
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING 

  

 

 

 

Analýza rizik společnosti DINA-HITEX,spol. s. r. o  
Risk analysis of DINA-HITEX, spol. s. r. o 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   BC. JAROSLAV TESAŘ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Helena Hanušová, CSc.  
SUPERVISOR 

BRNO 2013  



 

 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství 

Ústav soudního inženýrství 

Akademický rok: 2012/2013 

 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 
student (ka): Bc. Jaroslav Tesař 

který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu 

obor: Řízení rizik firem a institucí (3901T048) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem c.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 

zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce: 

 

Analýza rizik společnosti DINA-HITEX,spol. s. r. o 

v anglickém jazyce: 

Risk analysis of DINA-HITEX, spol. s. r. o 

 

Stručná charakteristika problematiky úkolu: 

Analýza rizik je v současné době součástí podnikání. Je důležité, aby podniky pravidelně 

prováděly identifikaci a analýzu rizik a snažily se tato rizika eliminovat. V rámci diplomové 

práce bude provedení analýz společnosti vybranými metodami, identifikace rizik 

vyplývajících z analýz a navržena opatření pro snížení a eliminace těchto rizik. 

 

Cíle diplomové práce: 

Cílem práce je provedení analýz společnosti vybranými metodami, identifikace rizik 

vyplývajících z analýz, formulace doporučení a návrhu na zmírnění či odstranění 

identifikovatelných rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam odborné literatury: 

BLAHA, Zdenek Sid a Irena JINDRICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozš. 

vyd.Praha: Management Press, 2006, 194 s. ISBN 80-726-1145-3. 

HNILICA, Jirí a Jirí FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investicním rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 262 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-

247-2560-4. 

MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007,246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. A 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 

TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, 

xxvi, 396s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-717-9415-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Hanušová, CSc. 

 

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 

2012/2013. 

V Brně, dne 18. 10. 2012 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou rizik, které jsou v současné době součástí podnikání. Je 

důležité, aby podniky pravidelně prováděly identifikaci a analýzu rizik a snažily se tato rizika 

eliminovat. V rámci diplomové práce budou provedeny analýzy společnosti vybranými 

metodami, budou identifikována rizika vyplývající z analýz a navržena opatření pro snížení a 

eliminaci vybraných rizik. 

 

ABSTRAKT 

 

This Master´s thesis deals with risk analyses that are currently part of the business enterprise. 

It is important for businesses to regularly perform an identification and risk analysis, and seek 

to eliminate these risks. The thesis will analyze the company using selected methods, risks 

arising from the analysis will be identified and precautions to reduce and eliminate these risks 

will be proposed.   
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Úvod 

 

Finanční krize zasáhla cely svět v roce 2008. Její negativní dopady se odrazily ve zpomalení 

růstu ekonomik a s tím spojeným růstem nezaměstnanosti na celém světě. Společnosti jsou 

z tohoto důvodu nuceny k zamyšlení nad svou činností. Jsou nuceny k hledání nástrojů 

a metod, které jim umožní nalezení oblasti, které jsou pro společnost kritické. Díky včasné 

identifikaci kritických oblastí, které jsou spojenými s riziky, se mohou včas aplikovat 

potřebná opatření k jejich řízení. 

  

Rizika se musí hledat ve všech prostředích, které na společnost působí. Jedná se o makro 

prostředí, ve kterém společnost obchoduje. Dále pak mikro prostředí, tedy nejbližší okolí 

společnosti a vnitřní prostředí společnosti. K analýze makro prostředí se využívá analýza 

PESTE. Pro analýzu mikro prostředí se využívá Porterova analýza a pro vnitřní prostředí se 

dá využít analýzy účetních výkazu neboli fundamentální analýza. 

 

Tyto analýzy identifikují možná rizika, které mohou pro společnost nastat v jednotlivých 

prostředích. Mají napomoci k jejich pochopení a k minimalizaci jejich vlivu na chod 

společnosti. Snížení identifikovaných rizik má sloužit k dosažení základních cílů 

společnosti, jako je maximalizace tržní hodnoty společnosti. 

 

Pokud společnost chce naplnit své stanovené cíle a uspět v konkurenci, musí umět využívat 

svých silných stránek, eliminovat slabé stránky, neustále kontrolovat a hodnotit výsledky své 

činnosti. Znalost možných rizik, které mohou při těchto činnostech nastat. Umožňuje 

manažerům správně se rozhodovat. Špatné rozhodnutí může naopak vést k vážným 

problémům. 

 

Identifikace rizik za pomoci analýz má tedy v řízení podniku své místo. Výsledkem by měla 

být identifikace rizik, kvantifikace jejich vlivu na společnost a u nejzávažnějších rizik i 

návrhy na jejich eliminaci. Nejdůležitější je výsledná interpretace výsledků provedených 

analýz. 
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1. Cíl práce, metody a postupy zpracování 

 

Cílem práce je provedení analýz společnosti vybranými metodami, identifikace rizik 

vyplývající z analýz, formulace doporučení a návrhů na zmírnění či odstranění 

identifikovaných rizik. 

 

V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky týkající potřebných analýz. Jako první 

byla provedena analýza PESTE, po které následovala Porterova analýza. Pro identifikaci 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb byla použita analýza SWOT. Dále pak jsou 

popsány účetní výkazy, které jsou podkladem pro rozbor účetních výkazů. Jako poslední 

analýza byl proveden Kralickův quick test, pro posouzení hospodářského stavu společnosti.  

 

V druhé části je charakterizována společnost DINA-HITEX spol., s r. o., z pohledu 

současnosti, historie a z pohledu zákazníků. 

 

Třetí část práce je věnována praktické aplikaci teoretických postupů popsaných v první části. 

Pro analýzu účetních výkazů se vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, za rok 2011.  

 

Ve čtvrté, tedy poslední části práce jsou definovány nejvýznamnější rizika pro 

společnost, které vyplynuly z provedených analýz, a na jejich základě navrhnuta opatření pro 

zlepšení situace společnosti. 
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1 Analýza vlivu makrookolí 

 

Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje.  Vlivy jako politická stabilita, dovozní omezení týkající 

se surovin, demografický pohyb populace v dané oblasti či revoluční technologické inovace, 

mohou významně působit na efektivnost podniku a na jeho úspěšnost. Různá schopnost 

jednotlivých podniků se vyrovnat s těmito vlivy, představuje zásadní faktory ovlivňující 

úspěšnost podniku. 

 

Na prvním stupni zkoumá analýza faktory a tendence vzdáleného okolí, které leží zpravidla 

mimo podnik a obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování.  Podnik prakticky nemá 

bezprostředně možnost aktivně tento stav ovlivňovat, může však svým rozhodnutím na ně 

aktivně reagovat, připravit se na určité alternativy a tím ovlivnit nebo změnit směr svého 

vývoje. (10, s. 16) 

 

2. 2 Pest analýza 

 

Za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory Politické 

a legislativní, Ekonomické, Sociální, kulturní a Technologické. Analýza se právě proto 

označuje jako PEST.  

 

Tento přístup identifikuje klíčové trendy a vlivy, zajímá se o to, jaké vnější vlivy budou na 

různé organizace působit a jaké zde budou odlišnosti. (6, s. 43) 

 

Skupiny v sobě zahrnují řadu faktorů makrookolí, které různou měrou ovlivňují podnik. 

Důležitost jednotlivých faktorů se pro odlišná odvětví, podniky a různé situace může lišit. 
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2. 2. 1 Politické a legislativní faktory 

Při analýze legislativních faktorů jednotlivých zemí nabývá velkého významu role státu. 

Existuje řada zákonů, právních norem a vyhlášek, které nejen vymezují prostor, kde se 

podniká, ale upravuje i samo podnikání. (6, s. 43) 

 

Mezi tyto faktory patří stabilita zahraniční a národní politické situace, členství země 

v Evropské unii apod., představují pro podniky významné příležitosti, ale současně i ohrožení.  

Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřednictvím daňových zákonů, 

protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany životního 

prostředí a mnoha dalších činností na ochranu lidí apod. 

 

Existence řady zákonů, právních norem a vyhlášek nejen vymezuje prostor pro podnikání.  

Upravuje i podnikání a může významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. 

Zejména pro aktivity národních podniků mířících za hranice země pak mají význam politické 

vztahy s ostatním světem. (10, s. 17) 

 

2. 2. 2 Ekonomické faktory 

Vyplívají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického rozvoje a jsou 

charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je při rozhodování významně ovlivněn vývojem 

světových trendů.  Bezprostřední vliv na plnění cílů podniku, jsou míra ekonomického růstu, 

úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. Míra ekonomického růstu 

ovlivňuje postavení podniku na trhu tím, že přímo vyvolává rozsah i obsah příležitostí, ale i 

hrozeb, které pro podnik vznikají. 

 

Ekonomický růst vede ke zvýšení spotřeby, zvyšuje příležitosti na trhu, ale i opačně pokud 

ekonomika stagnuje. Podobně úroveň úrokové míry působí na celkovou výnosnost podniku a 

ovlivňuje skladbu použitých finančních prostředků a tím, že určuje cenu kapitálu, významně 

ovlivňuje investiční aktivity podniku, tedy rozvoj podniku. Obdobný bude i vliv inflace, která 

je jedním ze základních ukazatelů charakterizujících stabilitu ekonomického vývoje.  Vysoká 

míra inflace může negativně odrazit v intenzitě investiční činnosti. Dalším indikátorem je 

devizový kurz (ovlivňuje podniky, které mají bohaté zahraniční aktivity), který ovlivňuje 

konkurenceschopnost podniku na zahraničních trzích. Jednotlivé ekonomické faktory lze 

těžko prezentovat odděleně, neboť mezi nimi existuje úzké souvislosti a vazby. Zachycení 
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těchto souvislostí a promítnutí jejich vlivů na podnik, odhadu a predikce vývojových tendencí 

v této oblasti, pak představuje důležitý úkol, jehož řešení je součástí tvorby strategii. 

 

Státní poptávka po určitých výrobcích či službách může tvořit, podporovat, zvyšovat anebo 

omezovat řadu tržních příležitostí.  Znalost a schopnost predikce strategii a záměry státu 

v určitých oblastech trhu mohou pomoci podniku vyhnout se nepříjemným konfrontacím se 

záměry státních podniků jako konkurentů. Významný je i vliv mezinárodní ekonomické 

situace. (10, s. 17 a 18) 

 

2. 2. 3 Sociální a demografické faktory  

Je užitečné analyzovat působení těchto faktorů, protože sociální faktory mohou výrazně 

ovlivňovat nejen poptávku po službách a zboží, nabídku, ale i ochotu pracovníku. 

(6, s. 42) Tyto faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva a jeho 

strukturou. Změny v demografické struktuře vyvolávají prostory pro různá odvětví podnikání.  

Životní styl obyvatelstva se odráží ve způsobu využívání volného času, stylu oblékání apod.  

 

I oblast životního prostředí se stává důležitým faktorem ovlivňující jejich rozhodování. 

Podniky jsou tlačeni měnit své výrobky, technologické postupy, zajistit likvidaci použitých 

produktů apod. Nejen z těch to důvodů se oblast ekologie vyčleňuje pro analýzu makrookolí 

do samostatné kategorie. (10, s. 18) 

 

2. 2. 4 Technologické a ekologické faktory 

Aby se podnik vyhnul nekonkurenceschopnosti a prokázal inovační činnost, musí být 

informován o technických a technologických změnách. Změny v této oblasti mohou 

dramaticky ovlivnit okolí, v němž se podnik pohybuje. 

 

Předvídavost vývoje technologického rozvoje se může stát činitelem zvýhodnění podniku. 

Souhrnná analýza technických a technologických změn představuje studie očekávaných vlivů 

nových technologii jak na stav okolí, tak na konkurenční pozici. Jako příklad může sloužit 

povinnost podniku investovat do technologii chránící životní prostředí nebo snížení 

energetické náročnosti strojů. (10, s. 18) 

 



 

16 

 

2. 3 Porterova analýza konkurenčních sil 

 

Konkurenční síly bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Patří mezi 

ně konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli i dodavateli a 

schopnost přikládat kvalifikované pracovníky. Konkurenční prostředí je dáno specifickými 

podmínkami a konkurenční situací daného oboru. 

 

Společnost v atraktivním odvětví se může dostat do potíží působením konkurenčních sil, kdy 

agresivním chováním svých konkurentů může být dostána do nepříznivé pozice. Proto musí 

společnost v průběhu procesu tvorby strategie věnovat dostatečnou pozornost analýze 

konkurenčních sil působících v daném odvětví.  

 

Druhým krokem je analýza orientována na jednotlivé konkurenty. Cílem obou částí je získat 

„obraz“ konkurenčního prostředí, který by vytvářel užitečnou výchozí základnu pro 

zpracování strategie. Přestože má každé odvětví své vlastní specifické konkurenční 

charakteristiky, podstata konkurenčních sil v jednotlivých odvětví je natolik podobná, že pro 

posouzení konkurenční situace v odvětvích lze použít jednotný analytický nástroj. 

 

K řešení tohoto problému přispěl M. Porter svým modelem pěti sil, jež je nástrojem pro 

zkoumání konkurenčního prostředí. Model slouží k pochopení sil, které v tomto prostředí 

působí a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska budoucího vývoje největší 

význam a které mohou být strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. Pro 

společnost je důležité rozpoznání těchto sil, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně, a pokud je to 

možné, změnit jejich působení. (10, s. 47) 

 

Konkurence na trhu je obecně funkcí pěti sil: 

1) Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními společnostmi, ovlivněné 

jejich strategickými tahy a protitahy směřujícími k získání konkurenční výhody. 

2) Konkurenční síly vyplývající z hrozby substitučních výrobků společností v jiných 

odvětvích. 

3) Konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví. 

4) Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů. 

5) Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících. 
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Obrázek 1 Model pěti sil 

 

       Zdroj: (10, s. 48) 

 

2. 3. 1 Rivalita mezi konkurenčními společnostmi 

Intenzita této síly vyplývá z energie, kterou soupeřící společnosti vynakládají na snahu o 

získání lepší tržní pozice. Sledovanými faktory v této oblasti jsou: 

 počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí, 

 míra růstu trhu, 

 vysoké fixní náklady, 

 diferenciace produktů, 

 globální zákazníci. (10, s. 49) 

 

2. 3. 2 Hrozba substitutů 

Identifikování substitutů znamená vyhledání jiných produktů, které mohou splnit tutéž funkci 

jako produkt daného odvětví. (7, s. 24) 

 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví, jež si mohou firmy v odvětví se ziskem 

účtovat. Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější, pak budou 

někteří kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního výrobku. 
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Z tohoto důvodu se věnuje zvýšená pozornost především společnosti působící v oblasti, kde je 

možno nalézt substituty. Často se stává, že substitutem může být i produkt společnosti v 

jiného odvětví. Konkurenční síla je determinována následujícími faktory: 

 relativní výše cen substitutů, 

 diferenciace substitutů, 

 náklady na změnu. 

 

2. 3. 3 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících barierách vstupu na trh a reakcí 

vstávajících účastníků.(7, s. 3) Limituje ceny produkce a vyvolává investice do vstupních 

bariér s cílem odradit potenciální konkurenty. Existuje více vstupních bariér: 

 úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, 

 technologie a speciální know-how, 

 kapitálová náročnost, 

 Legislativní opatření a státní zásahy. 

 

2. 3. 4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou uplatnit převahu při vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví. 

Hrozbou je, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu dodávaných statků a služeb. Vlivní dodavatelé, 

tak mohou z odvětví neschopného kompenzovat růst nákladů zvýšením vlastních cen zvýšit 

ziskovost. Pokud si jsou jisti svou pozicí. 

 

Do této oblasti jsou zahrnuti jednak dodavatelé surovin a ostatních materiálových vstupů, ale 

také poskytovatelé kvalifikované pracovní síly. Ovlivňuje náklady na vstupy, tedy na 

suroviny, technologii apod. Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká když: 

 je-li vstup pro odběratele důležitý, 

 je-li počet dodavatelů omezen na několik velkých podniků, 

 jsou-li příslušné vstupy diferencované či jedinečné, 

 nejsou-li odběratelé důležitými zákazníky dodavatele. (10, s. 51) 
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2. 3. 5 Vyjednávací síla kupujících 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí cenu dolů, usilují o dosažení vyšší kvality nebo 

lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě, kdy výrobci vedeni snahou získat 

zakázku, se budou vůči sobě chovat tvrdě. Kupující mohou své silné pozice využívat k získání 

výhodnější ceny, ale také dalších výhod (lepší kvalita, lepší platební podmínky, garance). Vliv 

každé skupiny odběratelů v odvětví závisí na řadě charakteristických rysů její tržní situace a 

na relativní důležitosti jejich nákupů v odvětví v porovnání s jeho celkovým objemem.  

 

Tato síla tedy ovlivňuje zejména ceny, za které může podnik prodávat, ale zároveň také 

působí i hrozba ze strany substitutů. (7, s. 25, 27) V následujících situacích se vyjednávací 

síla kupujících stává významnou: 

 málo zákazníků nakupuje velká množství, 

 obor se skládá z velkého počtu podniků s malou vyjednávací silou, 

 produkt podniku je značně standardizován, 

 nákupy jednoho zákazníka představují významné procento odbytu, 

 nakupovaný produkt nepředstavuje důležitý vstup, 

 pro kupujícího je ekonomicky výhodnější nakupovat od více dodavatelů. 

 

V různých odvětvích je síla výše zmíněných pěti sil rozdílná. Tam, kde je síla všech pěti sil 

významná, lze očekávat nižší výnosnost (a naopak). Změna jedné z pěti sil může vyvolat 

významnou změnu ostatních sil. (10, s. 50 až 56)  

 

2. 4 SWOT analýza  

 

SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých míst a schopnost vyrovnat se změnami, 

které nastávají v  prostředí. Analýza se skládá ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb (Opportunities, Threats), které 

přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-

právní, ekonomické, sociálně – kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). 

 

Po provedené analýze OT následuje analýza SW- silné stránky a slabé stránky (Strenghts, 

Weaknesses), která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, 
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materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 

managementu aj.). (3, s. 104) 

  

Obrázek 2 SWOT 

 

    Zdroj: (10, s. 91)  

 

Uplatnění SWOT analýzy má za cíl rozvíjet silné stránky a potlačovat slabé stránky 

a současně být připraven na potenciální příležitosti. Má-li SWOT analýza plnit v procesu 

tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení 

vlivů, k predikci vývoje trendů, faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich 

vzájemných souvislostí. (10, s. 91) 

 

SWOT analýza může být velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha analýz (analýzy 

konkurence, strategických skupin atd.) a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy 

prostředí firmy a jejich schopnostmi. Analýza může být také využita k identifikaci možností 

dalšího využití unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí firmy. 

 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní. I přes vytýkané 

nedostatky je SWOT analýza velmi oblíbeným nástrojem analytiků k analýzám silných a 

slabých stránek společnosti, díky svým schopnostem identifikovat tyto stránky společnosti. 

(3, s. 104) 
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2. 5 Účetní výkazy 

 

Máme dva základní druhy výkazů a to rozvahu a výkaz zisku a ztrát, které představují 

základní účetní dokumenty. Rozvaha je sestavena k určitému datu a výkaz zisku a ztrát se 

sestavuje vždy za určité období. 

 

2. 5. 1 Vzájemné vazby mezi účetními výkazy 

Rozvaha – zachycuje dvojí pohled na majetkovou podstatu společnosti, pohled věcný 

a pohled kapitálový. Poskytuje informace o složení majetku a kapitálové struktuře k určitému 

datu. Aktiva jsou soupisem veškerého majetku podle jeho složení v peněžní, vyjádření. Pasiva 

jsou soupisem veškerých vlastnických nároků na tento majetek, rozdělení na nároky majitelů 

a nároky věřitelů. Pro součet všech složek aktiv a pasiv neustále platí AKTIVA=PASIVA. 

 

Výkaz zisku a ztrát -  je účetní sestava poskytující informace o tom, jak za určité období 

vznikl zisk případně ztráta. Výkazem zisku a ztrát zachycujeme výnosy a náklady na veškeré 

výkony za účetní období. Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a 

účelové vyjádření prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti. Výnosy dávají přehled, 

jaké množství peněz společnost během určitého období získala. Rozdíl výnosů a nákladů 

představuje výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). 

 

Účetní výkazy spojují účetnictví s analytickými informačními a rozhodovacími procesy. 

Účetnictví má být nápomocno nejen manažerům podnikatelských subjektů, ale řadě dalších 

zájemců (investorům, věřitelům atd.) při jejich rozhodování. Z teoretického hlediska, lze 

analyzovat okolnosti omezující či zkreslující vypovídací schopnost účetních dat. Jedná se 

zejména o: 

- Vykazování hodnot v účetnictví na základě historických cen. 

- Vliv inflace. 

- Změny v ekonomické prostředí a legislativě. 

- Neurčitost účetních dat. 

- Problém srovnatelnosti účetních výkazů v čase či v rámci oboru. 
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Uživatelé účetních výkazů a jejich informační potřeby 

Informace, které se týkají finančního stavu firmy, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 

přicházející do kontaktu s danou firmou. Jsou to především: 

- Investoři. 

- Manažeři. 

- Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé). 

- Zaměstnanci. 

- Banky a jiní věřitelé. 

- Stát a státní orgány. 

 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé 

a operativní finanční řízení firmy. Znalost finanční situace společnosti jim umožňuje 

rozhodovat se optimálně při získávání finančních zdrojů, zajišťování optimální majetkové 

struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních 

prostředků apod.  

 

Obchodní partneři se zaměřují na to, zda firma bude schopna hradit své závazky, aby 

v případě finančních potíží, případně bankrotu, neměli potíže s vlastním zajištěním.  

 

Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o likviditu společnosti a o její finanční 

stabilitu, o to zda jim bude její cenný papír splacen a v dohodnuté výši. 

 

Stát a státní orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu firem se státním majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci.  

 

Primárními uživateli finančně účetních informací obsažených ve finančních výkazech 

společnosti jsou akcionáři, kteří poskytují společnosti kapitál. Investoři využívají finanční 

informace o společnosti ze dvou hledisek: 

- Investičního. 

- Kontrolního. 
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Investiční hledisko - představuje využití informací pro rozhodování o budoucích investicích, 

tzn. Pro výběr portfolia cenných papírů, které odpovídající požadavkům investora na riziko 

kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu atp. Hlavní zájem akcionářů se 

soustřeďuje na míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

 

Kontrolní hledisko - uplatňují akcionáři vůči manažerům firmy, jejíž akcie vlastní. Zajímají se 

o stabilitu a likviditu firmy, o disponibilní zisk, na němž ve většině případů závisí výše jejich 

dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů zajišťují trvání a rozvoj firmy. 

 

Společnostem není stanovena povinnost poskytovat informace, ale konkurence při získávání 

úvěrů způsobuje, že firma odmítající vydat informace o své finanční situaci sama sebe 

vyřazuje anebo znevýhodňuje při získávání úvěrů. 

 

Účetní závěrka 

Účetní závěrka je podle §18 odst. 1 ZOÚ nedílný celek a tvoří ji: 

- Rozvaha (bilance), 

- Výkaz zisku a ztráty, 

- Příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod 

písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 ZOÚ.  

Údaje pro sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty se čerpají ze zůstatků: 

- Syntetických účtů. 

- Skupinových syntetických účtů (syntetické účty končící nulou). 

- Analytických účtů. 

2. 5. 2 Účetní výkazy 

Účetní výkazy se ukládají z rozvahy, která popisuje stav aktiv a pasiv. Dále pak z výkazu 

zisku a ztrát. Tyto části budou popsány níže. 

 

2. 5. 2. 1 Rozvaha 

Údaje v účetních výkazech a v příloze k výkazům jsou uváděny za běžné i minulé 

období, brutto stav vyjadřuje majetek v ocenění dle zákona o účetnictví. Ve sloupci korekce 

jsou uváděny opravné položky se znakem mínus. Netto stav vyjadřuje majetek po korekci, tj. 

brutto mínus korekce.  
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Nevýhodou rozvahy je statický charakter, rozvaha je sestavována k určitému okamžiku. 

V okamžiku, kdy analyzujeme, už je stav majetku a závazků, vlastního kapitálu jiný. 

 

Tabulka 1 Struktura aktiv a pasiv 

I. I. 

II. II.

III. III.

Dlouhodobý nehmotný majetek Základni kapitál

Rozvaha

AKTIVA PASIVA

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál

Dloudobý hmotný majetek Kapitálové fondy

Finanční investice Fondy ze zisku

Výsledek hospodaření ( +zisk/-ztráta)

Oběžná aktiva Cizí zdroje

Časové rozlišení Časové rozlišení

Aktiva celkem Pasiva celkem  

Zdroj: (2, s. 32) 

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou zobrazením dvou základních stránek téhož ekonomického 

jevu: 

- Stavu aktiv a pasiv (rozvaha), 

- Výsledek dosažených používání aktiv a pasiv za určité období (výkaz zisku a ztrát). 

 

2. 5. 2. 2 Výkaz zisku a ztráty 

Umožňuje sledovat tvorbu výsledovky hospodaření, podává přehled o nákladech a výnosech 

za jednotlivé činnosti a slouží pro hodnocení schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál. 

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztrát 

vznik závazků (zvýšení dluhů). snížení či zánik dluhu

Snižuje zisk za účetní období a tím i vlastní 

kapitál, jiným způsobem než jeho 

odčerpání vlastníky

Zvýšuje zist za účetní období a tím i vlastní 

kapitál jiným způsobem než vkladem 

vlastníků

Náklady                               (vstupy) Výnosy                               (výstupy)

jsou snížením ekonomického prospěchu 

během období a projeví se buď :

jsou zvášním ekonomického prospěchu 

během účetního období a projeví se buď :

snížením (úbytek, spotřeba) aktiv v 

peněžním i nepeněžním vyjádření,

zvýšením (přírůstkem) aktiv v peněžním i 

nepeněžním vyjádření,

 

Zdroj: (2, s. 52) 

 

Výkaz zisku a ztráty dává informace o finanční výkonnosti neboli efektivitě podniku za dané 

období. Výkaz zisku a ztráty, nebo také výsledovka, podrobně popisuje jedinou rozvahovou 
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položku, tedy dosažený zisk (ztrátu) za běžný rok. Výsledovka má za úkol podrobně 

nahlédnout do struktury výsledku hospodaření a zjistit, které náklady a výnosy ovlivnily 

vytvoření dosaženého zisku, nebo dosažené ztráty, za dané účetní období. Čistý zisk, nebo 

ztráta, je rozdílem mezi výnosy a náklady, které zahrnují i daň ze zisku. Výsledovka je tedy 

měřítkem toho, do jaké míry přispívá firma svojí činností v daném období k růstu bohatství 

svých vlastníku. Dále nám pak ukazuje, které z provedených transakcí podniku přispěly ke 

zvýšení vlastního kapitálu prostřednictvím výnosu (výstupu), a které naopak výši vlastního 

kapitálu snížily prostřednictvím nákladu (vstupu) v daném období. 

 

Výsledovka je uspořádána ve vertikální (stupňovité) formě a nalezneme v ní náklady členěné 

podle druhu a účelu, výnosy podle jednotlivých zdrojů. Výstupem výsledovky je provozní 

výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření z běžné činnosti 

a mimořádný výsledek hospodaření. 

Náklady se člení: 

- Dle nákladových druhů. 

- Dle účelu. 

Základním principem vykázání nákladů je jejich souvislost s konkrétními výnosy. Výsledek 

hospodaření zjištěný ve výkazu zisku a ztráty se pak převede do rozvahy, kde tvoří 

samostatnou položku vlastního kapitálu. 

 

2. 5. 3 Vypovídací schopnost rozvahy  

Je ovlivňována následujícími podmínkami: 

a) Využívání historických cen (pořizovací cena a vlastní náklady): historické ceny neberou v 

úvahu vývoj tržních cen ani majetkových účastí. Historická cena tedy vyjadřuje účetní 

operace v odlišné kupní síle v porovnání se současným stavem. 

b) Technika oceňování investičního majetku. 

c) Technika oceňování zásob: metoda oceňování ve skutečných nebo průměrných cenách 

ovlivňuje vykázanou hodnotu oběžných aktiv. 

d) Oceňování pohledávek: pohledávky, které jsou upravené o opravné položky z hlediska 

jejich návratnosti na sporné, nedobytné nebo pochybné pohledávky. 

e) Některé položky, které mají vnitřní finanční hodnotu, nejsou ve výkazech zohledněny 

vůbec: jedná se například o hodnotu kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců. 
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f) Srovnatelnost údajů: dle §8, odst. 2 Zákona o účetnictví je možné provádět změny způsobů 

oceňování, postupu odpisování, postupu účtování, uspořádání položek účetní závěrky a 

obsahové vymezení těchto položek účetnictví a účetní závěrce z důvodů věrného zobrazení 

předmětu účetnictví. 

 

Problém při uplatňování principu historických cen pro oceňování aktiv v účetnictví spočívá 

v úrovni těchto cen vyjádřenou tržními podmínkami existující v době pořízení příslušných 

položek aktiv. Použitá hodnota je výsledkem již v minulosti přijatých rozhodnutí. 

 

2. 5. 3. 1 Omezení vypovídací schopnosti účetních výkazů 

Zásadním problémem je vypovídací schopnost účetních výkazů. Řada položek v účetnictví 

nepředstavuje reálné ocenění (zůstatková cena, velikost rezerv, stav zásob apod.). Vybrané 

okolnosti omezující či zkreslující vypovídací schopnost účetních dat: 

- Vykazování hodnot na základě historických cen. 

- Vliv inflace. 

- Změny v ekonomickém prostředí a legislativě. 

- Neurčitost účetních dat. 

- Problém srovnání účetních výkazů v čase či v rámci oboru. 

 

Údaje v rozvaze neodrážení přesně aktuální hodnotu společnosti. Účetní metodika ve většině 

zemí používá jako základ pro oceňování aktiv historickou hodnotu, to znamení že původní 

pořizovací cena zcela nezobrazuje současnou hodnotu aktiv a pasiv společnosti. Tuto situaci 

nezmění i fakt, že hodnota aktiv je pravidelně upravována o odpisy. 

 

Účetní výkazy pracují vždy s údaji, které se vztahují k minulosti. Zároveň tedy pracuje 

i s rizikem, že údaje zachycené ve výkazech nejsou již v dnešní době aktuální. 

 

2. 5. 3. 2 Vykazování hodnot v účetnictví na základě historických cen 

Každý účetní výkaz musí nezbytně pracovat s údaji, které se vztahují k minulosti. Tedy 

pracuji s rizikem, že údaje, v nich zachycené, nejsou již v dnešní době aktuální, tedy ztrácí 

vypovídací schopnost. 
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2. 5. 3. 3 Vliv inflace 

Je obtížné stanovit, kdy začíná inflace, proto se v této souvislosti používá, že účtujeme 

v podmínkách měnících se cen. Inflace snižuje kupní sílu peněz a do účetnictví se přenese 

díky používání peněžních jednotek jako univerzálního měřítka hodnoty. Problém tohoto 

měřítka v době inflace spočívá na faktu, že její kupní síla není konstantní, tedy její vypovídací 

schopnost v době kolísá v závislosti na kupní síle. V závislosti na tom, jak se mění cenová 

hladina, mění se i objem zboží a služeb, které lze koupit za peněžní jednotku. U různých 

druhů aktiv, pasiv, výnosů a nákladů se vliv inflace projevuje různou měrou.  

 

2. 5. 3. 4 Neurčitost účetních dat 

Stejně jako v každém jiném oboru, i v účetnictví platí, že nic není jisté a vždy se setkáváme s 

riziky odchylky našich předpokladu od skutečnosti. Každý předpoklad budoucího 

ekonomického vývoje je v účetních výkazech založen na pravděpodobnosti odvozené z 

minulých zkušeností, údajů a také logické úvahy. To způsobuje jistou míru neurčitosti. 

Některá zachycení neurčitosti se však dají ošetřit pomocí principu opatrnosti. Podle tohoto 

principu je, v případě alternativních hodnot složek účetních výkazu a jejich oceňování je 

zvolena taková hodnota, která má nejméně příznivý dopad na vykazovaný výsledek 

hospodaření a výši vlastního kapitálu. Vycházíme tedy z faktu, že je pro firmu výhodnější 

použít při odhadu budoucího vývoje opatrnější variantu, tedy méně rizikovou a bezpečnější. 

 

2. 5. 3. 5 Problém srovnatelnosti účetních výkazů v čase nebo v rámci oboru 

Tento problém se vyskytuje tam, kde neplatí jednotlivé normy a předpisy pro tvorbu účetních 

výkazů a kde do řešení vstupují i další různé metodiky na vyjádření věrného obrazu 

skutečnosti v účetnictví. Problémem je srovnání jedné firmy v časové posloupnosti. 

Podmínkou srovnatelnosti firem není jen srovnatelnost účetnictví, ale i věcná srovnatelnost 

v oboru, velikosti firmy, srovnatelnost technologii, výstupů a okruhu zákazníků. Z toho 

důvodu je velmi složité srovnávat společnosti v časových řadách. (2, s. 10 až 80) 
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2. 6 Kralickův quick test 

 

Kralickův quick test se skládá ze soustavy čtyř ukazatelů, na základě nichž pak hodnotíme 

situaci ve společnosti. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu společnosti. Druhé dvě 

rovnice hodnotí výnosovou situaci společnosti. 

Jednotlivé vzorce: 

R1 (kvóta vlastního kapitálu) = vlastní kapitál / aktiva celkem  

R2 (doba splacení dluhu z cash flow) = (cizí zdroje – peníze – účty v bankách) / provozní 

cash flow 

R3 (rentabilita tržeb) = EBIT / aktiva celkem 

R4 (rentabilita aktiv) = provozní cash flow / výkony 

Výsledky, které vypočteme, přiřadíme budovou hodnotu dle tabulky číslo 3: 

 

Tabulka 3 Hodnocení Kralickova quick testu 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body

R1 < 0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3

R2 < 3 3,0 - 5,0 5,1 - 12,0 12,1 - 30,0 > 30

R3 < 0 0,0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15

R4 < 0 0,0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1  

                Zdroj: (9, s. 80)  

 

Vyhodnocení společnosti je pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční 

stabilitu společnosti. Hodnocení finanční stability společnosti se provede takto – sečte se 

bodové hodnocení R1 a R2, které se podělíme 2.  Následně se zhodnotí výnosová situace 

společnosti. Hodnocení výnosové situace společnosti se provede takto – sečte se bodové 

hodnocení R3 a R4, které se podělí 2. V posledním kroku se hodnotí celková situace. 

Hodnocení celkové situace se provede takto – sečtou se bodové hodnocení finanční stability a 

výnosové situace a podělí se 2. (5, s. 76 a 78) 

 

Interpretace výsledků bodového hodnocení je následující. Hodnoty pohybující se na úrovní 3 

bodů prezentují společnost, která je bonitní. Hodnota v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu a 

hodnoty nižší než 1 signalizují potíže společnosti ve finančním hospodaření. (9, s. 80)  
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2. 7 Rizika 

 

Nauka o rizicích tvoří dvě provázané disciplíny, jež mají mnoho společného, ale liší se 

v náplni a cílech: 

 Rizikové inženýrství (risk engeneering) – se zabývá technickými stránkami problémů 

rizik a jejich hodnocením, součástí rizikového inženýrství je analýza rizik. 

 Management rizik (risk management) – zabývá se ekonomickými přístupy 

k problémům vystaveným nejistotám nebo neurčitostem. 

Je někdy obtížné tyto obory rozlišit nebo nadřadit jeden druhému. Bez rizikového inženýrství 

by nebylo možné analyzovat rizika, ale naopak bez rizikového managementu by práce 

rizikových inženýrů nedávala smysl.  

 

Rozlišení obou oborů se zobrazuje i v jejich cílech – stručně, lze říci, že cílem je: 

 Rizikové inženýrství – dává podklady k rozhodování o riziku. 

 Management rizika – ovládat riziko a rozhodovat o něm, tvoří cesty a postupy vedoucí 

:   - k omezení nebo vyloučení dopadů nepříznivých událostí na nejbližší příjemce 

rizik, 

- k využití nejistot ve svůj prospěch.  

Pojem riziko údajně pochází ze 17. století v souvislosti s námořní dopravou. Riziko je 

odvozeno od italského slova „risico“, které označovalo úskalí, kterému se museli mořeplavci 

vyhnout. Později se začalo užívat v souvislosti s vystavením nepříjemným okolnostem. Až 

později se objevuje význam ve smyslu možné ztráty, jako výsledek nepříjemné situace. 

 

V dnešní době již víme, že rizikem se rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či 

zničení, případně nezdaru při podnikání. (13, s. 15 až 16) 

 

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice pojmu riziko. Definice jsou různé:  

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty nebo nezdaru. 

 Různorodost možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

 Odchylky od skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost různého výsledku, odlišného od očekávaného výsledku. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle. (tzv. čisté riziko). 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 
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 Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzn. Spekulativní riziko). 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. Investiční riziko). 

 

S rizikem jsou spojeny dva pojmy: 

 Neurčitost výsledků – výsledek musí být nejistý. 

 Alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí. 

 

Riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. „Finanční teorie nejčastěji 

definuje riziko jako kolísavost (volatilitu) finanční veličiny, okolo očekávané hodnoty 

v důsledku změn řady parametrů.“ (11, s. 90 až 93), 

 

Riziko při podnikatelské činnosti je třeba hodnotit ze dvou stran, a to: 

1) pozitivní – naděje vyššího zisku anebo naděje vyššího úspěchu, 

2) negativní – nebezpečí horších hospodářských výsledků, či dokonce bankrot. 

 

Každý člověk má k riziku jiný vztah. Hodnocení rizik je ovlivněno subjektivním vnímáním 

každého jedince. Někteří lidé riziko vyhledávají, jiní se mu bude snažit vyhnout. Vnímání 

rizika v podnikatelském subjektu obecně uvádějí tři přístupy k riziku: 

 Averze – snaha vyhnout se rizikovým projektům a preference ty, která zaručují 

příznivé výsledky bez rizik nebo s minimálními riziky. 

 Reverze k riziku – vyhledáváni rizika, se snahou využití spekulativních rizik. Vybírá 

projekty s vyšším rizikem, u kterých se nabízí vyšší zisk, ale je zde i velká míra rizika 

ztráty. 

 Neutrální postoj – rovnovážný postoj ve vnímání rizika, tedy rovnováha mezi averzí 

a sklonem k riziku. (13, s. 193) 

 

2. 7. 1 Základní pojmy 

Aktivum – je vše, co má pro subjekt nějakou hodnotu. Dělí se na hmotná a nehmotná. Je 

charakterizována hodnotou aktiva. Ta je vyjádřena objektivně (např. pořizovací cena) nebo 

subjektivně (dle důležitosti).  
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V úvahu při hodnocení aktiva se musí brát: 

1) pořizovací náklady, případně jiná hodnota aktiva, 

2) důležitost aktiva, 

3) rychlost odstranění případné škody. 

 

Hrozba (nebezpečí) – je síla, událost, aktivita nebo osoba, která může způsobit ztrátu.  

Ztráta, která působí na aktivum se nazývá dopad hrozby. Základní charakteristikou hrozby je 

její úroveň (síla). Ta se dá hodnotit dle: 

 nebezpečí – schopnost způsobit škodu, 

 přístup – pravděpodobnost působení hrozby, 

 motivace – zájem ohrozit aktiva. 

Zranitelnost – je vlastnost, která udává míru možnosti vzniku hrozby. Je charakterizována 

svou úrovní. Tato úroveň se hodnotí podle faktorů: 

 citlivost – náchylnost na vznik hrozby, 

 kritičnost – důležitost. 

Protiopatření – je činnost, která má za úkol předejít vzniku škody nebo zmírnění vzniklé 

škody. Je charakterizováno vzhledem k analýze rizik efektivitou, která vyjadřuje účinnost 

protiopatření a náklady na eliminaci škody/hrozby. (11, s. 70) 

 

2. 7. 2 Kategorie a klasifikace rizik 

Třídění rizik je při řízení velmi důležité, protože tak může subjekt získat o riziku lepší 

představu a může se po jejich identifikaci proti nim i bránit. 

 

2. 7. 3 Klasifikace rizik 

Rizika lze odlišit dle jejich vlastností a charakteristik. Podle těchto odlišností je lze rozdělit: 

 Hmotné riziko – projevuje se tak, že je určitým způsobem lze měřit.  

 Nehmotné riziko – souvisejí s duševní činností či nečinností. 

 Spekulativní riziko – riziko, které vzniká tehdy, když je motivem zisk. Toto 

riziko, žádný pojistitel nikoho nepojistí. 

 Čisté riziko – je riziko, jehož každá realizace znamení nepříznivý výsledek. 
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 Systematické riziko – toto riziko, je ovlivněno několika projekty a nedá se 

regulovat. 

 Nesystematické riziko – vztahuje se na jeden konkrétní projekt a je na 

ostatních nezávislí. 

 Pojistitelné a nepojistitelné riziko – oba pojmy se používají tam, kde lze toto 

riziko přenést na třetí osobu. 

 

2. 7. 4 Kvantifikace rizik 

Rozumí se tím úsek analýzy rizika, kde se „numericky hodnotí a popisuje možné realizace 

scénářů nebezpečí“. (13, s. 151) 

 

 Cílem je:   - odhadnout četnost a závažnost ztrát, které mohou nastat, 

- Dle priority rizika (jejich hodnot). 

Do numerického popisu jsou kvantifikace dvojího druhu: 

- absolutní kvantifikace – riziko je vyjádřeno pravděpodobnostní hodnotou 

ztráty, které je vyjádřena v peněžní hodnotě, počtu životů atd. 

- relativní kvantifikace – riziko vyjádřenu poměrovou hodnotou vztahující se ke 

zvolené nebo někým určenému základu. 

V kvantifikaci rizik se uplatňují dva odhady 

 analytické odhady – na základě matematicko-statistické a pravděpodobnostní analýzy, 

vycházející z modelování. Většinou se jedná o absolutní kvantifikaci, 

 empirické odhady – jsou založeny na zkušenostech. Jedná se o relativní kvantifikaci. 

Kvantifikační postupy označujeme jako analytické tehdy, pokud v nich převládají 

matematicko-statistické a pravděpodobnostní modely. Empirické postupy, jsou označeny 

postupy uplatňující především zkušenosti hodnotitelů a rozhodovatelů. 

 

Jakékoliv kvantifikace jsou ovlivněny dostupnými informacemi, povahou rizika a případně 

také motivací analýzy rizika.  
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Největší obtíží při kvantifikaci rizika je nejčastěji v nedostatku spolehlivých vstupních dat. 

Cílem kvantifikace rizika ovšem není zhodnocení minulosti, ale odhad budoucnosti. (13, s. 

151 a 152) 

 

2. 8 Analýza rizik 

 

Analýza rizik je první krok v procesu řízení rizik. Jedná se o proces, který definuje 

hrozby, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopady na aktivum. Cílem je minimalizace 

možných škod. K minimalizaci rizik jsou potřebné informační podklady, které se získají 

analýzou rizik, díky které získáme podklady pro rozhodování. 

Na začátku analýzy rizik, bychom si měli položit otázky: 

- Jaké nepříznivé události mohou nastat? 

- Jaká je pravděpodobnost jejich výskytu? 

- Jaké škody mohou nastat, při nepříznivé události? 

 

Pomocí těchto otázek, lze následně stanovit korky, které bude analýza rizik zahrnovat. Jedná 

se o: 

1. „identifikace aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, 

2. Stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich významu pro subjekty, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 

subjektu, 

3. Identifikace hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit 

negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst, které mohou umožnit působení hrozeb, 

4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. (11, s. 70) 

 

2. 8. 1 Metody analýzy rizik 

Při analýze rizik se využívají dvě základní metody k jejich řešení. Jedná se o metody 

kvantitativní a kvalitativní, které slouží k vyjádření veličin analýzy rizik. Je možno použít i 

jejich kombinaci. 
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2. 8. 1. 1 Kvalitativní metody 

Tyto metody jsou postaveny na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na 

pravděpodobnosti, že nastane daná událost. 

 

Rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, jednou z možností je obodování v rozsahu 1 až 10 

nebo určení pravděpodobnosti v intervalu <0;1>, další možností je i slovní popis rizika apod. 

Úroveň je nejčastěji určována kvalifikovaným odhadem, tedy tyto metody jsou jednodušší a 

rychlejší, ale i více subjektivní. 

 

Přináší to problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů 

nutných k eliminaci hrozby. Tím že chybí jednoznačné finanční vyjádření, nelze tedy přesně 

určit přijatelnost finančních nákladů nutných k eliminaci hrozby. 

 

2. 8. 1. 2 Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na matematickém výpočtu míry rizika z frekvence výskytu hrozby 

a jejího dopadu. Využívají číselné ocenění, v případě pravděpodobnostního vzniku události, 

tak i při ocenění dopadu dané události. Vyjádření dopadu rizika je nejčastěji ve finančních 

prostředcích. 

 

Kvantitativní metody, jsou více exaktní než kvalitativní metody, jejich provedení vyžaduje 

více času a úsilí, na druhou stranu poskytují finanční vyjádření rizik, které pro jejich zvládání 

výhodnější. 

 

Nevýhodou kvantitativních metod je kromě jejich náročnosti na provedení a zpracování 

výsledků často vysoce formalizovaný postup, který může vést k tomu, že nebudou postihnuta 

specifika posuzovaného subjektu. Což může vést k jeho vysoké zranitelnosti z důvodů 

značnému počtu formálních dat, které zahltí hodnotitele. 

 

Při provádění kvantitativní analýzy rizik se obvykle používají speciální programy, které často 

disponující databází informací, ve kterých je metodika a postup provádění analýzy rizik již 

zapracován. (11, s. 70) 
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2. 8. 1. 3 Kombinované metody 

Kombinované metody vycházejí z číselných údajů, které mají za cíl díky kvalitativnímu 

hodnocení přiblížit se realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní metody. 

(11, s. 108 až 111) 

 

2. 8. 2 Rozhodování o riziku 

Analýza rizika napomáhá k rozhodování, tedy toto rozhodnutí usnadňuje, nikoliv umožňuje, 

protože rozhodnout se lze i bez analýzy. Z tohoto důvodu nelze syntetizovat do univerzálního 

schématu. Vždy se jedná o rozhodování za nejistoty nebo neurčitosti. 

 

Cílem rozhodování je zjištění jak optimalizovat portfolio rizik projektu z pohledu 

zúčastněných osob.  

 

Východiskem pro rozhodování jsou informace o ohrožených částech, o zdrojích nebezpečí a o 

nebezpečných scénářích, které rozhodovatel získá ze závěrů analýzy rizik. Současně se musí 

vzít v úvahu, že hlediska se liší podle toho, zda jde o rozhodování strategické nebo operační. 

Operační rozhodnutí je vždy větší přesností, naproti tomu strategické rozhodnutí pracuje 

s odhady. 

 

V rozhodování o riziku se uplatňují vnitřní a vnější faktory, které jsou často vzájemně 

propojeny. Podstatné je, že žádný takový faktor se nemůže hodnotit izolovaně, ale vždy se 

musí brát v úvahu vzájemné souvislosti těchto faktorů. 

 

Rozhodování o riziku musí být preventivní, tedy takové, které se zabývá možnými 

realizacemi scénářů nebezpečí. Volí postupy dříve, než jsou k dispozici údaje o jednotlivém 

nebezpečí. Naproti tomu reaktivní rozhodování probíhá tehdy, pokud se již scénáře nebezpečí 

začali realizovat. (13, s. 230 až 237) 

 

2. 8. 3 Postupy rozhodování o riziku 

Při rozhodování o riziku obvykle postupujeme ve dvou krocích: 

1) Rozhodování o nebezpečí – zabývá se částmi projektu a zdroji nebezpečí. Volíme buď: 

 Antihazarding – volba postupu, který vylučuje realizaci nebezpečí. 
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 Dehazaring – opatření omezující nebezpečí, například eliminace některých nebezpečí 

vhodným organizačním nebo technickým opatřením nebo omezení množství realizace 

některých nebezpečí. 

2) Jestli se rozhodneme pro dehazaring a nebezpečí přijmeme, tak máme další dvě volby – 

vlastní rozhodování o riziku: 

 Antirisking – spočívá v odstranění rizika, případně přenesení na třetí osobu. 

 Derisking- spočívá ve snížení hodnoty celkového rizika. 

 

2. 8. 4 Řízení rizik 

Je proces, při němž se úsek řízení snaží zamezit působení již existujících i budoucích faktorů 

a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů. Naopak umožňují 

využít příležitosti. Tento proces zkoumá rizika, která analyzuje a kvantifikuje. Jejich 

vyhodnocení má za cíl, navrhnout možná řešení, která by pomohly eliminovat účinky těchto 

nežádoucích vlivů. (11, s. 112) 

 

Řízení rizik zahrnuje (4, s. 61 až 64):  

1. analýzu rizik, 

2. rozhodování o riziku, 

3. monitorování a dokumentace rizik. 

 

2. 9 Charakteristika společnosti  

 

Tato část diplomové práce je zaměřena na popis společnosti DINA-HITEX, spol. s. r. o. 

Seznámení se společností, bude pomocí základních informací o předmětu podnikání. 

 

2. 9. 1 Představení společnosti 

Informace, kterými je popsána společnost DINA-HITEX, spol. s. r. o. jsou volně dostupné na 

internetových stránkách společnosti. 
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Obrázek 3 Areál společnosti DINA – HITEX, spol. s r. o.  

 

Zdroj: (11)  

 

 Název společnosti – DINA-HITEX, spol. s.r.o. 

 Sídlo společnosti – Ždánská 987, Bučovice, PSČ 685 01 

 Právní forma společnosti – Společnost s ručeným omezeným 

 Předmět podnikání – Výroba a prodej jednorázových ochranných pomůcek 

z netkaných textilií 

 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku – 13. Srpna. 1992 

 Identifikační číslo společnosti - 469 65 661 

 Internetové stránky společnosti – http://www.dina-hitex.com 

 E-mail společnosti - info@dina-hitex.com 

 Základní kapitál společnost – 60 526 000 Kč, který je splacen v 100% výši (24) 

 

2. 9. 2 Historie společnosti  

Společnost byla založena 13. srpna roku 1992. V téže době nakoupila technologie na výrobu 

zdravotnických a hygienických výrobků z netkaných textilií. 

V roce 1998 byla uvedena do provozu nová výrobní hala, díky které vzrostla výrobní 

kapacita. 

 

O dva roky později tedy v roce 2000 bylo do provozu uvedeno klasifikované čisté prostory 

třídy „D“ o rozloze 500m
2 

. Díky tomuto prostředí se rozšířil výrobní sortiment o sterilní 

operační pláště a jednorázové operační krytí. V témže roce bylo dokončeno zavádění systému 

jakosti dle normy ISO 9002, certifikace ISO 46 002 a certifikátu opravňující používání 
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označení CE pro všechny výrobky společnosti. Certifikáty udělila certifikační společnost DET 

NORSKE VERITAS. 

 

V roce 2004 společnost zavedla systém kvality managementu EN ISO 9001:2000 

a management životního prostředí EN ISO 14001:1996. Vybudovali i moderní kancelářské 

prostory a byl postaven nový skald o rozloze 1 500m
2
. 

 

V roce 2005 bylo vybudováno nové čisté prostory třídy „D“ a třídy „C“. Dále bylo 

vybudováno, vlastní ETO sterilizace splňující požadavky EN ISO 11 135. Díky této lince se 

sortiment výrobků rozšířil o plastové produkty, gázový program, kity včetně jednotlivých 

komponentů, procedurální sety, centrální žilní katétry a hemodializační katétry. 

 

2. 9. 3 Současný stav společnosti  

V současnosti, společnost DINA-HITEX, spol. s.r. o. zaměstnává kolem 200 zaměstnanců. Je 

jedním z největších zaměstnavatelů pro obec Bučovice. Obec Bučovice leží na kraji 

Ždáňského lesa. 

 

Společnost vyrábí spotřební zdravotnický materiál. Má zavedeny integrovaný systém řízení 

jakosti a enviromentu dle norem ISO 13 485:2003 a ISO 14 001:2004.  

Kromě výrobků určených pro zdravotnictví vyrábí společnost široký sortiment zboží pro 

průmysl a kosmetiku. Nosným výrobním programem firmy je produkce jednorázových 

sterilních a nesterilních zdravotnických prostředků. 

 

Bariérový systém vyvinutý firmou je tvořen širokým spektrem produktů od jednoduchých 

roušek až po speciální jednoúčelové procedurální sety. Ty společnost sestavuje na míru, 

potřebám jednotlivých zákazníkům. Nejčastěji se jedná o výrobu, která je velkou měrou 

realizována formou manuální práce. Z tohoto důvodu je věnována vysoké pozornost 

odbornému proškolení pracovníků, po celou dobu jejich působení ve společnosti. 

 

Společnost DINA-HITEX,spol. s. r. o. nově zřídila pobočky v Trenčíně na Slovensku a další 

pobočku v Polsku ve městě Bielsko-Biala. 
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2. 9. 4 Zákazníci  

Výrobní sortiment společnosti se dá rozdělit z hlediska zákazníků do tří kategorií: 

1. Zdravotnictví – oblečení z netkané textilie pro pacienty, lékaře a ošetřující personál, 

nemocnice, ústavy, pečovatelská zařízení, obchody s medicínskými potřebami. 

2. Průmysl – ochranné pomůcky použitelné v potravinářství. 

3. Kosmetika – čepce a návleky z netkaných textilií pro konečné spotřebitele. 

  

2. 9. 5 Výrobky  

Společnost má přes 400 druhů výrobků. Nejvíce druhů výrobků má společnost v kategorii 

zdravotnictví, kde je přes 300 druhů výrobků. V ostatních kategorii je kolem 35 druhů 

výrobků. (18) 

 

2. 9. 6 Organizační struktura společnosti 

Ve společnost DINA-HITEX, spol. s.r.o. je vytvořena organizační struktura, která sestavuje 

pracovníky do útvarů podle podrobnosti úkolů, zkušeností a kvalifikace. Statutárním orgánem 

společnosti je jednatel, jemuž jsou podřízeni, vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů. 

Společnost má dva jednatele. Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně.  

 

Obrázek 4 Organizační struktura společnosti 

 

      Zdroj: (43)  
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3. Praktická část práce 

 

3. 1 PESTE analýza 

 

3. 1. 1 Politické a legislativní faktory 

Společnost DINA-HITEX,spol. s. r. o, podniká především na trzích Evropské unie, kam 

vyváží skoro 70% své produkce, která řadí svobodný pohyb zboží a kapitálu mezi základní 

principy jejího založení. Tato svoboda je omezena z důvodu požadavků výjimek a 

přechodových opatření pro jednotlivé členské, ale i postupnické státy, přes tyto komplikace je 

díky uvedeným principům umožněno podnikat v rámci celé Evropské unie. Omezujícím 

faktorem jsou legislativní omezení trhů, které je nutno splnit pro vstup do odvětví.  

 

Česká republika má své zákony, které musí společnosti dodržovat. Konkrétně se jedná 

o zákony: 

- 123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- 526/1990 Sb. Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

- 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen, ve znění pozdějších předpisů 

- 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§ 58) 

 

K výše uvedeným zákonům jsou i prováděcí vyhlášky, konkrétně: 

- 336/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 

prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá 

nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- 154/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 

implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 
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Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

- 316/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné 

zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku. 

- 501/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby 

ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření 

a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení 

vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách 

zdravotnických prostředků). 

- 356/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění 

technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování 

zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení 

- 11/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným 

rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na 

trh. 

 - 100/2012 Sb. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách 

zacházení s nimi  

 

Dalším úskalím je i cenová regulace, která je stanovena v cenových předpisech Ministerstva 

zdravotnictví. 

- 3/2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen zdravotnických 

prostředků. 

- 2/12-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví seznam 

zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce 

Výše zmíněné legislativní nároky jsou zákony, které musí společnost dodržovat pro vstup na 

český trh. 

 

 Dále se musí společnosti řídit i evropskými nařízeními, které musí jednotlivé podniky 

splňovat. Jedná se o právní předpisy Evropské unie. Konkrétně se jedná o:  

- 93/42/EHS Směrnice Rady o zdravotnických prostředcích, v konsolidovaném znění 

- 90/385/EHS Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, v konsolidovaném znění 
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- 98/79/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických 

prostředcích in vintro, v konsolidovaném znění 

- 2003/32/ES Směrnice Komise, kterou se zavádějí podrobné specifikace, pokud jde 

o požadavky stanovené ve směrnici Rady 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky 

vyrobené s použitím tkání zvířecího původu 

- 2005/50/ES Směrnice Komise o nové klasifikaci endoprotéz kyčelního, kolenního 

a ramenního kloubu v rámci směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích 

- 2002/364/ES Rozhodnutí komise o společných technických specifikacích pro diagnostické 

zdravotnické prostředky in vitro 

- 2010/227/EU Rozhodnutí Komise o Evropské databance zdravotnických prostředků 

(Eudamed). (34) 

 

Základem fungování vnitřního trhu EU, a tím i volného pohybu zboží, je zajištění volné a 

spravedlivé soutěže na trhu. Tato soutěž je někdy omezena státy, které používají své regulační 

pravomoci k ochraně vlastních producentů před konkurencí z ostatních členských států. 

  

Rozdílné národní požadavky na výrobky jsou jednou z hlavních překážek volného pohybu 

zboží v EU. Zatímco překážky typu cel nebo daní z dovozu se již v EU podařilo téměř 

odbourat, řada dalších překážek stále přetrvává. Čelní místo mezi nimi zaujímají nejrůznější 

požadavky kladené na dovážené či vyvážené výrobky, jako jsou rozměry, složení, značení 

apod. Každý stát má velké množství požadavků na výrobky, jejichž cílem je např. ochrana 

spotřebitele nebo životního prostředí. Je-li výrobek uveden na trh pouze v jednom členském 

státě, když vyhoví místním technickým normám a vše je v pořádku. Jakmile však má být 

distribuován do dalších zemí, mohou se objevit problémy.  

 

S rozdíly národních předpisů ohledně požadavků na výrobky a problémy s tím spojenými se 

EU potýká již řadu let a v průběhu času se na tomto poli dospělo k dvěma způsobům řešení. 

Prvním z nich je harmonizace (sjednocování) národních předpisů členských států EU pro 

jednotlivé druhy výrobků. Tento způsob na jedné straně zaručuje volný pohyb výrobků po 

unijním trhu a na druhé straně zaručuje vysokou míru ochrany. Druhým nástrojem je princip 

vzájemného uznávání. Princip vzájemného uznávání se aplikuje na výrobky, které nejsou 

harmonizovány. Základním východiskem principu vzájemného uznávání je následující 

myšlenka: je-li zboží dobré pro spotřebitele jednoho členského státu, je dobré i pro 
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spotřebitele z ostatních členských států a musí v nich být proto umožněn prodej tohoto zboží. 

(36) 

 

Společnost DINA-HITEX,spol. s r. o v posledních letech začíná zajímat o vývoz mimo 

evropskou unii.  S tímto vývozem by jí mohla pomoci i Exportní strategie ČR, která má 

českým vývozcům otevřít nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Strategie je 

postavena na třech základních pilířích:- zpravodajství pro export, 

- rozvoj exportu, 

- podpora obchodních příležitostí. 

 

Projekty jsou naplňovány prostřednictvím série konkrétních opatření. Exportní strategie 

přistupuje k proexportním činnostem relativně široce. Zaměřuje se na činnosti a postupy vztah 

k exportním procesům, ale i související a navazující politiky státu. Na jednotlivé pilíře a 

projektové části navazuje Akční plán pro export a internacionalizaci, jehož předmětem je 

organizační zajištění implementace exportních karet a jejich vzájemné vazby. 

 

Jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro 

české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány na 

základě růstového potenciálu. Je třeba podotknout, že země EU stále představují a v budoucnu 

budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. Snahou je zaměřit se na udržení 

stávajících pozic a další rozvoj těchto pozic především v segmentu malých a středních 

podniků. (16) 

 

Strategie definuje 12 prioritních zemí – Brazílie, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská 

federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam a jmenuje rovněž skupinu zájmových 

zemí, kterých je 25 (Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, 

Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, 

Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, Švýcarsko a Thajsko). (15) 

 

3. 1. 1 Ekonomické faktory 

Současný stav ekonomického prostředí byl ovlivněn celosvětovou hospodářskou krizí, která 

způsobila zpomalení hospodářského růstu České Republiky a projevila se nejen ve finančním 
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sektoru. Pokles poptávky, snížení exportu a zvýšení nezaměstnanosti, to jsou jedny z hlavních 

dopadů celosvětové hospodářské krize.  

 

Hrubý domácí produkt vykazoval rostoucí tendenci. V roce 2008 se však objevil vliv 

hospodářské krize, která v první fázi zasáhla finanční sektor a jejíž vliv v ostatních sektorech 

se naplno projevil až v roce následujícím. Po mírném oživení ekonomiky očekává Česká 

národní banka v roce 2011 pokles HPD, jehož příčinu vidí zejména v doznívání hospodářské 

krize, která některá odvětví plně zasáhne teprve v tomto roce (příkladem je stavebnictví). 

V roce 2012 se, ale opět projevila doznívající vlivy finanční krize. Dle predikce na roky 2013 

a 2014, který vytvořila Česká národní banky by mělo HDP pozvolna růst. (14) 

 

Tabulka 4 Vývoj HDP 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HDP [%] 2,1 3,8 4,7 6,5 7 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,3 0,2 1,9  

            Zdroj: (22) 

 

Dalším ukazatelem je inflace. Inflace měla v letech 2003 až 2008, měla rostoucí tendenci. 

Česká republika se v té době nacházela ve fázi ekonomického růstu, který byl doprovázen 

posilováním koruny vůči euru. Na přelomu roku 2008 a 2009 však došlo k poklesu HDP, 

který zpomalil posilování koruny a přispěl k růstu inflace. Na jejím rapidním nárůstu v roce 

2008 se však podepsaly daňové reformy vlády z předcházejícího roku, především úprava 

nepřímých daní, která obsahovala zvýšení snížené sazby HDP z 5 % na 9 %, zvýšení daně na 

tabákové výrobky a zavedení ekologické daně. 

 

Tabulka 5 Vývoj inflace 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflace [%] 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3
 

             Zdroj: (23) 

 

Námi vybraná společnost obchoduje převážně ze státy používající Euro, ale  

i s Velkou Britanii. V této zemi nepřešli na Euro jako ve většině zemí Evropské unie, ale 

ponechala si svoji národní měnu, kterou je libra. Vývoj měnového kurzu v námi sledovaném 

období má klesající trend, tedy posílení koruny vůči zahraničním měnám. Tento trend se 

zastavil v roce 2008, kdy cely svět zasáhla ekonomická krize a měny rapidně poklesly. Svého 
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minima dosáhly v roce 2011. V následujícím roce koruna oslabila, a tedy zahraniční měny se 

stály dražšími. 

 

Tabulka 6 Kurzy měn 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kurz CZK/EUR 34,08 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14

Kurz CZK/GBP 54,77 49,04 46,05 47,05 43,55 41,58 40,62 31,42 29,70 29,49 28,35 31,02

Kurz  EUR/GBP 1,61 1,59 1,45 1,47 1,46 1,47 1,46 1,26 1,12 1,17 1,15 1,23  

            Zdroj: (25)  

 

Z důvodů již několikrát zmiňované hospodářské krize se muselo šetřit na finančních zdrojích 

pro zdravotnická zařízení. Tyto zařízení jsou odběrateli výrobků, které vyrábí společnost 

DINA-HITEX,spol. s.r.o. Dopad úsporných opatření byl ve snížení počtu nemocničních 

zařízení, od roku 2005 bylo zrušeno 6 nemocničních zařízení. Dalším úsporná opatření, 

spočívá ve snížení počtu lůžek. Počet lůžek se od roku 2005 do roku 2011 snížil o necelých 5 

000 lůžek. Dále se snížil počet hospitalizovaných pacientů od roku 2005 a to o necelých 

70 000 pacientů. (17) 

 

Tabulka 7 Zdravotnická zařízení v ČR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

195 191 192 192 191 189 189

65 022 64 174 63 662 63 263 62 992 62 219 60 336

6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9

32,8 35,3 34,6 39,1 45,1 44,7

2 223 2 184 2 187 2 164 2 165 2 155

Prům. trvání 1 případu prac. nesch. 

Hospitalizace v nemocnicích

Hospital. pacienti celkem v tis.

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A 

ZDRAVOTNÍCI V ČR

Nemocnice

Lůžka v nemocnicích 

Lůžka v nemocnicích na 1 000 obyv.

Pracovní neschopnost

 

          Zdroj: (42) 

 

3. 1. 2 Sociální prostředí 

Významné jsou také demografické vlivy, jako je počet a stáří obyvatelstva. Skladba 

obyvatelstva je důležitá, z pohledu budoucích pracovníků, ale samozřejmě i z pohledu 

potenciálních kupujících. V současné době, tedy ke dni 30. září 2012 žije v České republice 

10 496 672 obyvatel. V Jihomoravském kraji z toho žije 1 166 313 obyvatel. 
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Populace v České republice stárne. Za posledních 6 let se zvýšil věkoví průměr o necelý rok. 

V jihomoravském kraji je nastolen stejný trend jako v celé republice, tedy populace 

stárne podobným tempem jako v celé České republice. 

 

Tabulka 8 Obyvatelstvo v ČR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10 234 092 10 266 646 10 322 689 10 429 692 10 491 492 10 517 247 10 496 672

40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8

1 130 358 1 132 563 1 140 534 1 147 146 1 151 708 1 154 654 1 166 313

40,8 40,9 41,1

Počet obyvatel v ČR 

Průměrný věk 

obyvatel ČR

Počet obyvatel v 

Jihomoravském kraji 

Průměrný věk 

obyvatel 

Jihomoravského  

         Zdroj: (31) 

 

Nezaměstnanost a průměrná mzda 

Vývoj nezaměstnanosti od roku 2005 do roku 2008 v Jihomoravském kraji má ve sledovaném 

období pozitivní trend. V roce 2009 se však dle předpokladů projevil vliv hospodářské krize a 

došlo k nárůstu registrované nezaměstnanosti o více než dva procentní body. Registrovaná 

nezaměstnanost v Okrese Vyškov je nižší než registrovaná 

nezaměstnanost v Jihomoravském kraji o jeden procentní bod. 

 

Tabulka 9 Nezaměstnanost 

Měřicí 

jednotka
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Česká republika

Míra registr. Nezaměstnanosti % 8,88 7,67 5,98 5,96 9,24 9,57

Jihomoravský

Míra registr. Nezaměstnanosti % 10,21 8,82 6,92 6,83 10,59 10,87 9,80

Okres Vyškov

Volná pracovní místa 261 597 672 433 136 193 170

Míra registr. Nezaměstnanosti % 8,72 6,87 4,88 5,19 9,71 9,22 8,84

Uchazeči na 1 volné místo % 15,80 5,59 3,50 5,66 32,60 22,56 24,85

Průměrná pracovní neschopnost % 5,69 7,62 5,47 5,15 4,22 3,63 3,45  

                 Zdroj: (37) 

 

S nezaměstnaností souvisí i dosažené vzdělání obyvatel. V Jihomoravském kraji ve 

sledovaném období je nastolen klesající trend žáků na základních i středních školách. Přibývá 
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ovšem žáků na Vyšších odborných školách. Na vysokých školách je počet žáků stabilní a to 

kolem 40 000 studentů. 

 

Tabulka 10 Školství 

2008/2009 2009/2010 2010/2011

33 181 34 615 36 377

88 365 85 711 84 974

17 957 17 557 16 920

41 673 40 997 39 001

4 703 4 442 4 263

533 522 513

3 322 3 397 3 737

38 936 40 181 40 076

Školní roky 

Předškolní vzdělávání

Základní vzdělávání

Středoškolské vzdělání

Vysokoškolské studium

obory odborného vzdělání na středních školách 

(bez nástavbového studia)

obory nástavbového studia

Vzdělávání v konzervatořích

Vyšší odborné vzdělávání

gymnázia

 

                         Zdroj: (41)  

 

S úrovní dosaženého vzdělání a oborem, ve kterém se pracuje, souvisí platové podmínky. Ve 

společnosti DINA-HITEX, spol. s. r. o, je největší počet zaměstnanců se středoškolským 

vzděláním. Zaměstnanci na nejvyšších pozicích má společnost vysokoškolsky vzdělané. 

Platovou hranici 20 000 Kč přesáhla průměrná hrubá mzda v České republice v roce 2007. 

V Jihomoravském kraji průměrná hrubá mzda tuto hranici přesáhla již v roce 2005.   

 

Tabulka 11 Mzdy v ČR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 864 24 436

20 272 21 583 23 303 25 109 25 700 26 223 24 651

17 362 18 194 19 552 21 110 21 141 21 550 21 826

17 557 18 628 19 969 21 287 21 621 22 139 21 238

Česká republika

Jihomoravský kraj

Sledované období

Průměrná hrubá mzda (kč)

Česká republika

Jihomoravský kraj

Medián mezd (kč)

 

                   Zdroj: (33), (40)  

 

V následující tabulce číslo 12 jsou uvedeny mzdy v odvětvích, která jsou typická pro 

Jihomoravský kraj. Jak lze vidět nejvíce si vydělají zaměstnanci ve vzdělávání. Hned za tímto 

odvětví je zdravotní a sociální péče.  

 

Ovšem této výše, zaměstnanci společnosti DINA HITEX, spol. s.r.o., nedosahují a nelze 

předpokládat výraznější růst. 
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Tabulka 12 Mzdy v Jihomoravském kraji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 272 21 583 23 303 25 109 25 700 26 223 24 651

17 557 18 628 19 969 21 287 21 621 22 139 21 238

z toho v odvětví: zemědělství, lesnictví a rybářství 13 020 13 694 14 655 16 528 16 556 17 055

průmysl 16 569 17 782 19 236 21 147 21 753 22 273

stavebnictví 16 332 17 386 19 071 20 995 22 576 22 704

velkoobchod a maloobchod;

opravy a údržba motorových 

vozidel

15 631 15 711 18 034 19 056 19 621 19 819

vzdělávání 17 612 18 993 20 023 21 112 22 152 22 155

zdravotní a sociální péče 17 225 18 549 19 477 20 031 21 656 22 675

Sledované období v Jihomoravském kraji

Průměrná hrubá měsíční mzda celkem (Kč)

Medián mezd (Kč)

 

        Zdroj: (30)   

 

3. 1. 3 Technické, technologické a ekologické prostředí 

Všeobecná modernizace a rozvoj techniky přispívají k efektivnějším, ekologičtějším 

a rychlejším pracovním postupům ve všech oborech. Rozhodující jsou zejména technologie a 

postupy, které minimálním způsobem znečišťují životní prostředí, které bývají nejdražšími a 

výrazným způsobem nenarušují ráz krajiny a šetří energie.  

 

Problémem obecně není nedostatek moderních technologií, ale spíše jejich finanční náročnost. 

Proto mnoho podniky, žádá o evropské dotace anebo dotace ze státního rozpočtu, aby zvýšili 

svou konkurenceschopnost.  

 

K dosažení evropských dotací, může posloužit státní příspěvková organizace CzechInvest, 

která je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, která posiluje 

konkurenceschopnost prostřednictvím získáváním zahraničních investic z oblasti 

výroby, strategických služeb a technologických center. 

Co se týče ekologie, tak společnost má ve svých prostorách dezinfekční linku. V tomto 

zařízení se manipuluje s nebezpečnými látkami. Je přísně sledována, aby případný únik plynu 

ethylenoxidem nepoškodil životní prostředí.  

Jedním z aspektů ekologie je i likvidace již použitých výrobky, případně jejich alternativní 

využití. 

Společnost DINA-HITEX, spol. s.r.o. čerpá dotaci z evropských fondů, na projekt rozvoj 

společnosti prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie. (37) 
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3. 1. 4 Shrnutí PESTE analýzy: 

V této části je stručně popsán obsah předchozí kapitoly. 

 

3. 1. 4. 1 Politické a legislativní faktory  

Tyto faktory mají velký vliv na společnosti v daném odvětví podnikání. Pro společnosti jsou 

tyto faktory neovlivnitelné a musí se jejich vlivu přizpůsobit. V České republice se 

společnosti musí řídit českou legislativou, ale i nařízeními z Evropské unie. 

 

Příležitostí pro společnosti může být exportní strategie České republiky, která by měla otevřít 

nové trhy a poskytnou jim podporu ze strany státu. 

 

3. 1. 5. 2 Ekonomické faktory  

Současný stav ekonomického prostředí byl ovlivněn celosvětovou hospodářskou krize. 

Jedním z důsledků této krize je snížení výdajů státního rozpočtu.  Pro zdravotnictví bylo toto 

snížení od roku 2005 do roku 2011 částky 1,55 miliard Kč. (28) 

To mělo za následek snižování počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních a zmenšení počtu 

hospitalizovaných pacientů.  

 

Převážná část produkce společnosti je určena pro export, tedy její obchod se uskutečňuje 

v cizí měně. Oslabování české koruny je pro obchodování v zahraničí příznivé, vzhledem 

k jeho zlevnění. Na druhou stranu, společnost, která dovážejí potřebné suroviny pro svou 

výrobu ze zahraničí, tak těmto společnostem se jejich dovoz prodražuje. 

 

Pro převod cizí měny na Českou korunu, ale i obráceně, by se mohlo využít opcí, kde 

s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v 

budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu, nebo kdykoli od okamžiku pořízení emise 

do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem 

druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu. (20) 

 

3. 1. 5. 3 Technické, technologické a ekologické prostředí 

Nové technologie jsou ekologičtější než stávající, ale tím i finančně náročnější. Pro jejich 

pořízení je potřeba velkých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se společnost snaží získat 

podporu z evropských fondů.  
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Získáním moderních technologii vzroste konkurenceschopnost společnosti. To je důvodem, 

proč je vyžadována modernizace, i když společnost nemá potřebné finanční prostředky pro 

nákup moderních technologii a hledá alternativní zdroje financování. 

 

Jako konkurenční výhodu, lze chápat i to, že použitý výrobek lze následně využít k jiné 

činnosti. Využití netkaných textilií je široké a tak následné použití by bylo možné využít 

v zemích, které nemají přísná nařízení o nakládání se zdravotnickým materiálem. 

 

3. 2 Porterova analýza 

 

3. 2. 1 Rivalita mezi konkurenčními společnostmi 

Intenzita a způsob konkurence mezi jednotlivými společnostmi na trhu se projevuje 

především prostřednictvím cenové války. Díky pozitivnímu trendu v odvětví je intenzita 

soupeření vysoká. Kromě cenové války je pro podnik důležitým nástrojem k dosažení 

úspěchu i diferenciace produktu. 

 

K hlavním konkurentům společnosti DINA-HITEX,spol. s. r. o. se řadí výrobní podniky se 

stejným nebo obdobným sortiment výrobků. Při analyzování konkurence je nutné dále brát v 

úvahu, zda konkurující instituce jsou malé a střední organizace či velké společnosti. Dle počtu 

zaměstnanců (přibližně 200 zaměstnanců) patří DINA-HITEX,spol. s. r. o. do kategorie 

středně velkých společností.  

 

Dle názoru majitele společnosti patří mezi největší konkurenty společnosti DINA-

HITEX,spol. s.r.o. v České republice patří společnosti: 

 Mölnlycke Health Care, s.r.o. – Karviná 

 Lohmann & Rauscher, s.r.o. – Slavkov u Brna 

 PANEP, s.r.o. – Rosice 

 MEDICA FILTER , spol. s.r.o. – Kašperské Hory 

V obchodním rejstříku jsem ověřil dosahovaný objem produkce tržeb u těchto společnosti a 

zjistil jsem: 
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Tabulka 13 Tržby konkurentů 

Společnosti

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb rok 2011 

(tis. Kč.)

Mölnlycke Health Care, s.r.o 1 864 918

Lohmann & Rauscher, s.r.o 1 370 309

PANEP, s.r.o 164 324 

MEDICA FILTER , spol. s.r.o 60 279 

DINA-HITEX, spol. s.r.o 150 810  

Zdroj: (29), (26), (32), (27) 

 

Výše uvedené společnosti představují nejsilnější konkurenci na českém trhu a patří též ke 

konkurentům DINA-HITEX, spol. s.r.o. na zahraničních trzích, kromě společnosti Medica 

Filter, spol. s.r.o., která se pohybuje pouze na českém trhu. 

 

3. 2. 2 Hrozba substitutů 

Na současné úrovni technického rozvoje je hrozba substitutů málo pravděpodobná. Výrobky, 

které společnost DINA-HITEX, spol. s. r. o. vyrábí, jsou velmi specifické, nákladné na strojní 

vybavení, výrobní prostory apod. Je málo pravděpodobné, že by bylo možné nahradit 

produkty z jiného odvětví. Riziko substitutů je tedy závislé na technologii a inovaci produktů 

společnosti. 

 

3. 2. 3 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Vstup nových společností na tento trh v nejbližší době je málo reálný a to vzhledem k 

vysokým počátečním finančním nákladům na zřízení nové společnosti a propagaci svých 

produktů. Také ve splnění legislativních náležitostí.  Trh je obsazený a jedním s faktorů, které 

snižují hrozbu vstupu je fakt, že trh je obsazen firmami s tradicí a garancí kvality produktů.  

 

Nic méně vlivem technického rozvoje může vzniknout kvalitativně nový substitut, který 

otevře možnost vstupu. 

Jako-li by se nový konkurent dle mého názoru, velmi obtížně vyrovnával s překážkami vstupu 

na trh. 
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3. 2. 4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé dodávají do společnosti suroviny potřebné k výrobě. Mezi tyto suroviny patří:  

- polypropylen, 

- polyetylen, 

- viskóza, 

- adhezivní pásky. 

 

Další potřebnou surovinou jsou netkané textilie, které slouží pro výrobu jednorázového 

zdravotnického materiálu. Netkané textilie se používají k výrobě operačních roušek a setů, 

které tvoří cca 90 -ti % část výrobního sortimentu. 

 

Struktura dodavatelů je tvořena zahraničními dodavateli, které doplňuje jediný tuzemský 

dodavatel, který dodává netkané textilie. Jedná se o Českou společnost PEGAS 

NONWOVENS, s.r.o.  Ostatní suroviny jsou dováženy ze Švýcarska a Španělska. 

 

Postavení dodavatelských společností je průměrná, vzhledem k prodlužujícímu se trendu 

placení jejich pohledávek. Tento trend naznačuje, že dodavatelské společnosti nemají silnou 

vyjednávací pozici k odběrateli. DINA-HITEX,spol. s. r. o. platila své závazky v roce 2010 za 

86 dní, v roce 2011 je tomu již 91 dní, tedy o pět dní později. 

 

Tabulka 14 Doba obratu závazků 

Rok Doba obratu závazků

2010 86,21

2011 91,44  

     Zdroj: Práce autora 

 

3. 2. 5 Vyjednávací síla kupujících 

Společnost DINA-HITEX,spol. s.r.o. vyváží cca 70% své výroby do zahraničí, kde jsou tyto 

výrobky cenově srovnatelné s obdobnými výrobky zahraničních společností na tamních 

trzích. Postavení společnosti na trhu je průměrné, lze tak usuzovat z délky obratu pohledávek, 

která se prodlužuje, tedy společnosti a organizace, které si kupují výrobky, platí stále později. 

V roce 2010 byla doba obratu pohledávek 64 dní, v roce 2011 je tato doba již o 13 dní delší 

tedy 77dní. Tato skutečnost je vyvolána především dopady ekonomické krize ve všech jejich 



 

53 

 

podobách (nižší příspěvky na zdravotní pojištění, snižování životné úrovně, problematická 

dostupnost zdravotní péče pro nízko příjmové rodiny i situace v rozvojových zemích). 

 

Tabulka 15 Doba obratu pohledávek 

Rok Doba obratu pohledávek

2010 64,09

2011 76,89  

    Zdroj: Práce autora 

 

Společnost má šest klíčových zákazníků, kteří tvoří 70% obratu společnosti. Mezi tyto 

společnosti patří: 

- CEMED – Německo 

- Teleflex Medical – Česká republika 

- Kimal - Velká Británie 

- PHARMASET – Francie 

- Dále fakultní nemocnice v České republice – v Ostravě, Plzni, Brně atd. 

 

3. 2. 6 Shrnutí Porterovy analýzy: 

V této části je stručně popsán obsah předcházející analýzy. 

 

3. 2. 6. 1 Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Rivalita mezi společnostmi je vysoká a projevuje se spíše v oblasti reklamy a propagace 

výrobků jednotlivých výrobků.    

 

DINA-HITEX, spol. s.r.o. zaměřuje svou propagaci do osobních prezentací svých výrobků u 

potenciálních zákazníků. 

 

3. 2. 6. 2 Hrozba substitutů 

Této hrozby se společnosti nemusí v nejbližší době obávat. V tomto odvětví se vyrábí 

specifické výrobky, které nelze prozatím nahradit substitutem. 
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3. 2. 6. 3 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Vstup potenciálních konkurentů je minimální. Oblast podnikání společnosti DINA-HITEX, 

spol. s.r. o. je v této době obsazené zavedenými společnostmi. Tyto společnosti by nedovolily 

vstup nových konkurentů do odvětví. 

 

3. 2. 6. 4 Vyjednávací síla dodavatelů a kupujících 

Vyjednávací síla kupujících se zvyšuje rychleji než síla společnosti vzhledem dodavatelům. 

Tento fakt je patrný z délky obratu závazků a pohledávek. Společnost si vylepšila svou pozici 

u dodavatelů, tedy délka obratu závazků se zvýšila o 5 dní, tedy společnost platí později než 

v předcházejícím roce. Délka obratu pohledávek, tedy toho co platí společnosti odběrateli, se 

prodloužila o 13 dní.  

 

Pozice společnosti tedy slábne směrem k odběratelům rychleji, než se zlepšuje její postavení 

vzhledem dodavatelům. Pro společnost je to nepřízniví trend do dalších let podnikání. 

 

3. 3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza společnosti DINA-HITEX,spol. s.r.o. je výčtem závěrů předchozích analýz. 

Výsledky jsou zpracovány do tabulky pro přehlednější orientaci do klasických čtyř oblastí. 

 

Tabulka 16 SWOT 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky  (weaknesses)

Zavedená společnost, s 

dlouhou působností na trhu.
Časová náročnost výroby.

Přispůsobení se zákazníkovy 

(zakázková výroba).

Zahraniční dodavaté (vliv kurzu 

koruny).

Blízký dodavatel netkaných 

textilií.

Velikost jednotlivých zakázek 

(vliv zakázkové výroby).

Certifikace.
Slabá vyjednávacé pozice vůče 

odběratelům a dodavatelům.

Vlastní firemní prostory. Široký sortiment výrobků

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Odbyt do soukromých klinik 

v Neměcku, Rakousku, 

Švýcarsku.

Dovoz levných polotovazů z 

Číny.

Dobávky do Velké Británie. Konkurenční boj.

Dodávky do Perského 

zálivu.

Lidská chybovost nových 

pracovníků.

Automatizace výroby. Legislativní opatření státu.

Exportní politika ČR. E-trendy v nemocnicích.

Využití opce. Kurz koruny.  

      Zdroj: Práce autora   
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Vysvětlení některých pojmů: 

Opce - Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu 

nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem 

stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného 

data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat 

kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy a 

případně jiné proměnné kontrakty. (20) 

 

e-trendy – jsou trendy zadávání zakázek přes internet, kde se vybere nejlepší dodavatel pro 

nemocnici. Tedy odpadá možnost osobní prezentace výrobků. 

 

3. 4 Analýza účetních výkazů 

 

Účetní výkazy jsou veřejně dostupné materiály o společnosti, které lze získat na internetových 

stránkách justice.cz. 

 

3. 4. 1 Analýza aktiv 

Celková aktiva jsou 165 milionů Kč, jsou tvořena stálými aktivy ve výši 80 milionů Kč a 

oběžnými aktivy ve výši 79 milionů Kč. Poměr stálých aktiv ku oběžným 1:1. Vyplývá 

z toho, že se jedná o výrobní společnost, která má velkou část stálých aktiv vázáných ve 

strojích a budovách. 

 

Tabulka 17 Složení aktiv 

AKTIVA  CELKEM 165 541 168 812

Dlouhodobý majetek 80 012 86 279

Oběžná aktiva 78 701 80 831

Aktiva ( v tisících kč.)
Běžné účetní 

období (2011)

Min. úč. období 

(2010)

 

       Zdroj: (44) 

 

Společnost nedrží žádnou hi-tech výhodu. Což vyplývá z položek: nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill atd., kde zmíněné položky jsou 

nulové. 
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Stálá aktiva jsou tvořena z velké části budovami, které tvoří přes 70% stálých aktiv. Další 

část stálých aktiv jsou movité věci a soubory movitých věcí, které tvoří více než 15% stálých 

aktiv.  

 

Tabulka 18 Stálá aktiva 

Min. úč. 

Období

Brutto Korekce Netto Netto 2011-2010
2011

(%)

Dlouhodobý hmotný majetek 137 860 -61 306 76 554 84 362 - 7 808

Pozemky 2 661 2 661 2 661 0

Stavby 70 447 -13 243 57 204 58 512 - 1 308 75

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 60 445 -48 063 12 383 15 383 - 3 000 16

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 282 4 282 3 958 324

Poskytnuté zálohy na DHM 24 24 3 848 - 3 824

Aktiva ( v tisících kč.)

Běžné účetní období

 

     Zdroj: (44) 

 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se nachází zajímavá výše odpisu. Jsou 

odepsány více jak 2/3, což v absolutním vyjádření dělá, že je odepsáno 48 milionů Kč 

z 60 milionů Kč. Což by naznačovalo vyřazení staršího strojního vybavení. Z výkazu zisků a 

ztrát můžeme zjistit, že společnost získala 21 tisíc Kč za prodej odepsaného strojního zařízení. 

Další náznak modernizace, najdeme ve výkaze zisku a ztrát v položce odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, které jsou ve výši 6,034 milionu Kč. 

 

Pokud sečteme Netto položek stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

v letošním a loňském roce tak vidíme, že odpisy by měly být okolo 4 milionů Kč, ale jsou 6 

miliónů Kč. Odpisy jsou vyšší, než dlouhodobý majetek, tedy společnost modernizuje. Tím 

jsme si potvrdili, naše první zjištění o modernizaci a s největší pravděpodobností se jedná o 

leasing. 

 

V položce nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, bylo v roce 2010 3,958 milionu Kč, 

v 2011 roce 4,282 milionu Kč, jde o nárůst a tedy opět o modernizaci. Je poskytnuta velká 

záloha v loňském roce. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, jde vidět razantní 

pokles, kde v loňském roce bylo 3,848 milionu Kč a letos pouze 24 tisíc Kč. Za poklesem 

může stát dokončení stavby či splacení stroje. 
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Společnost má majoritní vliv minimálně ve dvou společnostech, jak jde vidět z podílů 

v ovládaných a řízených osobách. V loňském roce investovali 1,9 milionu Kč a v letošním 

3,458 milionu Kč, aby získali nadpoloviční většinu a mohli ovládat společnost. Tyto 

společnosti nemají za účelem výnosu, jak lze vyčíst z výkazu zisku a ztrát z položky výnosy z 

dlouhodobého finančního majetku, které jsou nulové. 

 

 Oběžná aktiva poklesly o 2 miliony Kč oproti loňskému roku. Oběžná aktiva jsou tvořena 

z více než 50% zásobami a z 46% krátkodobými pohledávkami.  

 

Zásoby se snížily o více jak 6 milion Kč oproti loňskému roku. Společnost si udržuje zásoby 

přibližně na dobu 5 měsíců a váže si v nich finanční prostředky. Materiál poklesl o necelých 

15%, což v absolutním množství je o 4,84 milionu Kč oproti loňskému roku. Počet výrobku 

klesl taktéž o 15%, ale spotřeba materiálu klesla pouze o 2% a tržby poklesly o 1%. 

Společnost tedy zvýšila cenu svých produktů.  

 

Korekce u položky výrobky, které si firma oceňuje sama, činí 271 tisíc Kč, vypovídá o tom, 

že je to neprodejný výrobek, který se musí odepsat z evidence.  

 

Poskytnuté zálohy na zásoby naznačují, že společnost nemá silnou vyjednávací pozici na trhu 

a že jejich postavení dále slábne, protože oproti loňskému roku se tyto zálohy zvýšily téměř 4 

- krát. 

 

Tabulka 19 Oběžná aktiva 

Min. úč. 

Období 

(2010)

Brutto Korekce Netto Netto 2011-2010
2011

(%)

Oběžná aktiva 86 596 -7 895 78 701 80 831 - 2 130

Zásoby 44 193 -2 326 41 867 48 011 - 6 144 53

Materiál 29 757 -2 055 27 702 32 542 - 4 840 15

Nedokončená výroba a polotovary 0 0

Výrobky 13 227 -271 12 956 15 226 - 2 270 15

Poskytnuté zálohy na zásoby 1 209 1 209 242 967

2011 2010 2011-2010
2011

(%)

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 150 810 152 434 - 1 624 1

Aktiva ( v tisících kč.)

Běžné účetní období (2011)

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v účetním 

 

            Zdroj: (44) 



 

58 

 

Dlouhodobé pohledávky společnosti klesy o 59%, v absolutním vyjádření o 0,521 milionu 

Kč oproti loňskému roku. Největší podíl na tomto poklesu mají pohledávky za společníky, 

členy družstva a účastníky sdružení, které klesly o 68%. Jiné pohledávky, ty klesly o 48%. 

Společnost poskytuje dlouhodobé zálohy ve výši 21 tisíc Kč, jedná se o dodavatele, který má 

silnou pozici, dodává něco, co nelze jednoduše nahradit a proto si tohoto dodavatele tímto 

udržuje.  

 

Tabulka 20 Dlouhodobé pohledávky 

Běžné účetní 

období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

Netto Netto 2011-2010 2011(%)

Dlouhodobé pohledávky 362 883 - 521 59

Pohledávky za společníky, členy 

družstva a účastníky sdružení
166 525 - 359 68

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 21 21

Jiné pohledávky 175 337 - 162 48

Aktiva ( v tisících kč.)

 

   Zdroj: (44) 

 

Oproti tomu krátkodobé pohledávky vzrostly o 15% v absolutních číslech o 4,812 milionu Kč 

oproti loňskému roku. Největší část na tomto zvýšení mají pohledávky z obchodních vztahů, 

které vzrostly o 3,389 milionu Kč v procentuálním vyjádření o 11% oproti loňskému roku. U 

této položky je zajímavá velikost odpisu ve výši 5,569 milionu Kč, zde se jedná nejspíše o 

nedobytnou pohledávku. Naznačuje to slábnoucí pozici společnosti na trhu. Dalším činitelem 

byly daňové pohledávky, které vzrostly o 0,545 milionu Kč oproti loňskému roku.  

 

Tabulka 21 Krátkodobé pohledávky 

Min. úč. 

Období 

(2010)

Brutto Korekce Netto Netto
2011-

2010

2011(

%)

Krátkodobé pohledávky 41 981 -5 569 36 412 31 600 4 812 46

Pohledávky z obchodních vztahů 39  370 -5 569 33 801 30 412 3 389

Stát - daňové pohledávky 1 323 1 323 778 545

Krátodobé poskytnuté zálohy 967 967 321 646

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 130 130 89 41

Jiné pohledávky 191 191 191

Aktiva ( v tisících kč.)

Běžné účetní období (2011)

 

Zdroj: (44) 
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V položce náklady příštích období jde vidět vliv modernizace, tato položka vzrostla oproti 

loňskému roku o více jak 5 milionu Kč. 

 

3. 4. 1. 1 Shrnutí analýzy účetních výkazů (aktiv) 

 Společnost si udržuje poměr oběžných aktiv ku stálým aktivům 1:1. Neprovádí 

výzkum a nedrží žádnou hi-tech výhodu oproti konkurenci. 

 Stálá aktiva jsou z největší části tvořena budovami. V samostatných movitých věcech 

a souborů movitých věcí je odepsáno kolem 2/3 celkové hodnoty, což naznačuje 

modernizaci. Tento poznatek si ověříme v položce odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku ve výkazu zisku a ztrát. 

 Společnost má majoritní vliv minimálně ve dvou společnostech. Tyto společnosti 

nemá za účelem zisku, ale nejspíše se jedná o pobočky. 

 Oběžná aktiva jsou tvořena z více než 50% zásobami a z 46% krátkodobými 

pohledávkami.  

 Společnost si udržuje zásoby přibližně na dobu 5 měsíců a váže si finanční prostředky 

v zásobách. Poskytnuté zálohy na zásoby naznačují, že společnost nemá silnou 

vyjednávací pozici na trhu.  

 Dlouhodobé pohledávky poklesly o necelých 60%. Společnost poskytuje dlouhodobé 

zálohy, jedná se o dodavatele, který dodává něco cenného.  

 Krátkodobé pohledávky vzrostly o necelých 5 milionů Kč. Největší část na tom mají 

pohledávky z obchodních vztahů ve výši 3,4 milionu Kč. 

 Náklady příštích období jde vidět vliv modernizace, tato položka vzrostla oproti 

loňskému roku o více jak 5 milionu Kč. 

 

3. 4. 2 Analýza pasiv  

Pasiva celkem jsou ve výši 165 milionů Kč, jsou tvořena vlastním kapitálem ve výši 55 

milionů, který je tvořen nejvíce základním kapitálem společnosti. Cizí zdroje jsou ve výši 108 

milionů Kč, kde nejvyšší položkou jsou bankovní úvěry a výpomoci ve výši 62 milionů Kč. 

Dále pak krátkodobé závazky ve výši 43 milionů Kč. Poměr vlastního kapitálu ku cizím 

zdrojům je 1:2.  
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Tabulka 22 Složení pasiv 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

PASIVA  CELKEM 165 541 168 812

Vlastní kapitál 54 741 53 678

Cizí zdroje 108 505 114 892

Krátkodobé závazky 43 302 42 647

Bankovní úvěry a výpomoci 62 006 67 497  

Zdroj: (44) 

 

Celková pasiva klesla o 3,271 miliony Kč, procentuálně vyjádřeno o necelá 2%. Cizí kapitál 

je vyšší než vlastní kapitál. Základní kapitál společnosti je ve výši 60 milionů Kč. Na 

společnost s ručeným omezeným je to velký základní kapitál, ale v České republice se 

nejedná o nic neobvyklého. Kapitálové fondy jsou v mínusu ve výši necelých 15 -ti milionů 

Kč, to je neobvyklé. 

  

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků naznačují modernizaci. Společnost navýšila 

zákonný rezervní fond / nedělitelný fond o necelých 0,300 milionu Kč, i když je firma ve 

ztrátě.  

 

Tabulka 23 Ocenění 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

2011-

2010

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2 888 1 347 1 541

Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 4 819 4 577 242  

           Zdroj: (44) 

 

Společnost má nerozdělený zisk minulých let, který nerozdělila a uchovává ho pro případ 

nouze. 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období, který velmi poklesl na hodnotu  mínus 

0,478 milionu Kč v tomto roce, v loňském roce jeho výše byla 4,8 milionů Kč. Což je 

způsobeno poklesem aktiv a kapitálových fondů. 
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Tabulka 24 Výsledek hospodaření 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

Výsledek hospodaření běžného účetního obdobý - 478 4 830  

Zdroj: (44) 

 

Společnost si ponechává rezervu ve výši 0,200 milionu Kč, kterou měla i v loňském roce, ale 

smysl této rezervy lze velmi těžko vyčíst.  

 

Dlouhodobé závazky poklesly oproti minulému roku o 34%, v absolutní hodnotě 

1,551 milionu Kč. Tento pokles byl zapříčiněn poklesem odložených daňových závazků o 

necelých 0,800 milionu Kč. Dále poklesly i jiné závazky o 0,750 milionu Kč, na hodnotu 

1,16 milionů Kč. Příčiny tohoto poklesu nelze specifikovat z výkazu. 

 

Tabulka 25 Závazky 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

2011-2010 2011 (%)

Dlouhodobé závazky 2 997 4 548 - 1 551 34

Jiné závazky 1160 1917 - 757

Odložený daňový závazek 1 837 2 631 - 794  

   Zdroj: (44) 

 

Krátkodobé závazky vzrostly o necelých 0,700 milionu Kč. Největší část tvoří závazky 

z obchodních vztahů, které klesly o 1,2 milionu Kč, na hodnotu 24 milionů Kč. Další pokles 

byl u závazků ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení, který se snížil 

o 2 miliony Kč, na hodnotu 3,3 milionů Kč. Závazky k zaměstnancům činily k 31.12.2011 

2,576 milionu Kč. V porovnání s minulým obdobím, došlo k poklesu o přibližně 0,500 

milionu Kč, což mohlo být vyvoláno snížením mezd zaměstnancům anebo snížení počtu 

zaměstnanců. 
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Tabulka 26 Závazky 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

2011-2010

Krátkodobé závazky 43 302 42 647 655

Závazky z obchodních vztahů 24 241 25 463 - 1 222

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení
3 319 5 423 - 2 104

Závazky k zaměstnancům 2 576 2 575 1

Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 3 344 3 925 - 581

Stát - daňové závazky a dotace 579 913 - 334

Jiné závazky 9 604 3 670 5 934  

     Zdroj: (44) 

 

Jediná položka, která vzrostla v krátkodobých závazcích, jsou jiné závazky, které vzrostly 

1,5 - krát oproti loňskému roku, na hodnotu 9,6 milionů Kč, ale nelze určit příčiny tohoto 

náhlého růstu. 

 

Bankovní úvěry celkově poklesly o více než 5 milionu, na hodnotu 62 milionů Kč, ale jejich 

struktura je v neprospěch společnosti. Dlouhodobé bankovní úvěry klesly o 10 milionů Kč, na 

hodnotu 30,6 milionů Kč v procentuálním vyjádření o necelých 25% oproti loňskému roku. 

Krátkodobé bankovní úvěry naproti tomu vzrostly o 4,5 milionu Kč, na hodnotu 31,4 milionů 

Kč v procentuálním vyjádření o 17% oproti loňskému roku. 

 

Tabulka 27 Bankovní úvěry 

Pasiva (v tisících Kč.)

Běžné úč. 

Období 

(2011)

Min. úč. 

Období 

(2010)

2011-2010 2011 (%)

Bankovní úvěry a výpomoci 62 006 67 497 - 5 491

Dlouhodobé bankovní úvěry 30 600 40 650 - 10 050 25

Krátkodobé bankovní úvěry 31 406 26 847 4 559 17  

         Zdroj: (44) 

 

Výdaje příštích období vzrostly o 2 miliony Kč, z hodnoty 0,2 milionů Kč na hodnotu 

2,3 milionů Kč, tyto výdaje se jako úbytek peněžních prostředků projeví v budoucích letech.  

 

3. 4. 2. 1 Shrnutí analýzy účetních výkazů (Pasiv) 

Struktura složení pasiv je v poměru vlastního kapitálu ku cizím zdrojům 1:2. Tedy společnost 

je financována z větší části z cizích zdrojů. Základní kapitál společnosti je ve výši 60 milionů 
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Kč. Na společnost s ručeným omezeným je to velký základní kapitál, ale v České republice se 

nejedná o nic neobvyklého. Značí to dlouholetou existenci společnosti.  

 

Dlouhodobé závazky poklesly, příčina poklesu ale nelze vyčíst. Tedy společnost si zlepšila 

postavení vzhledem k dodavatelům. Krátkodobé závazky vzrostly, je to zapříčiněno zvýšením 

jiných závazků. Tento nárůst nelze vyčíst.  

 

Bankovní úvěry celkově poklesly o více než 5 milionu, na hodnotu 62 milionů Kč, ale jejich 

struktura je v neprospěch společnosti. Dlouhodobé bankovní úvěry klesly o 10 milionů Kč, na 

hodnotu 30,6 milionů Kč. Krátkodobé bankovní úvěry naproti tomu vzrostly o 4,5 milionu 

Kč, na hodnotu 31,4 milionů Kč.  

 

3. 4. 3 Analýza výkazu zisku a ztrát 

Tržby za prodej zboží za rok 2011 jsou nulové, i když v loňském roce byly ve výši 3 tisíce 

Kč. Zřejmě se jednalo o doprodej zboží. 

 

Tabulka 28 Tržby za prodej zboží 

2011 2010

Tržby za prodej zboží 0 3

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

 

       Zdroj: (44) 

 

Pokles výkonů byl rychlejší než pokles tržeb, v procentuálním vyjádření byl pokles tržeb 1%, 

výkony klesly o 5%, vzhledem k inflaci je pokles tržeb problematický. Pokles výkonů je však 

rychlejší a znamená úspory. 

 

Tabulka 29 Obchodní marže 

%

2011 2010 2011

Výkony 148 755 156 930 -8 175 5

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 150 810 152 434 -1 624 1

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

rozdíl 

2011-

2010

 

         Zdroj: (44) 
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Tržby za prodej vlastní výroby a služeb klesly o necelé 2 miliony Kč na hodnotu 

150,8 milionů Kč. Průměrná měsíční tržba je 12,5 milionu Kč. Zásoby a peníze jsou v 

průměrné měsíční výši 3,5 milionu Kč. Tedy společnost průměrně měsíčně vydělá 12,5 

milionu Kč, ale v zásobách a penězích mají jen 3,5 milionu Kč. Tedy společnost má špatnou 

rentabilitu, téměř ¾ tržeb společnost vydává na výkonovou spotřebu a mzdy. 

 

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti činí v roce 2011 zápornou hodnotu ve 

výši 2,081 milionu Kč. Společnost tedy ve sledovaném období prodala hotovou výrobu 

v hodnotě vyšší, než zůstala na skladě z minulého roku. 

 

Tabulka 30 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

2011 2010

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -2 081 4 481

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

 

     Zdroj: (44) 

 

V položce aktivace má společnost ve sledovaném období hodnotu 26 tisíc Kč, S ohledem na 

skutečnost, že se zabývá specifickou výrobou, může se jednat o specifickou výrobu pro 

vlastní spotřebu. 

 

Výkonová spotřeba tvoří 60% tržeb společnosti. Výroba je materiálově a energeticky náročná, 

tato složka tvoří přes 70% výkonné spotřeby. Zbylých 30% tvoří služby. 

 

Tabulka 31 Spotřeba materiálu a služby 

% %

2011 2010 2011 2010

Výkonová spotřeba 90 809 95 504 -4 695

Spotřeba materiálu a energie 67 098 68 506 -1 408 74 72

Služby 23 711 26 998 -3 287 35 39

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

rozdíl 

2011-

2010

 

        Zdroj: (44) 

 

Náklady na služby jsou průměrně ve výši necelé 2 milionů Kč měsíčně, ročně je tato hodnoto 

necelých 24 milionů Kč. Je otázkou za co společnost utratí, tak vysokou částku.  
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Přidaná hodnota, tvoří 39% výkonu společnosti. Přidaná hodnota i výkony, oproti loňskému 

roku klesly. Což je nepříznivý trend. 

 

Tabulka 32 Přidaná hodnota a výkonová spotřeba 

%

2011 2010 2011

Výkony 148 755 156 930

Výkonová spotřeba 90 809 95 504 61

Přidaná hodnota 57 946 61 426 39

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

 

     Zdroj: (44) 

 

Mzdové náklady oproti loňskému roku poklesly o 1,5 milionu Kč, na hodnotu 36,7 milionů 

Kč. Tento pokles naznačuje, že společnost propouštěla anebo snížily platy zaměstnancům. 

 

Tabulka 33 Mzdové náklady 

2011 2010

Mzdové náklady 36 740 38 240 -1 500

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

            Zdroj: (44) 

 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se snížily o necelá 2%, tedy úvaha o 

propouštění je opodstatněná. 

 

 

Tabulka 34 Náklady na sociální zabezpečení 

%

2011 2010 2011

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 793 13 037 -244 2

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

  Zdroj: (44) 

 

Sociální náklady znamenají, že společnost poskytuje svým zaměstnancům benefity. I tento 

ukazatel se snížil, tedy počet osob, které obdržely benefity se snížil anebo se snížila hodnota 

benefitu. Nejpravděpodobněji se jedná o stravenky, které jsou obvyklým benefitem. 
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Tabulka 35 Sociální náklady 

%

2011 2010 2011

Sociální náklady 1 653 1 840 -187 10

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

            Zdroj: (44) 

 

Daně a poplatky, pokud se jedná o daň z nemovitostí, může naznačit, že společnost se 

nenachází v atraktivní lokalitě. Nejspíše sídlí v okrajové části, proto zde nejsou poplatky tak 

vysoké jako v centru a jsou ve výši 157 tisíc Kč. 

 

Odpisy investičního majetku se téměř nezměnily, naznačují rovnoměrné využívání výrobní 

kapacity bez dodatečných investic. 

 

Tabulka 36 Odpisy 

2011 2010

Odpisy investičního majetku 6 034 6 160 -126

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

         Zdroj: (44) 

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu klesly téměř o 6 milionů Kč oproti 

loňskému roku. Nelze vyčíst důvod prodeje materiálu. Společnost prodává tento materiál 

se ziskem, nastává zde otázka, jestli dodavatel tohoto materiálu o tom ví, pokud ano, tak proč 

si to nechá líbit, že tento materiál prodává společnosti s nižším ziskem. Prodaný materiál měl 

hodnotu 13 milionu Kč, ale byl prodán za necelých 20 milionů Kč, tedy byl prodán 

s výrazným ziskem. 

 

Tabulka 37 Tržby z prodeje 

%

2011 2010 2011

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 673 25 657 -5 984 23

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 0

Tržby z prodeje materiálu 19 652 25 657 -6 005

Prodaný materiál 13 079 15 986 -2 907

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

        Zdroj: (44) 
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Změna stavu rezerv a opravných položek, byla vytvořena na základě opravných položek. 

Společnost má rezervy, ale zůstávají stejné jako v loňském roce, proto se jedná o neměnnou 

opravnou položku. 

 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady se zvýšily oproti loňskému roku. Nelze 

vyčíst, co se za tímto zvýšením skrývá, proto je zde zapotřebí k těmto položkám přistupovat 

obezřetně. 

 

Provozní výsledek hospodaření klesl o 4,3 milionu Kč, na hodnotu 9,3 milionů Kč, téměř o 

32%. Pokles je velmi rychlý oproti poklesu u tržeb, kde je pokles kolem 5%.  

 

Tabulka 38 Provozní výsledek hospodaření 

%

2011 2010 2011

Provozní výsledek hospodaření 9 345 13 649 -4 304 32

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

     Zdroj: (44) 

 

Výnosové úroky jsou úroky z bankovních účtů a jsou ve výši 22 tisíc Kč. Nákladové úroky se 

zvýšily o více jak 50% oproti loňskému roku na hodnotu 4,7 milionů Kč. Toto zvýšení je 

zapříčiněno strukturou bankovních úvěrů. Měsíční splátka je kolem 0,390 milionu Kč. 

Společnost může mít i kontokorentní účet, ale to nelze poznat. Vzhledem k malé částce na 

účtu a na pokladně je to existence kontokorentního účtu pravděpodobné. 

 

 Tabulka 39 Úroky 

%

2011 2010 2011

Výnosové úroky 22 18 4 22

Nákladové úroky 4 683 3 030 1 653 55

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období
rozdíl 2011-

2010

 

        Zdroj: (44) 

 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady se oproti loňsku téměř nezměnily 

a dosahují hodnot 2,3 milionu Kč a 6,9 milionu Kč. Může se jednat o bankovní 

poplatky, burzovní poplatky. Mohou znamenat kurzový zisk a ztrátu. Částky jsou velmi 

vysoké. To znamená, že společnost obchoduje nejméně se 2 měnami.  
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Tabulka 40 Finanční výnosy a náklady 

2011 2010

Ostatní finanční výnosy 2 316 2 294 22

Ostatní finanční náklady 6 870 6 560 310

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

rozdíl 

2011-

2010

 

 Zdroj: (44) 

 

Finanční výsledek hospodaření vzrostl na zápornou hodnotu ve výši 9,2 milionů Kč, oproti 

loňskému roku vzrostl o 1,9 milionů Kč. V podmínkách ČR se jedná o obvyklou situaci. 

 

Tabulka 41 Finanční výsledek hospodaření 

2011 2010

Finanční výsledek hospodaření -9 215 -7 278

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období

 

      Zdroj: (44) 

 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku klesl na zápornou hodnotu ve výši 0,478 milionu 

Kč, oproti loňskému roku je to výrazný pokles o více jak 5 milionů Kč.  

 

Tabulka 42 Výsledek hospodaření 

2011 2010

Výsledek hospodaření za účetní jednotku -478 4 830 -5 308

Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč.)

skutečnost v úč. 

období rozdíl 2011-2010

 

          Zdroj: (44) 

 

3. 4. 3. 1 Shrnutí analýzy výkazu zisku a ztrát 

Tržby za prodej zboží za rok 2011 jsou nulové, i když v loňském roce byly ve výši 3 

tisíce Kč. Zřejmě se jedná o doprodej zboží. Tržby za prodej vlastní výroby a služeb mají 

hodnotu 150,8 milionů Kč. Průměrná měsíční tržba je 12,5 milionu Kč. Zásoby a peníze jsou 

měsíčně ve výši 3,5 milionu Kč. Tedy společnost měsíčně vydělá 12,5 milionu Kč, ale 

v zásobách a penězích mají jen 3,5 milionu Kč. Tedy společnost má špatnou rentabilitu, téměř 

¾ tržeb jdou pryč. 
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Výkonná spotřeba tvoří 60% tržeb společnosti v absolutním vyjádření je to kolem 90miliónů 

Kč. Výroba je materiálově a energeticky náročná, tato složka tvoří přes 70% výkonné 

spotřeby. Zbylých 30% tvoří služby. 

 

Mzdové náklady oproti loňskému roku poklesly o 1,5 milionu Kč. Tento pokles naznačuje, že 

společnost propouštěla anebo snížili platy zaměstnancům. Sociální náklady znamenají, že 

společnost poskytuje svým zaměstnancům benefity. I tento ukazatel se snížil, tedy počet osob, 

které obdržely benefity se snížil. 

 

Odpisy investičního majetku se téměř nezměnily, naznačuje používání starších strojů 

a zařízení. 

 

Společnost prodává materiál se ziskem. Prodaný materiál měl hodnotu 13 milionu Kč, ale byl 

prodán za necelých 20 milionů Kč, tedy byl prodán s výrazným ziskem. 

 

Spolupráce managementu a ostatních účetních není nejlepší. Je zde riziko ocenění 

nedokončené a hotové výroby. Management nevyužívá možnosti oceňování nedokončené 

výroby a hospodářského výsledku. 

 

Výnosové úroky jsou úroky z bankovních účtů a jsou ve výši 22 tisíc Kč. Nákladové úroky se 

zvýšily, oproti loňskému roku na hodnotu 4,7 milionů Kč. Toto zvýšení je zapříčiněno 

strukturou bankovních úvěrů. Měsíční splátka je kolem 390 tisíc Kč. 

 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady se oproti loňsku téměř nezměnily 

a dosahují hodnot 2,3 milionu Kč a 6,9 milionu Kč. 

 

3. 5 Kralickův quick test 

 

Kralickův quick test slouží pro zjištění bonity dané společnosti. V tomto testu se testují dvě 

části a to část finanční situace a výnosové situace a dále i celková situace společnosti. Jedná 

se o rychlou a jednoduchou možnost jak otestovat vybranou společnost. Pro přehlednost jsem 

sestavil výsledky do tabulky číslo 43: 
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Tabulka 43 Tabulka hodnocení 

Výsledky 

2011

Výsledky 

2010

Bodobvé 

hodnocení 

2011

Bodobvé 

hodnocení 

2010

R1 0,33 0,32 4 4

R2 16,10 8,18 3 2

R3 0,03 0,06 1 1

R4 0,05 0,04 1 1  

  Zdroj: (9, s. 81)   

 

Podle těchto výsledku vyšla finanční stabilita 4, tedy jako dobrý bonitní situace, hodnocení 

výnosové situace je rovna 1, tedy signalizuje potíže ve společnosti. A celkové hodnocení 

společnosti spadá do oblasti šedé zóny. 

 

Tabulka 44 Výsledky 

Výsledek 

2011

Výsledek 

2010

3,5 3

1 1

2,25 2

Hodnocení 2010

Šedá zóna

Šedá zóna

Šedá zónaHodnocení celkové situace Šedá zóna

Názav Hodnocení 2011

Finanční stabilita Dobrá bonitní situace

Hodnocení výnosové situace Signalizuje potíže ve společnsoti

 

Zdroj: Práce autora 

 

 

Graf 1 Grafické znázornění Kralickova quick testu  

 

           Zdroj: Práce autora 
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3. 6 Rizika 

 

3. 6. 1 Rizika plynoucí z analýz 

Tato kapitola popisuje rizika, která vyplývají z provedených analýz. Vypsání rizik a následná 

kategorizace rizik, dle zvolených kriterií, poslouží k jejich rozčlenění.  

 

3. 6. 2 Rizika plynoucí z analýzy PESTE 

Tato část se zabývá vnějším prostředím společnosti a vlivy na společnost. Mezi analyzované 

části vnějšího prostředí patří politické a legislativní rizika, rizika plynoucí z ekonomických 

vlivů, rizika ze sociálního vývoje obyvatelstva a rizika spojená s technologiemi a ekologií. 

 

Mezi rizika spojená s politickými a legislativními faktory lze zařadit: 

1. Nové právní předpisy zavedené v České republice. 

2. Snížení podpory ve zdravotnických zařízeních ze strany státu. 

3. Snížení podpory exportu. 

 

Mezi rizika v ekonomických faktorech lze zařadit: 

1. Doznívající ekonomická krize. S tím spojený pomalejší růst výkonnosti ekonomiky 

(HDP) a snížení kupní síly finančních prostředků (inflace). 

2. Pohyb kurzu koruny. 

3. Pokles počtu odběratelů – nedostatek finančních prostředků a nižší podpora ze strany 

státu do zdravotnických zařízení. 

 

Rizika spojená se sociálním prostředím: 

1. Generační vývoj. 

2. Vzdělání populace – klesající zájem o učňovské obory. 

3. Platové podmínky. 

 

Mezi rizika spojené s technickými a ekologickými faktory: 

1. Vysoké náklady na pořízení ekologických technologií. 

2.  Ekologická zátěž provozu. 

3. Nové normy zaměřené na ekologický provoz – např. pro auta EURO 6. 
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3. 6. 3 Rizika plynoucí z Porterovy analýzy 

Porterova analýzy je zaměřena na blízké okolí společnosti. Analyzuje vlivy konkurence mezi 

společnostmi, hrozbu substitutů, hrozbu vstupu potenciálních konkurentů, vyjednávací sílu 

dodavatelů a odběratel.  

 

Mezi rizika u rivality mezi konkurenčními společnostmi lze zahrnout: 

1. Riziko fůzí společností – pohlcování společností silnějšími konkurenty. 

2. Strategická spolupráce mezi společnostmi. 

3. Nové trendy u výběrových řízení, které se provádí přes internet. 

 

Mezi rizika hrozby substitutů: 

1. Vývoj technologii. 

 

Mezi vyjednávací síly dodavatelů jsou tato rizika: 

1. Riziko zhoršování platební schopnosti společnosti. 

2. Slábnoucí pozice společnosti. 

Mezi rizika vyjednávací síly odběratelů lze zahrnout: 

1. Riziko doznívající ekonomické krize. 

2. Slábnoucí pozice společnosti. 

 

3. 6. 4 Rizika plynoucí z fundamentální analýzy 

U fundamentální analýzy se analyzují účetní výkazy společnosti. Tyto výkazy jsou volně 

dostupné na internetu. Jedná se o rozvahu, která obsahuje aktiva a pasiva společnosti a výkaz 

zisku a ztrát. 

 

Mezi rizika vyplývající z rozboru aktiv  

1. Vázání finančních prostředků v zásobách. 

2. Zvyšující se trend poskytnutých záloh. 

 

Mezi rizika vyplývající z rozboru pasiv 

1. Obchod v zahraničí spojený s pohybem české koruny. 

2. Poměr vlastního a cizího kapitálu.  
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Mezi rizika vyplývající z rozboru výkazu zisku a ztrát 

1. Pokles výkonů byl rychlejší než pokles tržeb, v procentuálním vyjádření byl pokles 

tržeb 1%, výkony klesly o 5%, vzhledem k inflaci je pokles tržeb problematický. 

2. Špatná rentabilita. 

3. Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby. 

4. Riziko kolísání měny-využití opce nebo swapu. 

 

3. 6. 5 Rizika plynoucí z analýzy SWOT 

V analýze SWOT jsou zjištěná rizika umístěna v kategorii slabé stránky a hrozby. 

Mezi rizika v části slabé stránky lze zahrnout: 

1. Slabá vyjednávací pozice vůči dodavatelům a odběratelům. 

2. Široký sortiment výrobků. 

 

Mezi rizika v kategorii hrozby, lze zařadit: 

1. Dovoz levných polotovarů z Číny. 

2. Lidská chybovost nových pracovníků. 

3. Legislativní opatření státu. 

4. E-trendy u výběrových řízení. 

5. Vývoj kurz koruny. 

 

3. 6. 6 Provázanost rizik 

V následující tabulce jsou sepsána všechna zjištěná rizika ze všech provedených analýz 

a jejich vzájemná provázanost. Rizika jsou zabarvena různými odstíny barvy z důvodu jejich 

výskytu ve více provedených analýzách. Jako základní barva byla zvolena modrá.  

 

Pokud se zjištěné riziko vyskytne ve více analýzách, tak bude tato barva tmavší. Pokud se 

vyskytne ve všech provedených analýzách, kde bude barva téměř černá.  
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Obrázek 5 Provázanost rizik 

 

 

       Zdroj: Práce autora 
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3. 5. 7 Klasifikace rizik 

Základní rozdělení je podle ovlivnitelnosti rizik. Z tohoto důvodu je lze rozdělil na ta, která 

může společnost ovlivnit svými rozhodnutími a ta, která nemůže společnost ovlivnit. 

 

Neovlivnitelná rizika 

 Nové právní předpisy zavedené v České republice. 

 Nové normy zaměřené na ekologický provoz – např. pro auta EURO 6. 

 Snížení podpory ve zdravotnictvích zařízení ze strany státu. 

 Vlivy doznívající ekonomické krize. 

 Fůze společností. 

 Vývoj technologií. 

 Vysoké náklady na pořízení ekologických technologií. 

 Ekologická zátěž provozu. 

 Snížení podpory exportu. 

 Vzdělání populace. 

 Generační vývoj. 

 Nové trendy u výběrových řízení, které se provádí přes internet. 

 

Rizika, která společnost může ovlivnit vlastními rozhodnutími. 

 Poměr vlastního a cizího kapitálu. 

 Zhoršování platební schopnosti společnosti. 

 Slábnoucí pozice společnosti na trhu. 

 Zvyšující se trend poskytnutých záloh. 

 Široký sortiment výrobků. 

 Vázání finančních prostředků v zásobách. 

 Špatná rentabilita. 

 Strategická spolupráce mezi společnostmi. 

 Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby. 

 Obchodování s cizí měnou. 

 Platové podmínky. 
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3. 5. 8 Podrobnější dělení rizik 

V následující kapitole rozdělíme rizika na: 

A) ta, která společnost může řešit sama bez externího zásahu, 

B) ta, na která je třeba pomoc externí spolupráce. 

Jde, vlastně o kategorizaci na řízení rizik své pomoci a na řízení rizik, kde se společnost 

obrací na externí pomoc.  

 

A) Rizika, která si společnost může řešit sama bez externí spolupráce 

Do této kategorie lze zařadit tato rizika: 

 Poměr vlastního a cizího kapitálu.  

 Zhoršování platební schopnosti společnosti. 

 Slábnoucí pozice společnosti na trhu. 

 Vázání finančních prostředků v zásobách. 

 Široký sortiment výrobků. 

 Zvyšující se trend poskytnutých záloh. 

 Špatná rentabilita. 

 Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby. 

 Platové podmínky. 

 

B) Rizika, na která je třeba externí spolupráce  

 Strategická spolupráce mezi společnostmi. 

 Obchodování s cizí měnou. 

 

3. 5. 9 Jednotlivá rizika 

Zde jsou rozebrány rizika, a co se za těmito riziky skrývá. Podrobněji se popíše kde, a jak se 

riziko odhalilo. 

 

Nejprve si rozebereme rizika, která společnost může ovlivnit sama. 

 Poměr vlastního a cizího kapitálu – toto riziko bylo nalezeno ve fundamentální 

analýze. Je to podíl cizího ku vlastnímu kapitálu, který nám říká, jak jakou část zdrojů 

tvoří cizí zdroje. V analyzované společnosti je poměr vlastního a cizího kapitálu 1:2.  
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 Zhoršování platební schopnosti společnosti – toto riziko bylo nalezeno v Porterově 

analýze. Při sledování zvyšujícího se trendu u doby obratu pohledávek a dále 

prodlužující se doba obratu závazku, kde růst je pomalejší a to může vést ke zhoršení 

platební schopnosti společnosti. 

  Slábnoucí pozice společnosti na trhu - toto riziko bylo nalezeno v Porterově 

analýze. Při sledování poměru mezi obratem závazků a obratem pohledávek je 

prodlužující se trend. Tento trend se zvýšil o 5 dní u obratu závazků a o 13 dní 

u obratu pohledávek. Tedy trend se zhoršuje v neprospěch společnosti, obrat 

pohledávek roste rychleji než závazky. 

 Široký sortiment výrobků – toto riziko bylo nalezeno pomocí analýzy SWOT. 

Společnost má více jak 300 druhů výrobků ve třech kategorii. 

 Vázání finančních prostředků v zásobách – toto riziko bylo nalezeno pomocí 

fundamentální analýzy. Analyzovaná společnost má zásoby na 5 měsíců, tedy je velmi 

předzásobena. 

 Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby – toto riziko bylo nalezeno ve 

fundamentální analýze. 

 Zvyšující se trend poskytnutých záloh – toto riziko bylo nalezeno pomocí 

fundamentální analýzy. Kde bylo zjištěno, že analyzovaná společnost oproti loňskému 

roku poskytla 4krát více záloh než v loňském roce. Jedná se o nepříznivý trend. 

 Špatná rentabilita – toto riziko bylo nalezeno ve fundamentální analýze.  

 Platové podmínky – toto riziko bylo nalezeno v PESTE analýze. Tímto rizikem je 

míněno, jestli je pro společnost výhodnější dávat nízký plat s rizikem častého odchodu 

zaškolených zaměstnanců anebo jestli častá obměna zaměstnanců nenarušuje chod 

společnosti. 

 

Dále si rozebereme rizika, která společnost může řešit za pomoci externí spolupráce. 

 Strategická spolupráce mezi společnostmi – toto riziko bylo nalezeno v Porterově 

analýze u rivality mezi konkurenčními společnostmi. Jedná se o strategickou 

spoluprácí se záměrem obchodního spojení společnosti za účelem zlepšení své 

konkurenceschopnosti. 

 Obchodování s cizí měnou – toto riziko bylo nalezeno pomocí fundamentální 

analýzy. Jedná se o ostatní finanční výnosy a ztráty. Analyzovaná společnost má tyto 

položky ve výši 2,3 milionu Kč a 6,9 milionu Kč. 
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3. 5. 10 Ovlivnitelná rizika 

V této části se budeme zabývat přidělováním pravděpodobnosti vzniku rizik a dopad těchto 

rizik na analyzovanou společnost. 

 

Pro lepší zpracování jsem si ovlivnitelná rizika rozdělil do tří podkategorii. Kategorie jsou tři 

a to finanční rizika, poměrová rizika a nefinanční rizika. 

 

Nejdříve si definujeme kriteria, podle kterých budeme hodnotit pravděpodobnost vzniku 

rizika. Pro přehlednost byly tyto kriteria sestaveny do tabulky číslo 51.  

 

Tabulka 45 Pravděpodobnost rizik 

Hodnota Pravděpodobnost

1 Téměř nemožné ( 20%)

2 Vyjímečně možné ( 21-40%)

3 Běžně možná ( 41- 60%)

4 Pravděpodobná (61-80%)

5 Hraničící s jistotou (>81%)  

     Zdroj: Práce autora 

 

V dalším kroku se definuje dopad jednotlivých rizik. Pro lepší orientaci jsou sestaveny do 

tabulky číslo 52. 

 

Tabulka 46 Dopad rizik 

Hodnota Dopad

V měsíčních platech 

zaměstancům pro finanční 

rizika

Nefinanční 

dopady
Poměrová

1 Téměř neznatelný do 1 měsíce změna do 1 dne velmi malý

2 Drobný 1 měsíc 2-5 dní malý

3 Významný 2 měsíce 6 - 7 dní střední

4 Velmi významný 3 měsíc 8- 9 dní velký

5 Nepřijatelný >  3 měsíce >10 dní velmi velký  

         Zdroj: Práce autora 
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Tabulka 47 Ohodnocení rizik 

Riziko Popis rizika P D V = P*D Pravděpodobnost

R1 Finanční Vázání prostředků v zásobách Velká předzásobenost 3 5 15 Běžně možná ( 41- 60%)

R2 Finanční Obchod s cizí měnou Kurzová ztráta případně zisk 4 4 16 Pravděpodobná (61-80%)

R3 Finanční Poměr vlastního a cizího kapitálu Přílišné financováni cizími zdroji 3 2 6 Běžně možná ( 41- 60%)

R4 Finanční
Zvyšující se trend poskytnutých záloh 

na zásoby

Společnost je nucena poskytovat 

zálohy
2 2 4 Vyjímečně možné ( 21-40%)

R5 Finanční Ocenění nedokončené výroby
Díky ocenění by si společnost mohla 

ponížit zdanitelnou částku
2 2 4 Vyjímečně možné ( 21-40%)

R6 Poměrová Špatná rentabilat
Ukazuje výnosnost vložených fin. 

prostředků
2 3 6 Vyjímečně možné ( 21-40%)

R7 Poměrová Platové podmmínky Odraží fluktuaci zaměstnanců 1 2 2 Téměř nemožné ( 20%)

R8 Nefinanční Strategická spolupráce Spolupráce mezi společnostmi 2 3 6 Vyjímečně možné ( 21-40%)

R9 Nefinanční Slábnoucí pozice na trhu Splatnost pohledávek a závazků 3 4 12 Běžně možná ( 41- 60%)

R10 Nefinanční Široký sortiment výrobků Více jak 300 druhů výrobků 2 3 6 Vyjímečně možné ( 21-40%)

R11 Nefinanční
 Zhoršování platební schopnosti 

společnosti.
Vyší růst doby obratu pohledávek 3 3 9 Běžně možná ( 41- 60%)

Kategorie

 

          Zdroj: Práce autora 

 

Graf 2 Rizika 

 

           Zdroj: Práce autora
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3. 4 Mapa rizik 

Mapa rizik obsahuje tři oblasti, které jsou různě zabarvené. Rizika v oblasti zelené barvy jsou 

rizika, kterými se společnost nemusí v nejbližší době zabývat, ale musí monitorovat jejich 

vývoj.  

 

Ve žlutě zabarvené oblasti se nacházejí rizika, která pro společnost nejsou, tak závažné, aby 

byly velkou hrozbou, která by znamenala vážné ohrožení chodu společnosti. Ale jsou pro 

společnost tak závažné, aby se jimi zaobírala a důkladně monitorovala jejich vývoj. 

 

V červené oblasti se nacházejí rizika, která ohrožují společnost nejvíce, a proto je nutné jejich 

okamžité řešení. Pokud by nebyly řešeny, hrozilo by ohrožení chodu společnosti. 

 

V mapě rizik lze vidět významnost zjištěných rizik. Jak lze vidět v tabulce, tak 

nejvýznamnější rizika jsou rizika R1, R2 a R9.  

 

Tabulka 48 Mapa rizik 
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       Zdroj: Práce autora 

 

3. 4. 1 Metody snižováni rizika 

Pro snížení rizik existují metody, které mohou rizika například přesunout nebo zadržet. Je 

nutné si uvědomit jakou metodu použít v jednotlivých situacích. Metody jsou rozděleny na 4 

základní přístupy, se kterými se může přistupovat k snižování rizik. 

 

Tabulka 49 Snižování rizik 

Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění

Nízká tvrdost Retence, redukce Retence  

           Zdroj: (11, s. 81)  
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3. 4. 1. 1 Shrnutí rizik: 

Z provedených analýz vyplynulo pro společnost 23 rizik, které byly rozděleny do dvou 

hlavních skupin. První skupinou byly rizika, která společnost nemůže ovlivnit. V této skupině 

bylo 12 rizik, konkrétně:  

 Nové právní předpisy zavedené v České republice. 

 Nové normy zaměřené na ekologický provoz – např. pro auta EURO 6. 

 Snížení podpory ve zdravotnictvích zařízení ze strany státu. 

 Vlivy doznívající ekonomické krize. 

 Fůze společností. 

 Vývoj technologií. 

 Vysoké náklady na pořízení ekologických technologií. 

 Ekologická zátěž provozu. 

 Snížení podpory exportu. 

 Vzdělání populace. 

 Generační vývoj. 

 Nové trendy u výběrových řízení, které se provádí přes internet. 

 

Druhou skupinu tvoří rizika, která může společnost ovlivnit svými rozhodnutími. Konkrétně 

se jedná: 

 Poměr vlastního a cizího kapitálu. 

 Zhoršování platební schopnosti společnosti. 

 Slábnoucí pozice společnosti na trhu. 

 Zvyšující se trend poskytnutých záloh. 

 Široký sortiment výrobků. 

 Vázání finančních prostředků v zásobách. 

 Špatná rentabilita. 

 Strategická spolupráce mezi společnostmi. 

 Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby. 

 Obchodování s cizí měnou. 

 Platové podmínky. 
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V další fázi se řešily rizika, které může společnost ovlivnit svými rozhodnutími. Tato skupina 

se dále dělila a to na rizika, která si společnost může řešit sama bez externí spolupráce a na 

rizika, která společnost může řešit za pomoci externí spolupráce. 

Konkrétně: 

 

Rizika, která si společnost může řešit sama bez externí spolupráce 

 Poměr vlastního a cizího kapitálu.  

 Zhoršování platební schopnosti společnosti. 

 Slábnoucí pozice společnosti na trhu. 

 Vázání finančních prostředků v zásobách.  

 Široký sortiment výrobků. 

 Zvyšující se trend poskytnutých záloh. 

 Špatná rentabilita. 

 Riziko ocenění nedokončené a hotové výroby. 

 Platové podmínky. 

 

Rizika, na která je třeba externí spolupráce  

 Strategická spolupráce mezi společnostmi. 

 Obchodování s cizí měnou. 

 

Z těchto rizik byl vytvořen katalog rizik, který se kvantifikoval. Po kvantifikaci se vytvořila 

mapa rizik, kde jdou rizika rozděleny do tří kategorií dle intenzity působení rizik. Jako 

nejvýznamnější rizika byly vyhodnoceny rizika R1 (Vázání prostředků v zásobách), R2 

(Obchod s cizí měnou), a dále by mohlo být zahrnuto i riziko R9 (Slábnoucí pozice na trhu).   
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4. Vyhodnocení rizik 

 

V předchozí části byla odhalena rizika, která nejvíce působí na společnost a kterými by se 

měla společnost zabývat. Podle mapy rizik se jedná o rizika R1 (Vázání prostředků 

v zásobách), R2 (Obchod s cizí měnou), a dále by mohlo být zahrnuto i riziko R9 (Slábnoucí 

pozice na trhu).   

 

Tabulka 50 Mapa rizik před opatřeními   
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 Zdroj: Práce autora 

 

4. 1 Popis jednotlivých rizik 

 

Vázání finančních prostředků v zásobách, toto riziko bylo nalezeno pomocí fundamentální 

analýzy. Analyzovaná společnost má zásoby na 5 měsíců, tedy je velmi předzásobena. 

Obchodování s cizí měnou, toto riziko bylo nalezeno pomocí fundamentální analýzy. Jedná 

se o ostatní finanční výnosy a náklady. Analyzovaná společnost má tyto položky ve výši 2,3 

milionu Kč a 6,9 milionu Kč. Slábnoucí pozice společnosti na trhu, toto riziko bylo 

nalezeno v Porterově analýze. Při sledování poměru mezi obratem závazků a obratem 

pohledávek je prodlužující se trend. Tento trend se zvýšil o 5 dní u obratu závazků a o 13 dní 

u obratu pohledávek. Tedy trend se zhoršuje v neprospěch společnosti, obrat pohledávek roste 

rychleji než závazky. 

 

Provázanost těchto rizik jsou viditelná v tabulce číslo 45. Riziko vázání finančních prostředků 

v zásobách se dále vyskytuje v analýze SWOT, kde je zastoupeno širokým sortimentem 

společnosti, dále je nalezeno pomocí Kralickova quick testu v podobě rentability aktiv. 

 

Riziko obchodování s cizí měnou bylo poprvé odhaleno v analýze PESTE jako kurzový 

pohyb české koruny, dále se objevuje ve fundamentální analýze, a dále v analýze SWOT jako 
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kurz české koruny a poslední promítnutí rizika je v Kralickovu Quick testu v podobě 

rentability tržeb. 

 

Poslední vážné riziko je riziko slábnoucí pozice na trhu. Toto riziko se poprvé objevilo 

v analýze PESTE jako riziko snížení počtu odběratelů, dále se objevuje v Porterově analýze, 

následně je nalezeno ve fundamentální analýze jako pokles tržeb. I v analýze SWOT bylo 

nalezeno v podobě dovozu levných polotovarů z Číny. Naposledy bylo nalezeno v Kalickovu 

quick testu jako riziko v podobě rentability tržeb. 

 

Tedy všechna rizika, která byla vybrána jako nejzávažnější, byly nalezeny minimálně ve třech 

provedených analýzách. 

 

4. 2 Návrhy opatření pro snížení rizik 

V této části se bude pojednávat o opatření pro nejzávažnější rizika. Nápravná opatření by 

měly snižovat velikost rizika pro společnost. 

 

4. 2. 1 Nápravná opatření k jednotlivým rizikům 

 

1. Vázání finančních prostředků v zásobách – řízení zásob ABC 

Jako hojně využívanou metodou pro řízení zásob se využívá principu ABC. Vychází se ze 

skutečnosti, že je často velmi pracné a neúčelné věnovat pozornost všem druhům zásob a 

sledovat je stejně podrobně. Na těchto principech je vybudován systém diferencovaného 

řízení zásob, označovaný jako metoda ABC. Základní myšlenka je v roztřídění sortimentu 

skladových a spotřebitelských druhů materiálu v zásobách na tři skupiny podle jejich 

celoroční spotřeby a podle podílu na celkové spotřebě. 

 

Ve většině podniků se střední až velkou početností druhů představuje pouhých 5-15% druhů 

položek tvoří až 60-80% podílu na celkové hodnotě spotřeby (tj. skupina A), 15-25% druhů 

položek představuje 15-25% podílu na spotřebě (tj. skupina B) a konečně 60-80% druhů 

položek (skupina C) představují jen 5-15% podíl na celkové spotřebě.  

 

Kromě hodnoty spotřeby je možno zjišťovat podíl na celkové hodnotě zásob, přičemž 

z rozdílu mezi oběma strukturami (spotřeba – zásoby) podle skupin je možno odhadnout 
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rezervy v zásobách, které lze nejefektivněji využít, zejména i nepatrným zkrácením doby 

obratu položek ze skupiny A, a tím dosáhnout i výraznějšího snížení zásob. 

(12, s. 205 - 206)   

 

Graf 3 ABC 

 

         Zdroj: (12, s. 205 - 206)   

 

2. Obchodování s cizí měnou – opce 

Opce je právo koupit aktivum za pevně stanovenou cenu, v pevně stanovené době. Pokud se 

uplatní právo koupit, potom ten, kdo toto právo poskytuje, má za povinnost aktivum prodat. 

U opcí je tedy vždy někdo, kdo drží právo a svobodně se rozhoduje, zdali jej využije či 

nikoliv. Na druhé straně je ten, kdo se svobodně rozhoduje a ten musí naopak čekat na to, co 

udělá držitel opce. Jestliže se držitel opce rozhodne, že své právo uplatní, je ten, kdo mu toto 

právo poskytl, povinen dodržet podmínky opce. 

 

Druhy opcí 

Každá opce může být uplatněna: 

a) kdykoliv od upsání do doby expirace - tato opce se nazývá americká, 

b) nebo pouze v den expirace - tato opce se nazývá evropská. 

 

Americká opce může být kdykoliv v průběhu svého života koupena, prodána nebo uplatněna. 

Evropská opce oproti americké opci může být pouze koupena či prodána a v den expirace 

navíc i uplatněna. 
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Americká i evropská opce má v den expirace stejnou hodnotu. V průběhu života se hodnoty 

dvou stejných opcí, z nichž jedna je evropská a druhá americká, mohou lišit. Americká opce 

má všechna práva jako opce evropská, navíc ještě může být kdykoliv uplatněna. 

 

Doba expirace 

Doba expirace opce je stejně jako realizační cena opce striktně regulována. Opce vyprší vždy 

v přesně stanovenou dobu. Nejčastěji existují tři různé cykly expirace:  

 leden, duben, červen, říjen, 

 únor, květen, srpen, listopad, 

 březen, červen, září, prosinec. 

V každém z těchto cyklů se emitují opce v délce 3, 6 a 9 měsíců. 

 

Realizační cena 

Jestliže se upisují nové opce, mají realizační ceny stanoveny na základě pravidel, která 

respektují ceny v okamžiku upsání opcí. (1, s. 6 až 9) 

 

Poskytovatel opce 

Jako jedním z možných poskytovatelů opcí lze využít služeb Raiffeisen bank, která poskytuje 

tuto službu. 

 

Ukázka poskytovaného produktu: 

 americké – klient má právo na provedení měnové konverze kdykoli mezi dnem 

sjednání a dnem expirace: ukázka: dne 02. 01. 2012 si klient koupí právo prodat 10 

000 EUR za CZK s kurzem 25.500 CZK a se dnem expirace 28. 02. 2012 – tuto 

konverzi může provést kdykoli mezi uvedenými daty, 

 evropské – klient má právo na provedení měnové konverze jen v den expirace: 

ukázka: dne 02. 01. 2012 si klient koupil právo prodat 10 000 EUR za CZK kurz 25 

500 CZK, se dnem expirace 28. 02. 2012 – tuto konverzi může provést jen 28. 2. 2012 

v 10:00 NYT. 

 

Jako výhody toho řešení směny jsou v:  

 základní odlišnost od pevných termínových obchodů spočívá v tom, že pouze jeden z 

partnerů má povinnost na požádání majitele opce sjednaný obchod splnit. Zatímco 

majitel opce má možnost volby, 
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  kupující opce zaplatí prodávajícímu opční prémii. (35) 

 

Při řešení rizika kurzového zisku a ztráty je třeba zvážit. 

Je-li společnost vývozce (prodej do zahraničí) – nebo importér (dováží ze zahraničí). 

Kurz se rovněž může pohybovat – klesat, či růst. Na tom pak závisí rozhodnutí o opci. 

 

Jednoduchý případ: 

Exportér - Na počátku období je kurz 25 Kč za 1 EUR. V době splatnosti kurz 30 Kč za 1 

EUR. 

 

Tabulka 51 Export 

Měna Kč EUR

Hodnota 25 1

Hodnota 30 1  

   Zdroj: Práce autora 

 

Společnost je exportér - pak se opce nevyplatí, protože exportér za uskutečněný obchod 

v eurech dostane více o 5 Kč. 

Společnost je importér – naopak, bude-li dovozcem, měl by ztrátu, protože za každé euro by 

platil o 5 Kč více, proto má opce smysl.  

 

Importér - Na počátku je kurz 25 Kč za 1 EUR.  V době splatnosti je kurz 20 Kč za EUR. 

 

Tabulka 52 Import 

Měna Kč EUR

Hodnota 25 1

Hodnota 20 1  

   Zdroj: Práce autora 

 

Společnost je exportér – opce se vyplatí, poněvadž za euro by dostala o 5 Kč méně.  

Společnost je importér – opce se nevyplatí, protože bude platit o 5 Kč méně. 
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Shrnutí opcí:  

Tam, kde jsou pravidelné časové uměny, nebo kde je zřejmí vývoj výkonnosti ekonomiky, tak 

je možné rizika plynoucí s vývoje kurzu zcela vyloučit a naopak z nich učinit výhodu. 

Z důvodů toho, že se dají dosáhnout mimořádné finanční zisky. 

 

Obrázek 6 Vývoj eura 

 

            Zdroj: (39) 

 

3. Slábnoucí pozice společnosti na trhu – skonto 

Jedním z nástrojů pro zlepšení pozice na trhu lze použít skonto, které slouží k motivaci 

zákazníků k včasnému placení svých závazků. Jde o poskytnutí slevy z ceny, kterou odběratel 

získává, pokud zaplatí okamžitě nebo do předem stanovené doby splatnosti. 

 

Zvolená doba a výše skonta by měla být pro společnost výhodná, tak by mělo platit, že 

hodnota dodávky po odečtení skonta úročená náklady kapitálu, by se měla alespoň rovnat 

původní hodnotě dodávky, tzn. 

 

Vzorec 1 Hodnota dodávky 

HDs X (1+it) > HD              

Zdroj:  (8, s. 76) 

 

kde: 

HDs - hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

it - náklady kapitálu ve tvaru indexu, 
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HD - fakturovaná hodnota dodávky. 

 

Hodnotu dodávky sníženou o skonto lze určit podle vztahu: 

HDs = HD X (1+is)          

Zdroj: (8, s. 76) 

 

Kde: is – je sazba skonta ve tvaru indexu vyčíslena podle vztahu: 

 

Vzorec 2 Sazba skonta 

 

        Zdroj:  (8, s. 76) 

 

Náklady kapitálu na délku poskytovaného skonta lze vypočíst dle vzorce: 

 

Vzorec 3 Náklady kapitálu 

 

          Zdroj: (8, s. 76) 

 

T - počet dní, na které se skonto poskytuje (T= DS – LS), 

DS - doba splatnosti obchodního úvěru, 

LS - lhůta pro poskytnutí skonta, 

ik - roční náklady kapitálu ve tvaru indexu. 

 

Pro využití skonta je nutné vypočítat průměrné náklady kapitálu společnost. Ty se vypočítají 

podle vzorce: 

 

Vzorec 4 WACC 

 

    Zdroj: (8, s. 76) 
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Kde: 

re – náklady na vlastní kapitál, 

rd – náklady na cizí kapitál, 

D/C – podíl cizího ku celkovému kapitálu, 

E/C – podíl vlastního ku celkovému kapitálu, 

t – sazba daně z příjmu. 

 

Kapitálová struktura je tvořena z 33,5 % vlastním kapitálem a z 66,5 % cizím kapitálem. 

Požadovaná výnosnost vlastníku činí 10 %, náklady cizího kapitálu jsou úročeny úrokovou 

sazbou krátkodobého bankovního úvěru ve výši 12 % p. a. Sazba daně činí 19%. 

Výpočet WACC: 

WACC = 0,12 x (1 – 0,19) x 0,665 + 0,10 x 0,335 

WACC = 0,0646 + 0,0335 

WACC = 9,81 % 

 

Tedy velikost nákladů pro společnost DINA-HITEX spol., s r. o. činí 9,81 %.  

 

Společnost DINA-HITEX spol., s r. o. nabízí svým zákazníkům různou dobu splatnosti 

faktur. Tato doba závisí na zkušenost s daným obchodním partnerem, a pokud se jedná o 

nového partnera tak na velikosti objednávky. Společnost nabízí kromě okamžité platby i 

prodlouženou dobu splatnosti na 30, 60 a 90 dní.  

 

Nejčastější doba splatnosti se pohybuje mezi 60 až 90 dny proto je pro společnost výhodné 

motivovat odběratele k dřívějším platbám pomocí skonta. 

 

 Doba splatností obchodních úvěrů do 60 dnů 

V tomto obdoby pro průměrné platby 200 000 Kč, bude společnost nabízet skonto. Splatnost 

bude nastavena, že pokud zákazník zaplatí do 30 dnů, bude mu poskytnuta sleva, ale pokud 

zaplatí za 60 dnů, tak zaplatí celou částku. Je nutné vypočítat výši skonta, tak aby bylo pro 

společnost výhodné. 

Výše skonta: 

200 000 x (1 – is) x (1 + (0,0981/360) x 30) > 200 000 

          is < 0, 811%  
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Zda je taková to výše skonta pro společnost výhodná, lze ověřit následovně: 

200 000 x (1- 0,00811) x (1 + (0,0981/360) x 30) > 200 000 

        200 000 = 200 000 

Vypočtené skonto je pro společnost výhodné. Pokud odběratelé zaplatí do 30 dnů, bude jim 

poskytnuta sleva ve výši 0,811 % z hodnoty dodávky. 

 

 Doba splatností obchodních úvěrů do 90 dnů 

Poskytnutá sleva za dřívější splacení pro částky v hodnotě 500 000 Kč, které jsou pro horizont 

90 dnů nejběžnější. Platební podmínky jsou nastaveny následujícím způsobem, pokud 

zákazník zaplatí do 60 dnů, bude mu poskytnuta sleva, ale pokud zaplatí za 90 dnů, sleva 

nebude poskytnuta. Je nutné vypočítat výši skonta, tak aby byla pro společnost výhodná. 

Výše skonta: 

500 000 x (1 – is) x (1 + (0,0981/360) x 60) > 500 000 

          is < 1,61 %  

Zda je taková to výše skonta pro společnost výhodná, lze ověřit následovně: 

500 000 x (1- 0,0161) x (1 + (0,0981/360) x 60) > 500 000 

       500 036 > 500 000 

Vypočtené skonto je pro společnost výhodné. Pokud odběratelé zaplatí do 60 dnů, bude jim 

poskytnuta sleva ve výši 1,61 % z hodnoty dodávky. 

 

4. 3 Snížení rizika 

Opatření se prováděly pro rizika, která nejvíce ohrožovala chod společnosti. Po zavedení 

nápravných opatření se sníží vliv rizik. 

 

Tabulka 53 Nápravná opatření 

Riziko Výběr strategie Opatření

Pravděpo

dobnost 

po 

zacedení 

opatření

Dopad po 

zavedení 

opatření

Vyhodno

cení po 

zavedení 

opatření

Vvyhodno

cení před 

zavedením 

opatření 

R1 Finanční Vázání prostředků v zásobách Redukce Řízení zásob 3 3 9 15

R2 Finanční Obchod s cizí měnou Redukce Opce, jiné deriváty 4 2 8 16

R9 Nefinanční Slábnoucí pozice na trhu Redukce
Motivace k 

dřívějším patbám
3 3 9 12

Kategorie

 

        Zdroj: Práce autora 
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V následujícím grafu je patrné, jak se navržená opatření promítnou do vyhodnocení míry 

rizika. 

 

Graf 4 Rizika po opatřeních 

 

         Zdroj: Práce autora 

 

V následující tabulce je znázorněna mapa rizik, po aplikaci nápravných opatření. Jak lze vidět 

nápravná opatření sníží dopady rizik. 

 

Tabulka 54 Mapa rizik po aplikace nápravných opatření 
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Závěr 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik společnosti DINA-HITEX, spol. s r. o. pomocí 

vybraných metod. Pomocí vybraných metod identifikovat rizika působící na společnost a 

formulovat opatření na jejich zmírnění. 

 

V první části práce se zabývám teoretickými východisky, ve kterých popisuji a vysvětluji 

danou problematiku. Analýzy, které byly následně využity v dalších částech prácech. Na 

základě teoretických poznatků byly vybrány metody. 

  

Analyzovaná společnost DINA-HITEX, spol. s r. o., která se již od roku 1992 zabývá 

výrobou a distribucí zdravotnického materiálu. Nosným výrobním programem společnosti je 

produkce jednorázových sterilních i nesterilních zdravotnických prostředků. Kromě produktů 

určených pro zdravotnictví se zabývá i zbožím pro průmysl a kosmetiku. 

 

Pro analýzu společnosti byla využita především metoda PESTE, Porterova analýza, SWOT 

analýza, fundamentální analýza a Kralickův quick test. Z provedených analýz vyplynula 

rizika působící na společnost. 

 

Zjištěná rizika byla rozdělena na rizika, které společnost může ovlivnit, a které nikoliv. Toto 

rozdělení bylo základním krokem pro další práci. Ta spočívala v sestavení tabulky 

provázanosti rizik, ze které vyplývá působení jednotlivých rizik a jejich vzájemná návaznost 

na sebe. Jako nejzávažnější rizika byla po ohodnocení vybrána tři, na která byla navržena 

nápravná opatření. 

 

Navržená opatření se týkaly vázání finančních prostředků v zásobách, obchodu s cizí měnou a 

slábnoucí pozice na trhu. Pro jednotlivá rizika byla navržena opatření na jejich řízení. Pro 

první riziko, byla vybrána metoda řízení zásob metodou ABC, která může v budoucnu přejít 

na model zásobování Just in time a to díky vlastní autodopravě společností. U druhého rizika, 

bylo navrženo nápravné opatření v podobě opcí, jako nástroje pro směnu zahraniční měny na 

českou či obráceně. Jako poslední navrhované opatření bylo využití skonta, které má být 

motivačním nástrojem pro odběratele, aby hradili své závazky včas, v lepším případě i dříve.  
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Důležitou součástí je zavedení sledování rizik a to v podobě pravidelných reportů, ve kterých 

bude sledován vývoj rizik. Postačující podobou reportů je grafické znázornění s vyznačením 

vývoje sledovaného rizika. 

 

Dále jsem společnosti navrhoval se zamyslet nad sekundárním využitím jejich produktů, 

případně poukázat na ekologickou nenáročnost v rámci marketingové strategie. 

 

Za cíl práce je považováno provedení analýz společnosti vybranými metodami, identifikace 

rizik vyplývajících z analýz, formulace doporučení a návrhu na zmírnění či odstranění 

identifikovaných rizik.  

 

Všechny výše vyjmenované dílčí cíle byly zplněny, proto se domnívám, že i celkového cíle 

bylo dosaženo. 
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hi-tech   hight tech, pokročilé technologie 

ISO    Mezinárodní organizace pro standardizaci 

JAR    Jihoafrická republika 

Kč    Koruna česká 

min.    minulé 

např.    například 

NYT    New yourského času 
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PESTE  hodnotí politické, ekonomické, společenské, technologické a ekologické 

faktory 

resp.    respektive 

s.    strana 
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Sb.    sbírky 

spol.   společnost 

SWOT  hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 
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ZOÚ   Zákon o účetnictví  
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