobky, které by splňovaly stejný či podobný účel, ale byly 

z jiného materiálů, než jsou plasty či kovy. 

Dodavatelé 

fortell s.r.o. je výrobní společností, od dodavatelů nakupuje především materiál 

potřebný pro výrobu. Jedná se například o různé granuláty pro výrobu plastů a kovové 

svitky. Společnost své dodavatele pravidelně hodnotí, prověřuje a na základě 

případných nedostatků stanovuje opatření. Ve vyjednávání lze říci, že firma je ve 

vedoucí pozici. Společnost si zakládá na dlouhodobé spolupráci a snaží se i své závazky 

plnit včas. 

Rivalita konkurent ů v odvětví 

Společnost má ve svém odvětví velké množství konkurenčních firem, které mají také 

dlouholetou tradici. Navíc velké množství konkurence se nachází ve stejném regionu. 

Mnozí z nich, ale neposkytují komplexní výrobu a služby a spíše se jedná o menší 

nástrojárny či pouze lisovny kovů nebo plastů.  

Mezi největší konkurenty řadíme: 

Forez, s.r.o. 
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Klein a Blažek spol. s r.o. 

Alema Lanškroun, a.s. 

Rawela, s.r.o. 

Pro porovnání výše uvedených konkurentů jsem použila velikost přidaných hodnot 

společností v jednotlivých letech.  Přidaná hodnota se určí jako součet obchodní marže 

a výkonů, od tohoto výsledku se odečte výkonová spotřeba společnosti. Tyto hodnoty 

jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty jednotlivých společností. 

Tabulka 9: Výše přidané hodnoty vybraných společností (2008–2011) 
(v tis. Kč) 

Společnost 2008 2009 2010 2011 
fortell s.r.o. 51 292 48 415 62 811 70 176 

Forez, s.r.o. 106 687 124 498 171 633 169 592 
Klein & Blažek spol. s r.o. 197 939 211 318 276 945 244 856 

Alema Lanškroun, a.s. 68 398 38 189 46 404 60 992 
Rawela, s.r.o. 46 865 39 241 49 410 84 258 

    Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulky 9 je patrné, že největšími konkurenty v místě sídla firmy jsou dvě společnosti. 

Největším konkurentem je Klein & Blažek a dále firma Forez. Obě přesahují výsledky 

společnost fortell s.r.o. více jak dvojnásobně. Na třetím místě se většinou pohybuje 

právě fortell, ale v posledním sledovaném roce ho předstihla společnost Rawela.  

Riziko vstupů nových konkurentů 

Na trhu, ve kterém se společnost fortell nachází, je široká konkurence opravdu velkých 

společností, které jsou na trhu mnohdy desítky let. Nově vstupující společnosti by pro 

naši firmu nebyly velkým rizikem vzhledem k její rozmanitosti a komplexnosti služeb 

a výroby, které nabízí. Ovšem vstup nových konkurentů není vyloučen, protože se jedná 

o prosperující odvětví, které by pro mnohé mohlo být lákadlem. Naopak odradit vstup 

do odvětví by mohla automobilová recese, která je velkou hrozbou stávajících i nových 

firem. Dalším omezením vstupu do odvětví je potřeba příslušných ISO certifikátů, které 

požadují některé automobilové firmy, a které nemusí nové firmy lehce získat. 
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2.4.3 SWOT analýza 

Tabulka 10: Faktory SWOT analýzy společnosti fortell s.r.o. 

Silné stránky (S) 

• certifikáty ISO 
• malá fluktuace zaměstnanců 
• výhody pro zaměstnance 
• stabilní, prosperující firma 
• více jak 15 let na trhu 
• vlastní nové prostory 
• aktuální webové stránky 
• vzdělávání zaměstnanců 
• nové výrobní lisy 
• obchodování s tuzemskem i zahraničím 
• propojení konstrukce a výroby 
• návštěva českých i zahraničních 

veletrhů 
• pravidelné audity – zákaznické, interní 
• vysoká kvalita 
• snaha o konkurenční ceny 

 

Slabé stránky (W) 

• malé skladovací prostory 
• velká rozpracovanost výroby 
• chybí ISO/TS 16949 
• dojíždění do vedlejší vesnice do skladu 
• skladovací a výrobní prostory jsou 

umístěny v jedné hale 

Příležitosti (O) 

• získání vyššího stupně ISO 
• získání nových stabilních zákazníků 
• rozšíření podniku 
• více proniknout do automobilového 

průmyslu 
• nové modely aut – potřeba nových 

výlisků 
 

Hrozby (T) 

• velká konkurence na trhu (především 
místní okolí) 

• ztráta největšího odběratele 
• ztráta dobrých zaměstnanců – oblast 

vývoje a konstrukce, obchodníci  
• ztráta pronájmu skladu ve vedlejší 

vesnici 
• problém u dodavatelů (zpožděné 

dodávky materiálu) 
• recese v automobilovém průmyslu 
• kurzové výkyvy (především eura) 
• zvyšování DPH 
• růst cen zdrojů a energií 
• růst cen a inflace 
• životnost komponentů – časté změny 

v modelech aut, životnost 4–5 let 
maximálně 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 



53 

 

3 Finanční analýza společnosti 

V této části práce bude posouzena pomocí elementárních metod finanční analýzy, 

finanční situace společnosti fortell s.r.o. Hlavními zdroji informací pro finanční analýzu 

jsou finanční výkazy za roky 2007 až 2012. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základním východiskem pro rozbor. Jde o horizontální 

a vertikální rozbor struktury účetních výkazů. 

3.1.1 Horizontální analýza 

Cílem horizontální analýzy je změřit pohyby vybraných položek rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty a výkazu cash flow, a to v absolutním vyjádření změny a relativním 

(v procentech). Provádí se vždy meziročně, tedy porovnáváním běžného období 

s minulým. Za běžné období je stanoven vždy rok v horní části následující tabulky a je 

zachycena jeho změna oproti roku předcházejícímu. 

Tabulka 11: Horizontální analýza aktiv (2008–2012) 

AKTIVA            
2008 2009 2010 2011 2012 

v tis. Kč v % 
v tis. 
Kč 

% 
v tis. 
Kč 

% 
v tis. 
Kč 

% 
v tis. 
Kč 

% 

AKTIVA 
CELKEM   

82 519 99,68 -6 263 -3,79 2 979 1,87 -8 269 -5,10 4 262 2,77 

Dlouhodobý 
majetek  72 340 177,55 -4 530 -4,01 -4 683 -4,31 -2 274 -2,19 -2 852 -2,81 

Dl.nehm. 
majetek  

-861 -31,75 -1 057 -57,10 -740 -93,20 -54 -100,0 611 - 

Dl.hm.majetek    73 201 192,73 -3 473 -3,12 -3 943 -3,66 -2 220 -2,14 -3 463 -3,41 

Dl. fin. majetek   - - - - - - - - - - 

Oběžná aktiva   9 155 22,34 -852 -1,70 8 553 17,35 -5 982 -10,34 6 813 13,14 

Zásoby        9 947 49,44 -960 -3,19 -5 144 -17,67 -636 -2,65 4 357 18,68 

Dl. pohledávky     - - 759 - -759 -100,0 - - - - 

Kr.pohledávky   9 285 101,32 -3 527 -19,12 4 661 31,24 1 451 7,41 566 2,69 

Kr.fin.majetek -10 077 -86,14 2 876 177,42 9 795 217,81 -6 797 -47,56 1 890 25,22 

Časové rozlišení   1 024 96,51 -881 -42,25 -891 -74,00 -13 -4,15 301 100,33 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2007–2012 
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ět, že dlouhodobý majetek společnosti zaznamenal nejvě ů

(o 177,55 %) a následně má klesající tendenci. Největší meziroč

roce 2010 o 4,31 %. Při porovnání jednotlivých složek dlouhodobého majetku, 

ěny jsou převážně u dlouhodobého hmotného majetku,

dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobý finanční majetek je beze změ

Dlouhodobý nehmotný majetek v jednotlivých letech stále klesá, až do roku 2012, kdy 

č řídila nový software, tím došlo k jeho nárůstu o 100 %. U dlouhodobého 

hmotného majetku je nárůst právě v roce 2008 a rovnou o 192,73 %. Dů

vlastního výrobního závodu včetně nového vybavení. V dalších letech dochází 

Další vliv na hodnotu celkových aktiv mají oběžná aktiva. Tato položka má pomě ě

pravidelné výkyvy, kdy jeden rok dochází k nárůstu a další následně k

roce 2008 o 22,34 % a naopak největší pokles nastal v
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Vývoj celkových aktiv je od roku 2008, kde zaznamenaly největší nárůst, téměř 

o 100 %, spíše klesající. V roce 2010 a následně 2012 dochází k jejich zvýšení, ale stále 

se nedokáže dorovnat snížení v letech 2009 a 2011. Díky dodržení základní bilanční 

rovnice je vývoj celkových pasiv stejný. V následující tabulce jsou zaznamenány 

jednotlivé změny položek pasiv. 

Tabulka 12: Horizontální analýza pasiv (2008–2012) 

PASIVA 
2008 2009 2010 2011 2012 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

PASIVA 
CELKEM 

82 519 99,68 -6 263 -3,79 2 979 1,87 -8 269 -5,10 4 262 2,77 

Vlastní kapitál  6 335 16,47 3 935 8,78 10 680 21,91 5 282 8,89 10 971 16,96 
Základní 
kapitál 

- - - - - - - - - - 

Rezervní fondy 
a ostatní fondy 

- - - - - - - - - - 

VH minulých 
let 

13 634 56,78 5 959 15,83 2 935 6,73 2 780 5,97 12 683 25,71 

VH běžného 
účetního období 

-7 299 -55,05 -2 024 -33,97 7 745 196,82 2 502 21,42 -1 712 -12,07 

Cizí zdroje 76 184 171,92 -10 198 -8,46 -7 701 -6,98 -13 551 -13,21 -6 709 -7,53 

Rezervy 563 14,14 -765 -16,83 1 305 34,52 -199 -3,91 - - 

Dlouhodobé 
závazky 

-376 -81,03 -88 -100,00 653 - 2 125 325,42 - - 

Krátkodobé 
závazky 

-3 934 -9,87 -3 054 -8,50 -1 139 -3,46 -6 957 -21,92 1 811 7,31 

Bankovní úvěry 
a výpomoci 

79 931 - -6 291 -7,87 -8 520 -11,57 -8 520 -13,08 -8 520 -15,05 

Poznámka: VH = výsledek hospodaření . VH běžného účetního období pro rok 2012 je v plné výši, 
nebyla doposud  stanovena daň z příjmů za běžnou činnost.  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2007–2012 

Vlastní kapitál společnosti se každým rokem zvyšuje. Největší nárůst byl v roce 2010 

o 21,91 %, především díky velkému růstu výsledku hospodaření běžného účetního 

období, který se oproti předcházejícímu roku zvýšil o 196,82 %. Výše základního 

kapitálu, rezervních a ostatních fondů zůstává ve stejné výši. Změny vlastního kapitálu 

tedy ovlivňují výsledky hospodaření běžného účetního období, tak minulých let. 

Výsledek hospodaření minulých let má rostoucí trend. Výsledek běžného účetního 

období má značné výkyvy. Největší pokles je v roce 2008 o 55,05 %. Další rok je opět 
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nižší o dalších 33, 97 %. Jak již bylo zmíněno tento pokles má na svě

čnosti nevyhnula.   

Nejvíce celková pasiva ovlivňují cizí zdroje, které ale mají od roku 2009 klesající 

roce 2008 byly navýšeny o 76 184 tisíc Kč

dlouhodobého bankovního úvěru. V dalších letech společnost snižuje své závazky. 

ožkou jsou krátkodobé závazky, které se každým rokem, s

tak říci, že platební morálka společnosti je velmi dobrá a

snaží dostát svým závazkům i přes horší platební schopnost svých odbě ů

y mají v posledních 3 letech stoupající charakter).

Dlouhodobé závazky společnosti mají proměnlivý charakter. Jedná se o odložení 

Společnost má neustále vytvořeny rezervy př

řízení, zajištění dostatečné výrobní kapacity a pro rozšíř č

výstavbou nových budov, kterou firma zvažuje.  

Na následujícím grafu, který zaznamenává vývoj vybraných položek pasiv, 

ěn podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech. Cizí zdroje 

nižují svůj podíl a naopak podíl vlastního kapitálu se zvyšuje. Pokud 

 následujícím roce, vlastní kapitál převýší cizí zdroje.

: Vývoj vybraných položek pasiv v letech 2008

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

2008 2009 2010 2011 2012

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

ěno tento pokles má na svědomí ekonomická 

ňují cizí zdroje, které ale mají od roku 2009 klesající 

184 tisíc Kč, díky získání 

čnost snižuje své závazky. 

ožkou jsou krátkodobé závazky, které se každým rokem, s výjimkou roku 

ř čnosti je velmi dobrá a opravdu 

ů řes horší platební schopnost svých odběratelů 

posledních 3 letech stoupající charakter). 

č ěnlivý charakter. Jedná se o odložení 

rezervy především na 

acity a pro rozšíření společnosti 

vývoj vybraných položek pasiv, je 

ě ů na celkových pasivech. Cizí zdroje 

ůj podíl a naopak podíl vlastního kapitálu se zvyšuje. Pokud 

řevýší cizí zdroje. 

letech 2008–2012 

 

ě č ů z let 2008–2012 

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Cizí zdroje
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2008–2012 (Příloha 1) ukazuje, 

že firma fortell s.r.o. má každoročně určité tržby za prodej zboží, ale při zaměření na její 

obchodní marži, je velmi zanedbatelná či dokonce v roce 2011 nulová. Největší příjem 

má společnost za své výkony. Mimo roku 2009 se vždy jedná o nárůst výkonů oproti 

roku předcházejícímu. Důležité je ale porovnat růst výkonů s výkonovou spotřebou. 

Výkonová spotřeba má podobný charakter jako výkony, ovšem procentuálně nižší 

nárůst, než výkony. Výjimkou jsou roky 2008 a 2012 kdy výkonová spotřeba rostla 

dvojnásobným tempem, což ovlivnilo přidanou hodnotu firmy, která poklesla 

a následně i provozní výsledek hospodaření. 

Další tržby má společnost i z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Největší 

nárůst je v roce 2011, který byl o 168,27 %, a v roce 2012 se tyto tržby opět meziročně 

zvýšily. Jedná se především o prodej nepotřebného materiálu, který firma vyřazuje. 

V porovnání s tržbami za prodej vlastních výrobků jsou však poměrně zanedbatelné. 

Provozní výsledek hospodaření má velmi proměnlivý charakter. Největší pokles 

zaznamenal v roce 2008, kdy se vzhledem k roku 2007 snížil o 38,85 %. V tomto roce 

společnosti sice zvýšila svoje výkony, ale zároveň se zvýšila i výkonová spotřeba, která 

výkony přerostla. Další rok následoval opět pokles o více jak 30 %. Tentokrát včetně 

poklesu výkonů a výkonové spotřeby. Naopak tomu bylo v roce 2010, kdy byl největší 

nárůst a rovnou o 138,23 %.   

Finanční výsledek hospodaření je neustále v záporných číslech. V letech 2010 a 2011 

se značně snížila jeho záporná hodnota, ale v roce 2012 je opět zaznamenán menší 

propad. Hlavním důvodem záporných hodnot jsou nákladové úroky, které společnost 

platí za dlouhodobý úvěr.  

Mimořádný výsledek hospodaření měla společnost v kladných hodnotách, kdy 

zaznamenala mimořádné výnosy. 

Výsledek hospodaření za účetní období má podobný vývoj jako provozní výsledek 

hospodaření. Mírně ho zvyšuje případný mimořádný výsledek hospodaření a naopak 

snižuje finanční výsledek hospodaření. V následujícím grafu jsou znázorněny vývoje 

jednotlivých typů výsledků hospodaření. 



 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodař

Poznámka: VH = výsledek hospodař

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č

Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu cash flow

POLOŽKA  
2008 

v tis. 
Kč 

v % 

Čistý CF z 
provozní 
činnosti 

27 649 72,23

Čistý CF z 
investiční 
činnosti 

-40 980 118,27

Čistý CF z 
finanční 
činnosti 

933 -71,28

Čisté CF 
celkem 

-12 398 -534,17

Poznámka: CF= cash flow
nezahrnutí daně z příjmu za bě č ů

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č

Z tabulky 13 je patrný 

Nelze říci, že by tento stav zapř č

zaznamenány veliké skoky, bě ě
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: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008–

Poznámka: VH = výsledek hospodaření 

Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

: Horizontální analýza výkazu cash flow (2008

2009 2010 2011
v tis. 
Kč 

% 
v tis. 
Kč 

% 
v tis. 
Kč 

 -60 755 -92,15 6 393 123,58 -8 403 

 73 420 -97,08 785 -35,54 -1 761 

 288 -76,60 -259 294,32 -6 428 1852,45

 12 953 -128,54 6 919 240,58 -16 592 -

flow. CF z prov. a fin. činnosti za rok 2012 je pouze př
říjmu za běžnou činnost a nerozhodnutí o vyplacení podílů

Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2007–2012 

je patrný velmi kolísavý stav celkového čistého cash flow společ

říci, že by tento stav zapříčinil  jeden z druhů cash flow, protože u všech jsou 

zaznamenány veliké skoky, běžně nastává rozdíl kolem 100 % mezi jednotlivými roky. 

2008 2009 2010 2011 2012

Provozní VH

Finanč

Mimoř

VH za úč

VH př ě

–2012 

 

ů z let 2008–2012 

(2008–2012) 

2011 2012 

% 
v tis. 
Kč 

% 

-72,65 3 008 95,10 

123,67 497 -15,60 

1852,45 6 775 -100,00 

-169,39 10 280 -151,24 

činnosti za rok 2012 je pouze přibližné, z důvodů 
ř ě činnost a nerozhodnutí o vyplacení podílů na zisku.  

čistého cash flow společnosti. 

ů cash flow, protože u všech jsou 

ě ě nastává rozdíl kolem 100 % mezi jednotlivými roky.  

Provozní VH

Finanční VH

Mimořádný VH 

VH za účetní období 

VH před zdaněním



 

Čistý cash flow z provozn

o navýšení a další o snížení. Nejvyšší změ

změnila oproti předchozímu roku

rezerv, snížení pohledávek a krátkodob

byl v roce 2009, kdy nastal znač ů

Čistý cash flow z investič č

nastaly v letech 2010 a 2012, kde znač ě ř

majetku. Nejvyšší zápor je v

budovy. 

Čistý cash flow z finanč č ě ě

o více jak 1 000 %. Důvodem je vyplacení vysokých podílů

Graf 

     Poznámka: CF= cash flow

     Zdroj: Vlastní zpracování na základě č

3.1.2 Vertikální analýza

Cílem této analýzy je zjistit, jak se jednotlivé č

Analýza je zvlášť zaměř

suma určí jako 100 %. 
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provozní činnosti má pravidelné výkyvy, kdy jeden rok se jedná 

navýšení a další o snížení. Nejvyšší změna nastala v roce 2010, kdy se jeho hodnota 

ě ředchozímu roku o 123,58 %. Důvodem bylo př

pohledávek a krátkodobých závazků. Naopak největší meziroč

roce 2009, kdy nastal značný nárůst zásob a pohledávek.  

investiční činnosti má také velmi kolísavý charakter. 

nastaly v letech 2010 a 2012, kde značný vliv měly příjmy z prodeje dlouhodobého 

Nejvyšší zápor je v roce 2008, kdy firma investovala do výstavby nové 

finanční činnosti má největší změnu v roce 2011, kdy nastal pokles 

ůvodem je vyplacení vysokých podílů na zisku.

Graf 5: Vývoj cash flow v letech 2008–2012 

Poznámka: CF= cash flow 

droj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

Vertikální analýza 

Cílem této analýzy je zjistit, jak se jednotlivé části podílely na bilanč ě

ť ěřena na sumu aktiv a sumu pasiv. U každého roku se celková 

2008 2009 2010 2011 2012

Čisté CF celkem

Čisté CF z prov. 
činnosti
Čisté CF z invest. 
činnosti
Čisté CF z fin. 
činnosti

ýkyvy, kdy jeden rok se jedná 

10, kdy se jeho hodnota 

ůvodem bylo především navýšení 

ětší meziroční pokles 

č činnosti má také velmi kolísavý charakter. Nejmenší změny 

prodeje dlouhodobého 

roce 2008, kdy firma investovala do výstavby nové 

roce 2011, kdy nastal pokles 

zisku. 

 

let 2008–2012 

dílely na bilanční sumě rozvahy. 

U každého roku se celková 

Čisté CF celkem

Čisté CF z prov. 
činnosti
Čisté CF z invest. 
činnosti
Čisté CF z fin. 
činnosti
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Tabulka 14: Vertikální analýza aktiv (2008–2012) 
(v %) 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek  68,41 68,25 64,11 66,08 62,49 
Dlouhodobý nehmotný majetek   1,12 0,50 0,03 0,00 0,39 
Dlouhodobý hmotný majetek   67,26 67,72 64,05 66,05 62,07 
Dlouhodobý finanční majetek  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Oběžná aktiva         30,33 30,99 35,70 33,73 37,13 
Zásoby    18,19 18,30 14,79 15,17 17,52 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky        11,16 9,38 12,09 13,68 13,67 
Krátkodobý finanční majetek 0,98 2,83 8,82 4,87 5,94 

Časové rozlišení      1,26 0,76 0,19 0,20 0,38 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Majetková struktura společnosti, kterou v předchozí tabulce vyjadřuje vertikální analýza 

aktiv, ukazuje, že přes 60 % celkového majetku tvoří majetek dlouhodobý. Jelikož se 

jedná o výrobní firmu, není to nic neobvyklého. Největší podíl měl dlouhodobý majetek 

v roce 2008, kdy se na celkovém majetku podílel z 68,41 %. V dalších letech mírně 

kolísá, ale stále převyšuje hranici 60 %. Nejnižší podíl je v roce 2012, 62,49 %.  

Konkrétně se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, který takto vysoké procento vytváří. 

Dlouhodobý nehmotný majetek mimo jednoho roku nepřesáhl hranici 1 %. V roce 2011 

dokonce neměl žádný podíl na dlouhodobém majetku. Dlouhodobý finanční majetek má 

stále stejný podíl 0,03 %, kde společnost dlouhodobě drží majetkovou účast 

u společnosti PRESFOR s.r.o. 

Další významnou část majetku tvoří oběžná aktiva. Jedná se o část přes 30 %, která se, 

mimo menšího výkyvu v roce 2011, stále zvyšuje. Z oběžných aktiv tvoří největší část 

zásoby a krátkodobé pohledávky. Podíl na celkových aktivech se pohybuje v rozmezí 

14-19 %, kdy největší podíl byl v roce 2009. Krátkodobé pohledávky mají od roku 2009 

převážně rostoucí trend, kdy nejvyšší podíl měly v roce 2011 a 2012. Krátkodobý 

finanční majetek je velmi nestabilní, největší podíl (8,82 %) měl v roce 2012.  

Dlouhodobé pohledávky, kromě roku 2009, nemají žádný podíl na celkovém majetku. 



 

Podíl časového rozlišení je zanedbatelný. Ne

V dalších letech dosahuje hodnoty kolem 0,05 %. Majetková struktura společ

vyjádřena v následujícím grafu.

Graf 6: Struktura celkových aktiv v letech 2008

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 

PASIVA  
PASIVA CELKEM 
Vlastní kapitál   
Základní kapitál  
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
VH minulých let    
VH běžného účetního období 
Cizí zdroje   
Rezervy        
Dlouhodobé závazky   
Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Poznámka: VH = výsledek hospodař

je v plné výši, nebyla doposud 

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě
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časového rozlišení je zanedbatelný. Nejvyšší podíl byl 1,26 % v

dalších letech dosahuje hodnoty kolem 0,05 %. Majetková struktura společ

následujícím grafu. 

: Struktura celkových aktiv v letech 2008–2012

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

Tabulka 15: Vertikální analýza pasiv (2008–2012)
(v %) 

2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00 

27,11 30,65 36,68 
0,11 0,12 0,11 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,62 0,64 0,63 
22,77 27,42 28,73 

ě četního období  3,60 2,47 7,21 
72,89 69,35 63,32 
2,75 2,38 3,14 

Dlouhodobé závazky    0,05 0,00 0,40 
Krátkodobé závazky  21,74 20,67 19,59 

ěry a výpomoci  48,35 46,30 40,19 

VH = výsledek hospodaření. VH běžného účetního období pro rok 2012 

plné výši, nebyla doposud stanovena daň z příjmů za běžnou činnost. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–

2009 2010 2011 2012

Časové rozlišení

Oběžná aktiva

Dlouhodobý majetek

jvyšší podíl byl 1,26 % v roce 2008. 

dalších letech dosahuje hodnoty kolem 0,05 %. Majetková struktura společnosti je 

2012 

 

ů z let 2008–2012 

2012) 

2011 2012 
100,00 100,00 
42,08 47,89 
0,12 0,12 
0,66 0,64 

32,08 39,24 
9,22 7,89 

57,92 52,11 
3,18 3,09 
1,81 1,76 

16,12 16,83 

36,81 30,43 

ě četního období pro rok 2012 

ř ů ěžnou činnost.      

–2012 

Časové rozlišení

ěžná aktiva

Dlouhodobý majetek



 

Vertikální analýza pasiv vyjadř

aktivity financuje převážně

pasivech společnosti tvoř ě

hodnoty 27,11 %. V průbě č ě

horizontální analýzy pasiv. V

Vlastní kapitál je tvořen př

každoročně roste a v roce 2012 nabývá hodnoty 39,24 %. Další č ř

hospodaření běžného úč

kapitál a rezervní fondy se nemě

Podíl cizích zdrojů je opakem podílu vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnoty nabýval 

v roce 2008 a má klesající tendenci. Nejnižší 

od hranice, která převyšuje 50 %. Pokud každoroč

v příštím roce podíl vlastního kapitálu př ů

tvořeny především bankovním úvě

dosahovaly obě položky v

Vlastnická struktura spo

Graf 7: Struktura celkových pasiv v letech 2008

      Zdroj: Vlastní zpracování na základě
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Vertikální analýza pasiv vyjadřuje vlastnickou strukturu podnik

řevážně z cizích zdrojů. Podíl vlastního kapitálu na celkových 

čnosti tvoří méně jak 50 %. Nejnižší byl v roce 2008, kdy nabýval 

průběhu let se ale každoročně zvyšuje, jak již bylo zjiš

pasiv. V roce 2012 tvoří podíl vlastního kapitálu již 47,89 %. 

řen především z výsledku hospodaření minulých let, kdy jeho podíl 

roce 2012 nabývá hodnoty 39,24 %. Další č ř

ř ěžného účetního období, který má spíše proměnlivý charakter. 

kapitál a rezervní fondy se nemění. 

je opakem podílu vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnoty nabýval 

roce 2008 a má klesající tendenci. Nejnižší podíl je v roce 2012, kdy je kousek 

řevyšuje 50 %. Pokud každoroční pokles potrvá i nadále bude již 

říštím roce podíl vlastního kapitálu převyšovat podíl cizích zdrojů

ř ředevším bankovním úvěrem a krátkodobými závazky. Nejvyšší podíl 

ě položky v roce 2008, kdy dohromady nabývaly hodnoty 70,09 %. 

Vlastnická struktura společnosti je znázorněna v grafu 7. 

: Struktura celkových pasiv v letech 2008–2012

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

2009 2010 2011 2012

Cizí zdroje

Vlastní kapitál

vlastnickou strukturu podniku. Společnost své 

ů. Podíl vlastního kapitálu na celkových 

roce 2008, kdy nabýval 

ů ě č ě zvyšuje, jak již bylo zjištěno pomocí 

ří podíl vlastního kapitálu již 47,89 %. 

ření minulých let, kdy jeho podíl 

roce 2012 nabývá hodnoty 39,24 %. Další část tvoří výsledek 

ěnlivý charakter. Základní 

je opakem podílu vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnoty nabýval 

roce 2012, kdy je kousek 

ř ční pokles potrvá i nadále bude již 

ř řevyšovat podíl cizích zdrojů. Cizí zdroje jsou 

i závazky. Nejvyšší podíl 

roce 2008, kdy dohromady nabývaly hodnoty 70,09 %. 

2012 

 

ů z let 2008–2012 

Cizí zdroje

Vlastní kapitál



63 

 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží k řízení likvidity firmy. Nejdůležitějším 

z ukazatelů je čistý pracovní kapitál. Dalšími ukazateli jsou čisté peněžní prostředky, 

díky kterým můžeme vyjádřit nejvyšší stupeň likvidity a čistý peněžně pohledávkový 

fond, který je „zlatou střední cestou“ mezi rozdílovými ukazateli. 

Tabulka 16: Čistý pracovní kapitál (2008–2012) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 
Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) 14 204 16 406 26 098 27 073 32 075 

   Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Vývoj čistého pracovního kapitálu je pro společnost velmi příznivý. Obecně se uvádí, 

že čím vyšších hodnot dosahuje, tím je to lépe. Ve všech sledovaných letech je 

v kladných číslech, což znamená, že společnosti nehrozí riziko nekrytého dluhu. 

Nejvyšší hodnoty (32 075 tis. Kč) dosahuje v roce 2012. Nejvyšší meziroční nárůst byl 

mezi roky 2009 a 2010. 

Tabulka 17: Čisté pohotové prostředky (2008–2012) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 
Čisté pohotové prostředky (tis. Kč) -34 312 -28 382 -17 448 -17 288 -17 209 

   Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Při výpočtu čistých pohotových prostředků si lze zvolit způsob vymezení pohotových 

finančních prostředků. V tabulce 17 jsem zvolila nejlikvidnější způsob pro výpočet, 

tedy do pohotových finančních prostředků jsou započítány pouze peníze v pokladně 

a peníze na běžných účtech.  

Výsledek tohoto ukazatele se pohybuje v záporných hodnotách. Společnost není 

schopná dostát svým okamžitě splatným závazkům. Výše těchto závazků značně 

převyšuje finanční prostředky, které má společnost ihned k dispozici. Ovšem 

v jednotlivých letech dochází ke snižování negativních hodnot čistých pohotových 

prostředků. Při porovnání roku 2008 s rokem 2012 je rozdíl téměř dvojnásobný. 



 

Důvodem je snižování výše krát

peněžních prostředků. 

Tabulka 18

Ukazatel 
Čistý peněžní majetek (tis. Kč

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů

Tento ukazatel je navíc upraven

a nelikvidní pohledávky, které se obtížně ř ěň ě ř

ve sledovaných letech dosahuje nejprve záporných hodnot. Od roku 2010 se dostává ke 

kladnému výsledku, který se každoroč ě

Vývoj jednotlivých rozdílových ukazatelů ě

vidět, že čistý peněžní majetek se

pracovním kapitálem a č ě ř

Graf 8: Vývoj rozdílových ukazatelů

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů
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ůvodem je snižování výše krátkodobých závazků a naopak zvyšování disponibilních 

18: Čistý peněžně pohledávkový fond (2008–

2008 2009 2010 2011
Č ěžní majetek (tis. Kč) -15 863 -12 701 2 135 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–

Tento ukazatel je navíc upraven oproti čistému pracovnímu kapitálu, 

nelikvidní pohledávky, které se obtížněji přeměňují na peněžní prostř

h dosahuje nejprve záporných hodnot. Od roku 2010 se dostává ke 

kladnému výsledku, který se každoročně zvyšuje. 

Vývoj jednotlivých rozdílových ukazatelů je znázorněn v následujícím grafu.

ě č ěžní majetek se opravdu pohybuje zhruba uprostř č

pracovním kapitálem a čistými peněžními prostředky. 

: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2008–

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012

2009 2010 2011 2012

ů a naopak zvyšování disponibilních 

–2012) 

2011 2012 
3 746 4 391 

–2012 

vnímu kapitálu, o zásoby 

ě ř ěň ěžní prostředky. Vývoj 

h dosahuje nejprve záporných hodnot. Od roku 2010 se dostává ke 

následujícím grafu. Je zde 

rostřed mezi čistým 

–2012 

 

2012 

Čistý pracovní 
kapitál

Čisté peněžní 
prostředky

Čistý peněžní 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku. Tato kapitola bude 

zaměřena na ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Společnost by měla 

být rentabilní, přiměřeně zadlužená a likvidní, to jsou předpoklady pro dlouhodobou 

existenci.  

3.3.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je nezbytnou podmínkou pro existenci společnosti, je nutné, aby byla schopna 

uhradit své potřeby. Likvidita se střetává jako protiklad s rentabilitou, která bude řešena 

v další podkapitole. U likvidity je potřeba, aby podnik měl vázány určité prostředky 

v oběžných aktivech, pohledávkách, na účtu a dalších. Podle likvidnosti položek ji 

rozdělujeme na 3 ukazatele. 

Tabulka 19: Ukazatele likvidity podniku (2008–2012) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 
Běžná likvidita 1,40 1,50 1,82 2,09 2,21 
Pohotová likvidita 0,56 0,61 1,07 1,15 1,17 

Okamžitá likvidita 0,05 0,14 0,45 0,30 0,35 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Ve sledovaných letech se společnosti částečně daří dosahovat doporučených hodnot 

ukazatelů jednotlivých likvidit. U 3. stupně, tedy běžné likvidity, dosahuje doporučené 

hodnoty až v posledních dvou letech. Přesto si společnost vede poměrně dobře, za 

postačující je považován i interval od 1,5 do 2, do kterého se, kromě roku 2008, vždy 

zařadila. 

2. stupeň likvidity splňuje o něco lépe. Za standardní hodnotu je považována 1, které 

podnik dosahuje od roku 2010. Nejnižšího čísla dosáhla pohotová likvidita v roce 2008, 

od té doby má rostoucí tendenci. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 1–1,5. 

První stupeň likvidity splňuje fortell s.r.o. opět s lepšími výsledky, než předchozí typy. 

V roce 2010 dosahuje nejvyšších hodnot a téměř se dostává k doporučené horní hranici 

0,5.  



 

V následujícím grafu 9 je zn

intervalu, v kterém by se mě

Graf 9: Vývoj ukazatelů

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů

3.3.2 Ukazatele zadluženosti

Na financování aktiv společ

financování z cizích zdrojů ř ě ě

vlastními. Příčinou je tzv. daň ř

úrokových nákladů do daň ě

čtyři základní faktory: daně ň č

faktory podniky nejčastě

Tabulka 

Ukazatel 
Celková zadluženost
Koeficient samofinancování
Úrokové krytí 

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů
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je znázorněn vývoj všech stupňů likvidity, vč ě č

kterém by se měly hodnoty nacházet. 

: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008–2012

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012

Ukazatele zadluženosti 

Na financování aktiv společnosti se podílí jak vlastní, tak cizí kapitál. Motivem pro 

cizích zdrojů bývá především poměrně nižší cena ve srovnání se zdroji 

ř činou je tzv. daňový štít, který se tvoří díky mo

ů do daňově uznatelného nákladu. Ukazatele zadluženosti ovlivň

č ři základní faktory: daně, riziko, stupeň finanční volnosti podniku a typ aktiv. Tyto 

častěji zvažují. (5, str. 85) 

Tabulka 20: Ukazatele zadluženosti (2008–2012)

2008 2009 2010 2011
Celková zadluženost 0,73 0,69 0,63 
Koeficient samofinancování 0,27 0,31 0,37 

3,41 1,98 8,41 12,43

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–

2009 2010 2011 2012

ě ňů likvidity, včetně doporučeného 

2012 

 

2012 

čnosti se podílí jak vlastní, tak cizí kapitál. Motivem pro 

ů ř ě ě nižší cena ve srovnání se zdroji 

ř č ň ří díky možnosti započítání 

Ukazatele zadluženosti ovlivňují 

č ř ě ň ční volnosti podniku a typ aktiv. Tyto 

2012) 

2011 2012 
0,58 0,52 
0,42 0,48 

12,43 12,48 

–2012 

Běžná

Pohotová

Okamžitá
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Průměrná hodnota celkové zadluženosti by se měla pohybovat v rozmezí 0,7–0,5. Firma 

tuto podmínku víceméně splňuje. Drobný přesah je zaznamenán v roce 2008. Vývoj 

celkové zadluženosti v letech má klesající trend. Jak již bylo výše zmíněno, společnost 

si vzala úvěr na výstavbu vlastního výrobního závodu. Tento úvěr má největší podíl na 

celkové zadluženosti podniku. 

Koeficient samofinancování má doporučenou minimální hodnotu 0,3. Jelikož se jedná 

o doplňující ukazatel k celkové zadluženosti, kdy součet těchto dvou dává hodnotu 1, 

jeho vývoj je opačný, než tomu bylo u celkové zadluženosti. V roce 2012 je poměr 

těchto ukazatelů téměř 50:50. Společnost je tedy téměř z poloviny finančně nezávislá. 

Třetí ukazatel udává kolikrát zisk před odečtením daní a úroků převyšuje placené úroky 

společnosti. Za optimální hodnotu je považována velikost 3 a více. Firma fortell s.r.o. 

optimum nedodržela pouze v roce 2009, kdy se dostala na hodnotu pouze 1,98. 

V dalších letech má rostoucí charakter a můžeme ji označit za dobře fungující 

společnost. 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity využíváme převážně pro řízení aktiv. Do vzájemných vztahů se 

dávají položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Ukazatele aktivity informují, jak 

podnik využívá jednotlivé části majetku. Jsou vyjádřeny buď pomocí počtu obratů, nebo 

doby obratu. 

Tabulka 21: Ukazatele obratu (2008–2012) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 0,87 0,87 1,08 1,24 1,15 

Obrat dlouhodobého majetku 1,27 1,28 1,68 1,88 1,84 

Obrat zásob 4,79 4,77 7,27 8,18 6,57 

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Ukazatel obratu aktiv je komplexní ukazatel, který měří efektivnost využívání 

celkových aktiv. Je vhodné, aby byla tato hodnota minimálně na úrovni 1. Tuto 

skutečnost podnik splňuje pouze v posledních třech letech. V roce 2008 a 2009 byla 

velikost obratu aktiv podniku 0,87. Nízká hodnota znamená, že podnik nevyužívá 



 

efektivně svůj majetek. V

odvětví. Společnost svojí

odvětví.  

Tabulka 22

Obrat aktiv dle odvětví
CZ-NACE 22 výroba pryž. a plastových 
výrobků 
CZ-NACE 25 výroba konstrukcí a kov. 
výrobků 
CZ-NACE C zpracovatelský 

Poznámka: Údaje za rok 2012 nebyly

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost z větší části nedosahuje prů ě

a 2011 se jí podařilo př

pryžových a plastových výrobků ě ů ě ě

téměř dvojnásobný, byl v

a kovových výrobků si vede společ ě

průmyslu také nedosahuje, nejvíce se k hodnotě ř

aktiv společnosti pouze o 0,06 nižší.

Graf 10: Vývoj ukazatele obratu aktiv v letech 2008

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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j majetek. V následující tabulce je vývoj průměrného obratu aktiv podle 

svojí činností spadá podle klasifikace CZ-NACE rovnou do dvou 

22: Ukatatel obratu aktiv dle odvětví (2008–

ětví 2008 2009 2010
NACE 22 výroba pryž. a plastových 

1,69 1,47 1,57

CE 25 výroba konstrukcí a kov. 
1,28 1,02 1,05

NACE C zpracovatelský průmysl 1,39 1,22 1,30

Poznámka: Údaje za rok 2012 nebyly dosud zveřejněny. 

Zdroj: Vlastní zpracování (32) 

ě části nedosahuje průměrných hodnot v odvětvích. Pouze v

řilo převýšit obrat aktiv u odvětví CZ–NACE 25. V

pryžových a plastových výrobků je nízko pod odvětvovým průměrem. Nejvě

ěř dvojnásobný, byl v roce 2008. V porovnání s odvětvím výroby konstrukcí 

ů si vede společnost obstojně. Průměru v odvětví zprac

ůmyslu také nedosahuje, nejvíce se k hodnotě přiblížila v roce 2011, kdy byl obrat 

čnosti pouze o 0,06 nižší. 

: Vývoj ukazatele obratu aktiv v letech 2008–

Zdroj: Vlastní zpracování (30) a z fin.výkazů společnosti fortell s.r.o. z let 2008

2009 2010 2011 2012

ů ěrného obratu aktiv podle 

NACE rovnou do dvou 

–2012) 

2010 2011 2012 

1,57 1,66 - 

1,05 1,16 - 

1,30 1,37 - 

ětvích. Pouze v roce 2010 

NACE 25. V odvětví výroby 

ů ě ů ěrem. Největší rozdíl, 

ětvím výroby konstrukcí 

ětví zpracovatelského 

roce 2011, kdy byl obrat 

–2012 

 

let 2008–2012 

Obrat aktiv 
fortell s.r.o.
Obrat aktiv 
CZ-NACE 22
Obrat aktiv 
CZ-NACE 25
Obrat aktiv 
CZ-NACE C



 

Obrat dlouhodobého majetku

efektivnost využívání majetku. Hodnota má př

2012 je zaznamenán nepatrný pokles.

obrátí v tržbách za rok. Nejvyšší hodnoty (1,88) dosáhl podnik v

Obrat zásob (tabulka 21

obratu zásob by měla být co nejvyšší. 

2011, kdy se zásoby obrátili více jak 8x. V

který je zaviněn zvýšením zásob a snížením hodnoty celkových tržeb.

vybraných ukazatelů podniku

Graf 11

      Poznámka: DM = dlouhodobý majetek.

      Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů

Pro ukazatele doby obratu platí opač Č

to pro firmu příznivější. Hodnoty doby obratu zásob, splatnosti pohledávek a splatnosti 
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Obrat dlouhodobého majetku (tabulka 21), stejně jako ukazatel obratu aktiv, měř

efektivnost využívání majetku. Hodnota má především rostoucí charakter, pouze v

2012 je zaznamenán nepatrný pokles. Ukazatel udává, kolikrát se dlouhodobý majetek 

tržbách za rok. Nejvyšší hodnoty (1,88) dosáhl podnik v roce 2011.

1) ukazuje, kolikrát se za rok zásoby v podniku otoč

ěla být co nejvyšší. Nejlepšího výsledku dosáhla společ

2011, kdy se zásoby obrátili více jak 8x. V roce 2012 následoval pomě ě

ěn zvýšením zásob a snížením hodnoty celkových tržeb.

podniku jsou znázorněny v následujícím grafu. 

11: Vývoj ukazatelů obratu v letech 2008–2012

Poznámka: DM = dlouhodobý majetek. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

Pro ukazatele doby obratu platí opačné hodnocení. Čím nižších hodnot nabývají, tím je 

ř ější. Hodnoty doby obratu zásob, splatnosti pohledávek a splatnosti 

ů v jednotlivých letech jsou vypočítány v následující tabulce.

2008 2009 2010 2011 2012

ě jako ukazatel obratu aktiv, měří 

ředevším rostoucí charakter, pouze v roce 

Ukazatel udává, kolikrát se dlouhodobý majetek 

roce 2011. 

podniku otočí. Hodnota 

o výsledku dosáhla společnost v roce 

roce 2012 následoval poměrně velký pokles, 

ěn zvýšením zásob a snížením hodnoty celkových tržeb. Obraty 

 

2012 

 

let 2008–2012 

nižších hodnot nabývají, tím je 

ř ější. Hodnoty doby obratu zásob, splatnosti pohledávek a splatnosti 

následující tabulce. 

Obrat aktiv

Obrat DM

Obrat zásob
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Tabulka 23: Ukazatele doby obratu (2008–2012) 
(ve dnech) 

Ukazatel  2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 75,09 75,47 49,53 44,01 54,76 

Doba splatnosti pohledávek 46,08 38,69 40,47 39,69 42,73 

Doba splatnosti krát. závazků 89,74 85,25 65,60 46,76 52,61 

  Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Doba obratu zásob má klesající charakter od roku 2008. Výjimkou je pouze rok 2012, 

kde byl zaznamenán větší nárůst zásob, především v podobě nedokončené výroby 

a polotovarů. Situaci společnosti lze hodnotit dobře. Důvodem je zvyšování obratovosti 

zásob a zároveň snižování doby jejich obratu. 

Doba splatnosti pohledávek je poměrně kolísavá. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2009, 

kdy byla necelých 39 dnů, nejvyšší pak v roce 2008, kde byla delší jak 46 dnů. 

V dalších letech se hodnota pohybuje kolem 40 dnů.  

Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků udává průměrnou dobu odkladu plateb, 

kdy společnost využívá bezplatný obchodní úvěr. Při porovnání doby splatnosti závazků 

s dobou splatností pohledávek, je zjištěno, že doba splatnosti závazků vždy převyšuje 

dobu splatnosti pohledávek. Tato skutečnost je pro společnost výhodná, protože využívá 

bezplatný obchodní úvěr delší dobu, než sama poskytuje svým odběratelům. Největší 

rozdíl mezi těmito ukazateli nastal v roce 2009, kdy rozdíl činil 46,56 dnů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 12: Vývoj ukazatelů

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů

3.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability zobrazují pozitivní č ř

společnosti a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele udávají, kolik Kč ř

na 1 Kč jmenovatele. V

vlastního kapitálu (ROE), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) a rentabilita tržeb 

(ROS). (5, str. 72) 

Tabulka 
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ROCE 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů
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: Vývoj ukazatelů doby obratu v letech 2008–

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

Ukazatele rentability  

rentability zobrazují pozitivní či negativní vliv řízení aktiv, financování 

čnosti a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele udávají, kolik Kč ř

č jmenovatele. V praxi se nejčastěji využívá rentabilita aktiv (ROA), rentabilita 

astního kapitálu (ROE), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) a rentabilita tržeb 

Tabulka 24: Ukazatele rentability (2008–2012)
(v %) 

2008 2009 2010 2011 
5,10 3,92 9,17 12,13 

13,30 8,07 19,66 21,92 
6,51 4,94 11,40 14,46 
5,85 4,49 8,53 9,77 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

či produkční síla, je klíčovým měřítkem rentability. Pro posouzení 

výsledných hodnot je potřeba porovnání s průměrem v odvětví. Jak tomu bylo u obratu 

čnost se zařazuje rovnou do dvou odvětví podle zař ě
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let 2008–2012 

č řízení aktiv, financování 

čnosti a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele udávají, kolik Kč zisku připadá 

č ěji využívá rentabilita aktiv (ROA), rentabilita 

astního kapitálu (ROE), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) a rentabilita tržeb 

2012) 

2012 
8,58 
- 

10,31 
7,45 

let 2008–2012 

č ěřítkem rentability. Pro posouzení 

Jak tomu bylo u obratu 

č ř ětví podle zařazení odvětvové 

Doba obratu 
zásob

Doba splatnosti 
pohledávek

Doba splatnosti 
krát. závazků



 

Tabulka 

Odvětví 
CZ-NACE 22 výroba pryž. a plastových 
výrobků 
CZ-NACE 25 výroba konstrukcí a kov. 
výrobků 
CZ-NACE C zpracovatelský prů

  Poznámka: Údaje za rok 2012 nebyly

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv společ ě ě

zaznamenává v roce 2009, kde je pouze 3,92 %. 

s vývojem ROA v odvě ů

hodnota ve sledovaných

převyšuje hodnoty firmy, v

rozdíl je v roce 2011, kdy se fortell s.r.o. nachází 5,44 % pod prů ě

odvětví. V odvětví CZ-NACE 25 si společ

letech je dokonce značně ě ů ě

celého zpracovatelského prů

Graf 13: Vývoj 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 25: Ukazatel ROA dle odvětví (2008–2012
(v %) 

2008 2009 2010 
NACE 22 výroba pryž. a plastových 

15,08 14,73 17,30

CE 25 výroba konstrukcí a kov. 
9,86 6,39 5,82

zpracovatelský průmysl 8,81 5,77 7,30

Poznámka: Údaje za rok 2012 nebyly dosud zveřejněny. 

Zdroj: Vlastní zpracování (32) 

Rentabilita aktiv společnosti má poměrně kolísavý charakter. Nejnižší hodnotu 

roce 2009, kde je pouze 3,92 %. Částečně tento údaj koresponduje 

odvětví výroby pryžových a plastových výrobků

hodnota ve sledovaných letech nejnižší. Průměr v odvětví CZ

řevyšuje hodnoty firmy, v některých letech dokonce více jak trojnásobně

roce 2011, kdy se fortell s.r.o. nachází 5,44 % pod prů ě

NACE 25 si společnost vede poměrně lépe, v

čně nad odvětvovým průměrem. Stejně tomu je u hodnot odvě

celého zpracovatelského průmyslu. 

: Vývoj ukazatele rentability aktiv v letech 2008

Zdroj: Vlastní zpracování (34) a z fin. výkazů společnosti fortell s.r.o. z

2009 2010 2011 2012

ROA fortell s.r.o.

ROA CZ

ROA CZ

ROA CZ

2012) 

 2011 2012 

17,30 17,57 - 

5,82 5,95 - 

7,30 7,20 - 

č ě ě kolísavý charakter. Nejnižší hodnotu 

Č č ě tento údaj koresponduje 

ětví výroby pryžových a plastových výrobků, kdy byla tato 

ětví CZ-NACE 22 velmi 

ěkterých letech dokonce více jak trojnásobně. Nejmenší 

roce 2011, kdy se fortell s.r.o. nachází 5,44 % pod průměrem v tomto 

ě ě lépe, v posledních dvou 

ě tomu je u hodnot odvětví 

v letech 2008–2012 

 

ů čnosti fortell s.r.o. z let 2008–2012 

ROA fortell s.r.o.

ROA CZ-NACE 22

ROA CZ-NACE 25

ROA CZ-NACE C



 

Rentabilita vlastního kapitálu (tabulka 2

a především ve všech letech splň

průměry se pohybují u CZ

u CZ-NACE 25 je to opě

velikost 12 %. ROE společ ě ř

průměr v odvětví výroby kovových výrobků

průměrem u odvětví výroby plastových výrobků

pouze 8,07 %.  

Rentabilita investovaného kapitálu měř

podnikových investic. Z

nejnižší, každoroční růst

2012 i pokles ROE.  

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku př

tohoto ukazatele má stejný trend jako výše zmiň ř č

vývoj zisku před zdaněním a úroky (EBIT), který je dosazován do č ř č

jednotlivých ukazatelů.  

Graf 14: Vývoj ukazatelů

Zdroj: Vlastní zpracování na základě č ů
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Rentabilita vlastního kapitálu (tabulka 24) dosahuje poměrně vysokých hodnot 

ředevším ve všech letech splňuje podmínku, že převyšuje velikost ROA

y se pohybují u CZ-NACE 22 v intervalu 17–23 % a každoroč ě

ACE 25 je to opět nižší hodnota mezi 8–9 %, u CZ-NACE C nepř

ROE společnosti fortell s.r.o., podobně jako u ukazatele ROA, př

ětví výroby kovových výrobků a celého odvětví, 

ů ě ětví výroby plastových výrobků. Nejnižší byl ukazatel v

investovaného kapitálu měří efektivnost a výnosnost dlouhodobých 

dnikových investic. Z tabulky 25 je vidět od roku 2009, kdy byla jeho hodnota 

ční růst. Podle chování předchozích ukazatelů, předpokládám v

lita tržeb vyjadřuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb. Vývoj 

tohoto ukazatele má stejný trend jako výše zmiňované ukazatele rentability. Př č

ř ěním a úroky (EBIT), který je dosazován do č ř č

 

: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008–

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008

2008 2009 2010 2011 2012

ě ě vysokých hodnot 

řevyšuje velikost ROA. Odvětvové 

každoročně se zvyšuje, 

NACE C nepřesahuje 

č ě jako u ukazatele ROA, převyšuje 

 a naopak je pod 

ů ě ě ů. Nejnižší byl ukazatel v roce 2009, 

ěří efektivnost a výnosnost dlouhodobých 

ět od roku 2009, kdy byla jeho hodnota 

ř ů, předpokládám v roce 

ř řipadne na jednu korunu tržeb. Vývoj 

ňované ukazatele rentability. Příčinou je 

ř ěním a úroky (EBIT), který je dosazován do čitatele při výpočtu 

–2012 

 

let 2008–2012 

ROA

ROE

ROCE
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3.4 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota měří finanční výkonnost podniku. Určuje, jaká hodnota 

pro vlastníky byla vygenerována. 

Základní konstrukce ukazatele EVA zahrnuje tři klíčové hodnoty: 

• čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT), 

• celkový investovaný kapitál (C), 

• průměrné náklady kapitálu (WACC). 

Než dojde ke konečnému výpočtu klíčových hodnot a celkové hodnoty EVA, je nutné si 

stanovit náklady vlastního kapitálu, které potřebuji vědět při výpočtu průměrných 

nákladů kapitálu (WACC). Existuje celá řada způsobů, jak tyto náklady určit. Všechny 

mají samozřejmě své klady a zároveň nedostatky. Pro výpočet je zvolena možnost 

automatického výpočtu na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Při tomto 

způsobu se podle algoritmu, který používají při finanční analýze, provede odhad 

alternativního nákladu na vlastní kapitál (re). Zároveň je zde možnost porovnání tohoto 

ukazatele s odvětvím. 

Tabulka 26: Odhad nákladu na vlastní kapitál re (2008–2011) 
(v %) 

  2008 2009 2010 2011 
fortell s.r.o. 26,1 26,78 22,48 21,57 
odvětví CZ-NACE C 11,14 15,36 13,52 13,66 

      Zdroj: Vlastní zpracování (32) 

V tabulce je pro srovnání odvětví zobrazen vývoj pouze u odvětví zpracovatelského 

průmyslu. Důvodem je, že vliv faktoru odvětví je zahrnut do algoritmu pro výpočet 

nákladu na vlastní kapitál. Vývoj výše tohoto ukazatele koresponduje se změnami 

vývoje v odvětví. Výjimkou je pouze poslední rok, kdy v odvětví se náklady nepatrně 

zvyšují, ale firma naopak zaznamenává pokles. V odvětví se hodnoty pohybují kolem 

15 %, kdežto u společnosti většinou nad 20 %. Data byla k dispozici pouze do roku 

2011, z toho důvodu bude i při dalších výpočtech rok 2012 vynechán. 



 

Tabulka 

UKAZATEL 
NOPAT (tis. Kč) 
Celkový invest. kapitál (C
WACC 
EVA (tis. K č) 

   Poznámka: C = Dlouhodobý majetek + Č

   Zdroj: Vlastní zpracování pomocí výpoč ů

Podstatou tohoto ukazatele je, že hodnota EVA by mě

společnost fortell s.r.o. nedosáhla v

k úbytku hodnoty společ

tomu bylo i u předchozích typů ů

nejhorší výsledky ze sledovaných období. Př č

mnohé společnosti. V tomto roce mě

zároveň i nejnižší hodno

průměrných nákladů na kapitál. V

dosahuje EVA nejlepšího výsledku 

hodnoty o 97,5 %. Pokud by vý

letech očekávat kladnou hodnotu ukazatele EVA. 

Graf 15: Vývoj ukazatele EVA a vstupních velič

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 27: Konstrukce ukazatele EVA (2008–2011)

2008 2009 2010
6 658 4 985 12 035

Celkový invest. kapitál (C) (tis. Kč) 127 288 124 960 129 969
0,107 0,125 0,114

-6 988 -10 583 -2

Poznámka: C = Dlouhodobý majetek + Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí výpočtů 

Podstatou tohoto ukazatele je, že hodnota EVA by měla být kladná. Tohoto bohužel 

čnost fortell s.r.o. nedosáhla v žádném ze sledovaných období. Docházelo tedy 

úbytku hodnoty společnosti. Největší zápor EVA nastal v roce 2009, podobně

ředchozích typů ukazatelů, v tomto roce má společ č ě

nejhorší výsledky ze sledovaných období. Příčinou je ekonomická krize, která zasáhla 

tomto roce měla firma nejnižší hodnotu ukazatele NOPAT, 

ň i nejnižší hodnotu celkového investovaného kapitálu a naopak nejvyšší hodnotu 

ů ě ů na kapitál. V dalších letech má rostoucí charakter a v

uje EVA nejlepšího výsledku -68 tisíc. Jedná se o nejvyšší meziroč ů

Pokud by vývoj pokračoval stávajícím způsobem, 

čekávat kladnou hodnotu ukazatele EVA.  

: Vývoj ukazatele EVA a vstupních veličin v letech 2008

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků z tabulky 27 

2008 2009 2010 2011

2011) 

2010 2011 
12 035 15 104 

129 969 128 670 
0,114 0,118 

2 754 -68 

ěla být kladná. Tohoto bohužel 

ze sledovaných období. Docházelo tedy 

roce 2009, podobně jako 

tomto roce má společnost nejčastěji 

ř činou je ekonomická krize, která zasáhla 

ěla firma nejnižší hodnotu ukazatele NOPAT, 

tu celkového investovaného kapitálu a naopak nejvyšší hodnotu 

dalších letech má rostoucí charakter a v roce 2011 

šší meziroční nárůst 

č ůsobem, lze v dalších 

čin v letech 2008–2011 

 

EVA

NOPAT

WACC*C



 

Porovnáním vývoje EVA společ ě ě

v grafu 16, je vidět, že si společ

u odvětví. Konkrétně v 

dosahuje téměř na hodnotu 0. Srovnání je pouze orientač

při postupu výpočtu EVA. 

Graf 16: Vývoj ukazatele EVA v odvě

     Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5 Analýza soustav ukazatelů

Následující soustavy ukazatelů ěř
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výborně, průměrně či v nejhorším př ě ěř

3.5.1 Kralick ův QUICKTEST

Jedná se o první posouzen
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Porovnáním vývoje EVA společnosti a vývoje EVA odvětví, které je znázorně

že si společnost v posledních letech vede lépe, než je tomu 

 roce 2011, kdy odvětví zaznamenává pokles ukazatele, firma 

a hodnotu 0. Srovnání je pouze orientační, z důvodu možných rozdílů

ř čtu EVA.  

: Vývoj ukazatele EVA v odvětví v letech 2008

Zdroj: Vlastní zpracování (32) 

Analýza soustav ukazatelů 

avy ukazatelů se zaměřují na hodnocení finančního zdraví podniku. 

ě ů jednotlivých ukazatelů bude hodnoceno, zda se společ ř

nejhorším případě směřuje k bankrotu.  

ův QUICKTEST  

Jedná se o první posouzení finanční situace společnosti, které je hodnoceno

celkové známky. Ta je složena z hodnocení známek za finanč

2008 2009 2010

EVA CZ-NACE C

č ětví, které je znázorněno 

posledních letech vede lépe, než je tomu 

ětví zaznamenává pokles ukazatele, firma 

ůvodu možných rozdílů 

ětví v letech 2008–2011 

 

čního zdraví podniku. 

ě ů ů bude hodnoceno, zda se společnosti daří 

je hodnoceno na základě 

známek za finanční stabilitu 

2011
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Tabulka 28: Kralick ův QUICKTEST (2008–2012) 

Rok 
Síla kapitálu Zadlužení Finanční 

stabilita 
Finanční 

výkonnost Výnosnost Výnos. 
situace Celková 

známka 
% známka % známka známka % známka % známka známka 

2008 27,11 2 1,80 1 1,5 45,74 1 5,10 4 2,5 2,00 
2009 30,65 1 20,45 4 2,5 3,73 4 3,92 4 4,0 3,25 
2010 36,68 1 7,63 3 2,0 6,64 3 9,17 3 3,0 2,50 
2011 42,08 1 25,78 4 2,5 1,66 4 12,13 2 3,0 2,75 
2012 47,89 1 11,82 3 2,0 3,39 4 8,58 3 3,5 2,75 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finančních výkazů z let 2008–2012 

Během sledovaného období se výše celkových známek pohybovala v rozmezí 2–3,25. 

Podle hodnocení, kdy 1 je považováno za výborné a 5 za velmi problémové, a podniku 

hrozí insolvence, si společnost vede poměrně dobře. Podnik, co má vyšší hodnocení jak 

2, je považován za bonitní. Tohoto výsledku společnost ani v jednom roce nedosáhla. 

Naopak pokud je známka horší jak 3, začíná hrozit bankrot. Tato situace nastala pouze 

v roce 2009, kdy hodnocení vyšlo 3,25. V ostatních letech si vede společnost průměrně. 

3.5.2 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanova analýza je další ukazatel, pomocí kterého lze zjistit finanční zdraví podniku. 

Vše se hodnotí na základě čísla Z-Score, které je vypočítáno z pěti ukazatelů. 

Tabulka 29: Altmanova analýza (2008–2012) 

Index  2008 2009 2010 2011 2012 
0,717X1 0,06 0,07 0,12 0,13 0,15 
0,847X2 0,19 0,23 0,24 0,27 0,33 
3,107X3 0,16 0,12 0,28 0,38 0,27 
0,42X4 0,16 0,19 0,24 0,31 0,39 
0,998X5 0,87 0,87 1,07 1,24 1,15 
Z-Score 1,44 1,48 1,96 2,32 2,28 

        Zdroj: Vlastní zpracování z finančních výkazů z let 2008–2012 

Hraniční hodnoty v případě Altmanova indexu jsou 1,23 a 2,9. Výsledek Z- Score 

společnosti se pohybuje právě uprostřed těchto hranic. Jedná se o oblast tzv. „šedé 

zóny“, kde nelze jednoznačně rozhodnout o zdraví společnosti. Vzhledem k převážně 



 

stoupající hodnotě ukazatele, 

Altmanova indexu je znázorně

Graf 

Zdroj: Vlastní zpracování z finanč ů

3.5.3 Index IN05 

Tento index, stejně jako př ě č

pravděpodobný další vývoj společ

v České republice. 
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   Zdroj: Vlastní zpracování z finanč ů
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ě ukazatele, lze předpokládat spíše pozitivní výsledek.

Altmanova indexu je znázorněn v následujícím grafu 17. 

Graf 17: Vývoj Z-Score v letech 2008–2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z finančních výkazů z let 2008–2012

ě jako předchozí modely, na základě jedné výsledné hodnoty urč

ěpodobný další vývoj společnosti. Index IN05 je sestaven s ohledem na podmínky 

Tabulka 30: Index IN05 (2008–2012) 

2008 2009 2010 2011 
0,18 0,19 0,21 0,22 
0,14 0,08 0,34 0,50 
0,20 0,16 0,36 0,48 
0,19 0,19 0,22 0,26 
0,13 0,13 0,16 0,19 

0,83 0,75 1,29 1,66 

Vlastní zpracování z finančních výkazů z let 2008–2012

Interval pro hodnocení je od 0,9 do 1,6. Pokud se podnik dostane pod spodní hranici, 

jako tomu bylo 2008 a 2009, směřuje k bankrotu. Na tuto skutečnost naště

dalších letech se index společnosti velmi zlepšuje. V roce 2011 se dokonce dostává 

2008 2009 2010 2011 2012

Z

horní hranice
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spíše pozitivní výsledek. Vývoj 
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ě ř ě jedné výsledné hodnoty určuje 

ohledem na podmínky 
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0,25 
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1,54 

2012 

Interval pro hodnocení je od 0,9 do 1,6. Pokud se podnik dostane pod spodní hranici, 

čnost naštěstí nedošlo 

roce 2011 se dokonce dostává 

Z-Score

horní hranice

dolní hranice



 

nad horní hranici, která vyjadř

intervalu je zaznamenán v

Graf 

Zdroj: Vlastní zpracování z finanč ů

3.5.4 Pyramidové ukazatele

Pyramidové ukazatele pomáhají odhalit základní č

na výslednou hodnotu vliv. V

vlastního kapitálu pomocí Du Pontovy analýzy.

ukazatel ROA v této tabulce dosahuje jiné hodnoty, než je tomu v

ukazatelů.  
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nad horní hranici, která vyjadřuje tvorbu hodnoty podniku. Vývoj mezi hranicemi 

intervalu je zaznamenán v následujícím grafu. 

Graf 18: Vývoj indexu IN05 v letech 2008–2012

Zdroj: Vlastní zpracování z finančních výkazů z let 2008–2012

Pyramidové ukazatele 

Pyramidové ukazatele pomáhají odhalit základní činitele efektivnosti, které mají 

výslednou hodnotu vliv. V následující tabulce je znázorněn rozklad rentability 

kapitálu pomocí Du Pontovy analýzy. V analýze je použit č

této tabulce dosahuje jiné hodnoty, než je tomu v kapitole pomě
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Tabulka 31: Du Pontova analýza ROE pro rok 2011 

ROE 

       
21,92 % 

   
            
            
     ROA 

x 
A/VK    

     
9,22 2,38 

   
              
              
  ROS  x  Obrat A    
  

7,43 % 
  

1,24 
   

              
              
Čistý 
zisk / 

Tržby  Tržby 
/ 

Celková 
aktiva  

14 182 190 801 
 

190 801 153 453 
 

                 
          

Tržby 
- 

N      DM 
+ 

OA    
190 801 176619 

     
101 597 51 856 

   
                    
                    

Odpisy 
+ 

Daně 
+ 

Úroky 
+ 

Ostatní 
N  Zásoby 

+ 
Pohledávky 

+ 
Kr. fin. 
majetek 

5 439 2 965 1 500 166 805 23 327 21 034 7 495 

Poznámka: A = aktiva, DM = dlouhodobý majetek, N = náklady, VK = vlastní kapitál, 

OA = oběžná aktiva. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě finanční výkazů z roku 2011 

Na vrcholu pyramidového rozkladu se nachází ukazatel ROE. Z rozkladu 1. a 2. stupně 

pyramidy plyne, že růst hodnoty ROE závisí na rentabilitě tržeb, obratu aktiv a na 

finanční páce (A/VK). Levá strana diagramu dále pokračuje v rozboru rentability tržeb 

a zobrazuje tvorbu ziskového rozpětí, pravá naopak řeší rozvahové položky, které 

ovlivňují velikost obratu aktiv. 

Finanční páka způsobuje efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu při použití cizího 

kapitálu. Tento efekt platí pouze do té doby, je-li úroková míra cizího kapitálu nižší než 

výnosnost aktiv. Výsledná hodnota finanční páky musí být větší jak 1. V tomto případě 

společnost potřebnou velikost splňuje, v roce 2011 je výše finanční páky 2,34, což 

velmi kladně ovlivňuje ROE. 

 



81 

 

Tabulka 32: Pyramidový rozklad ukazatele EVA za rok 2011 

       EVA 
 

   

       
-68 

   

     
              

   

     
  

     
  

   

    NOPAT  -  
Náklady 
kapitálu   

    
15 104 

  
15 172 

  

   
        

   
        

 

  
  

    
  

  
  

   
  

  
Provozní 

zisk x 
(1-t)  Kapitál 

x 
WACC 

  
18 647 0,81 

 
128 670 11,80 % 

 
        

         
  

 
  

  
    

         
Tržby 

- 
Náklady       

 190 801 172 154 
      

               

               
Zdroj: Vlastní zpracování z finančních výkazů za rok 2011 a podle (5, str. 97) 

Z výše uvedeného rozkladu EVA je patrné, že pokud chce společnost dosahovat kladné 

hodnoty, nesmí náklady kapitálu převýšit NOPAT (čistý provozní zisk po zdanění). 

Na velikost čistého provozního zisku má vliv výše sazby daně, která se v posledních 

letech snižovala, což bylo pro společnost pozitivní. O velikosti nákladů kapitálu 

rozhoduje především hodnota ukazatele WACC, kterou není vždy jednoduché přesně 

stanovit. Nejobtížnější částí bývá určení nákladů na vlastní kapitál, který je pouze 

odhadem. Pokud bych například pro výpočet použila odhad na základě odvětvového 

průměru, výsledné WACC by se snížilo na 7,8 % a společnost by se dostala 

do kladných hodnot EVA, konkrétně na 5 050 tisíc Kč. Z uvedeného příkladu vyplývá, 

že hodnota WACC má značný vliv na ukazatel EVA. 

 

 

 



82 

 

3.6 Souhrnné hodnocení finanční analýzy 

Na základě výsledků z předchozích kapitol se v této části zaměřím na celkové 

zhodnocení finanční situace společnosti fortell s.r.o., které bude podkladem 

pro zpracování návrhů na zlepšení současného stavu. 

Z horizontální a vertikální analýzy rozvahy je vidět, že v průběhu sledovaných let 

vykazuje celková hodnota aktiv převážně výkyvy, přičemž největší podíl na této 

skutečnosti mají aktiva oběžná. V posledním roce vzniklo v rámci oběžných aktiv velké 

navýšení zásob. Tento fakt není pro společnost pozitivní, neboť se jí zvyšují provozní 

náklady. Také rostoucí trend výše krátkodobých pohledávek není pro firmu příznivý, 

ukazuje tak špatnou platební morálku jejich odběratelů. Naopak stálá aktiva 

zaznamenávají každoroční pokles, kde je důvodem způsob pořizování hmotného 

a nehmotného dlouhodobého majetku. Poměr vlastního a cizího kapitálu v průběhu 

sledovaných let zůstává vždy ve prospěch cizích zdrojů. Ovšem je zde vidět rostoucí 

tendence vlastního kapitálu, kdy by v následujících letech mohlo dojít k převaze 

vlastního kapitálu nad cizím. Analýza pasiv také odhaluje navýšení krátkodobých 

závazků v posledním roce.  

Analýza výkazu zisku a ztrát upozorňuje na výrazně klesající výkony společnosti 

v posledních dvou letech a naopak rostoucí spotřebu výkonů. Tato skutečnost se 

projevuje na poklesu přidané hodnoty a na snižování hospodářského výsledku. Vývoj 

hospodářského výsledku zaznamenal největší meziroční nárůst v roce 2010, poté se opět 

navýšil v roce 2011, ale v posledním sledovaném roce je zaznamenán pokles, právě 

díky nepříznivému vývoji přidané hodnoty.  

Z analýzy výkazu cash flow je vidět, že společnost každoročně investovala do nákupu 

dlouhodobého majetku, díky záporné hodnotě cash flow z investiční činnosti. Další cash 

flow mají velmi proměnlivý charakter.  

U rozdílových ukazatelů společnosti považuji za velmi pozitivní vývoj čistého 

pracovního kapitálu. Z těchto hodnot je patrné, že společnost má pro případný 

nepříznivý vývoj a pro celkově její aktivity tzv. finanční polštář. Naopak za negativní 

považuji hodnoty čistých peněžních prostředků, které má společnost záporné. Ovšem je 



83 

 

vidět postupné snižování tohoto záporu. Čistý peněžní majetek se ve sledovaném 

období nacházel v záporných hodnotách, ale v dalších letech se dostává do kladných 

čísel a má stejně, jako předchozí ukazatele, rostoucí tendenci.  

Doporučené hodnoty ukazatelů likvidity společnost v posledních letech sledovaného 

období splňuje u všech typů likvidity. Ve prospěch likvidity podniku považuji možnost 

revolvingového úvěru, který má fortell s.r.o. sjednán až do výše 6 milionů Kč a čerpá ho 

dle potřeby.  

V oblasti zadluženosti, která je další z poměrových ukazatelů, se společnosti také daří 

velmi dobře. Doporučené výše vždy dosahuje. Každoročně se stává stále více finančně 

nezávislou.  Ovšem celková finanční nezávislost také není vyhovující. Společnost by se 

tak připravila o možnost využívání tzv. daňového štítu. 

U ukazatelů aktivity lze hodnotit poměrně kladně rostoucí vývoj obratu aktiv do roku 

2011. Ovšem při porovnání s průměrem v odvětví si vede společnost spíše 

podprůměrně. Navíc v posledním roce je zaznamenán pokles této hodnoty. Tyto 

hodnoty naznačují, že by společnost mohla svůj majetek využívat efektivněji. 

Pozitivněji se jeví vývoj obratu dlouhodobého majetku, který dosahuje vyšších hodnot, 

než obrat celkových aktiv. Obrat zásob dosahuje taktéž vyšších čísel. Vzhledem k tomu, 

že jde o výrobní společnost, je určité množství zásob očekávané. Za negativní považuji 

pokles obratu zásob v posledním roce, kdy se i prodloužila doba jejich obratu. Hrozí 

zde, že společnost má přebytečné zásoby. Vývoj doby splatnosti pohledávek a závazků 

má převážně klesající tendenci, ovšem v roce 2012 dochází k jejich navýšení. Za kladné 

lze hodnotit, že doba splatnosti závazků převyšuje dobu splatnosti pohledávek. 

Společnost se tak nachází ve výhodné pozici. 

Ukazatele rentability měly od roku 2009 rostoucí tendenci až do roku 2011, kdy dosáhly 

svých nejlepších výsledků. Zvrat poté nastal v roce 2012, jak tomu je u většiny 

ukazatelů. Rentabilitu je důležité porovnávat s vývojem v odvětví. U ROA a ROE je 

díky rostoucímu vývoji převýšen v obou případech průměr v odvětví zpracovatelského 

průmyslu. Otázkou zůstává, zda pokles v roce 2012 byl zaznamenán pouze 

u společnosti nebo postihl i celé odvětví. Pro společnost je pozitivní společnost, že ve 
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sledovaném období vždy platí ROE > ROA. Znamená to efektivní využívání cizích 

zdrojů.  

Vývoj tvorby ekonomické přidané hodnoty společnosti, tedy ukazatele EVA, 

koresponduje s vývojem v odvětví. Naopak je tomu v roce 2011, kdy je opět 

zaznamenán odvětvový pokles, kdežto u společnosti dochází k růstu oproti předchozímu 

roku. Pokud by vývoj EVA společnosti pokračoval tímto způsobem, dosáhla by 

v dalších letech kladné hodnoty. Bohužel, díky poklesu většiny ukazatelů pro rok 2012, 

lze předpokládat i pokles ekonomické přidané hodnoty. Vliv jednotlivých částí je 

znázorněn v pyramidovém rozkladu EVA.  

Soustavy ukazatelů hodnotí společnost převážně průměrně. Většina hodnot vycházela 

v oblasti tzv. šedé zóny, kdy nelze jednoznačně určit finanční zdraví společnosti. Teprve 

v roce 2011 u ukazatele IN05 je hodnota vyšší než je horní hranice a podnik tak vytváří 

hodnotu. V roce 2012 ale následuje pokles do oblasti šedé zóny. Díky převážně rostoucí 

tendenci hodnot jednotlivých ukazatelů lze předpokládat, že nesměřuje k bankrotu, ale 

naopak k bonitě. 
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4 Návrhy vlastních řešení a doporučení 

Na základě souhrnného hodnocení provedené finanční analýzy společnosti fortell s.r.o. 

a celkové analýze doporučuji návrhy v těchto oblastech: 

• obrat aktiv, 

• řízení krátkodobých pohledávek, 

• řízení zásob, 

• získání normy ISO/TS 16949, 

• výsledek hospodaření, 

• zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Obrat aktiv 

Na základě porovnání hodnoty obratu aktiv s odvětvovým průměrem, doporučuji 

zvýšení obratu aktiv společnosti. Zvýšení souvisí s tržbami a efektivností využívání 

majetku. Čím více tržeb podnik svoji činností získá, tím se zvyšuje obrat jeho aktiv. Při 

efektivním nakládání s majetkem je důležité nepotřebná a opotřebená aktiva vyřazovat, 

nejlépe odprodat. Při předpokládaném meziročním růstu tržeb o 3 % na přibližně 

196,5 milionů korun a snížení aktiv, na základě vyřazení a prodeje samostatných 

movitých věcí a souborů movitých věcí, v hodnotě jednoho milionu korun, by se obrat 

aktiv změnil na hodnotu 1,29 z původní 1,24, a přiblížil se tak více odvětvovému 

průměru. Zvýšení obratu aktiv by mělo vliv i na celkové zvýšení ROE (Du Pontův 

rozklad), které by se změnilo na hodnotu 22,81 % z původních 21,92 %. 

Řízení krátkodobých pohledávek 

Výše neuhrazených krátkodobých pohledávek se společnosti každoročně zvyšuje. Aby 

společnost zlepšila svoji finanční situaci, je vhodné průběžně řídit objem pohledávek, 

především jejich sledováním a snižováním. 
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Tabulka 33: Stav splatnosti krátkodobých pohledávek (2008–2011) 
(v tis. Kč) 

Krátkodobé pohledávky 2008 2009 2010 2011 
Ve lhůtě splatnosti 15 596 11 447 16 771 18 276 
Po splatnosti do 180 dnů 1 254 1 793 2 135 2 277 
Po splatnosti do 365 dnů 293 1 271 261 - 
Po splatnosti nad 365 dnů - 30 790 813 

  Zdroj: Vlastní zpracování (33, 34, 35, 36) 

Z tabulky 33 vyplývá, že největší podíl se nachází ve lhůtě splatnosti, což je pro 

společnost samozřejmě přínosné. Dále společnost člení pohledávky podle splatnosti 

do 180 dnů, do 365 dnů a nad 365 dnů. V tomto rozdělení je největší zastoupení v první 

skupině. Hned tady bych doporučovala změnit systém při rozdělování pohledávek 

a zavedla přesnější rozdělení. Skupinu do 180 dnů by bylo vhodné členit na podskupiny 

po splatnosti do 30 dnů a po splatnosti do 90 dnů, aby společnost získala lepší přehled.  

Podle dob po splatnosti by se pak přistupovalo k jednotlivým krokům a opatřením. 

Důležité je také rozdělení obchodních partnerů na nové a stávající. 

Prvním z opatření, které by měla společnost prověřovat ještě před vznikem samotné 

pohledávky, je prověření svého nového odběratele. Minimálně je důležité zkontrolovat 

bonitu svého obchodního partnera, kde si stačí na internetu prověřit partnera 

v obchodním rejstříku a centrálním registru dlužníků. Dále by měla společnost 

neověřeným odběratelům poskytovat nižší doby splatnosti, kde si ověří jejich 

spolehlivost. Poté by na základě dohody následovalo jejich prodloužení na standardní 

lhůty, které poskytuje stálým zákazníkům. Mnohé se dá také podchytit u podpisu 

smluvních podmínek, kde by si společnost stanovila úrok z prodlení nebo smluvní 

pokutu při nedodržení podmínek ze strany odběratelů. U nových zákazníků by si 

společnost mohla stanovit i zálohovou platbu před první zakázkou. 

Dále by si ve svém informačním systému sledovala historii doby placení jednotlivých 

pohledávek u svých odběratelů a stanovila si limity. V případě prodloužení lhůty 

splatnosti je vhodné znovu ověřovat bonitu odběratele. 
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Pohledávky, které se nachází ve lhůtě splatnosti, by bylo vhodné naopak motivovat 

k včasnému nebo i dřívějšímu uhrazení. Možností této motivace je zavedení odběrateli 

možnost skonta v podobě procentní nebo pevné částky z výše fakturované částky. 

Společnosti skonto snižuje částečně výnosy, ale dřívější úhradou získá společnost 

peněžní prostředky, které může mezitím efektivněji využít. Navíc sníží riziko přenesení 

pohledávky do doby po splatnosti a ušetří si čas i námahu při jejím případném 

vymáhání. U skonta je nutné dát pozor na novelu, která se týká následného provádění 

oprav základu daně a výše daně z přidané hodnoty, která je v platnosti od 1. 4. 2011. 

Dalšími skupinami jsou pohledávky po splatnosti, zde už se bude jednat o jejich 

vymáhání. Je nutné mít vytvořený seznam zákazníků a jejich pohledávek, které jsou po 

splatnosti. Tento seznam vyžaduje pravidelnou aktualizaci. Vhodné by bylo vše mít 

v informačním systému, který by odpovědného zaměstnance informoval a on už pouze 

podle délky prodlení aplikoval společností určené postupy.  

• Prvním krokem by bylo telefonické kontaktování, zde by si společnost ověřila 

nesplnění termínu a potvrdila, že firma zaznamenala fakturu. Tento krok by měl 

být uskutečněn nejpozději do pěti dnů po datu splatnosti pohledávky.    

• Následovalo by vystavení a zaslání první upomínky, nejpozději do 14 dnů po 

datu splatnosti. Navíc je vhodné si stanovit stop stav na vydávání dalšího zboží 

tomuto odběrateli, dokud neuhradí všechny své závazky po splatnosti. 

• Pokud by společnost ani po zaslání první upomínky nesplatila svůj závazek, 

následovalo by vystavení upomínky druhé, časově do jednoho měsíc po datu 

splatnosti. V této upomínce by byla informace o případném zařazení do 

centrálního registru dlužníků a upozornění, že pokud dlužník neuhradí svůj 

závazek do pěti dnů, bude mu vystavena penalizační faktura. 

• Jestliže dlužník nezaplatil do pěti dnů, vystaví zaměstnanec penalizační fakturu 

a doporučeně ji odešle odběrateli.  

• Dále pak pravidelně každý měsíc bude odběratel telefonicky urgován a zároveň 

mu bude zasíláno písemné a elektronické upozornění na faktury, které jsou 

v prodlení, včetně vyčíslení penalizované částky.  
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• Pokud splatnost faktury překročí 12 měsíců, řešení se bude domlouvat 

individuálně, podle výše částky. Možností bude postoupení agentuře, která řeší 

mimosoudní inkaso nebo bude řešeno přímo soudní cestou. 

Tento postup je samozřejmě možné upravit v případě ochotné domluvy a jednání 

odběratele. Možnost domluvení splátkového kalendáře či podepsání směnky.  

Dalším řešením pro řízení pohledávek by byl faktoring, který společnosti téměř 

okamžitě zajistí inkaso z vystavených faktur. Navíc faktoringová firma na sebe 

převezme riziko nezaplacení. Nevýhodou je možnost narušení a zhoršení dobrých 

vztahů se stávajícími odběrateli, či v nejhorším případě, jejich ztráta. Poněvadž ve firmě 

fotell s.r.o. převažují dobré obchodní vztahy se zákazníky, zavedení faktoringu, dle 

mého názoru, by nebylo vhodné. 

Přínos pro společnost je pouze odhadem, kde uvažuji, že by zadaný postup 

pracovníkovi zabral desetinu času jeho měsíční náplně. Náklady jsou určeny z průměrné 

hrubé mzdy ve společnosti fortell a dále propočítány k jednotlivým variantám, které by 

mohly v případě zavedení systému nastat.  

Varianty jsou rozděleny na optimistickou, realistickou a pesimistickou. Kde v případě 

optimistické varianty je předpoklad 50 % zaplacení všech pohledávek s dobou splatnosti 

do 180 dnů. U realistické je tato skutečnost 30 % a u pesimistické 10 %. 

Tabulka 34: Náklady a příjmy pro navrhovaný systém řízení pohledávek  
(v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 
Roční náklady na řízení pohledávek 28,95 27,44 30,30 31,14 
Získaná částka - optimist. varianta 627,00 896,50 1 067,50 1 138,50 
Získaná částka - realist. varianta 376,20 537,90 640,50 683,10 
Získaná částka - pesimist. varianta 125,40 179,30 213,50 227,70 

    Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 35: Výše nákladů v poměru k získaným částkám  
(v %) 

Rok  2008 2009 2010 2011 
Optimistická varianta 4,62 3,06 2,84 2,73 
Realistická varianta 7,69 5,10 4,73 4,56 
Pesimistická varianta 23,08 15,31 14,19 13,67 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedené tabulky ukazují, jaké náklady by musela společnost vynaložit 

v jednotlivých letech, pokud by daný systém již měla zaveden a také částky, které by 

získala v případě jednotlivých variant.  

Tabulka 35 jasně ukazuje, že první dvě varianty by pro společnost byly velmi přínosné, 

především v posledních letech, kdy by poměr nákladů k získaným částkám 

z pohledávek byl do 3 % a 5 %. Pokud by si společnost místo inkasa pohledávek musela 

vzít úvěr, jeho úročení bývá značně vyšší. Také by mohla, díky splaceným částkám, 

dříve dostát svým závazkům a využít případná skonta, které ji nabízí její dodavatelé. 

Třetí varianta je pro společnost již méně výhodná, v případě dosahu pouze této hodnoty 

doporučuji zvážit přísnější zákroky při postupu vymáhání pohledávek.  

Řízení zásob  

Důvodem návrhu zabývání se oblasti zásob je jejich navýšení, především v posledním 

ze sledovaných období. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní výše zásob 

a jejich vývoj v průběhu let. 

Tabulka 36: Jednotlivé druhy zásob (2008–2012) 
(v tis. Kč) 

Druhy zásob 2008 2009 2010 2011 2012 
Materiál 8 006 4 027 5 854 9 414 10 736 
Nedokončená výroba a 
polotovary 

20 876 21 531 12 006 12 447 15 091 

Výrobky 570 3 549 3 066 1 466 1 857 
Poskytnuté zálohy na zásoby 615 - 3 037 - - 

      Zdroj: Vlastní zpracování z finančních výkazů z let 2008–2012 
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Největší nárůst nastává u materiálu, který se od roku 2009 neustále navyšuje, a poté 

u nedokončené výroby a polotovarů, což vyjadřuje možné neefektivní řízení v průběhu 

výroby. Společnosti tak zbytečně leží velké množství peněz v rozpracované výrobě.  

Zvyšování množství materiálu je opodstatněno zvyšováním výroby. Navíc z výkazu 

zisku a ztrát je vidět, že se společnost již sama snaží řešit výši materiálu. Především 

v posledních dvou letech, kdy se ji zvýšily tržby z prodeje materiálu, u kterého 

předpokládám, že byl nepotřebný. V těchto krocích doporučuji pokračovat a rozhodnout 

se zavést pravidelné inventarizace, alespoň dvakrát do roka, kdy by vyřazovala již 

nepotřebný materiál. Díky tomuto kroku by i lépe využila skladovací prostory, které 

jsou dalším problémem společnosti. Firma v současné době problém skladovacích 

prostor řeší a plánuje výstavbu nového skladu. 

Nedokončená výroba a polotovary se velmi zvýšily, proto je vhodné se zaměřit na jejich 

řízení. Důležité je určit, která část výroby se stává problémovou a zvyšuje se nárůst 

rozpracovanosti. Společnost se věnuje výrobě plastových i kovových výrobků a výrobě 

forem a nástrojů, proto je vhodné zjišťovat, v které oblasti výroby se rozpracovanost 

navyšuje.  fortell s.r.o. má tuto skutečnost zachycenu. Firma je rozdělena na jednotlivá 

střediska, kde se navíc uskutečňuje každý měsíc účetní závěrka, aby bylo vidět, jak si 

které středisko vede. Bylo zjištěno, že největší část nedokončené výroby se nachází ve 

středisku výroby forem a nástrojů, kde k navýšení došlo díky zvýšení množství 

rozpracovaných zakázek ke konci roku, které vyžadují drahý vstupní materiál. 

Doporučením je u tohoto střediska provádět častěji inventury a sledovat pečlivěji jeho 

chod.  

Snížení hodnoty zásob by společnosti přineslo zvýšení obratu zásob, snížení doby 

obratu zásob, a zároveň by zde byl vliv na výše zmiňovaný obrat aktiv, kde by se také 

navýšila jeho hodnota. Při snížení o 10 % by se doba obratu zásob snížila o 5,47 na 

49,29 dnů a ukazatel obratu zásob by se dostal na hodnotu 7,30 z původní 6,57. 

Norma ISO/TS 16949 

Společnost fortell s.r.o. dodává své výrobky stále více do automobilového průmyslu. 

Jelikož je na tomto trhu velká konkurence, je důležité využít všechny možnosti pro 
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vylepšení svého postavení. Firma se již může pochlubit certifikáty ČSN ISO 9001, který 

se zabývá systémem řízení kvality a environmentální certifikací ČSN ISO 14001. Navíc 

většina konkurentů zmiňovaných v Porterově modelu konkurenčních sil tento typ 

certifikátu vlastní. 

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949 rozšiřuje používání 

normy ISO 9001. Konkrétně stanovuje zvláštní požadavky pro používání ISO 9001 pro 

organizace, které zajišťují sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu. Tato norma vznikla na základě požadavků výrobců automobilů 

a průmyslových svazů, kteří založili pracovní skupinu IATF (International Automotive 

Task Force). 

Díky skutečnosti, že zavedení managementu jakosti dle této ISO/TS vyžaduje stále více 

výrobců automobilů a jejich dílčích dodavatelů, doporučuji společnosti tuto certifikaci 

také získat. Důvodů je hned několik. Společnosti se podaří získat konkurenční výhodu, 

případně u některých konkurentů ji dorovná. Také stávající zákazníci mohou vnímat 

zavedení ISO/TS 16949 jako pozitivní, protože společnost se snaží neustále zlepšovat. 

Normu také uznávají zahraniční zákazníci. Navíc získání normy je přínosem i pro 

samotnou společnost. 

• Firma si udrží stálou vysokou úroveň výrobního procesu a tím i stabilitu 

vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům. 

• Je zde možnost optimalizace nákladů, které souvisí se snížením provozních 

nákladů na nekvalitní výrobky, úsporu surovin, energií a dalších zdrojů. 

• Za pomoci efektivně nastavených procesů, má společnost možnost navyšovat 

tržby, zisk a tržní podíl. 

• Díky zaručení poskytování kvalitní produkce, je velká možnost získání 

dodavatelských kontraktů od výrobců automobilů.  

• Společnost si zkvalitní systém řízení a zdokonalí organizační strukturu. 

• Zlepší se pořádek a zvýší výkonnost celé organizace. 
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• Firma si vytvoří systém, který pružně reaguje na změny požadavků trhu, 

jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků či změn uvnitř organizace. 

(37) 

Navíc si společnost ušetří několikanásobné certifikační audity, díky jednotnému 

přístupu k managementu jakosti.  

Klíčové body, které TS 16949 zdůrazňuje, zahrnují: 

• všechny procesy systému managementu kvality musí být plánovány, prováděny, 

měřeny a zlepšovány, 

• požadavky normy se soustředí na řízení procesů, ne na výrobek,  

• procesy se zaměřují na odstranění nebo snížení chyb a plýtvání v procesech, 

• procesy musí být zaměřené na zákazníka a tuto skutečnost si musí uvědomit již 

pracovníci v provozu a snažit se tak plnit požadavky zákazníků, 

• efektivita celého systému managementu jakosti se musí neustále zlepšovat. (38) 

Získání této certifikace by mohlo přinést společnosti i zlepšení po finanční stránce. Díky 

efektivnějšímu využívání procesů by mohla snížit výkonovou spotřebu a dosahovat tak 

lepších výsledků přidané hodnoty a celkového výsledku hospodaření. 

Určení přesné ceny za zavedení řízení firmy podle požadované normy a certifikace 

zavedeného systému řízení je u každé společnosti rozdílné. Rozhoduje především její 

velikost, počet poboček a rozsah aktivit firmy. (39) 

Pro společnost fortell s.r.o. by cena na získání ISO/TS 16949 vycházela zhruba 

na 150 000,- Kč včetně dopravy a DPH. V ceně je zahrnuto poradenství pro zavedení 

řízení, certifikace (cca 100 000,– Kč), firemní školení deseti hlavních pracovníků 

(cca 40 000,- Kč) a publikace ISO normy. Po zavedení normy předpokládám zvýšení 

efektivity řízení procesů a zvýšení tržeb, díky získání nových zákazníků. Při zvýšení 

výkonů o alespoň 5 % a snížení výkonové spotřeby o také minimálně 5 % by se 

společnosti zvýšila přidaná hodnota na 84 134 tis. korun oproti roku 2012. Jedná se 

o 21% zvýšení. Po odečtení ceny za získání certifikace by společnost zaznamenala 

přínos 14 890 tis. korun. 
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Výsledek hospodaření 

V posledním ze sledovaných období (rok 2012) došlo k velkému poklesu výsledku 

hospodaření společnosti. Na základě horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je vidět, 

že se jedná o pokles provozního výsledku hospodaření. Při podrobnějším nahlédnutí do 

položek, z kterých se tvoří provozní výsledek hospodaření, vyplývá, že jde o pokles 

přidané hodnoty společnosti. Přestože to je pokles pouze o 1,54 % výrazně se projevuje 

na celkovém poklesu výsledku hospodaření, který je nižší o téměř 28 %.  

Přidaná hodnota je u výrobní společnosti tvořena především výkony, od kterých je 

odečtena výkonová spotřeba. Pokles přidané hodnoty způsobil vyšší navýšení výkonové 

spotřeby, než bylo navýšení výkonů společnosti. Výkonová spotřeba měla vyšší nárůst 

o 3,52 % vzhledem k výkonům. Díky této skutečnosti doporučuji společnosti zaměřit se 

na snižování výkonové spotřeby a naopak zvyšování výkonů.  

Výkonová spotřeba měla nárůst především ve spotřebě služeb, kam společnost zahrnuje 

opravy, údržbu a ostatní služby. Doporučuji tuhle část nákladů projít a zjistit, kde došlo 

k největšímu nárůstu, zda se nejednalo i o zbytečné náklady a více se na tuto oblast 

zaměřit. Pokud by se společnosti podařilo výkonovou spotřebu snížit alespoň o 3 % při 

velikosti stávajících výkonů, celkový výsledek hospodaření před zdaněním by se 

navýšil o 27,87 %, a přestože by byl oproti minulému roku stále nižší, jednalo by 

se pouze o pokles 7 %. Zvýšení výsledku hospodaření před zdaněním by mělo velký 

vliv na mnoho ukazatelů finanční analýzy, především na ukazatele rentability. ROA by 

změnilo hodnotu na 10,78 % z původních 8,58 %. ROCE by se také navýšila, konkrétně 

o 2,65 %, a rentabilita tržeb by také vzrostla o téměř 2 %. Jde pouze o orientační údaje, 

ale z daného vyplývá, aby se společnost zaměřila na snížení výkonové spotřeby, která 

se navyšovala neúměrně k výkonům. 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

Velmi důležitá je i kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců. Pro společnost je to další 

možnost upevňování svého postavení na trhu a zároveň i pro zaměstnance je zde 

motivace osobního růstu. V současné době je možné získat dotace na tento typ školení. 

Granty v této oblasti mnohdy uhradí společnosti náklady až do výše 100 %. Aktuální 
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programy jsou k nalezení na stránkách agentury CzechInvest, která se zabývá podporou 

podnikání a investic nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétně 

pasuje na společnost globální grant EDUCA, kde je nyní vyhlášena již čtvrtá výzva pro 

možnost získání dotací. Hlavním cílem tohoto programu je pomocí zvýšení kvalifikační 

úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů přispět ke 

zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ-NACE. 

Do vybraných oblastí patří i zpracovatelský průmysl, do kterého se společnost fotell 

řadí. Podporovány jsou všechny podniky se sídlem v České republice bez ohledu na 

velikost. Podmínkou je cílová skupina mimo hlavní město Praha, kterou společnost 

splňuje. Momentálně je možné získat grant od 0,8 do 8 milionů korun. (40) 

Pro firmu má tato možnost značné přínosy. Zvýší svoji konkurenceschopnost bez 

vynaložení téměř žádných nákladů, v případě, že získá dotaci na celou výši svého 

programu školení. Další přínos je pro samotné pracovníky, kteří se školení zúčastní 

a zvýší svoji kvalifikaci. Společnost tak může zmírnit hrozbu odchodu klíčových 

zaměstnanců, která byla zmíněna ve SWOT analýze.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti fortell s.r.o. 

Pro komplexní hodnocení této oblasti byla použita finanční analýza. Nejprve 

v teoretické části práce byly uvedeny její obecné postupy, a poté byly aplikovány na 

společnost. Analýza byla provedena podle dostupnosti údajů, převážně pro období 

2008–2012. Byly tak zachyceny i vývojové tendence firmy v čase.  

Identifikace slabých stran byla uskutečněna pomocí komparace výsledných hodnot 

s doporučenými výsledky, případně oborovým průměrem. Dále pak kompletně sepsána 

v souhrnném hodnocení finanční analýzy.  

Největší nedostatky byly identifikovány v oblasti pohledávek a zásob. Společnosti 

se tyto položky značně navyšují. Zásoby společnosti vzrostly v roce 2012 téměř o 19 % 

vzhledem k předchozímu roku. Pohledávky se navýšily pouze o 3 %, ale díky porovnání 

v čase bylo zjištěno, že se jedná o jejich každoroční zvyšování. Důvodem je pak 

zbytečné vázání finančních prostředků na těchto místech. 

U společnosti byla provedena také strategická analýza, z důvodů zhodnocení jejího 

postavení na trhu a faktorů, které ji ovlivňují. Analýza odhalila nedostatky, které byly 

řešeny v návrhové části této práce. Jednalo se o potřebu zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti, kde bylo uvedeno doporučení pro získání certifikace ISO/TS 16949, která 

by byla pro firmu velkým přínosem a dále možnosti zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. 

Zhodnocení ekonomické přidané hodnoty podniku (EVA) ukázalo záporné hodnoty. 

Výsledek odpovídá vývoji v odvětví zpracovatelského průmyslu, které také dosahuje 

záporu. Ovšem společnost si vede lépe, z důvodů poměrně malého záporu, než je tomu 

u odvětví a jeho tendence snižování.   

Formulace návrhů opatření týkajících se řízení pohledávek a zásob, které by mohly vést 

ke zlepšení finančního zdraví společnosti, byly stejně, jako nedostatky odhalené pomocí 

strategické analýzy, řešeny v návrhové části práce.  

Tímto považuji stanovené cíle práce za splněné. 
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Seznam použitých zkratek 

A   aktiva 

a.s.   akciová společnost 

C   celkový investovaný kapitál  

cca   přibližně (circa) 

CF   cash flow 

CNC   číslicové řízení pomocí počítače (Computer Numerical Control) 

ČSN   česká technická norma 

CZK   česká koruna 

CZ-NACE  klasifikace ekonomických činností  

DM    dlouhodobý majetek 

DHM    dlouhodobý hmotný majetek 

DNM    dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH   daň z přidané hodnoty 

HDP   hrubý domácí produkt 

EBIT   výsledek hospodaření před úroky a zdaněním 

EMS   systém environmentálního managementu  

EUR   euro 

EVA   ekonomická přidaná hodnota 

IATF  mezinárodní pracovní skupina pro sektor automobilového 
průmyslu (International Automotive Task Force) 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 
Organization for Standardization) 

KZ   krátkodobé závazky 

N   náklady 

NOPAT  čistý provozní výsledek hospodaření 
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OA   oběžná aktiva 

PSČ   poštovní směrovací číslo 

re   náklady na vlastní kapitál 

ROA   rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROI   rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment) 

ROS   rentabilita tržeb (Return on Sales) 

ROCE   rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 

SLEPTE sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické 
a ekologické faktory (Social, Legislative, Economic, Political, 
Technological, Ecological) 

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

spol. s r.o. / s.r.o. společnost s ručením omezeným 

Sb.   sbírky 

VH    výsledek hospodaření 

WACC  vážené průměrné náklady kapitálu 
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Příloha 2: Rozvaha za období 2007–2012 (v tis. Kč) 

  AKTIVA             2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM  82 787  165 306 159 043 162 022 153 753 158 015 

B. Dlouhodobý majetek   40 744 113 084 108 554 103 871 101 597 98 745 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný 
majetek  

2 712 1 851 794 54   611 

3. Software 2 712 1 851 794 54   611 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 37 982 111 183 107 710 103 767 101 547 98 084 
B. II.     
1. 

Pozemky 2 655 4 686 4 689 4 689 4 689 5 498 

2. Stavby 39 100 028 96 720 93 316 89 937 86 824 

3. 
Samostatné movité věci a 
soubory mov. věcí 

4 136 6 497 5 978 4 721 5 913 5 570 

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

  222 222 222 199 192 

7. Nedokončený DHM 29 841 -250 101 740 9   

8. Poskytnuté zálohy na DHM 1 311     79 800   

B. III. Dlouhodobý finan ční majetek  50 50 50 50 50 50 

2. 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podst. vlivem 

50 50 50 50 50 50 

C. Oběžná aktiva    40 982 50 137 49 285 57 838 51 856 58 669 

C.  I. Zásoby   20 120 30 067 29 107 23 963 23 327 27 684 
C.  I.       
1. 

Materiál 3 577 8 006 4 027 5 854 9 414 10 736 

2. 
Nedokončená výroba a 
polotovary 

15 818 20 876 21 531 12 006 12 447 15 091 

3. Výrobky 650 570 3 549 3 066 1 466 1 857 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 75 615   3 037     

C.  II. Dlouhodobé pohledávky         759       

8. Odložená daňová pohledávka     759       

C.  III. Krátkodobé pohledávky  9 164 18 449 14 922 19 583 21 034 21 600 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

6 514 17 143 13 706 19 167 20 556 20 646 

6. Stát - daňové pohledávky 1 973 659 329     420 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 231 216 429 249 301 388 

8. Dohadné účty aktivní 157 143 252       

9. Jiné pohledávky 289 288 206 167 177 146 

C.  IV. Krátkodobý finan ční majetek   11 698 1 621 4 497 14 292 7 495 9 385 
C.  IV.     
1. 

Peníze 58 88 87 223 113 101 

2. Účty v bankách 11 640 1 533 4 410 14 069 7 382 9 284 

D.  I. Časové rozlišení       1 061 2 085 1 204 313 300 601 
D.  I.     
1. 

Náklady příštích období 1 061 2 085 1 204 313 300 601 

 



 
 

  PASIVA             2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM  82 787 165 306 159 043 162 022 153 753 158 015 

A. Vlastní kapitál        38 474 44 809 48 744 59 424 64 706 75 677 

A.  I. Základní kapitál    184 184 184 184 184 184 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 184 184 184 184 184 184 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku  1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 

18 18 18 18 18 18 

2. Statutární a ostatní fondy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých 
let  

24 014 37 648 43 607 46 542 49 322 62 005 

A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 24 014 37 648 43 607 46 542 49 322 62 005 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

13 258 5 959 3 935 11 680 14 182 12 470 

B. Cizí zdroje    44 313 120 497 110 299 102 598 89 047 82 338 

B.  I. Rezervy         3 982 4 545 3 780 5 085 4 886 4 886 
B.  I.       
1. 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

  3 679 3 240 4 291 4 200 4 200 

4. Ostatní rezervy   866 540 794 686 686 

B.  II. Dlouhodobé závazky     464 88   653 2 778 2 778 

10. Odložený daňový závazek 464 88   653 2 778 2 778 

B.  III. Krátkodobé závazky     39 867 35 933 32 879 31 740 24 783 26 594 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 25 872 17 364 19 295 17 739 14 973 14 219 

5. Závazky k zaměstnancům 1 551 1 716 1 646 2 029 2 228 2 380 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

880 1 004 909 1 160 1 269 1 359 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 545 854 503 1 435 2 212 1 143 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 9 642 13 461 9 690 8 556 3 556 7 211 

10. Dohadné účty pasivní 333 1 488 752 727 440 219 

11. Jiné závazky 44 46 84 94 105 63 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci      79 931 73 640 65 120 56 600 48 080 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé   79 931 73 640 65 120 56 600 48 080 

Poznámka: V roce 2012 je Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši před 

    zdaněním, z důvodu dosud neznámé výše daně z příjmů za běžnou činnost. 

  



 
 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát za období 2007–2012 (v tis. Kč) 

  POLOŽKA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

     I. Tržby za prodej zboží 973 88 85 162 11 546 78 

A. N vynaložené na prodané zboží 958 70 68 127 11 546 62 

    + Obchodní marže        15 18 17 35   16 

    II. Výkony    97 582 149 031 142 431 164 011 178 096 184 943 

 II.     1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 99 410 144 053 138 765 174 019 179 255 181 908 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 828 4 978 3 666 -10 008 -1 159 3 035 

B. Výkonová spotřeba 44 303 97 757 94 033 101 235 107 920 115 865 

B.      1. Spotřeba materiálu a energie 27 778 81 282 80 483 89 620 92 834 95 686 

B.      2. Služby 16 526 16 475 13 550 11 615 15 086 20 179 

    + Přidaná hodnota    53 293 51 292 48 415 62 811 70 176 69 094 

C. Osobní náklady 35 319 38 561 34 852 40 417 47 745 51 512 

C.      1. Mzdové náklady 25 037 27 501 25 522 29 392 34 563 37 340 

C.      2. Odměny členům orgánů společnosti  165       112   

C.      3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

8 790 9 713 8 259 9 849 11 674 12 600 

C.      4. Sociální náklady 1 327 1 347 1 071 1 176 1 396 1 572 

D. Daně a poplatky 210 244 260 241 328 123 

E. Odpisy DNM a DHM 3 155 3 289 6 694 6 223 5 439 5 587 

 III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu    

748 915 603 933 2 503 2 874 

 III.   1 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

    30 116   47 

III.    2 Tržby z prodeje materiálu 748 915 573 817 2 503 2 827 

F. 
ZC  prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  

743   84 7 28 13 

F.    1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

    75   20   

F.    2 Prodaný materiál 743   9 7 8 13 

G. 
Změna stavu rezerv a oprav. položek 
v provozní oblasti 
a komplex.nákladů příštích období 

-271 -764 69 1 261 -175   

    IV. Ostatní provozní výnosy 226           

H. Ostatní provozní náklady 533 1 962 998 1 156 1 009 1 012 

* Provozní výsledek hospodaření 14 578 8 915 6 061 14 439 18 305 13 721 

     X. Výnosové úroky 47 3 2 3 3 3 

N. Nákladové úroky   2 469 3 143 1 766 1 500 1 086 

    XI. Ostatní finanční výnosy 1 608 360 464 688 937 851 

O. Ostatní finanční náklady 1 686 1 129 573 626 884 1 244 

     * Finanční výsledek hospodaření -31 -3 235 -3 250 -1 701 -1 444 -1 476 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 509   -847 1 412 2 965   

Q. 1.  - splatná 1 318       840   

Q. 2.  - odložená 191   -847 1 412 2 125   



 
 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost      

13 038 5 680 3 658 11 326 13 896 12 245 

    XIII. Mimořádné výnosy 220 299 312 356 287 226 

R. Mimořádné náklady   20 35 2 1 1 

     * Mimořádný výsledek hospodaření   220 279 277 354 286 225 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)       

13 258 5 959 3 935 11 680 14 182 12 470 

     
**** 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-)         

14 767 5 959 3 088 13 092 17 147 12 470 

Poznámka: Pro rok 2012 nebyla známá daň z příjmů za běžnou činnost.  

  



 
 

Příloha 4: Přehled o peněžních tocích za období 2007–2012 (v tis. Kč) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 
  

9 377 11 698 1 621 4 497 14 292 7 495 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné 
činnosti (provozní činnost) 

  
  

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 

14 547 5 680 2 811 12 738 16 861 12 245 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 2 881 6 694 9 115 9 175 6 757 6 717 

A.1.1. 
Odpisy dlouhodobého majetku a 
umořování opravné položky k nabytému 
majetku 

3 155 3 289 6 694 6 223 5 439 5 587 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv  -227 563 -765 1 305 -199 0 

A.1.3. Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 105 116 20 47 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0 0 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou 
kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 
úroky 

-47 2 466 3 141 1 763 1 497 1 083 

A.1.6. 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní 
operace 

  376 -60 -232     

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mim. položkami 

17 428 12 374 11 926 21 913 23 618 18 962 

A.2. 
Změny stavu nepeněžních složek 
pracovního kapitálu 22 093 55 741 -4 736 -7 526 -16 279 -11 933 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní 
činnosti, aktivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů aktivních 

-836 -10 309 3 649 -3 011 -1 438 -867 

A.2.2. 

Změna stavu krátkodobých závazků z 
provozní činnosti, pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů 
pasivních 

20 144 75 997 -9 345 -9 659 -15 477 -6 709 

A.2.3. Změna stavu zásob 2 785 -9 947 960 5 144 636 -4 357 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního 
majetku  

            

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

39 521 68 115 7 190 14 387 7 339 7 029 

A.3. 
Vyplacené úroky s výjimkou 
kapitalizovaných 

0 -2 469 -3 143 -1 766 -1 500 -1 086 

A.4. Přijaté úroky 47 3 2 3 3 3 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 
a doměrky daně za minulá období 

-1 509 0 847 -1 412 -2 965 0 

A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným 
výsledkem hospodaření včetně daně z 
příjmů 

220 279 277 354 286 225 

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  38 279 65 928 5 173 11 566 3 163 6 171 

  Peněžní toky z investiční činnosti    

B.1. 
Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého 
majetku 

-34 649 -75 629 -2 164 -1 540 -3 165 -2 735 



 
 

B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 -45 116 -20 47 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám   0 0 0 0 0 

B.***  
Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti  

-34 649 -75 629 -2 209 -1 424 -3 185 -2 688 

  Peněžní toky z finančních činností    

C.1. 
Dopady změn dlouhodobých, resp. 
krátkodobých závazků 

191 -376 -88 653 2 125 0 

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na 
peněžní prostředky a ekvivalenty 

-1 500 0 0 -1 000 -8 900 0 

C.2.6. 
Vyplacené dividendy nebo podíly na 
zisku včetně zaplacené daně 

-1 500 0 0 -1 000 -8 900 0 

C.***  
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti  

-1 309 -376 -88 -347 -6 775 0 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních 
prostředků 

2 321 -10 077 2 876 9 795 -6 797 3 483 

R. Stav peněžních prostředků a pen. 
ekvivalentů na konci účetního období 

11 698 1 621 4 497 14 292 7 495 10 978 

Poznámka: Za rok 2012 neměla společnost dosud určeno výši daně z příjmů za běžnou  

   činnost. Dále neměla dosud rozhodnuto, zda budou vyplaceny podíly na zisku. 


