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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného 

podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich 

využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové hodnoty jsou 

srovnávány s teoretickými poznatky. Nezbytnou součástí práce jsou návrhy a 

doporučení, která pomohou slabá místa podniku odstranit, popřípadě je zmírnit. 

Klíčová slova 

Analýza PESTLE, finanční analýza, hodnotový řetězec, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, SWOT analýza, 7S 

Abstract 

This thesis deals with a comprehensive analysis of the selected company and its 

financial analysis. The thesis describes the methods of particular analysis, method of 

use and the usage of the analyses to a real business. Enterprise values are compared 

with theoretical knowledge. Essential parts of the thesis are the proposals and 

recommendations, which help remove or alleviate the weak points of the selected 

company. 

Keywords  

Analysis PESTLE, financial analysis, value chain, Porter's five forces model, SWOT 

analysis, 7S 
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ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Analýza vybrané firmy“ zejména 

z toho důvodu, že nabízí širokou škálu možností, jak na danou problematiku nahlížet a 

řešit ji a v druhé řadě mě oslovila možnost aplikovat teoretické poznatky do praxe na 

mnou zvolený podnik, u kterého mě samotnou zajímá interpretace výsledků z této 

analýzy. 

Základem úspěšného podnikání je empatie a předvídavost, smysl pro risk, ale také 

pokora a obezřetnost. Pro každý podnik je velmi důležité ve správný čas odhalit, 

analyzovat a odstranit případné nedostatky, stejně tak jako definovat a vyzdvihnout její 

přednosti a příležitosti. Při správném výběru analytických metod a interpretaci jejich 

výsledků, získá podnik důležité informace o interním a externím prostředí, na jejichž 

základě může činit svá rozhodnutí. Jednotlivé analýzy odkrývají důležitá fakta, díky 

kterým jsme pak lépe vyzbrojeni čelit například silnému nátlaku konkurence, rozpoznat 

lépe interní a externí situaci podniku a v neposlední řadě dosahovat vyšších zisků, 

protože zisk je hlavním a nejdůležitějším motivačním prvkem podnikání. 

Pro praktickou část mi byla nápomocná jako objekt firma OPTICONTROL, s.r.o., která 

se zabývá zejména výrobou a montáží jednoúčelových strojů. Mým cílem bude v této 

firmě zanalyzovat současnou situaci a aplikovat na tuto firmu mnou zvolené metody 

jako jsou například SWOT analýza, PESTLE analýza, Porterův model pěti 

konkurenčních sil a okrajově finanční analýza. 

V práci nejprve teoreticky objasním zvolené metody analýzy výkonnosti podniku a poté 

tyto metody aplikuji na vybraný podnik, což zahrne praktickou část této práce. Touto 

prací bych ráda pomohla nejenom sobě k získání nových poznatků, ale zejména 

podniku, kterému by mé návrhy na zlepšení stávající situace dopomohly 

k požadovanému úspěchu, a tato práce se stala pro podnik inspirací. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍL PRÁCE 

1.1 Vymezení problémů 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, k níž je zapotřebí znát celé spektrum 

informací o daném podniku. Důležitým dílčím úkolem je prostudovat výroční zprávy 

firmy, rozvahu a také výkaz zisků a ztrát. Jak už je zmíněno v úvodu, pro moji práci 

poskytla tyto informace firma OPTICONTROL, s.r.o. Nebylo snadné získat pro tuto 

analýzu přízeň nějaké firmy, jelikož v dnešní době si každý chrání své soukromí a 

k tomu patří samozřejmě i ochrana dat, citlivých materiálů a informací o společnosti. 

Spousta firem tak nerespektuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a to v ustanovení §21a odst. 1 a následujících, 

který ukládá povinnost účetním jednotkám, které jsou zapsány do obchodního rejstříku 

zveřejňovat účetní závěrku (popř. výroční zprávu). Na tomto místě je vhodné si 

připomenout, co se rozumí pojmem účetní závěrka. Jedná se o rozvahu (bilanci), výkaz 

zisků a ztráty (výsledovku) a přílohu, která zejména vysvětluje a doplňuje informace 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může zahrnovat také přehled o 

peněžních tocích (cash flow) nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.
1
 Všechny tyto 

materiály jsou nezbytné pro tuto práci. Na základě zjištěných poznatků navrhnu řešení 

vhodné pro mnou zvolenou firmu, které by mohly vést ke zlepšení součastné situace 

firmy. 

1.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je návrh řešení ke zlepšení současného stavu vybrané 

společnosti, ve které budu k dosažení tohoto cíle provádět analýzu. Vycházet budu 

z výsledků provedených analýz. Zdrojem vstupních dat budou účetní výkazy, 

vnitropodnikové dokumenty, informace přímo od majitele a jednatelů společnosti a 

v neposlední řadě externí informace jakými jsou internet a odborná literatura. 

                                                 
1
 Podnikatel.cz: Daně a účetnictví. [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

<http://www.podnikatel.cz/clanky/nezapomente-zverejnit-ucetni-zaverku/> 
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Dílčím cílem práce je shromáždění a zpracování informací o podniku, prostudování 

odborné literatury, analýza současného stavu, návrh řešení ke zlepšení situace v podniku 

a formulace závěru. 

2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE, POUŽITÉ METODY 
 

2.1 Postup zpracování bakalářské práce 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části – teoretické – jsou objasněny jednotlivé 

pojmy a metody postupování pro analýzu firmy. Ve druhé části – praktické – je daná 

problematika demonstrována na konkrétní firmě a popsána reálná skutečnost v daném 

podniku, kterému poskytne tato práce návrhy řešení. 

2.2 Použité metody 

Pro provedení rozboru vnějšího a vnitřního okolí mnou zvoleného podniku využiji 

následujících základních používaných metod analýz:  

PESTLE 

Metoda PESTLE analyzuje faktory vnějšího prostředí působící na podnik. Metodu 

využíváme pro strategickou analýzu a přináší nám obraz o vnějších faktorech 

působících na organizaci nebo její části, o možných účincích těchto faktorů, a také, 

které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější.
2
 Za pomoci výše zmíněné metody 

budu analyzovat vnější prostředí podniku a zhodnotím výsledky z provedené analýzy. 

SWOT  

SWOT analýza přináší celkové vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti, 

příležitostí a hrozeb. Monitoruje externí a interní marketingové prostředí daného 

podniku.
3
 Pomocí této analýzy zhodnotím silné stránky podniku, slabé stránky, její 

příležitost a hrozby. 

                                                 
2
 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 

řízení, s. 178 
3
 KOTLER, P. Marketing management, s. 90 
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Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil umožňuje popsat podstatu konkurenčního 

prostředí uvnitř každého jednotlivého odvětví, a tak napomáhá k vytvoření informační 

základny pro tvorbu konkurenční výhody daného podniku.
4
  

Důvodem výběru této analýzy je potřeba u podniku vyhodnotit pět faktorů, které určují 

strategickou pozici na trhu v daném odvětví. 

Hodnotový řetězec 

Hodnotový řetězec slouží jako nástroj k identifikaci způsobů, jak vytvořit vyšší hodnotu 

pro zákazníka. Za pomoci této analýzy je možné identifikovat devět strategicky 

důležitých činností, které vytvářejí hodnotu a cenu v daném podnikatelském odvětví.
5
  

Mc Kynseyova analýza „7S“ 

Tato analýza je využívána v případech, kdy se podnik snaží upravit svou organizační 

strukturu. Interpretací výsledků z této analýzy můžeme zhodnotil, zda-li má podnik 

v souladu určité elementy.
6
  

Finanční analýza 

Finanční analýza slouží podniku zejména k ohodnocení minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Přináší poznatky o 

finančním zdraví podniku, identifikuje slabiny a determinuje silné stránky podniku.
7
  

Pro tuto bakalářskou práci bude finanční analýza použita ke zhodnocení finanční situace 

firmy OPTICONTROL, s.r.o., proto je nezbytné získat a shromáždit relevantní 

informace z výročních zpráv podniku, vyhodnotit je a navrhnout opatření ke zlepšení 

stability a finančního zdraví firmy. 

 

                                                 
4
 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace, s. 446 

5
 KOTLER, P. Marketing management, s. 76 

6
 PETERS, T. Hledání dokonalosti: zkušenosti z činnosti nejlépe prosperujících amerických společností, 

str. 102 
7
 BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy: finanční analýza pro 

investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře, s. 12 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Analýza vnějšího prostředí 

Vnější prostředí podniku nemůže podnik nijak ovlivnit. Jedná se o faktory, nad nimiž 

podnik nemá žádnou kontrolu. Analýzu vnějšího prostředí podnik provádí za účelem 

poznání příležitostí a hrozeb. 

V zájmu podniku je analyzovat toto prostředí a určit možné příležitosti pro rozvoj firmy 

a zároveň identifikovat možná rizika, která by mohla podnik ohrozit. 

Příležitosti a hrozby není možné minimalizovat respektive maximalizovat, je možné 

pouze snížit či zvýšit vliv na náš podnik. 

Při vnější analýze se zaměřujeme především na: 

 vlivy demografické 

 ekonomické faktory 

 politickou a legislativní situaci 

 potenciální konkurenci 

 sociální situaci ve vztahu k zákazníkům 

 kulturní faktory aj.
8 
 

 

3.1.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je základním nástrojem analýzy mezinárodního makroprostředí, která 

slouží jako metoda ke zkoumání různých vnějších faktorů působících na organizaci, 

které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro tuto organizaci, přičemž 

zvažujeme, jakým způsobem se tyto faktory mění v čase. Protože sledování a analýza 

těchto faktorů mohou poskytovat mnoho informací o externím okolí podniku, je vhodné 

tyto informace selektivně rozdělit podle jejich důležitosti a ty nejdůležitější se pokusit 

podrobně rozebrat. Název PESTLE je odvozen od prvních počátečních písmen 

základních faktorů.  

                                                 
8
 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 

řízení, s. 45 
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 Politické a právní prostředí (Political and Legal Environment) 

 Ekonomické prostředí (Economic Environment) 

 Sociální a kulturní prostředí (Social and Cultural Environment) 

 Technologické prostředí (Technological Environment) 

 Legislativní prostředí (Legislative Environment) 

 Ekologické prostředí (Ecologic Environment)
9
 

 

Politické a právní prostředí 

V případě, že analyzujeme politické a právní prostředí, neznamená to, že se zabýváme 

problematikou politických stran, nýbrž problematikou stability politické scény. Jak 

často se mění vláda a s ní související legislativa, korupční prostředí a snaha vládní 

garnitury s tímto jevem bojovat, sledujeme význam zájmových skupin, právní úpravu 

podnikání zahraničních subjektů, chování regulačních orgánů a mnohé další. 

Ekonomické prostředí 

V této části analýzy se sledují otázky daní (daň z příjmů právnických osob, daň 

z přidané hodnoty, spotřební daně, aj.), cel, stability měny, což můžeme nazvat, že se 

zabýváme oblastí monetární politiky (výše úrokových sazeb, stabilita kurzů, aj.). Dále 

pak tato analýza sleduje otázky hospodářských cyklů na daném trhu, 

makroekonomických ukazatelů (HDP) a trendů v oblasti distribuce. 

Sociální a kulturní prostředí 

Jedná se o nejjednodušší analýzu, jelikož veškeré podklady jsou k dispozici u národního 

statistického úřadu. Tato oblast je nejdůležitější pro firmy, které prodávají koncovým 

spotřebitelům. Řeší se zde demografické ukazatele, etnické a náboženské otázky, 

vnímání reklamy, ale také úrovně korupce či dodržování zákonů.  

 

 

                                                 
9
 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchod a marketing, s. 162 
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Technologické prostředí 

V technologickém prostředí se zaměřuje analýza především na otázku infrastruktury 

(doprava, suroviny, telekomunikace, aj.), zaměřením průmyslu a tzv. kvartérní sférou 

neboli stavem aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a v neposlední řadě vysokého 

školství. Můžeme sem zahrnout i oblast práva, jako například duševní vlastnictví, 

z čehož je důležitá oblast průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory, aj.). 

Spadá sem i oblast ekologie, a to zejména, pokud máme možnost obchodovat 

s emisními povolenkami či provádíme EIA (Environmental Impact Assessment) studie. 

Legislativní prostředí 

Za legislativní faktory lze považovat existenci podstatných zákonných norem, jakou 

jsou obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení apod. 

Do legislativních faktorů spadá například i vymahatelnost práva a funkčnost soudů. 

Ekologické prostředí 

Těmito faktory rozumíme zejména přírodní a klimatické vlivy, globální hrozby, kterými 

jsou globální oteplování, čerpání neobnovitelných zdrojů energie, úbytek ozónové 

vrstvy apod.
10

 Do ekologických faktorů řadíme bezesporu i ochranu životního 

prostředí.
11

 

 

3.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza stanovuje předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti 

dynamických faktorech. Tato analýza podává pravdivý obrázek o možných ohroženích 

ze strany konkurence. Dříve než podnik vstoupí na trh daného odvětví, měl by 

analyzovat „pět sil“, které vypovídají o přitažlivosti daného odvětví. Každé odvětví je 

jedinečné a má svou vlastní strukturu. Porterův pětifaktorový model umožňuje podniku, 

aby pronikl do struktury daného odvětví a přesně mohl určit faktory, které jsou pro 

                                                 
10

 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, s. 89 
11

 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 65 
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konkurenci v daném odvětví rozhodující. Tento model patří mezi často využívané 

nástroje analýzy mikrookolí podniku.
12

  

Podnik musí analyzovat vliv pěti faktorů na ziskovost, kterými jsou: 

 Konkurenční rivalita mezi existujícími aktéry 

Odvětví není přitažlivé, působí-li v něm příliš velké množství silných 

konkurentů. Čím intenzivnější bude konkurence, tím silnější bude tlak na ceny a 

na ziskové marže všech zúčastněných. Tahle situace může vést k cenovým 

válkám, proto je důležité odpovědět si na otázku: Jak lze zlepšit naši pozici na 

trhu vůči konkurentům. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Hrozba vstupu nových firem do oboru záleží především na velikosti a síle bariér 

vstupu. Nejdůležitějšími z nich jsou kapitálové požadavky související 

s vysokými počátečními investicemi, přístup k distribučním kanálům, legislativa 

a vládní zásahy, jako jsou například existující monopoly v sektoru veřejných 

síťových služeb nebo licence na vysílání kabelové televize, další významný vliv 

má existence nákladových výhod plynoucích ze zkušeností nebo také reakce 

firem již na trhu působících. Musíme si odpovědět na otázku: Jak můžeme zvýšit 

bariéry vstupu. 

 Hrozba substitutů 

Substituty jsou podobné produkty, které mohou sloužit podobnému nebo 

stejnému účelu jako produkty z daného odvětví. Proto je důležité zjistit, zda 

substitut existuje, jaká je jeho cena, kvalita a jaké jsou náklady přechodu 

k jinému dodavateli.  

 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci v silném vyjednávacím postavení mohou dosáhnout snížení cen a 

poklesu ziskových marží. Krajním příkladem je monopson – trh s jedním 

odběratelem a více dodavateli, na němž si kupující diktují ceny, vyžadují lepší 

                                                 
12

BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 191 
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kvalitu a staví konkurenty proti sobě. Prodávající může reagovat tím, že se 

zaměří na zákazníky, kteří mají menší vyjednávací moc nebo vyvinou špičkovou 

nabídku, která se neodmítá. 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací v případě, že dodavatelé poskytují 

jedinečné výrobky, které jsou nezbytné pro produkční činnost. Vyjednávací 

postavení dodavatelů je silné, ovládá-li trh malý počet dodavatelů nebo jsou-li se 

změnou dodavatele spojeny značné náklady. Silní dodavatelé budou zvyšovat 

své ceny a v takovém případě je nejlepší obranou budování dobrých vztahů 

s dodavatelem.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analýza vnitřního prostředí 

Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky podniku. Analýza vnitřních faktorů tedy 

představuje celkový audit či diagnózu výchozí situace podniku. Na rozdíl od příležitostí 

a hrozeb jsou vnitřní faktory plně v kompetenci podniku, proto je možné je operativně 

                                                 
13

 RUSSELL-WALLING, E. Management: 50 myšlenek, které musíte znát, s. 84-87 

Obrázek 1: Pět sil formujících strukturální atraktivitu odvětví (Porter, 1985), 

Zdroj: „Vlastní cesta“. Dostupné z: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-

metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/> 
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měnit. Silné a slabé stránky si tedy podnik určuje zcela sám a je třeba se zaměřit 

především na: 

 personální vybavení 

 technickou a technologickou úroveň 

 financování podniku 

 pozici na trhu 

 existenci informačních systémů 

 oblast marketingu 

 vztah se zákazníky 

 dodavatele aj. 

Mezi nejčastější analýzy vnitřního prostředí patří následující.
14

  

 

3.2.1 Hodnotový řetězec 

„Hodnota je to, za co jsou zákazníci ochotni zaplatit.“ 

Michael Porter, 1985 

Hodnotový řetězec je nástroj k identifikaci způsobů, jak vytvořit vyšší hodnotu pro 

zákazníka. Produkty v podniku projdou všemi aktivitami řetězu v pořádku a u každé 

aktivity produkt získá nějakou hodnotu. Konkurenční výhodu získá podnik tím, že bude 

tyto činnosti dělat levněji a lépe než konkurence. 

Analýza hodnotového řetězce vychází z prací Michaela Portera, který se zamýšlel nad 

tím, co dělá ze vstupů produkt, za který jsou zákazníci ochotni platit. Hodnota, kterou 

zákazníci platí je tzv. přidaná hodnota, tedy proces, ve kterém se hromada cihel a 

betonu mění v luxusní vilu, apod. Činnosti firmy rozdělil na dva druhy:  

Primární činnosti: 

 Nákupní logistika – příjem surovin od dodavatelů, jejich skladování a jejich 

distribuování na místa jejich výrobní spotřeby. 

                                                 
14

 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 

řízení, s. 46 
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 Provozní činnosti – výroba či montáž konečných výrobků nebo zajištění a 

poskytnutí služby. 

 Skladování a distribuce 

 Marketing a prodej – přesvědčování zákazníků, aby si produkt zakoupili, tvorba 

cen, výběr distribučních kanálů a reklamní činnost. 

 Služby zákazníkům – poprodejní podpora, například instalace, záruky, vyřizování 

reklamací. 

Podpůrné činnosti: 

 Zásobování – nákup zboží a surovin potřebných ke zhotovení výrobku či služby. 

 Technický vývoj – výzkum a vývoj, využívání technologií na podporu činností 

vytvářejících hodnotu. 

 Řízení lidských zdrojů – vyhledávání a příjímání zaměstnanců, jejich výcvik, 

motivování a odměňování. 

 Firemní infrastruktura – organizační a kontrolní činnosti, finanční a právní 

služby.
15

  

K dosažení ziskových marží je podstatné, aby suma, kterou je zákazník ochoten zaplatit, 

převýšila náklady činností v hodnotovém řetězci – nebo, jak by řekl Porter, „vytvářet 

mimořádnou hodnotu“.
16

  

 

                                                 
15

 RUSSELL-WALLING, E. Management: 50 myšlenek, které musíte znát, s. 188 
16

 KOTLER, P. Marketing management, s. 76 
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Obrázek 2: Obecně použitelný hodnotový řetězec, Zdroj: „Strateg.cz“. Dostupné z: 

<http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html> 

 

3.2.2 McKinseyova analýza „7S“ 

Model 7S patří k významným analýzám vnitřního prostředí podniku. Tento model 

v sobě zahrnuje 7 základních faktorů, které vzájemně ovlivňují a rozhodují o tom, jak 

bude firemní strategie naplněna. Patří sem tyto faktory:
17

  

 Strategie - stanovení vize firmy a způsob, jak toho má být dosaženo. 

 Struktura a organizace - organizační uspořádání podniku ve smyslu podřízenosti 

a nadřízenosti, spolupráce kontrolních mechanismů a sdílených informací. 

 Systémy a procesy - jedná se o systémy, které posunují firmu daným směrem. 

 Schopnosti, znalosti a dovednosti - za schopnosti považujeme profesionální 

zdatnost pracovního kolektivu jako celku. 

 Specialisté - lidé řídící, řadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace či 

chování vůči firmě. 

 Sdílené hodnoty - odrážejí základní skutečnosti, ideu, principy respektované 

pracovníky na úspěchu firmy. 

                                                 
17

 Koucinkfirem.eu. [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: <http://koucinkfirem.eu/strategicka-

analyza.html> 
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 Styl vedení - způsob toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení 

vyskytujících se problémů. 

 

3.2.3 Finanční analýza 

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí 

systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětnou vazbou 

všech aktivit. Jejím úkolem je zjistit, které činitele a s jakou intenzitou přispěly 

k aktuální finanční situaci podniku. Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální 

a horizontální rozbor finančních výkazů.
18

  

3.2.3.1 Analýza stavových veličin 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza trendů) sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, 

nejčastěji ve vztahu k minulému účetnímu období. 

 

Při interpretaci výsledků z horizontální analýzy je důležité zohlednit inflaci, která 

výsledná data zkresluje.
19

  

Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy je sledována struktura finančního výkazu vztažena k nějaké 

smysluplné veličině. U rozvahy vyjadřuje souhrn řádků výkazu celkovou bilanční sumu 

a u výsledovky zpravidla sumu tržeb. Pomocí vertikální analýzy jsou zjišťovány 

procentní meziroční změny v jednotlivých položkách aktiv a pasiv v rozvaze a u výkazu 

zisku a ztrát jsou zjišťovány meziroční změny jednotlivých položek nákladů a výnosů 

v podobě procentního růstu či poklesu.
20

  

                                                 
18

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, s. 9 
19

 SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, s. 209 
20

 tamtéž, s. 210 
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3.2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů srovnává aktuální finanční informace dané firmy 

s historickými daty nebo s daty jiných společností nebo se skupinami jiných firem 

(průmyslovými odvětvími). Finanční poměr je možné získat vydělením kterékoliv 

položky z rozvahy nebo účtu zisků a ztrát jakoukoli jinou položkou. 

Poměrové ukazatele lze rozdělit do pěti skupin podle toho, na jaké rysy hospodaření 

podniku se zaměřují.
21

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s jinými veličinami. Smyslem ukazatelů rentability 

je informovat podnik o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.
22

  

 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI)  

Ukazatel ROI nám procentuelně vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál podniku, tedy kolik Kč provozního výsledku hospodaření připadá na 1 

Kč celkového vloženého kapitálu.  

 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel ROS vyjadřuje ziskovou marži v podniku, tedy kolik Kč výsledku 

hospodaření připadá na 1 Kč tržeb. Vyjadřujeme procentuelně. 

 

 

 

 

                                                 
21

 BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy: finanční analýza pro 

investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře, s. 51 
22

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, s. 29 
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 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazatel ROA hodnotí procentuelně produkční sílu podniku. Vyjadřuje, kolik 

haléřů zisku připadá na 1 Kč majetku podniku, přičemž se nebere ohled na to, 

zda je majetek financován vlastními nebo cizími zdroji. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Pomocí ukazatele ROE hodnotí podnik přínos pro vlastníky. Procentuelně 

vyjadřuje, kolik Kč výsledku hospodaření připadá na 1 Kč investovaného 

kapitálu. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost firmy hradit své závazky. Ukazatele likvidity obecně 

poměřují to, čím je možné platit (růžná oběžná aktiva), s tím, co je nutno platit 

(krátkodobé závazky). Peníze v hotovosti a peníze na běžných účtech patří mezi 

nejlikvidnější. 

 Běžná likvidita 

Ukazatele běžné likvidity vyjadřují, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

cizí zdroje podniku. Můžeme též hovořit o III. stupni likvidity. 

 

 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, označovaná též jako II. stupeň likvidity, je „očištěna“ o 

položku zásoby a udává, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti je 

pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků. 
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 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) udává schopnost zaplatit své 

krátkodobé závazky „ihned“, tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. 

 

 

Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se měří schopnost manažerů využívat majetku podniku.  

 Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za dané časové období (zpravidla 

1 rok). 

 

 Doba obratu zásob 

Udává, za jakou dobu průměrně podnik prodá svoje zásoby, tedy jak dlouho tyto 

zásoby leží na skladě a vážou na sebe finanční prostředky. 

 

 Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje, kolik dní čekáme na inkaso peněz od svých odběratelů. 
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 Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dní, po které naši věřitelé čekají na úhradu našich závazků. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Tyto ukazatele indikují výši rizika, které podnik podstupuje při dané struktuře vlastních 

a cizích zdrojů.
23

 Používání dluhu neboli finanční páka ovlivňuje jak riziko, tak 

výnosnost společnosti.
24

  

 Celková zadluženost 

Charakterizuje finanční úroveň firmy. Tento ukazatel vyjadřuje procentuální 

míru krytí firemního majetku cizími zdroji. 

 

 Koeficient samofinancování 

Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 

vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. 

 

 Úrokové krytí 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk nákladové úroky.
25
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 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace, s. 407 
24

 BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy: finanční analýza pro 

investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře, s. 59 
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3.3 SWOT analýza – diagnóza silných stránek a slabin, hrozeb a 

příležitostí 

SWOT analýza, jež navazuje na analýzu PESTLE, zahrnuje monitorování externího a 

interního marketingového prostředí a pomocí níž jsme schopni v podniku identifikovat 

potenciální příležitosti a hrozby. Tato analýza pracuje s informacemi a daty získanými 

v průběhu hodnocení. Je důležitou pomůckou zejména při analyzování okolí podniku 

(externí prostředí), tím se rozumí trh konkurence a současného stavu podniku (interní 

prostředí). Je velmi důležité vědět, v čem podnik vyniká a v čem zaostává natolik, že je 

nutné vést některé postupy k rychlým změnám. 

Tato metoda je nejčastěji využívána v oblasti marketingu a je součástí strategického 

plánování společnosti. 

Název SWOT odvozujeme od počátečních písmen anglických názvů: 

S – STRENGHTS – Silné stránky   

Za typické faktory ovlivňující silné stránky podniku se považuje exkluzivní přístup 

k informačním zdrojům, využívání vlastních patentů, výhodná pozice umístění podniku, 

nákladová výhoda, která umožní minimalizovat určitý nákladový druh, jedinečné know-

how, kvalitní řízení a organizace, proslulá značka, dobré jméno firmy, využívání 

nových technologií s důrazem na ekologizaci výroby a její energetickou nenáročnost, 

schopnost inovativního přístupu k produktům na základě různých marketingových 

analýz, atd. Pro silné stránky je důležitá jejich maximalizace. 

W – WEAKNESSES – Slabé stránky   

Za faktory ovlivňující slabé stránky podniku se považují zastaralé technologie a výrobní 

stroje, nízká produktivita práce, obtížná implementace výsledků aktuálního výzkumu a 

vývoje, obtížný přístup ke kvalitním informačním zdrojům, nevhodná poloha podniku 

(dojíždění zaměstnanců do zaměstnání), neochota ke změnám, chybějící know-how, 

vysoká nákladová náročnost, konkurence, která využívá lepší přístup k distribučním 

kanálům a mnohé další. Slabé stránky podniku je nutné v nejvyšší možné míře 

minimalizovat. 
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O – OPPORTUNITES – Příležitosti    

Mezi faktory ovlivňující příležitosti podniku patří zejména oslovování nových 

zákazníků, dodávání zboží, kterého je na trhu nedostatek, dodávání existujícího výrobku 

novým nebo lepším způsobem (ideální verze výrobku), nabídnout zcela nový výrobek 

nebo službu, využití možnosti integrace. Pro příležitosti je důležitá jejich maximalizace. 

T – THREATS – Hrozby 

Za typické faktory ovlivňující hrozby podniku se považují noví konkurenti na trhu, 

všeobecný růst cen, inflace, neočekávaná změna technologie, legislativní regulace trhu 

v rámci Evropského hospodářského prostoru, díky které dochází ke zvyšování tržních 

bariér a následnému vzniku tržní války. Stejně tak jako u slabých stránek, je nutno 

hrozby taktéž minimalizovat.
26

  

Analýza SWOT je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. Analýza vnitřního 

prostředí posuzuje v podniku objem zdrojů, a zda se jedná o zdroje jedinečné nebo 

nahraditelné. Zatímco analýza vnějšího prostředí je determinována především existencí 

hrozeb a příležitostí. 

Při realizaci SWOT analýzy je nezbytné stanovit si účel využití, tedy k čemu nám 

výsledky z analýzy budou sloužit. Můžeme ji využívat k jednomu či více účelům. 

Nejčastěji však bývá využívána jako podklad pro generování alternativ strategií 

s využitím matice SWOT. 

SWOT MATICE 

Poté, co v podniku provedeme identifikaci silných a slabých stránek a také identifikaci 

hrozeb a příležitostí, můžeme přistoupit k tvorbě SWOT matice. SWOT matici tvoří 

externí a interní výstupy celé SWOT analýzy. Tuto matici sestavujeme pro zjištění, na 

které oblasti se má podnik nejvíce zaměřit.  
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Obrázek 3: SWOT matice, Zdroj: „Vlastní cesta“. Dostupné z: 

< http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza> 

 

Kvalitně provedená SWOT analýza je užitečná především tím, že poskytuje manažerům 

logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice její organizace, neboť slabé 

stránky se mohou proměnit v hrozby stejně tak jako nevyužité příležitosti.
27
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Charakteristika firmy 

 

 

Obrázek 4: Logo OPTICONTROL, s. r. o., Zdroj: <http://www.opticontrol.cz/> 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala českou společnost OPTICONTROL, s. r. o., 

která se zabývá výrobou a montáží jednoúčelových strojů a zařízení.  

Obchodní firma:  OPTICONTROL, s. r. o. 

Sídlo:    Lelekovice 103, PSČ 664 31 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  400.000,- Kč 

Předmět podnikání: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 poradenská a konzultační činnost v oblasti měření, regulace a optimalizace, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

 přípravné práce pro stavby,  

 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely. 

 

Společnost OPTICONTROL, s. r. o. má v rámci obchodní činnosti výhradní zastoupení 

pro Českou republiku na pohyblivé přívody energií z oceli a plastu firmy KabelSchlepp 
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GmbH, hliníkové profily stavebnicového systému firmy MiniTec GmbH & Co KG pro 

stavbu jednoúčelových strojů a je dodavatelem jednoúčelových strojů a zařízení. Od 

roku 2010 je taktéž dodavatelem robotických celků EPSON. 

Společnost je od roku 2010 držitelem certifikace jakosti ISO 9001.  

4.1.1 Historie  

Společnost byla založena 2. dubna 1992 sepsáním společenské smlouvy a následným 

zápisem u rejstříkového soudu v Brně jako společnost s ručením omezeným. Původně 

bylo hlavní činností společnosti měření a optimalizace nákladů spotřeby elektrické 

energie. V roce 1996 však vedení firmy dostalo nabídku výhradního zastoupení pro 

německou firmu KabelSchlepp GmbH, která se zabývá výrobou pohyblivých nosičů 

energetických přívodů a OPTICONTROL, s. r. o. tuto nabídku přijala. V roce 2011 

přišla další nabídka výhradního zastoupení od firmy MiniTec GmbH & Co KG, která 

sídlí v německém Waldmohrtu a zabývá se výrobou hliníkových profilů pro stavbu 

jednoúčelových strojů. Společnost tak rozšířila své portfolio o další produkty. V roce 

2010 došlo k další významné nabídce výhradního zastoupení ze strany japonské 

společnosti EPSON, která je výrobcem robotických celků. 

4.1.2 Lokalita 

Společnost sídlí v Jihomoravském kraji v obci Lelekovice asi 13 km od Brna. Jedná se o 

atraktivní lokalitu Brno – venkov, která svoji polohou zajišťuje společnosti následující 

výhody: 

 materiálová transportní dostupnost (zásobování, odbyt hotových produktů), 

 transportní dostupnost pracovní síly (těsná blízkost vlakových a autobusových 

stanic), 

 geografické umístění s ohledem na strukturu zákazníků (přijatelné vzdálenosti 

k zákazníkům v České republice a na Slovensku). 

 zázemí dodavatelských subjektů v těsné blízkosti společnosti. 
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4.1.3 Zaměstnanci 

V současné době společnost zaměstnává 12 zaměstnanců. Každý z nich zastává ve 

společnosti důležitou funkci. V přímé výrobě pracuje 5 zaměstnanců, kteří realizují 

prvotní výrobu specializovaných dílů a montáž jednoúčelových strojů. Podklady pro 

výrobu vyhotovují 4 vysoce kvalifikovaní konstruktéři, jejichž úkolem je zejména 

individuální specifikace parametrů jednoúčelových strojů a výrobních linek v úzké 

součinnosti se zákazníkem, návrh a konstrukce konečného řešení, realizace veškerých 

výrobních podkladů, koordinace výroby, implementace vyrobených zařízení u 

zákazníka včetně nastavení, zaškolení, obsluhy a dodávky servisních podkladů. Jelikož 

se společnost zabývá zakázkovou výrobou vysoce specializovaných technologických a 

výrobních celků, nelze zabezpečovat marketingovou činnost výhradně obchodním 

specialistou, ale specialistou technickým. Odbytovou činnost ve společnosti zajišťuje 1 

pracovník. Jeho úkolem je zajistit kontakt se zákazníkem po obchodní stránce jak 

v oblasti nabídkové, tak i realizační. Činnost společnosti v oblasti účetnictví, daní a 

právní problematiky zastává 1 pracovník – specialista s kvalifikací v oblasti 

ekonomické, právní i technické. Veškerou koordinační činnost se zahraničními firmami, 

které společnost zastupuje, a strategický management zabezpečuje majoritní vlastník 

společnosti. 

4.1.4 Výroba 

Nosným programem společnosti je od roku 2008 výroba jednoúčelových strojů a 

automatizovaných výrobních celků. Specializovanou výrobou společnosti jsou zejména 

dopravníkové systémy a výrobní linky. Z důvodu individuálních požadavků každého 

zákazníka, musí společnost zabezpečovat výrobu specializovaných dílů reflektujících 

požadavky těchto zákazníků. Pro zabezpečení maximální flexibility a efektivity výroby 

využívá společnost přednostně návrhového řetězce CAD/CAM s návazností na CNC 

obráběcí centra. V této souvislosti je na místě zmínit vysokou úroveň kvalifikace 

pracovníků v celém výrobním řetězci od návrhu až po finální produkt. Této oblasti 

věnuje společnost nemalou pozornost investicemi do pravidelných, vzdělávacích a 

zdokonalovacích programů svých pracovníků.  
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4.1.5 Dodavatelé 

Způsob zabezpečení vstupních materiálů a dílů od dodavatelů je zabezpečen důslednou 

implementací požadavků normy ISO 9001.
28

  

4.1.6 Odběratelé – zákazníci společnosti 

Svou podnikatelskou činností oslovuje společnost OPTICONTROL, s. r. o. zejména 

zákazníky v následujících oblastech: 

 strojírenští subdodavatelé automobilového průmyslu, 

 zpracovatelé plastu pro automobilový průmysl, 

 lehké strojírenství, 

 výrobci komponentů pro energetiku – výrobci solárních panelů, 

 systémoví integrátoři robotických výrobních celků. 

4.1.7 Vybavení 

Pro zabezpečení maximální flexibility výrobního procesu, klade společnost důraz na 

zabezpečení klíčových výrobních uzlů vlastními zdroji. Outsourcing využívá společnost 

jen v případě kvantitativních požadavků trhu. Mezi vlastní zdroje společnosti patří 

výrobní hala, administrativní budova, CNC stroje, vozový park užitkových a osobních 

vozů včetně manipulační techniky. Dalším významným výrobním zdrojem je 

softwarová vybavenost a know-how všech pracovníků. 

 

4.2 PESTLE analýza 

Politické a právní prostředí 

Jelikož se Česká republika momentálně nachází v období přímé nezpochybněné 

demokracie a společnost OPTICONTROL, s. r. o. neparticipuje na jakýchkoliv státních 

zakázkách (přímo či nepřímo), nelze hovořit o vlivu politického prostředí na její 

podnikatelskou činnost. Jiná situace je však v oblasti právního prostředí. Jak říká 

                                                 
28

 Viz příloha č. 1 
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majoritní vlastník a jednatel společnosti: „Podnikatelské prostředí pociťuje stále silnou 

absenci vynutitelnosti práva v oblasti obchodních vztahů a značnou neflexibilitu státní 

správy.“ V České republice je oproti jiným státům EU značně komplikovaná a obsáhlá 

legislativa týkající se podnikatelské činnosti, což může mít na některé potenciální 

podnikatele demotivační účinek. Státní správa by měla více svým přístupem podporovat 

podnikatelskou aktivitu. Nynější pravicově orientovaná vláda je přívětivější pro 

podnikatelské prostředí, avšak vše nasvědčuje tomu, že v příštím vládním období zvítězí 

levicově orientované strany, které se vyjádřili ve smyslu vyššího daňového zatížení 

podnikatelských subjektů. Tato případná politická změna by vedla k vyšším daňovým 

nákladům společnosti. 

Ekonomické prostředí 

V rámci ekonomického prostředí lze obecně říci, že se ekonomika stále nachází v recesi 

s tendencemi ke zlepšení. Ekonomická krize měla na společnost OPTICONTROL, s. r. 

o. velký dopad, jehož výsledkem byla zejména diverzifikace zákazníků, flexibilita 

výrobního procesu a důraz na kvalifikaci a vzdělanost všech pracovníků. Vlády většiny 

států, včetně České republiky, se poučily z chyb monetární politiky po Velké 

hospodářské krizi v roce 1929. V době současné krize ČNB zachovala a posléze snížila 

úrokové míry, což mělo dopad na ekonomickou situaci. Zadluženost většiny firem a 

domácností se dostala do udržitelného stavu. Úrokové míry jsou v současnosti na 

historicky nízkých hodnotách. Také daňová politika se snaží nezatěžovat pouze určitou 

skupinu, proto došlo ke zvýšení pouze DPH, což je celoplošné daňové zatížení a naopak 

DPPO od roku 2008 (počátek celosvětové krize) klesla z 21% na současných 19%. 

Sociální a kulturní prostředí 

Společnost nedodává své hotové výrobky a zboží koncovým spotřebitelům, tudíž na ni 

má sociální prostředí vliv pouze nepřímý. Velkou skupinou zákazníků společnosti 

OPTICONTROL, s. r. o. jsou společnosti z oblasti automobilového průmyslu. Klíčový 

vliv má tedy pro společnost poptávka po nových dopravních prostředcích na trhu a 

jejich prodej. ČR tvoří významný podíl HDP v oblasti automobilového průmyslu. 

Z důvodu potlačení sociálního vlivu se společnost rozhodla neorientovat se pouze na 

automobilový průmysl a začala se angažovat i v jiných výrobních oborech. 
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Technologické prostředí 

Společnost OPTICONTROL, s. r. o. je vysoce technologickou společností, která 

aplikuje výsledky a poznatky soudobé techniky a technologie. Společnost si uvědomuje 

důležitost kvalifikace svých pracovníků a jejich erudice (robotizované a automatizované 

systémy), školství a zejména vysokého školství. Za tímto účelem podporuje společnost 

VUT v Brně, ústav automatizace a měřící techniky, kterému dodala do výuky 6-ti osého 

robota. 

Legislativní prostředí 

Legislativa v České republice je obecně vnímána jako velký problém pro podnikatelské 

subjekty. Podnikatelské subjekty se potýkají s nekonzistencí a nestabilitou daňové 

soustavy, s nesystémovými divokými změnami, jako jsou např. změny sazeb DPH, 

zavádění specifických daní, „demotivační“ daně (daň z nemovitostí) a dalšími změnami, 

které jen znepříjemňují podnikatelskou činnost. Dalším legislativním problémem, který 

má na podnikatelské subjekty velký vliv, je vysoký stupeň korupce ve státní správě a 

vliv lobbistických skupin. Mezi obecně platné předpisy, kterými se musí daná firma 

řídit a které pozitivně či negativně ovlivňují její podnikatelskou činnost, patří 

následující demonstrativní výčet: 

 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje postavení podnikatelů z hlediska obchodních závazkových vztahů. 

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje daň z příjmů fyzických osob a právnických osob. 

 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

– společnost OPTICONTROL, s. r. o. je plátcem DPH. 

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – tento 

zákon stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví s požadavky na jeho 

průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – 

vymezuje vztahy na pracovišti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
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 Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Ekologické prostředí 

Přímá energetická náročnost výroby společnosti je velice nízká. I přesto společnost 

plánuje investice do vlastního fotovoltaického zdroje. 

Zhodnocení PESTLE analýzy: 

Firma není příliš ohrožena vnějšími vlivy. Řízení firmy je směřováno tak, aby vnější 

vlivy neovlivňovaly chod společnosti. 

 

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Konkurence v odvětví 

Na první pohled se zdá, že v daném odvětví, ve kterém se společnost pohybuje, je velká 

konkurence. V oblasti konfekčních řešení je konkurence skutečně na vysoké úrovni, 

jinak je tomu ale v oblasti specializovaných řešení, což je případ společnosti 

OPTICONTROL, s. r. o. Odvětví, jímž se zabývá, vyžaduje velmi technickou, 

technologickou a kvalifikační vybavenost, což většina konkurenčních společností nemá. 

Potencionální konkurenti 

Bariéry vstupu potenciálních konkurentů do odvětví jsou dány nedostatečnou vládní 

politikou vzdělanosti a nevhodnou alokací studujících obyvatel mezi jednotlivé obory. 

Obor, ve kterém se společnost pohybuje, vyžaduje vzdělání v oblasti techniky, což ne 

každý může zabezpečit. Investiční náročnost vstupu do odvětví je také značně velká, 

zejména při použití nejmodernější techniky, měřící techniky, testovací techniky, 

kalibrační techniky nebo servisní techniky.  

Substituty 

Substituty byly tématem pro společnost v 90. letech a na počátku roku 2000, kdy těžiště 

činnosti firmy bylo v oblasti obchodní než vývojově výrobní. Tehdy se firma 

zaměřovala na prodej a distribuci finálních produktů (nosiče energetických přívodu a 
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konstrukční systém hliníkových profilů), jejichž substituty jsme mohli nalézt i u jiných 

firem. Nyní se firma zaměřuje ve velké míře na dodávky kompletních řešení, u kterých 

je podíl substitutů relativně zanedbatelný vzhledem k celkovému objemu. 

Odběratelé 

Vyjednávací síla odběratelů je dána mnohdy nekompetentností a neznalostí, což může 

vést někdy až k boji v rovině neetického jednání. Některé firmy nabízejí zákazníkům 

produkty pod zcela jiným označením a kvalitou než skutečně nabízejí a jsou pak 

schopni tyto produkty nabízet levněji a manipulovat tak s cenami. Je však potřeba 

zákazníkovi vysvětlit, že mu naše společnost nabízí zcela jinou kvalitu než ostatní 

dodavatelé a proto je i cena vyšší. 

Dodavatelé 

S výjimkou dodavatelů síťových služeb (plyn, elektrická energie, voda, odpad, 

telekomunikační služby), nemají dodavatelé silnou vyjednávací pozici. Lze říci, že v 

oborech, kde je zaznamenán citelný zásah státu, není konkurenční prostředí.  

Zhodnocení Porterovy analýzy: 

Vyhodnocením závěrů jednotlivých bodů Porterovy analýzy lze konstatovat, že míra 

konkurenceschopnosti společnosti OPTICONTROL, s. r. o. jak na specifickém trhu 

produktů, tak na obecném trhu je velmi vysoká. Cílem je koncipovat firmu tak, aby 

případné poklesy poptávky v daném oboru nebyly pro společnost hrozbou a aby byla 

schopna konkurovat i ve zcela odlišném oboru.  

 

4.4 Hodnotový řetězec 

Primární činnosti 

Nákupní logistika 

Řídí se ve společnosti směrnicí příručky jakosti ISO 9001. Je určena následujícím 

sledem činností: 

 Výběr dodavatele – jedná se o výběr nejvhodnějšího dodavatele, který co nejlépe 

splňuje požadovaná kritéria na nakupované produkty. 
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 Poptávkové a nabídkové řízení – na základě výběru dodavatele provede vedoucí 

pracovník poptávkové řízení a v případě nabídek od více dodavatelů provede 

vyhodnocení, vhodnou nabídku zrealizuje v objednávkovém řízení. 

 Objednávkové řízení – zajišťuje vedoucí pracovník nákupu, který kontroluje 

termín plnění. 

 Řízení neshodných produktů – v případě, že je nutná reklamace dodaného 

materiálu/zboží, provede odpovědný pracovník záznam o reklamaci 

nakupovaných vstupů a projedná s dodavatelem způsob a termín vypořádání 

reklamace. 

 Vstupní příjemka – nakoupené vstupy jsou v pořádku a společnost je přebírá 

dále na sklad 

Provozní činnosti  

Na základě přidělení obchodního případu určí vedoucí pracovník montáže vedoucího 

zakázky. Ten přebírá technickou dokumentaci zákazníka, přidělí zakázce identifikátor 

(výrobní číslo) a specifikuje jednotlivé komponenty pro nákup. Samotná montáž 

probíhá dle specifik určených objednávkovou smlouvou zákazníka. Tím se rozumí, že 

nelze specifikovat jednotný způsob montáže či výroby, protože každá zakázka je 

individuálně zákazníkovi „ušitá na míru“. 

Skladování a distribuce 

Skladování je ve společnosti řešeno jak fyzicky (sklady), tak účetně (účetní sklady). Ke 

všem skladovým zásobám se vede podrobná dokumentace a probíhají pravidelné 

inventarizace. 

Marketing a prodej 

Marketingová činnosti společnosti je z části potlačena z důvodu individualizace 

zakázek. K propagaci společnosti je využíváno odborných periodik, kde společnost 

inzeruje reklamu a odborné články. Prodej je realizován na základě realizace zakázky a 

odbyt výrobků je zajištěn po dohodě se zákazníkem. Zákazník si zboží může odvést 
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sám, nebo mu firma zajistí přepravní služby buď svými zdroji (vozový park) nebo 

s využitím přepravní zásilkové společnosti. 

Služby zákazníkům 

Poprodejní služby zákazníkům jsou ve společnosti na vysoké úrovni. Společnost 

vyřizuje včas všechna reklamační řízení, poskytuje servisní záruky, servis a odborné 

zaškolení ke všem produktům, instalaci, poradenství a mnohé další. Cílem společnosti 

je uspokojit zákazníka a nabídnout mu tzv. totální produkt. 

Podpůrné činnosti 

Zásobování 

Společnost se snaží realizovat způsob zásobování metodou „just in time“, což znamená 

nákup v čase potřeby a to z důvodu specifiky zakázkové výroby a absence větších 

skladovacích prostor. 

Technický vývoj 

Veškerý výzkum a vývoj ve společnosti OPTICONTROL, s. r. o. je striktně orientován 

na konečné zákaznické řešení a zahrnuje virtuální modelování pomocí řetězce 

CAD/CAM s následným testováním prototypů, virtuální počítačové modelování 

robotických řešení na simulátorech EPSON a v neposlední řadě využívání 

nejmodernější techniky pro účely vývoje a testování, např. termovize.  

Řízení lidských zdrojů 

Podnětem pro vznik nové pracovní pozice ve společnosti je větší rozsah zakázek nebo 

změna organizační struktury. Nejprve se specifikují kvalifikační požadavky nového 

pracovníka včetně praxe a dalších odborných znalostí. Vedoucí pracovník přebírá 

výcvik nového pracovníka, který je neprodleně proškolen v rámci bezpečnosti práce, 

politice a cílech jakosti a je zařazen do plánu vzdělávání a výcviku. Školení se ve 

společnosti dělí na tři stupně: vstupní školení, periodická školení a odborná školení. 

Motivování a odměňování pracovníků je ve společnosti na velmi dobré úrovni.  
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Firemní infrastruktura 

Firemní infrastruktura je zabezpečena výhradně vnitřními lidskými zdroji společnosti a 

to jak na úrovni řízení managementu jakosti ISO 9001, tak na úrovni daňové a právní. 

Zhodnocení hodnotového řetězce: 

V rámci analýzy pomocí hodnotového řetězce jsem u společnosti zjistila, že produkty 

projdou všemi aktivitami řetězu v pořádku a u každé aktivity produkt získá přidanou 

hodnotu. Společnost OPTICONTROL, s. r. o. je tzv. low quantity – high margin 

company (v překladu to znamená, že produkuje nízký objem – při extrémně vysoké 

přidané hodnotě – za vysoké marže). 

 

4.5 Mc Kynseyova analýza „7S“ 

Strategie 

Vize společnosti: „Dokonalý stroj pro Vaše potřeby.“ 

Jak dosáhnout této vize? 

O - odbornost práce vedoucích pracovníků 

P - politika jakosti jako nástroj plánování 

T - tvořivost 

I - iniciativa 

C - cíle jakosti a jejich naplnění ve vztahu k 

O - odběratelům 

N - nízká zmetkovost dosažená 

T - tlakem na zajištění zpětných vazeb 

R - rozvoj společnosti zajištěním 

O - optima potřebných zdrojů 

L - loajálnost zaměstnanců. 
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Struktura a organizace 

Z důvodu velikosti společnosti a počtu jejích zaměstnanců je vertikální organizační 

uspořádání pouze dvouúrovňové. První úroveň zahrnuje řídící management a organizaci 

výroby a druhá úroveň zahrnuje vlastní fyzickou realizaci produktů. Je třeba poukázat 

na velmi úzkou provázanost těchto dvou úrovní. 

Systémy a procesy 

Společnost se řídí systémem managementu jakosti. Každý týden, popřípadě dle potřeby, 

je svolána porada společnosti, na které se řeší aktuální potřeby a rozdělení úkolů pro 

jednotlivé členy společnosti. 

Schopnosti, znalosti a dovednosti 

Součástí systému managementu jakosti je i kontinuální a pravidelný plán vzdělávání 

všech pracovníků. Např. školení na nejposlednější verze systému CAD, svářečské 

kurzy, zvyšování kvalifikace v oblasti profesní způsobilosti řízení motorových vozidel 

(osobní, nákladní a speciální), atd. 

Specialisté 

Z charakteru činnosti společnosti OPTICONTROL, s. r. o. vyplývá, že její veškeré 

činnosti musí být zabezpečeny výhradně specialisty. Každý pracovník se tudíž stává na 

své pracovní pozici specialistou. Je však třeba zmínit, že z důvodu zastupitelnosti jsou 

jednotliví pracovníci schopni svou činností překrýt i jiné pozice pro případ výpadku 

některého z nich. 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty ve společnosti lze rozdělit na dvě skupiny. Vnitřní a vnější. Mezi 

vnitřní patří loajalita pracovníků vůči společnosti a jejich obětavé pracovní nasazení, 

mezi vnější sdílené hodnoty patří korektní a profesionální přístup k zákazníkům, který 

se projevuje v upevňování dobrého jména společnosti OPTICONTROL, s. r. o. na trhu. 
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Styl vedení 

Způsob vedení ve společnosti lze z důvodu struktury majitelů a velikosti společnosti 

charakterizovat jako tzv. rodinný podnik. Udržitelnost tohoto způsobu vedení je však při 

tempu růstu společnosti z dlouhodobého hlediska neudržitelný. 

Zhodnocení Mc Kynseyovy analýzy „7S“: 

Z analýzy „7S“ vyplývá, že firemní strategie společnosti je z velké části naplněna. 

Většina faktorů, které se navzájem ovlivňují, jsou striktně dodržovány dle příručky 

jakosti. Jediné, co se dá společnosti a jejím vlastníkům vytknout, je styl vedení, který by 

neměl být příliš benevolentní. 

 

4.6 Finanční analýza 

Pro provedení finanční analýzy jsem vycházela z finančních výkazů, které mi 

společnost poskytla. Tyto dokumenty jsou i volně dostupné na portálu www.justice.cz. 

Jedná se konkrétně o rozvahu a výkaz zisků a ztrát pro sledované období 2009, 2010 a 

2011. Bohužel nebylo možné analyzovat rok 2012, protože ve společnosti pro tento rok 

zrovna probíhá účetní závěrka. 

4.6.1 Analýza stavových veličin 

Horizontální analýza (v %) 

Tabulka 1: Horizontální analýza společnosti 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2010/2009 2011-2010 

Tržby za prodej zboží 8,38 52,72 

Výkony 245,74 -55,08 

Přidaná hodnota -0,78 26,16 

Provozní hospodářský výsledek (EBIT) -10,49 45,39 

HV před zdaněním -3,18 45,76 

ROZVAHA 2010/2009   2011/2010 

Aktiva 4,26 9,66 

Stálá aktiva -4,70 11,28 

Oběžná aktiva 14,76 8,85 

Zásoby 54,62 11,68 

Krátkodobé pohledávky -38,29 145,74 

Krátkodobý finanční majetek 30,19 -12,60 
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Vlastní kapitál 33,04 -7,73 

Cizí zdroje -43,06 74,39 

Bankovní úvěry dlouhodobé -29,29 -41,43 

 
Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku 

 

Vertikální analýza (v %) 

Tabulka 2: Vertikální analýza společnosti 

  2009 2010 2011 

Stálá aktiva 51,73 47,29 47,99 

Oběžná aktiva 47,28 52,05 51,66 

Zásoby 1,70 2,52 2,56 

Krátkodobé pohledávky 11,26 6,67 14,94 

Vlastní kapitál 62,17 79,34 66,76 

Cizí zdroje 37,83 20,66 32,86 
 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku 

 

Po provedení horizontální analýzy je možné konstatovat, že tržby ve společnosti oproti 

předchozím rokům výrazně vzrostly. Aby byla dosažena dlouhodobá finanční 

rovnováha, je třeba, aby tempo růstu tržeb bylo větší než tempo růstu investic. Výrazný 

pokles zaznamenaly výkony společnosti, což bylo v daných letech způsobeno tím, že 

společnost měla několik velkých projektů, které časově přecházeli z jednoho účetního 

období do druhého. Z výsledků vertikální analýzy je patrné, že ve společnosti převažuje 

vlastní kapitál nad cizími zdroji. Tento poměr by měl být v poměru 50:50, jelikož 

náklady na cizí zdroje jsou většinou nižší než náklady na vlastní kapitál. 

4.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability (v %) 

Tabulka 3: Vývoj ukazatelů rentability 

  2009 2010 2011 

ROI 29,70 25,50 33,81 

ROA 20,98 19,70 27,65 

ROE 33,75 24,83 41,42 

ROS 17,71 16,00 16,12 

 
Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku 
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Rentabilita se ve společnosti pohybuje v průměru okolo 25 %, což hodnotím velice 

kladně. Platí obecné pravidlo: čím vyšší rentabilita, tím lepší. 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 4: Vývoj ukazatelů likvidity 

  2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,25 2,52 1,57 

Pohotová likvidita 1,21 2,4 1,49 

Okamžitá likvidita 0,91 2,07 1,04 

 
Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku 

 

 

Likvidita III. stupně vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje, 

přičemž optimální rozpětí je 1,5 až 2,5. Analyzovaná společnost se kolem této hranice 

pohybuje, což hodnotím kladně. Pohotová likvidita by měla optimálně dosahovat 

hodnot 1 a více, což mnou analyzovaný podnik opět splňuje. U okamžité likvidity jsou 

však hodnoty větší než doporučené, které by měly být optimálně 0,2 až 0,5. Znamená to 

tedy, že podnik by nebyl schopen ihned splatit své krátkodobé závazky pouze z peněz 

na bankovních účtech nebo hotovostně z pokladny. 

Ukazatele aktivity 

Tabulka 5: Vývoj ukazatelů aktivity 

  2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 1,18 1,23 1,71 

Doba obratu zásob 5,16 7,36 5,38 

Doba obratu pohledávek 34,23 19,49 31,36 

Doba obratu závazků 63,49 26,82 56,10 

 
Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku 

 

Nyní se zaměřím na ukazatele aktivity. Obrat celkových aktiv v prvních dvou 

analyzovaných letech (2009, 2010) nedosahuje optimálních hodnot, což pro společnost 

znamená, že nevyužívá efektivně svoje aktiva. V roce 2011 však dochází k jeho nárůstu 

na hodnotu 1,71 a to je pro společnost optimální stav, kdy efektivně využívá svá aktiva. 

Z dalšího ukazatele – doby obratu zásob lze vyčíst, že společnost má zásoby v podniku 

v průměru po dobu šesti dní. U posledních dvou ukazatelů aktivity je nutné zmínit, že 
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obecně platí, že doba obratu závazků by měla převyšovat dobu obratu pohledávek, což 

daný podnik splňuje. 

Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 6: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

  2009 2010 2011 

Celková zadluženost (%) 37,83 20,66 32,86 

Koeficient samofinancování (%) 62,17 79,34 66,76 

Úrokové krytí 15,15 20,27 44,45 

 
Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů podniku  

 

Celková zadluženost společnosti se pohybuje v průměru okolo 31 % a koeficient 

samofinancování okolo 69 %. Je to způsobeno tím, že společnost je z velké části 

financována vlastními zdroji a vlastní zdroje převyšují cizí kapitál. Znamená to, že 

podniku nehrozí předlužení, ale vzhledem k faktu, že cizí kapitál je obecně levnější než 

vlastní, měl by podnik více uvažovat o financování cizím kapitálem. Posledním 

ukazatelem finanční analýzy je úrokové krytí. Optimálně by měl zisk převyšovat 

nákladové úroky 3x až 6x. U společnosti OPTICONTROL, s. r. o. převyšuje zisk 

nákladové úroky v průměru 27x.  

Zhodnocení finanční analýzy: 

Celkově lze říci, že se jedná o finančně zdravou společnost, která je vysoce zisková. 

Bylo by do budoucna dobré, vyrovnat poměr cizího a vlastního kapitálu. Pro lepší 

náhled na finanční analýzu by bylo lepší udělat srovnání meziměsíční než meziroční, ale 

tato data nejsou ve společnosti k dispozici. 

 

4.7 SWOT analýza 

Na základě přímého kontaktu s majoritním vlastníkem a jednatelem společnosti jsem se 

dozvěděla potřebné informace o podniku a sestavila následující matici, ve které jsem 

určila silné a slabé stránky společnosti i její příležitosti a hrozby. 
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Tabulka 7: SWOT matice 

S – STRENGHTS – Silné stránky W – WEAKNESSES – Slabé stránky 

 Certifikace jakosti ISO 9001 

 Vysoká vzdělanost a kvalifikace 

pracovníků a podpora jejich 

vzdělávání 

 Investice do modernizace 

 Dobré jméno firmy 

 Individuální přístup k zákazníkovi 

 Schopnost nabídnout zákazníkovi 

tzv. „totální produkt“ 

 Kvalitní technické a strojní 

vybavení 

 Důkladný výběr dodavatelů 

 Nedostatečně propracované 

webové stránky 

 Nedostatečná propagace 

 Nedostatek kvalifikované pracovní 

síly 

 Nedostatečná kvalifikovanost 

v oblasti cizích jazyků 

O – OPPORTUNITES – Příležitosti T – THREATS – Hrozby 

 Kvalifikační a vzdělanostní využití 

potenciálu pracovníků 

 Využití poznatků v oblasti 

specielních materiálů 

(nanotechnologie, kosmické 

technologie) 

 Úzká spolupráce se 

specializovanými pracovišti 

vysokých škol 

 Nedostatečná ochrana duševního 

vlastnictví 

 Nízká úroveň kvalifikované 

zastupitelnosti 

 Špatná spolupráce s bankovním 

sektorem v důsledku faktické 

absence konkurenčního prostředí 

mezi bankami 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zhodnocení SWOT analýzy: 

Silné stránky 

Nejsilnější stránku společnosti tvoří kvalifikovaný a vysoce vzdělaný tým pracovníků, 

pro které společnost investuje prostředky do dalšího vzdělání. Společnost si již stihla 

vybudovat dobré jméno a své místo a postavení na trhu. Nemalou zásluhou se na 

dobrém jménu společnosti podílí udělení certifikace jakosti ISO 9001 a investice do 

nových výrobních prostor a špičkového strojního zařízení. 

Slabé stránky 

Ve společnosti převažují silné stránky, nicméně velkou slabinou se mi jeví neznalost 

cizích jazyků u většiny pracovníků. Společnost OPTICONTROL, s. r. o. je výhradním 

zastupitelem třech zahraničních firem a je s nimi v kontaktu téměř každý den. Ve 

společnosti tuto úlohu zastává majoritní vlastník a jednatel, ale při jeho výpadku 

z důvodu dovolené nebo nemoci, nejsou pracovníci schopni jeho úlohu zastoupit. Další 

slabou stránkou mohou být nedostatečně propracované webové stránky, které nejsou 

přeloženy do cizích jazyků. 

Příležitosti 

Společnost zaměstnává pracovní sílu, která má široký rozhled v oblasti vědy a techniky 

a proto by pro společnost byla příležitost uplatnit se na světových trzích a konkurovat 

jim svými znalostmi a dovednostmi. Pro společnost je důležité zaměstnávat 

kvalifikované pracovníky, proto se mi jeví jako dobrá příležitost úzce spolupracovat se 

specializovanými pracovišti vysokých škol, odkud by absolventi mohli po studiu získat 

pracovní místo u této společnosti. 

Hrozby 

Společnost vlastní nemalé know – how, které by bylo třeba zabezpečit a ochránit 

patenty. Jako hrozba společnosti se jeví i špatná spolupráce s bankovním sektorem, se 

kterým by společnost ráda sjednávala kontokorentní či revolvingové úvěry za přijatelný 

úrok, což prakticky není možné. 
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5 NÁVRHY ŘEŠENÍ  
 

Z výše zpracovaných analýz celkově vyplývá, že společnost OPTICONTROL, s. r. o. je 

prosperující a finančně zdravý podnik, který vytváří hodnotu pro své vlastníky. I přesto 

jsem odhalila některé slabiny, na které je třeba se zaměřit a odstranit je. Zde uvádím 

některé návrhy, které by společnosti mohly pomoci ke zlepšení stávající situace. 

VZDĚLÁVACÍ KURZY CIZÍCH JAZYKŮ PRO ZAMĚSTNANCE 

Z analýzy SWOT vyplývá, že slabou stránkou společnosti je neznalost cizích jazyků 

většiny zaměstnanců. Pro společnost, která má výhradní zastoupení zahraničních firem 

pro Českou republiku, by bylo vhodné zajistit zaměstnancům vzdělávací kurzy cizích 

jazyků, zejména pak německého a anglického a do budoucna uvažovat o přijetí 

administrativního pracovníka se znalostí cizích jazyků. Je ovšem nutno zmínit, že by 

společnost mohla využít v případě nutnosti služeb tlumočníka. Nabízí se tedy otázka, 

zda se společnosti více vyplatí investovat peněžní prostředky do jazykového vzdělávání 

svých pracovníků nebo si platit v době nepřítomnosti jediného německy a anglicky 

hovořícího jednatele tlumočnické služby. Na internetu jsem provedla cenovou analýzu 

nabízených jazykových kurzů německého jazyka, ze které vyplývá, že průměrné roční 

náklady na jazykové vzdělání jednoho pracovníka by činily 12.000,- Kč při intenzitě 

výuky 1x týdně po 60 minutách. Pro společnost by bylo vhodné vzdělávat tímto 

způsobem dva své pracovníky, tudíž by roční náklady na jazykové vzdělání činily 

v průměru 24.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že znalosti, které by tímto kurzem pracovník 

získal, by byly zároveň i kvalifikační výhodou v případném jiném budoucím uplatnění, 

bylo by podmínkou, aby se tento pracovník účastnil kurzu ve svém volném čase. Tímto 

by společnosti odpadly potenciální náklady na výpadek pracovníka v době konání 

kurzu. Naproti tomu tlumočnické služby se dle cenové analýzy na internetu pohybují 

okolo 3.000,- Kč na den. Pokud by byl německy hovořící jednatel společnosti 

nepřítomen 20 pracovních dní v roce (dovolená, nemoc, služební cesta, aj.), náklady 

společnosti na tlumočníka by vzrostly na 60.000,- Kč ročně. Z výše uvedeného vyplývá, 

že pro společnost je výhodnější investovat peněžní prostředky do jazykových kurzů pro 

své pracovníky, neboť roční náklady na tlumočnické služby jsou v ročním srovnání o 

36.000,- Kč vyšší. Je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v momentě, kdy pracovník 
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dosáhne určité jazykové úrovně, nebude již nutné financovat jazykové vzdělání 

pracovníků a společnost by tím odstranila slabé místo. 

ZMĚNA POMĚRU VLASTNÍHO A CIZÍHO KAPITÁLU 

Z finanční analýzy lze interpretovat příznivé výsledky, nicméně u ukazatele 

zadluženosti jsem došla k výsledku, že společnost je zadlužena v průměru z 31 % a 

vlastními zdroji je financována z 69 %. Náklady na cizí kapitál jsou nižší než náklady 

na vlastní kapitál, který by společnost mohla investovat výhodněji, a proto společnosti 

doporučuji změnu poměru vlastního a cizího kapitálu. 

AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK A PROPAGACE 

Dalším důležitým krokem pro společnost by mohlo být rozšíření a častější aktualizace 

webových stránek. V dnešní době považuji za důležité prezentovat se originálními a 

přehlednými webovými stránkami. Společnost by zde mohla prezentovat všechny své 

výrobky, aby si zákazník mohl udělat představu o tom, co vše společnost může 

nabídnout. Přínosnou formou propagace by mohla být i reklama prostřednictvím Google 

AdWards. Tato služba je výhodná zejména proto, že po zadání klíčového slova do 

vyhledávače Google, který je jedním z nejpoužívanějších vyhledávačů, se webové 

stránky společnosti zobrazí na předních místech ve zvýrazněném rámečku. Náklady na 

tuto službu nejsou příliš vysoké a společnosti si je může sama regulovat. Každé klíčové 

slovo je Googlem oceněno a zároveň lze zjistit intenzitu vyhledávání daného klíčového 

slova. Pro společnost OPTICONTROL, s. r. o. by bylo jedním z klíčových slov „pásový 

dopravník“. Pro toto slovo má Google sazbu 6,7 Kč za jedno kliknutí na webové 

stránky společnosti. Ze statistik je patrné, že toto klíčové slovo je vyhledáváno 

průměrně 50x za den. Budeme-li uvažovat, že každý druhý uživatel klikne na webové 

stránky společnosti, tak je to 25 kliků za den. Roční náklady by tedy činily zhruba 

42.210,- pro toto klíčové slovo. Google však nabízí možnost počet kliknutí omezit, čímž 

by si společnost sama mohla určit výši ročních nákladů na tuto službu. 

STYL VEDENÍ 

Za důležitý faktor potřebný pro další rozvoj společnosti považuji změnu ve stylu vedení 

vůči zaměstnancům. Vedení společnosti přistupuje ke komunikaci se svými 
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zaměstnanci na bázi rodinného podniku a tento stav je s plánovaným rozvojem 

společnosti do budoucna neudržitelný. Navrhuji zachovat si stávající přátelský přístup, 

avšak se zvyšujícím se počtem zaměstnanců udržovat větší odstup a formální jednání. 

Tímto by si vedení společnosti udrželo dlouhodobý respekt pracovníků a jejich loajalitu. 

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

Velmi pozitivně hodnotím spolupráci společnosti OPTICONTROL, s. r. o. s Vysokým 

učením technickým v Brně. Vzhledem k poklesu počtu lidí s technickými znalostmi by 

byla pro společnost přínosná podpora a spolupráce s vysokými a středními školami 

s technickým zaměřením, kde by společnost získala kontakt na nadané a technicky 

vzdělané studenty a mohla by je později zaměstnávat. Společnost by mohla studentům 

nabízet možnost praxe a stáže. Přínosem pro společnost by bylo získání relativně levné 

dočasné pracovní síly. Studenti většinou pracují s velkým nasazením, neboť jsou 

motivováni možností budoucího zaměstnání u dané společnosti. Náklady společnosti na 

jednoho praktikanta/stážistu by byly při sazbě 95 Kč/ hod brutto a osmihodinové 

pracovní době 15.200,- Kč za měsíc. Pro společnost by to byla levnější varianta než 

přijmutí dalšího pracovníka na hlavní pracovní poměr, kde se nástupní plat pohybuje 

okolo 20.000,- Kč brutto a dále se zvyšuje. Pokud by se praktikant/stážista stal 

v budoucnu pracovníkem společnosti na hlavní pracovní poměr, odpadly by společnosti 

náklady na jeho zaučení a zaškolení.  

VÝSTAVBA NOVÉ VÝROBNÍ HALY 

Společnost má vůči některým zakázkám omezené prostory a proto některé zakázky 

z kapacitních důvodů musí odmítnout. Vzhledem k této skutečnosti bych doporučila 

rozšíření výrobních prostor a to výstavbou nové výrobní haly. Ceny montovaných 

výrobních hal stejné velikosti, jako je ta stávající, se dle ceníků na internetu pohybují 

okolo 2.000.000,- Kč. Základová deska a stavební práce by vyšly dle minulé kalkulace 

na předchozí výstavbu výrobní haly na 500.000,- Kč. Z předchozí analýzy zadluženosti 

vyšla skutečnost, že společnost je zejména financována z vlastních zdrojů, proto by si 

na novou výrobní halu mohla dovolit financování úvěrem. V současné době se úrokové 

sazby u hypotečních úvěrů pro podnikatele pohybují okolo 6% p.a. Uvažujme, že bude 

společnosti bankou poskytnut úvěr ve výši 2.000.000,- Kč s úrokovou sazbou 6% p.a. a 
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dobou splatnosti 6 let. Předpokládá se rovnoměrné splácení jistiny. Na úrocích by tedy 

společnost zaplatila cca 376.000,- Kč, což není konečný náklad, protože musíme brát i 

v úvahu náklady na vedení úvěrového účtu v odhadované výši 40.000,- Kč. Z vlastních 

zdrojů by společnost pokryla náklady na realizaci základové desky ve výši 500.000,-Kč. 

Celkový náklad na výstavbu nové výrobní haly tedy odhaduji ve výši 2.916.000,- Kč. 

Výstavba této haly by umožnila zvýšení obratu přijímáním objemově větších zakázek o 

minimálně 20%. Při průměrné rentabilitě tržeb (ROS) společnosti OPTICONTROL, s. 

r. o. ve výši 16% a průměrných tržbách 35.000.000,- Kč ročně, znamená 20% zvýšení 

tržeb zisk 1.000.000,- Kč ročně. Doba návratnosti této investice by tedy byla přibližně  

3 roky. 

Společnost OPTICONTROL, s. r. o. má velký potenciál k budoucímu ekonomickému 

růstu, rozšíření výrobních prostor a upevnění své pozice na specializovaném trhu. 
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ZÁVĚR 
 

Základním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout řešení ke zlepšení stávající 

situace vybrané společnosti. K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí se podrobně seznámit 

s analyzovanou firmou, kterou jsem pravidelně navštěvovala a získávala o ní poznatky 

přímo od vlastníků a jednatelů. Následně jsem prostudovala odbornou literaturu s danou 

problematikou – tedy literaturu s tématikou pojednávající o jednotlivých metodách 

analýzy firmy. Poté jsem zvolila pro podnik takové metody, pro jejichž aplikaci jsem 

měla dostatek informací a jejichž výsledky by byly pro podnik přínosné.  

Teoretické poznatky a důkladná znalost firmy se staly východiskem pro zpracování 

analýzy. Nejprve jsem se zaměřila na analýzu vnějšího prostředí, pro kterou jsem 

zvolila metodu PESTLE a Porterův model pěti konkurenčních sil.  Vnitřní prostředí 

jsem analyzovala pomocí hodnotového řetězce, Mc Kynseyovy analýzy a finanční 

analýzy. Jako poslední jsem provedla analýzu SWOT, která diagnostikovala silné a 

slabé stránky podniku a její příležitosti a hrozby.  

Zhodnocením všech dílčích analýz jsem došla k závěru, že analyzovaná společnost je 

prosperující a finančně zdravý podnik, který má jen nepatrná slabá místa, která by byla 

zapotřebí odstranit. V návrhové části jsem proto uvedla některá doporučení, které by 

byly uskutečnitelné a pomohly slabá místa v podniku odstranit, popřípadě je zmírnit. 

Tímto jsem splnila cíl mé bakalářské práce a pevně doufám, že tato práce bude pro 

společnost OPTICONTROL, s. r. o. alespoň v minimální míře přínosná. 
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