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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané 

ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části hodnocena finanční 

situace podniku STEELMONT CZ s. r. o. Součástí bakalářské práce je také porovnání 

hodnoceného podniku s podniky konkurenčními. Na základě výsledků analýzy jsou 

uvedena doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis on „The assessment of a financial situation of a company and 

suggestions for its improvement“ deals with a financial analysis. The theoretical part is 

focused on selected indicators of a financial analysis by which the financial situation 

of a firm STEELMONT CZ s. r. o. is assessed in its practical part. A comparison 

of the rating company with rival companies is also a part of this work. On the basis 

of results of the analysis there are recommendations which lead to an improvement 

of a financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Každý rok vzniká, ale také krachuje mnoho firem. Firmy mezi sebou bojují. Každá 

firma chce přijít s něčím novým a přebrat zákazníka jiné firmě. Někteří sází na kvalitu, 

jiní na kvantitu. Jediné však mají všechny firmy společné. Cílem všech je dosáhnout co 

nejvyššího zisku. 

 

Zisk, peníze, bohatství, majetek, to jsou nejčastěji skloňovaná slova 21. století. Je 

pozoruhodné, že tak starý „vynález“ jako jsou peníze, jehož vznik je datován do roku 

700 př. n. l., je pořád ještě v kurzu. Dokonce bych řekla, že je stále žádanější. Dřív 

lidem peníze sloužily k opatření základních prostředků k přežití. Dneska jsou však lidé 

náročnější, zhýčkanější, línější. Potrpí si na luxus a jsou pro něj ochotni udělat cokoliv. 

 

Peníze hýbou světem. Bez peněz není člověk v dnešním světě schopen uspokojit své 

potřeby. Chudý člověk se chce stát bohatým a bohatý ještě bohatším. S rostoucím 

bohatstvím roste počet a způsob uspokojování potřeb. Právě uspokojování potřeb je 

hnacím motorem ekonomiky a bohatství, které firmy získají uspokojováním potřeb 

zákazníků, je důvodem, proč se firmy snaží být úspěšné v boji s konkurencí. 

 

K úspěšnému boji s konkurencí jim pomáhá finanční analýza, která analyzuje finanční 

situaci firmy za několik let. Finanční analýza je důležitým podkladem pro management, 

který na základě těchto výsledků rozhoduje o budoucím chodu celé firmy. Na základě 

výpočtů ukazatelů finanční analýzy si firma vytvoří komplexní obrázek o finanční 

situaci podniku, zaměří se na oblasti, kde byly zjištěny problémy a tyto problémy se 

snaží vyřešit. Za určitý časový interval opět vypočítá ukazatele finanční analýzy a zjistí, 

zda byly problémy úspěšně vyřešeny či nikoliv. 

 

Výhodou je, že firmy, které se zabývají finanční analýzou, neopakují chyby z minulosti, 

protože finanční analýza čerpá z účetních výkazů, které obsahují data z předešlých let. 

Proto si myslím, že firmy, které se nezabývají minulostí, ale výhradně budoucností, 

nedělají dobře, protože nejvíce se člověk naučí z vlastních chyb. Finanční analýza 

nezajímá pouze interní uživatele, ale je předmětem zájmu také externích uživatelů. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy 

STEELMONT CZ s. r. o. mezi roky 2007 až 2012 na základě výpočtů vybraných 

ukazatelů finanční analýzy, porovnání sledované firmy s firmami konkurenčními a 

vymyšlení vlastních návrhů řešení na zlepšení finanční situace podniku.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. 

 

V první části bakalářské práce se seznámíme s analyzovanou firmou. Nejprve uvedu 

základní údaje o firmě, konkrétně sídlo společnosti, IČ, datum zápisu do OR apod. Poté 

se zaměřím na předmět podnikání, produkty, organizační strukturu, průběh zpracování 

zakázky a postup při montáži ocelových regálů. Dále budu pokračovat SLEPT 

analýzou, Porterovou analýzou konkurenčních sil a SWOT analýzou. 

 

Po seznámení s firmou bude následovat teoretická část, kde se pokusím nastínit 

problematiku finanční analýzy. Nejprve definuji pojem finanční analýza. Poté se 

podívám na přístupy k finanční analýze a na metody finanční analýzy. Posledním a 

nejdůležitějším úsekem této části bude teoretické vysvětlení elementárních metod 

finanční analýzy, konkrétně se budu zabývat účelovými výběry ukazatelů, analýzou 

stavových ukazatelů, analýzou rozdílových ukazatelů, analýzou cash flow a nakonec 

analýzou poměrových ukazatelů, přičemž ke každé analýze uvedu vybrané ukazatele a 

jejich význam. 

 

Po teoretické části bude následovat část praktická, kde vypočítám a okomentuji vybrané 

ukazatele finanční analýzy, které jsem vysvětlila v předchozí části. Hodnoty vybraných 

ukazatelů budu srovnávat s oborovým průměrem, bude-li to možné. Na základě těchto 

výpočtů a komentářů zjistím skutečnou finanční situaci firmy. Vybrané ukazatele 

vypočítám také u dalších dvou konkurenčních firem, se kterými budu firmu 

STEELMONT CZ s. r. o. srovnávat, a hodnoty těchto ukazatelů vynesu do spider grafů. 

V závěru této části provedu souhrnné hodnocení finanční a obchodní situace firmy. 
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V poslední části bakalářské práce představím návrhy na opatření ke zlepšení finanční 

situace podniku.  

 

1.1 Obecné informace o firmě 

 

Obchodní firma: STEELMONT CZ s. r. o. 

Sídlo společnosti: Proseč 345, PSČ 539 44 

IČ: 274 94 781 

Datum zápisu: 25. 5. 2006  

Právní forma: společnost s ručeným omezeným 

Statutární orgán: jednatelé: Martin Maňák 

 Jan Poslušný  

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně. 

Společníci: Martin Maňák Vklad: 100 000 Kč 

  Splaceno: 100% 

  Obchodní podíl: 50 % 

  

 Jan Poslušný Vklad: 100 000 Kč 

  Splaceno: 100 % 

  Obchodní podíl: 50 % 

Základní kapitál: 200 000 Kč (1) 

 

Předmět podnikání  

Ø výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Ø zámečnictví, nástrojářství (1) 

 

Konkrétně se firma zabývá: 

Ø montáží regálových systémů  

Ø ocelových konstrukcí  

Ø hal a dalších skladových technologií 

Ø zajištěním výroby ocelových komponentů a dílů 
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Produkty 

Paletové regály 

- Konvenční paletové regály 

- Shuttle systém 

- Mobilní regály 

- Regály na míru 

- Vjezdové regály Drive-in 

- Výškové regály pro automatizované sklady 

- Silo systém – opláštěné regálové konstrukce 

 

Plošinové konstrukce 

- Podlažní systémy Mezzanine 

 

Regálové systémy pro drobné zboží 

- Carton live - spádové tratě pro boxy a kartony 

- Double Deep - regály s velkou roztečí stojin 

- Miniload Multi-Store 

- Miniload Single-Store 

- Policový systém 

- Výškové policové regálové systémy 

 

Regály pro dlouhé předměty 

- Konzolové regály (2) 
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Organizační struktura 

 

Obrázek 1: Organizační struktura 

(2) 

 

V čele společnosti stojí manažer společnosti Jan Poslušný, který má pod sebou 

administrativní oddělení a oddělení výroby.  Administrativu má na starosti Žaneta 

Poslušná. Součástí výrobního oddělení jsou celkem tři vedoucí pracovní skupiny, a to 

Aleš Košťál, Petr Šťastný a Aleš Veselý. Každý vedoucí pracovní skupiny vede jednu 

skupinu, která se skládá ze živnostníků, které společnost najímá dle potřeby. Účetnictví 

zpracovává paní Ing. Alena Popelková externě (2). 
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Průběh zpracování zakázky 

 

Obrázek 2: Průběh zpracování zakázky 

(2) 

 

Firmy České republiky, členských států Evropské unie, ale i třetích zemí posílají 

STEELMONTU CZ s. r. o. nabídku. Společnost nabídku ocení a nabídne zákazníkům 

cenu. Pokud zákazníci s cenou i s ostatními podmínkami souhlasí, je vystavena 

objednávka nebo uzavřena kupní smlouva. Na základě objednávky nebo smlouvy začne 

firma plnit požadavky zákazníka. V případě, že zákazník nesouhlasí s cenou nebo 

jinými podmínkami, firma se snaží najít kompromis, který by vyhovoval oběma 

stranám. Firma má zakázky například v Belgii, Německu, Rumunsku, Irsku, Polsku, 

Turecku, Francii, Švýcarsku, apod. (2). 

 

Postup při montáži ocelových regálů 

Montáž regálu začíná vyložením materiálů z kamionů. Díly jsou dodávány na paletách 

podle druhu materiálu. Po vyložení jde skupina montérů provézt rozměření haly dle 

dodaných výkresů a provede orientační značení na podlaze haly. Druhá skupina si dle 

výkresu smontuje z dodaných komponentů první vzorový rám, podle něhož montuje 
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zbývající rámy. Skupina, která dokončí rozměření, jde pomocí vysokozdvižných vozíků 

a plošin stavět regály (2).  

 

Rámy se spojují pomocí nosníků neboli příček a vytvoří regál. Tyto regály se musí 

postupně, jak se kompletují, kotvit pomocí chemických nebo mechanických kotev 

k podlaze. Tyto kotvy již nelze z podlahy v budoucnu odstranit a stávají se součástí 

podlahy (2).  

 

Pokud se v budoucnu zákazník rozhodne regály posunout nebo odstranit, tak se část 

kotvy, která je nad podlahou, musí odříznout, ale cca 10 cm z celkové délky 12 cm 

zůstává v podlaze. Rámy jsou chráněny proti poškození tzv. ochranami, které jsou také 

kotveny pevně k podlaze (2). 

 

Technicky zdatnější jistě ocení následující obrázky, které popisují problematiku 

montáže ocelových regálů. 

 

 

 

Obrázek 3: Kotvení rámů ochranou 

(Zdroj: Firemní informace) 

 

 

Obrázek 4: Čelní pohled na rámy s ochranou 

(Zdroj: Firemní informace) 

 

 

  

 

Obrázek 5: Kotvy mechanická a chemická 

(Zdroj: Firemní informace) 
 

 

Obrázek 6: Boční pohled 
na rám s ochranou  

(Zdroj: Firemní informace) 
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Obrázek 7: Konektor příčky 

(Zdroj: Firemní informace) 

 

 

Obrázek 8: Ochrana rámů 

(Zdroj: Firemní informace) 
 

  

Obrázek 9: Ukázka montáže rámů 

(Zdroj: Firemní informace)  
 

1.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je důležitým nástrojem k odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí 

společnosti.  Model SLEPT představuje analýzu sociálních (social), právních (legal), 

ekonomických (economic), politických (political) a technologických (technological) 

faktorů prostředí, které ovlivňují podnikání a rozvoj firmy (3). 

 

Sociální faktory 

Jelikož firma obchoduje na průmyslovém trhu, zaznamenává poměrně vysoké výkyvy 

průmyslové poptávky odvozené od poptávky spotřebitelské. Vzhledem k tomu, že se 

ekonomika již pár let nachází v hospodářské krizi a spotřebitelé odkládají uspokojení 

svých potřeb na později, docházelo v posledních letech ke snižování poptávky na celém 

spotřebitelském trhu. To se přeneslo na trh průmyslový a docházelo ke snižování 

poptávky i na tomto trhu. Tato situace vedla k nemilosrdným konkurenčním bojům, 



18 

 

které přivedly ke krachu mnoho firem. Nevýhodou firmy STEELMONT CZ s. r. o. je, 

že v České republice, ve členských státech Evropské unie, ale i ve třetích zemích 

existuje mnoho firem, které poskytují stejné či podobné služby, proto konkurenční boj 

v tomto odvětví je opravdu veliký. 

 

Právní faktory 

Právní formou podnikání firmy je společnost s ručením omezeným, proto firma podléhá 

Zákonu č. 513/1991 Sb., obchodnímu zákoníku. Firma je povinna vést účetnictví, které 

je upraveno v Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výsledek hospodaření je zdaňován 

daní z příjmů právnických osob podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Firma 

je plátcem DPH, které je řešeno v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Firma zaměstnává zaměstnance, proto se musí řídit Zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoníkem práce. Firma musí také odvádět daň silniční na základě 

Zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Vzhledem k tomu, že firma obchoduje se státy 

Evropské unie a třetích zemí, musí respektovat zákony příslušných států. 

 

Ekonomické faktory 

Firma má peníze uložené u dvou bank. U každé banky má založen český a eurový účet. 

V současné době již nesplácí žádný úvěr ani leasing. Výsledek hospodaření je zdaňován 

19% sazbou daně z příjmů právnických osob. Výše cen, za které firma 

STEELMONT CZ s. r. o. poskytuje své služby státům Evropské unie a třetím zemím, je 

ovlivněna kurzem CZK k zahraničním měnám. Firma STEELMONT CZ s. r. o. stejně 

jako všechny ostatní české firmy zabývající se vývozem a dodáním výrobků a služeb 

do EU touží po slabé koruně, díky které roste konkurenceschopnost na zahraničním 

trhu. 

 

Politické faktory 

Firmu ovlivňuje jak politická situace v České republice, tak politická situace ve státech 

Evropské unie a ve třetích zemích. Všechny státy se teprve začínají zotavovat 

po hospodářské krizi. Česká republika není nejlepším místem pro podnikání. Kromě 

hospodářské krize podtrhává nohy podnikatelům také vláda, která neustále zvyšuje 

daně, což zvyšuje ceny produktů a služeb, a tím snižuje poptávku. Vysoká 
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nezaměstnanost, která snižuje koupěschopnost obyvatelstva, podnikatelům také moc 

nenahrává. Uvedené faktory jsou důvodem, proč firma STEELMONT CZ s. r. o. 

směřuje téměř všechny zakázky do států Evropské unie a třetích zemí. 

 

Technologické faktory 

Firma používá k montáži ocelových konstrukcí moderní nářadí, což vede k vyšší 

produktivitě práce a ke snižování nákladů. Jeřáby, plošiny a vysokozdvižné vozíky si 

firma v případě potřeby pronajímá.  

 

1.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Autorem modelu je Michael E. Porter. Podstatou modelu je analýza konkurenčních sil 

v okolí firmy a odhalení příležitostí a ohrožení podniku. Model určující stav konkurence 

v odvětví je ovlivněn působením pěti základních sil (4). 

 

Pět základních konkurenčních sil: 

Ø Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Ø Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Ø Smluvní síla odběratelů 

Ø Smluvní síla dodavatelů 

Ø Hrozba substitučních výrobků (4) 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

V odvětví montáží ocelových konstrukcí je konkurence obrovská. Vstup pro nové 

konkurenty je jednoduchý, protože jediné, co firmy ke svému podnikání potřebují, jsou 

dodávkové automobily, vysokozdvižné vozíky a nářadí, popřípadě jeřáby a plošiny 

potřebné pro montáže větších konstrukcí. Většinu z těchto věcí firmy nemusí kupovat, 

ale mohou si je pronajmout. Konkrétně firma STEELMONT CZ s. r. o. si v případě 

potřeby jeřáby, plošiny a vysokozdvižné vozíky pronajímá.  

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Firem, které se zabývají montáží ocelových konstrukcí, je opravdu hodně. V České 

republice existuje asi 11 firem, jejichž obchodní firma obsahuje slovo „STEELMONT“ 
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v různých modifikacích. Proto je zde velká pravděpodobnost záměny jedné firmy 

s firmou druhou, což je pro některé firmy výhodné a pro ostatní nebezpečné. Výhodu 

v záměně nalézají firmy, které chtějí parazitovat na firmě druhé. Naopak záměna 

představuje nebezpečí pro firmy, které mají dobrou pověst, jsou spojovány se 

spolehlivostí a kvalitou a vynakládají velké finanční prostředky na propagaci, a tím 

poskytují reklamu jiným firmám. Firma STEELMONT CZ s. r. o. sází na dobré jméno 

spojené se spolehlivostí a kvalitou, které se dostalo do povědomí zákazníků z České 

republiky, ze států Evropské unie, ale i ze třetích zemí. Jediné, co bychom firmě 

vytknuli, je nízká úroveň propagace, což snižuje její konkurenceschopnost. 

 

Smluvní síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je značná, protože existuje veliká konkurence jak v daném 

státě, tak na mezinárodních trzích. Firma má dva typy odběratelů. Prvním typem 

odběratelů jsou firmy, které ocelové konstrukce poptávají. Firma těmto odběratelům 

ocelovou konstrukci navrhne, zajistí její výrobu a provede její montáž. Druhým typem 

odběratelů jsou firmy, které se zabývají nabídkou ocelových konstrukcí a firma 

STEELMONT CZ s. r. o. jim v případě potřeby tyto konstrukce externě montuje. 

Hlavní objem zakázek firmy STEELMONT CZ s. r. o. je směřován do zemí Evropské 

unie. Dominantními odběrateli jsou celkem tři firmy, které tvoří více než 70 % 

celkového objemu zakázek. Tyto odběratele si musí firma hýčkat, protože jejich podíl 

na celkových tržbách společnosti, je veliký. 
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Fakturace 10 největších odběratelů v roce 2012 (v %) 

 

Graf 1: Fakturace 10 největších odběratelů v roce 2012 (v %) 

(Zdroj: Firemní informace) 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Hlavními dodavateli firmy STEELMONT CZ s. r. o. jsou firmy, jejichž předmětem 

činnosti je prodej automobilů a nářadí. Jelikož automobily a nářadí nabízí mnoho firem, 

může si firma vybírat ze široké škály výrobců a prodejců, kterým silná konkurence 

nedovolí své výrobky či zboží předražit. Z toho vyplývá, že smluvní síla dodavatelů je 

omezená. 

 

Firmu také nepřímo ovlivňují výrobci kovových konstrukcí a také cena oceli. Cena, 

za kterou jsou výrobci schopni a ochotni kovové konstrukce vyrobit a prodat, totiž 

ovlivňuje množství poptávaných konstrukcí, a tím i montáží. Jelikož je konkurence 

ve výrobě kovových konstrukcí veliká, smluvní síla dodavatelů je omezená. 
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Fakturace 10 největších dodavatelů v roce 2012 (v %) 

 

Graf 2: Fakturace 10 největších dodavatelů v roce 2012 (v %) 

(Zdroj: Firemní informace) 
 

Hrozba substitučních výrobků 

Substituční efekt v tomto odvětví je veliký. Zákazníci si mohou vybírat z velkého počtu 

firem nabízejících stejné či podobné služby. Potencionální zákazníci srovnávají služby 

především z hlediska ceny, proto se každá firma podnikající v tomto odvětví snaží 

snižovat náklady. Samozřejmě zákazníka zajímá také kvalita, na kterou sází firma 

STEELMONT CZ s. r. o.  

 

1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj, který slouží pro zjištění firemní strategické pozice vzhledem 

k vnitřním i vnějším faktorům ovlivňujícím firmu. SWOT analýza se zabývá jak vnitřní 

situací firmy, tak jejím vnějším okolím. Vnitřní situace firmy je analyzována pomocí 

silných a slabých stránek, které slouží k vyhodnocení zdrojů firmy, jejich využití a 

plnění cílů firmy. K vnějšímu prostředí se vztahují příležitosti a hrozby, které analyzují 

makroprostředí, popř. konkrétní trh (5). 
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Silné stránky 

- dobrá pověst firmy (zákazníci se k firmě vracejí) 

- zakázky v zemích Evropské unie, ale i třetích zemích (více než 70 % objemu 

zakázek směřuje do zemí Evropské unie) 

- na stavbách se hovoří anglicky, německy, rusky, polsky (důležité pro splnění 

přání zákazníků) 

- dobrá konkurenceschopnost (díky dobré pověsti firmy založené na kvalitě 

poskytovaných služeb) 

- slušná platební morálka (firma má zájem především o menší projekty, protože je 

výhodnější pracovat na více menších projektech než na jednom velkém) 

- kvalitní pracovní týmy (kvalitní práce je hlavním faktorem ovlivňujícím 

konkurenceschopnost) 

- spokojenost zákazníků (hlavní faktor, který ovlivňuje loajalitu zákazníka) 

 

Slabé stránky 

- slabá propagace společnosti (společnost nemá v současné době ani webové 

stránky) 

- velká konkurence na trhu (na trhu existuje mnoho podniků se stejným 

předmětem podnikání) 

- malé využívání výpočetní techniky (plány konstrukcí se kreslí ručně) 

 

Příležitosti 

- rozšíření nabízených služeb (např. pronájem nářadí, které se zrovna nevyužívá) 

- získání nových zákazníků na českém i zahraničním trhu (tohoto cíle podnik 

dosáhne intenzivnější propagací) 

- veřejné zakázky (tyto zakázky by měli být bezpečné, tzn. s nižším rizikem 

nezaplacení) 

- snížení nákladů (např. nákup pohonných hmot ve státech, kde jsou nejlevnější) 
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Hrozby 

- zvýšení cen materiálů pro výrobu, hlavně oceli (s růstem výrobních cen 

konstrukcí dojde k poklesu poptávky po těchto konstrukcích, a tím k poklesu 

montáží) 

- vstup nových firem na trh (jednoduchý, protože jediné, co firmy ke svému 

podnikání potřebují, jsou automobily, vysokozdvižné vozíky a nářadí, popřípadě 

jeřáby, plošiny potřebné pro montáže větších konstrukcí) 

- odchod stávajících zákazníků ke konkurenci (existuje mnoho firem se stejným 

předmětem podnikání, proto si musí společnost své zákazníky hýčkat) 

- zhoršení platební morálky (hlavně kvůli velkým projektům) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Finanční analýza je rozbor účetních údajů za účelem komplexního zhodnocení finanční 

situace podniku (6). Finanční analýza hodnotí podnik po stránce majetkové, finanční a 

důchodové (7). 

 

Hlavním cílem finanční analýzy je příprava podkladů pro rozhodování managementu. 

Výsledky získané finanční analýzou jsou důležité nejen pro vlastní potřebu firmy, ale i 

pro potřeby externích uživatelů, kteří jsou nějakým způsobem spjati s činností podniku. 

Přestože každého uživatele zajímají jiné informace o podniku, můžeme konstatovat, že 

všichni jsou nějakým způsobem zainteresováni na zjištění platební schopnosti, 

výnosnosti a hospodářské a finanční stability podniku (7). 

 

Finanční analýza se zabývá minulostí, to znamená, že analyzuje činnost, která již 

proběhla, proto její výsledky nemůžeme nijak ovlivnit. Výsledky finanční analýzy však 

slouží jako cenné informace pro budoucnost (6). 

 

2.1 Metody finanční analýzy 

V současné době existuje v rámci finanční analýzy celá řada metod hodnocení 

finančního zdraví firmy, které můžeme aplikovat. Je třeba dbát na přiměřenost volby 

metod analýzy. Kromě správného výběru metody je nutné výslednou prezentaci 

přizpůsobit podle toho, komu jsou výsledky určeny. Každá metoda využívá různé 

ukazatele. Existuje celá řada ukazatelů a kritérií pro jejich členění. Volba typu ukazatele 

závisí na účelu a cíli finanční analýzy (8). 

 

Rozlišujeme dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů: 

Ø fundamentální analýza 

Ø technická analýza 

 

Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je založena na vyhodnocování především kvalitativních údajů 

o podniku. Pro fundamentální analýzu jsou klíčové znalosti vzájemných souvislostí 
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mezi ekonomickými a mimoekonomickým jevy, zkušenosti odborníků, jejich 

subjektivní odhady i cit pro situace a jejich trendy. Kvantitativní informace jsou 

do analýzy zahrnuty bez použití algoritmizovaných postupů (9), (10). 

 

Technická analýza 

„Technickou finanční analýzou rozumíme kvantitativní zpracování ekonomických dat 

s použitím matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných 

metod, přičemž výsledky zpracování jsou opět kvantitativně, ale i kvalitativně 

vyhodnocovány (10, s. 44).“ 

 

Finanční analýzu řadíme do kategorie technické analýzy, protože je založena 

na matematických výpočtech (8). 

 

V rámci finanční analýzy se používají dva druhy metod: 

Ø metody elementární analýzy 

Ø vyšší metody finanční analýzy 

 

Metody elementární analýzy 

Standardní členění elementárních metod finanční analýzy: 

 

1. Analýza absolutních dat 

- horizontální analýza (analýza trendů) 

- vertikální analýza (procentní rozbor) 

 

2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

- analýza fondů finančních prostředků 

- analýza cash flow 

- analýza tržeb 

- analýza nákladů 

- analýza zisku 
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3. Analýza poměrových ukazatelů 

- analýza platební schopnosti a likvidity 

- analýza zadluženosti, finanční a majetkové struktury 

- analýza využití aktiv 

- analýza ziskovosti 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu 

 

4. Analýza soustav ukazatelů 

- pyramidové rozklady 

- srovnání vybraných ukazatelů finanční stability a výnosové situace s plánem, 

konkurencí, odvětvovým průměrem, expertními zkušenostmi 

- indikátory budoucí finanční tísně (11) 

 

2.2 Účelové výběry ukazatelů 

Účelové výběry ukazatelů jsou soustavy ukazatelů, které umožňují kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci firmy, případně predikovat její finanční tíseň (12). 

 

Rozlišujeme dvě skupiny účelových výběrů ukazatelů: 

Ø bankrotní modely 

Ø bonitní modely (10) 

 

Bankrotní modely 

Úkolem bankrotních modelů je predikovat, zda firmě hrozí v blízké době bankrot. 

Ukazatel je založen na předpokladu, že několik let před bankrotem, dochází ve firmě 

k jistým skutečnostem, které mohou být příčinou budoucích problémů a které jsou 

typické pro ohrožené firmy. Bankrotní modely byly zkonstruovány na základě 

skutečných dat vybraných firem (9). 

 

Bankrotní modely zajímají především věřitele, kteří pomocí nich zjišťují, do jaké míry 

je podnik schopen dostát svým závazkům. Bankrotními modely, kterými se budeme 

podrobně zabývat, jsou Altmanův model (Z-score) a index IN05 (index důvěryhodnosti) 

(13). 
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Bonitní modely 

Bonitní modely hodnotí finanční zdraví firmy prostřednictvím bodového hodnocení. 

Na základě počtu dosažených bodů je firma zařazena do určité kategorie (6). 

V porovnání s bankrotními modely, jsou bonitní modely založeny především 

na teoretických poznatcích. K objektivnímu posouzení bonity podniku je potřeba mnoho 

dat o výsledcích v daném oboru, segmentu trhu či v databázi porovnávaných firem. 

Bonitním modelem, kterým se budeme podrobně zabývat, je Kralickův Quicktest (9). 

 

Altmanův model (Z-score) 

Altmanův model sestavil prof. Edward Altman z New York Univerzity v roce 1968. 

V roce 1983 svůj model podstatně revidoval. Altmanův model umožňuje na základě 

jediného čísla – Z-skore, které se skládá z pěti ukazatelů zahrnujících rentabilitu, 

zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu, s určitou pravděpodobností předpovídat 

prosperující nebo problémový podnik (13), (14). 

 

Vzorec: 

 

Vzorec 1: Z-score (12) 

kde: = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

 = kumulovaný nerozdělený zisk minulých let/ aktiva celkem 

 = EBIT / aktiva celkem 

 = tržní hodnota vlastního kapitálu / dluhy 

 = tržby / aktiva celkem (11) 

 

Hodnota Z-score se pohybuje v rozmezí od -4 do +8. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepší je finanční zdraví podniku. (11) 

 

Hodnocení: 

Z > 2,9 finančně silný podnik 

1,2 < Z < 2,9 podnik s určitými finančními potížemi (nejasný další vývoj)  

Z < 1,2 přímí kandidáti bankrotu (11) 
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Index IN (index důvěryhodnosti) 

Manželé Neumaierovi vymysleli čtyři indexy, které slouží k posouzení finanční 

výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. Prvním indexem je index IN95, který je 

zaměřen na schopnost podniku dostát svým závazkům. Dalším indexem je index IN99, 

který vyjadřuje, zda podnik tvoří či netvoří hodnotu pro vlastníka. Index IN01 je 

spojením předcházejících modelů. To znamená, že spojuje pohled věřitele i vlastníka. 

Posledním indexem je index IN05, který je aktualizací indexu IN01. Podrobně se 

budeme zabývat indexem IN05 (12). 

 

Vzorec: 

 

Vzorec 2: Index IN05 (12) 

kde:  = aktiva celkem / cizí kapitál 

  = EBIT / nákladové úroky 

  = EBIT / aktiva celkem 

  = výnosy / aktiva celkem 

  = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry  

 

Hodnocení: 

IN > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ 

IN ≤ 0, 9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy (12) 

 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest sestavil rakouský ekonom Kralicek. Podstatou Quiktestu je výpočet 

čtyř ukazatelů, kde první dva hodnotí finanční stabilitu a další dva rentabilitu. Nakonec 

se vypočítá průměr všech čtyř ukazatelů a výsledkem je skóre, na základě kterého 

podnik ohodnotíme (15). 
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Tabulka 1: Kralickův Quicktest 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (15)) 

Ukazatel Konstrukce ukazatele 

Interval 

hodnoty v 

bodech 

Počet bodů 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu (a) 

  

 

  

0,3 a více 4 

0,2 - 0,3 3 

0,1 - 0,2 2 

0,0 - 0,1 1 

0,0 a méně 0 

Doba 

splácení 

dluhů z CF 

(b) 

  

 

  

3 a méně 4 

3 - 5 3 

5 - 12 2 

12 - 30 1 

30 a více 0 

ROA (c)   

 

  

0,15 a více 4 

0,12 - 0,15 3 

0,08 - 0,12 2 

0,00 - 0,08 1 

0,00 a méně 0 

Cash flow 

v % tržeb 

(d) 

  

 

0,1 a více 4 

0,08 - 0,1 3 

0,05 - 0,08 2 

0,00 - 0,05 1 

 

0,00 a méně 0 

 

Hodnocení testu: 

Hodnocení finanční stability:  

Hodnocení výnosové situace: VS =   

Hodnocení celkové situace: CS =    (15) 

 

Velmi dobrý podnik: 3 body a více 

Špatný podnik: 1 bod a méně (15) 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele slouží ke srovnání vývoje v časovém období a k procentnímu 

podílu komponent (6). 

 

Horizontální analýza 

Podstatou horizontální analýzy je srovnání jednotlivých položek výkazů v čase. 

Horizontální analýza čerpá data z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, příp. výroční zprávy. 

Sledují se nejen absolutní změny hodnot v čase, ale také změny relativní neboli 

procentní za období 3 až 10 let (12). 

 

 

Vzorec 3: Horizontální analýza - absolutní změna (10) 

 

 

Vzorec 4: Horizontální analýza - procentní změna (10) 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

k jediné zvolené základně. Zatímco základnou u rozvahy je výše aktiv, popř. pasiv 

celkem, u výkazu zisku a ztrát je jako základ zvolena velikost celkového obratu (10). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o procentní rozbor, je možné výsledky vertikální analýzy 

srovnávat s firmami působícími ve stejném oboru podnikání či s odvětvovými průměry. 

Při výpočtu vztahujeme jednotlivé položky rozvahy k celkové bilanční sumě (8). 

 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele (čisté finanční fondy) se vypočítají jako rozdíl mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

Vycházejí z předpokladu, že trvalá část oběžných aktiv je zpravidla financována 

dlouhodobými cizími zdroji a zbývající část, která kolísá, se obvykle financuje 

krátkodobými cizími zdroji (11). 
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Analýza čistého pracovního kapitálu 

ČPK, který chápeme jako určitý finanční fond, je část oběžného majetku, která je 

financovaná dlouhodobým kapitálem. ČPK je finanční polštář, který se tvoří pro případ, 

že by se podnik dostal do situace, která by vyžadovala vysoký výdej peněžních 

prostředků (12). 

 

ČPK má významný vliv na platební schopnost podniku. Podnik je likvidní, pokud má 

přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (6). Pro zajištění 

platební schopnosti je tedy nutné udržovat určitou výši ČPK. Udržování určité výše 

ČPK je dobrým znamením pro věřitele. Vysoký ČPK však svědčí o neefektivním 

využívání prostředků (16). 

 

 

Vzorec 5: Čistý pracovní kapitál (16) 

 

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel je modifikací ČPK a reaguje na jeho nedostatky. Nedostatkem ČPK je to, že 

oběžná aktiva, se kterými počítáme, zahrnují i některé málo likvidní, či dokonce 

nelikvidní položky. Dalším nedostatkem je to, že ukazatel je ovlivněn použitými 

metodami oceňování. Z tohoto důvodu vznikl ukazatel ČPP. Při výpočtu ČPP 

zahrnujeme do peněžních prostředků pouze hotovost, peníze na běžných účtech a velice 

likvidní peněžní ekvivalenty (16). 

 

 

Vzorec 6: Čisté pohotové prostředky (16) 

 

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek (ČPM), nazývaný také jako čistý peněžně pohledávkový fond, je 

určitým kompromisem mezi předchozími rozdílovými ukazateli (10). 

 

 

Vzorec 7: Čistý peněžní majetek (10) 
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2.5 Analýza cash flow 

Cílem analýzy cash flow je zhodnocení příjmů a výdajů firmy za sledované období. 

Cash flow analýza vychází z výkazu cash flow, který je součástí účetní závěrky 

u auditovaných společností. Výkaz cash flow neboli přehled o peněžních tocích podává 

informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

Přehled o peněžních tocích nám pomáhá odstraňovat obsahový i časový nesoulad 

mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků (6). 

 

Výkaz se dělí na tři základní části: 

Ø provozní činnost 

Ø investiční činnost 

Ø finanční činnost 

 

Provozní činnost  

Peněžní tok z provozní činnosti udává, do jaké míry se výsledek hospodaření za běžnou 

činnost shoduje se skutečně získanými peněžními prostředky. Dále nám odráží způsob, 

jakým změny pracovního kapitálu a jeho složky ovlivňují produkci peněz (8). 

 

Investiční činnost 

Peněžní tok z investiční činnosti zobrazuje výdaje v souvislosti s pořízením investičního 

majetku a jejich strukturu a také rozsah příjmů z prodeje investičního majetku (8). 

 

Finanční činnost 

Peněžní tok z finanční činnosti odráží pohyb dlouhodobého kapitálu, popřípadě činnost 

související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které se nepovažují za provozní 

činnost (14). 

 

Rozlišujeme dvě základní metody sestavení výkazu cash flow: 

Ø metoda přímá 

Ø metoda nepřímá 

 

 



34 

 

Metoda přímá 

Podstatou přímé metody je samostatné sledování příjmů a výdajů (16). 

 

Metoda nepřímá 

„Nepřímá metoda stanovení cash flow je založena na korekci výsledku hospodaření 

(čistého zisku či ztráty) o nesoulad mezi příjmy a výnosy a výdaji a náklady (13, s. 32).“ 

 

Analýzu cash flow je vhodné počítat několikrát do roka.  Přehled o peněžních tocích 

za celý rok totiž může vykazovat příznivé hodnoty a zakrývat platební potíže v průběhu 

roku (11). 

 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy, pomocí kterých 

můžeme získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Poměrové ukazatele dávají 

do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, příp. cash flow. Ukazatele 

jsou roztříděny do několika skupin podle oblastí, které hodnotí (6). 

 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita měří výši zisku, kterého podnik dosáhl použitím investovaného kapitálu. 

Ukazatele rentability hodnotí celkovou efektivnost dané činnosti a v časové řadě by 

měly mít rostoucí charakter (8). Vypočítají se jako poměr zisku k nějaké základně, 

pomocí které bylo dosaženo zisku. Ve výpočtu můžeme používat různé kategorie zisku 

podle účelu, pro jaký analýzu připravujeme (16). 

 

Nejpoužívanější kategorie zisku: 

EBITDA  (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) - zisk 

před zdaněním, úroky a odpisy 

EBIT (Earnings before interest and taxes) - zisk před zdaněním a úroky 

EBT (Earnings before taxes) - zisk před zdaněním 

EAT (Earnings after taxes) - zisk po zdanění neboli čistý zisk (15) 
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel udává, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik 

získal z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli (17). 

 

 

Vzorec 8: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (17) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

Tento ukazatel nám udává míru zhodnocení celkového vloženého kapitálu. Jinými slovy 

zjistíme, kolik korun zisku vyprodukuje 1 Kč majetku vložená do podnikatelské 

činnosti. Pokud do čitatele dosadíme EBIT, zjistíme hrubou produkční sílu aktiv firmy 

před odpočtem daní a nákladových úroků (9). 

 

 

Vzorec 9: Rentabilita celkových vložených aktiv (9) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele 

vlastníci zjišťují, zda jejich vložený kapitál přináší dostatečný výnos, který je úměrný 

velikosti jejich investičního rizika (9). Hodnota ukazatele by měla být přinejmenším 

o několik procent vyšší než je průměrné úročení dlouhodobých vkladů. V případě 

kladného rozdílu mezi úročením vkladů a rentabilitou mluvíme o prémii za riziko, která 

je odměnou vlastníků za podstoupené riziko (6). 

 

 

Vzorec 10: Rentabilita vlastního kapitálu (6) 

 

Ukazatele ROCE, ROA a ROE slouží k mezipodnikovému srovnání a kapitálovým 

trhům. Čím vyšší jsou hodnoty těchto ukazatelů v časovém období i ve vztahu 



36 

 

k podobným firmám ve stejném odvětví nebo oboru, tím je větší zájem ze strany 

potenciálních investorů (18). 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

Jinými slovy vyjadřuje, kolik procent zisku vyprodukuje 1 Kč tržeb. Ukazatel je často 

nazýván ziskové rozpětí. Dosazením zisku po zdanění vyjádříme ziskovou marži, která 

se porovnává s oborovým průměrem. V případě, že je ukazatel nižší než oborový 

průměr, ceny výrobků jsou poměrně nízké a náklady příliš vysoké (8). 

 

 

Vzorec 11: Rentabilita tržeb (8) 

 

2.6.2 Ukazatele likvidity 

„Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 

a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky (13, s. 177).“ S likviditou se váže pojem solventnost. Solventnost je schopnost 

podniku dostát včas a v plné míře svým závazkům. Oba dva pojmy se prolínají. Podnik 

je solventní v případě, že má v okamžiku splatnosti závazků dostatečnou hotovost nebo 

prostředky na hotovost rychle přeměnitelné. Ukazatelé tedy vyjadřují, do jaké míry je 

podnik schopný dostát svým krátkodobým závazkům (16). 

 

Běžná likvidita – 3. stupeň likvidity 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Při výpočtu by měly být odečteny neprodejné zásoby a nedobytné pohledávky, protože 

nepřispívají k likviditě podniku. Doporučena hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5. Příliš nízká hodnota tohoto ukazatele, kdy je část dlouhodobého majetku kryta 

krátkodobými cizími zdroji, je značně riziková. Naopak příliš vysoká hodnota ukazatele 

snižuje rentabilitu podniku (6). 
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Vzorec 12: Běžná likvidita (6) 

 

Pohotová likvidita - 2. stupeň likvidity 

Ukazatel reaguje na nedostatky ukazatele běžné likvidity, proto vylučuje z oběžných 

aktiv zásoby, které jsou jejich nejméně likvidní položkou. Hodnota tohoto ukazatele by 

neměla klesnout pod 1 (12). Měli bychom se zaměřit na poměr mezi ukazateli běžné a 

pohotové likvidity, protože značně nižší hodnota ukazatele okamžité likvidity vyjadřuje 

nadměrnou výši zásob v majetku společnosti (18). 

 

 

Vzorec 13: Pohotová likvidita (18) 

 

Okamžitá (peněžní) likvidita - 1. stupeň likvidity 

Okamžitá likvidita udává, do jaké míry je podnik schopen dostát svým okamžitě 

splatným závazkům. Do čitatele se dosazují ty nejlikvidnější položky z rozvahy, tzn. 

peníze v hotovosti a na běžných účtech a jejich ekvivalenty (9). Doporučená hodnota by 

se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5 (6). 

 

 

Vzorec 14: Okamžitá likvidita (6) 

 

2.6.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří úspěšnost, s jakou podnik využívá aktiva. Ukazatele informují 

podnik o tom, jak dokáže využívat kapacity, se kterými disponuje. Ukazatele hodnotí, 

zda má podnik příliš velké kapacity, které nedokáže využít nebo naopak má nedostatek 

kapacit, které musí rozšířit, aby byl v budoucnosti schopen uspokojit poptávku po jeho 

produktech (9). 
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Rozlišujeme dva typy ukazatelů: 

Ø počet obratů (obratovostí) 

Ø doba obratu 

 

Počet obratů (obratovostí) 

Ukazatele obratovosti vyjadřují počet obrátek za určitý časový interval, např. jeden rok. 

Jinými slovy udávají, kolikrát se obrátí majetek v tržbách za určité časové období. 

S rostoucím počtem obrátek klesá doba, po kterou je majetek v podniku vázán, a 

obvykle dochází ke zvyšování zisku (13). 

 

Doba obratu 

Ukazatele doby obratu informují o průměrné době trvání jedné obrátky majetku. Tato 

doba by měla být co nejkratší. Čím je doba obratu kratší, tím je počet obrátek vyšší (13). 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za určitý časový interval. 

Pokud je ve srovnání s oborovým průměrem efektivita využívání celkových aktiv nižší, 

doporučuje se zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva (12). 

 

 

Vzorec 15: Obrat celkových aktiv (12) 

 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv vyjadřuje, s jakou efektivností využívá podnik dlouhodobý majetek. 

Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržbách za rok. Tento ukazatel pomáhá 

managementu při rozhodování o investicích. Hodnota ukazatele je ovlivněna mírou 

odepsanosti aktiv a metodou odepisování, proto bychom při podnikovém srovnání měli 

brát tyto aspekty v potaz. Při poklesu hodnoty ukazatele dochází k relativnímu zvýšení 

fixních nákladů a roste citlivost podniku na případný pokles tržeb (19). 
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Vzorec 16: Obrat stálých aktiv (9) 

 

Obrat zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Nedostatkem tohoto ukazatele je, že tržby jsou uváděny 

v tržní hodnotě a zásoby v pořizovacích cenách. Z tohoto důvodu často dochází 

k nadhodnocení skutečné obrátky. Pokud je hodnota ukazatele ve srovnání s oborovým 

průměrem vyšší, podnik nemá nelikvidní zásoby vyžadující nadbytečné financování 

(12). 

 

 

Vzorec 17: Obrat zásob (12) 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává dobu, po kterou jsou aktiva vázána ve formě zásob, 

do okamžiku jejich spotřeby či prodeje. Čím je doba obratu zásob kratší a obratovost 

zásob vyšší, tím lépe, protože je v zásobách vázáno menší množství finančních 

prostředků.  Podnik by měl udržovat optimální velikost zásob, která by zajistila 

plynulou výrobu a zároveň by vázala minimální množství finančních prostředků (8). 

 

 

Vzorec 18: Doba obratu zásob (8) 

 

Obrat krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu 

Obrat pohledávek udává, kolikrát se pohledávky obrátily v tržbách za rok. Ukazatel by 

měl být co nejvyšší, protože platí, že čím vyšší je obrat pohledávek, tím rychleji dostane 

podnik zaplaceno od odběratelů a získané finanční prostředky může použít 

k financování své činnosti (10). 
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Vzorec 19: Obrat krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu (10) 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu 

Doba obratu krátkodobých pohledávek vyjadřuje dobu od data vystavení faktury, 

po kterou musí firma čekat na inkaso plateb. Tato doba by měla být co nejnižší. Dobu 

obratu krátkodobých pohledávek bychom měli porovnat s dobou splatnosti vydaných 

faktur, za kterou firma fakturuje své zboží. V případě, že je doba obratu krátkodobých 

pohledávek delší než doba splatnosti vydaných faktur, neplatí odběratelé své účty včas 

(18). 

 

 

Vzorec 20: Doba obratu obchodních pohledávek (18) 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků vyjadřuje průměrný počet dnů, který uplyne 

od okamžiku přijetí faktury do okamžiku její úhrady. Doba obratu závazků, by měla být 

co nejvyšší, protože obchodní úvěr je poměrně levný zdroj financování. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Pokud tomu tak není, podnik se 

může dostat do druhotné platební neschopnosti (12). 

 

 

Vzorec 21: Doba obratu závazků (12) 

 

2.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje fakt, že celková aktiva jsou kromě vlastního kapitálu 

financována také cizími zdroji. Obecně platí, že cizí zdroje jsou ve srovnání s vlastním 
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kapitálem relativně levnější. Cizí zdroje jsou relativně levnějším zdrojem financování 

v důsledku působení daňového štítu, který umožňuje započítání úrokových nákladů 

do daňově uznatelných nákladů. Do určité míry zadlužení průměrné náklady celkového 

kapitálu (WACC) klesají, od určité míry naopak WACC rostou, proto je vhodné, aby 

podnik našel optimální poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji (9). 

 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, tzn. 

do jaké míry je majetek podniku kryt cizími zdroji. Věřitelé preferují nízkou hodnotu 

ukazatele, protože s rostoucím podílem vlastního kapitálu, roste bezpečnostní polštář, 

který chrání věřitele před ztrátami v případě likvidace podniku (18). Dočasné zapojení 

cizích zdrojů do financování může vést díky pákovému efektu ke zvýšení celkové 

rentability vložených prostředků (8). Podle doporučených hodnot by se hodnota 

ukazatele měla pohybovat v rozmezí 30 – 60 % (6). 

 

 

Vzorec 22: Celková zadluženost (8) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkem ukazatele celkové zadluženosti. Ukazatel 

celkové zadluženosti vyjadřuje poměr vlastních zdrojů k celkovým aktivům, 

tzn. do jaké míry je majetek podniku kryt vlastními zdroji (8). 

 

 

Vzorec 23: Koeficient samofinancování (8) 

 

Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel vyjadřuje počet let, za která by byl podnik schopen z provozního 

cash flow splatit své dluhy. Hodnota ukazatele by měla mít klesající charakter (6). 
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Vzorec 24: Doba splácení dluhů (6) 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát vytvořený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

převyšuje placené úroky (10). V případě, že ukazatel dosahuje hodnoty 1, je podnik 

schopen splatit úroky věřitelům, ale na stát a na vlastníka už nic nezbyde. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele má být vyšší než 5 (6). 

 

 

Vzorec 25: Úrokové krytí (6) 

 

2.6.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se využívají ke vnitřnímu řízení firmy. Zajímá se o ně hlavně 

management. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady. 

Jejich řízení vede k hospodárnému vynakládání jednotlivých druhů nákladů (9). 

 

Mzdová produktivita 

Ukazatel mzdové produktivity vyjadřuje, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených 

mezd. Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí charakter (12). 

 

 

Vzorec 26: Mzdová produktivita (12) 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel vyjadřuje velikost podílu přidané hodnoty připadajícího na jednoho 

zaměstnance. Ukazatel by měl mít rostoucí trend (19). 
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Vzorec 27: Produktivita z přidané hodnoty (19) 

 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů udává stupeň zatížení výnosů podniku celkovými 

náklady. Hodnota ukazatele by měla mít klesající trend (12). 

 

 

Vzorec 28: Nákladovost výnosů 
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3 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce vypočítám vybrané ukazatele finanční analýzy, které 

následně okomentuji. Firmu STEELMONT CZ s. r. o. poté porovnám pomocí spider 

grafu se dvěma konkurenčními firmami, a to s firmou P+K OCEL s. r. o. a MAD 

installation s. r. o. Nakonec provedu souhrnné hodnocení finanční a obchodní situace 

firmy. 

 

3.1 Účelové výběry ukazatelů 

Účelové výběry ukazatelů nám umožňují kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy, 

případně predikovat její finanční tíseň. 

 

Z-skóre (Altmanův model) 

Altmanův model založený na poměrových ukazatelích nám umožňuje odhadnout 

budoucí finanční pozici a včasně predikovat finanční tíseň. 

 

Tabulka 2: Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 -0,173 -0,391 -0,282 -0,027 -0,182 0,601 

X2 0,022 0,025 -0,042 -0,029 0,033 0,309 

X3 0,064 0,049 0,088 0,218 0,101 0,074 

X4 0,246 0,561 -2,438 -0,037 -0,012 1,087 

X5 3,457 2,982 3,646 2,247 1,896 3,550 

Z-skóre 3,647 3,106 2,652 2,860 2,099 4,922 

Shrnutí 
finančně 

silný 
podnik 

finančně 
silný 

podnik 

šedá zóna šedá zóna šedá zóna 

finančně 
silný 

podnik 

 

Na základě výpočtů Altmanova modelu můžeme konstatovat, že v roce 2007 a 2008 byl 

podnik finančně silný. V roce 2009 však došlo k takovému poklesu Z-skóre, že se 

podnik dostal do šedé zóny. V šedé zóně, která představuje nejasný další vývoj podniku, 

se podnik pohyboval také v roce 2010 a 2011. V roce 2012 však Z-skóre vzrostlo 
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na hodnotu 4,92, tedy na nejvyšší hodnotu sledovaného období, což znamenalo, že 

podnik je opět finančně silný. 

 

Index IN05 

Index IN05 slouží k hodnocení finančního zdraví firmy prostřednictvím jediného čísla. 

Hodnotí nejen schopnost podniku dostát svým závazkům, ale také se zabývá tím, zda je 

podnik schopný tvořit hodnotu pro vlastníka. 

 

Tabulka 3: Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 1,075 1,009 1,032 1,136 1,151 1,638 

X2 7,587 2,966 3,021 9,000 8,319 3,432 

X3 0,064 0,049 0,088 0,218 0,101 0,074 

X4 3,473 3,382 3,861 2,327 1,952 3,635 

X5 0,777 0,552 0,660 0,966 0,729 3,273 

IN 05 1,497 1,204 1,476 1,949 1,359 1,701 

Shrnutí šedá zóna šedá zóna šedá zóna 

uspokojivá 
finanční 
situace 

šedá zóna 

uspokojivá 
finanční 
situace 

 

Nejvyšší hodnotu indexu IN05 podnik vykazoval v roce 2010. V tomto roce byl 

schopný dostát svým závazkům a zároveň tvořil hodnotu pro vlastníka, což můžeme 

označit za uspokojivou finanční situaci. Uspokojivé finanční situace dosáhl podnik také 

v roce 2012. V ostatních letech se podnik pohyboval v šedé zóně, tzn., že se v podniku 

objevily určité finanční potíže a nebyl zcela jasný další vývoj podniku. 

 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest vyhodnocuje pomocí čtyř rovnic převedených do bodového 

hodnocení finanční a výnosovou situaci firmy. 
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Tabulka 4: Ukazatele Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

0,070 0,008 0,031 0,120 0,131 0,390 

Doba splácení dluhů 
z CF 

7,032 4,273 -1,691 5,687 -16,235 5,595 

ROA 0,064 0,049 0,088 0,218 0,101 0,074 

CF v % tržeb 0,032 0,060 -0,154 0,068 -0,028 0,024 

 

V tabulce jsou pro každý rok vypočítány celkem čtyři ukazatele, z nichž první dva 

hodnotí finanční stabilitu a další dva rentabilitu podniku. V následující tabulce každé 

vypočtené hodnotě přidělíme příslušný počet bodů. Nakonec v každém roce vypočítáme 

průměr všech čtyř ukazatelů a vyjde nám skóre, na základě kterého podniku 

ohodnotíme.  

 

Tabulka 5: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvóta vlastního kapitálu 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

Doba splácení dluhů z CF 2,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

Finanční stabilita 1,50 2,00 0,50 2,00 1,00 3,00 

ROA 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 

CF v % tržeb 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

Výnosová situace 1,00 1,50 1,00 3,00 1,00 1,00 

Celkové hodnocení 1,25 1,75 0,75 2,50 1,00 2,00 

Shrnutí 
šedá 
zóna 

šedá 
zóna 

špatný 
podnik 

šedá 
zóna 

šedá 
zóna 

šedá 
zóna 

 

Podle Kralickova Quicktestu se podnik nacházel ve všech sledovaných letech kromě 

roku 2009 v šedé zóně, která představuje nejasný další vývoj podniku. V roce 2009 

dosahoval podnik nejnižšího bodového hodnocení a pohyboval se pod hranicí šedé 

zóny, což znamená, že nebyl dostatečně stabilní ani rentabilní. Naopak nejlepšího 

bodového hodnocení dosahoval podnik v roce 2010. 
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3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Cílem analýzy absolutních ukazatelů je vytvoření základního přehledu o situaci 

v podniku. Absolutní ukazatele jsou stavové a tokové veličiny, které tvoří obsah 

účetních výkazů. Využíváme je k především k analýze vývojových trendů a 

k procentnímu rozboru komponent. 

 

3.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza ukazuje, jak se jednotlivé finanční ukazatele mění v čase. Říká 

nám, o kolik korun (absolutní změna) či procent (relativní změna) se změnil současný 

ukazatel oproti minulému období. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv sleduje změny jednotlivých položek v průběhu jednotlivých 

let. 

 

Tabulka 6: Rozvaha - aktiva (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 5 436 7 077 3 315 3 995 7 738 3 768 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 992 1157 795 937 841 505 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

992 1 157 795 937 841 505 

Samostatné movité věci 992 1 157 795 271 841 505 

OBĚŽNÁ AKTIVA 3 279 3 409 1 819 3 060 3 796 3 263 

Dlouhodobé pohledávky 0 27 600 600 356 357 

Krátkodobé pohledávky 2 426 1 741 1 145 2 412 3 408 2 374 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

1 791 734 1 070 2 201 3 398 2 160 

Krátkodobý finanční 
majetek 

853 1 641 74 48 32 532 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 165 2 511 701 -2 3 101 0 

 

Tabulka obsahuje vybrané položky aktiv. Hodnoty položek aktiv v průběhu 

sledovaných let neustále kolísají. My bychom potřebovali zjistit, jak hodně kolísají. 

K tomu slouží horizontální analýza, pomocí které zjistíme, o kolik procent či tisíc korun 
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se hodnota položky oproti předchozímu roku změnila. V následující tabulce je 

vypočtena horizontální analýza aktiv v procentním vyjádření. 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 

AKTIVA CELKEM 30,19 -53,16 20,51 93,69 -51,31 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 16,63 -31,29 17,86 -10,25 -39,95 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

16,63 -31,29 17,86 -10,25 -39,95 

Samostatné movité věci 16,63 -31,29 -65,91 210,33 -39,95 

OBĚŽNÁ AKTIVA 3,96 -46,64 68,22 24,05 -14,04 

Dlouhodobé pohledávky - 2 122,22 0,00 -40,67 0,28 

Krátkodobé pohledávky -28,24 -34,23 110,66 41,29 -30,34 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

-59,02 45,78 105,70 54,38 -36,43 

Krátkodobý finanční 
majetek 

92,38 -95,49 -35,14 -33,33 1 562,50 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 115,54 -72,08 -100,29 -155 150,00 -100,00 

 

Ve všech sledovaných letech docházelo k prudkému stoupání a klesání celkových aktiv 

hlavně kvůli kolísání časového rozlišení. Nejvyšší relativní pokles můžeme zaznamenat 

v roce 2009, kdy celková aktiva klesla ze 7 077 tis. Kč na 3 315 tis. Kč, tedy o 53 %. 

Pokles byl zapříčiněn rapidním poklesem časového rozlišení a oběžných aktiv a mírným 

poklesem dlouhodobého majetku. Naopak nejvyšší relativní růst celkových aktiv byl 

v roce 2011, kdy celková aktiva vzrostla o 3 743 tis. Kč, tedy o téměř 94 %. 

 

Dlouhodobý majetek také neustále stoupal a klesal.  Zatímco v roce 2010 můžeme 

zaznamenat nejvyšší relativní růst dlouhodobého majetku za celé sledované období, a to 

téměř o 18 %, v roce 2012 dochází naopak k největšímu relativnímu poklesu za celé 

sledované období z 841 tis. Kč na 505 tis. Kč, tedy o téměř 40 %. Kolísání hodnoty 

dlouhodobého majetku ve firmě je závislé na pořízení a vyřazení dlouhodobého 

hmotného majetku, konkrétně na samostatných movitých věcích, popř. nedokončeném 

dlouhodobém hmotném majetku.  

 



49 

 

Oběžná aktiva ve sledovaných letech také neustále kolísala. K největšímu absolutnímu i 

relativnímu poklesu oběžných aktiv došlo v roce 2009, kdy hodnota oběžných aktiv 

klesla o 1 590 tis. Kč, tedy o téměř 47 %, vlivem prudkého poklesu krátkodobého 

finančního majetku a krátkodobých pohledávek. Naopak k největšímu růstu oběžných 

aktiv došlo v roce 2010, kdy oběžná aktiva vzrostla z 1 819 tis. Kč na 3 060 tis. Kč, tedy 

o 68 %, vlivem rapidního růstu krátkodobých pohledávek. 

 

Dlouhodobé pohledávky v roce 2008 vzrostly a tento rostoucí trend pokračoval i v roce 

2009, ve kterém se zvýšily o 573 tis. Kč, tedy o více než 2 122 %, což je pro firmu 

negativní, protože finanční prostředky vázané v pohledávkách nemůže použít pro svoji 

činnost a musí jí financovat například cizími zdroji, za které musí platit úroky. V roce 

2010 zůstávají dlouhodobé pohledávky na stejné úrovni jako v roce 2009. Firma na tuto 

situaci však dokázala reagovat a v roce 2011 se dlouhodobé pohledávky snížili o 54 %. 

V roce 2012 zůstávají téměř na stejné úrovni jako v roce 2011. 

 

Pohledávky z obchodních vztahů se v roce 2008 oproti roku 2007 snížily o necelých 

60 %. Klesající trend pokračoval i v roce 2009. Od roku 2010 do roku 2011 pohledávky 

z obchodních vztahů rostou, což pro firmu není příznivé. V roce 2011 dokonce 

pohledávky vzrostly o 41 % a v tomto roce tvořily téměř 90% podíl na oběžných 

aktivech. V roce 2012 se však firmě podařilo pohledávky z obchodních vztahů snížit 

o 36 %. 

 

Krátkodobý finanční majetek v roce 2008 vzrostl o necelých 93 %. V roce 2009 naopak 

téměř o stejné procento klesl a klesající trend pokračoval i v roce 2010 a 2011, což bylo 

pro firmu nebezpečné hlavně z hlediska likvidity. Z pohledu rentability je naopak 

výhodnější udržovat nižší stav krátkodobého finančního majetku. V roce 2012 na tuto 

situaci však firma dokázala reagovat a dochází ke zvýšení krátkodobého finančního 

majetku o 500 tis. Kč, tedy o téměř 1 563 %. 

 

Časové rozlišení během sledovaných let extrémně kolísá. Toto kolísání je z velké části 

ovlivněno prudkými výkyvy příjmů příštích období. Kolísání je rovněž ovlivněno 
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výkyvy nákladů příštích období, i když tyto výkyvy nejsou tak významné jako v případě 

příjmů příštích období. 

 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv sleduje vývoj jednotlivých položek pasiv v čase. 

 

Tabulka 8: Rozvaha -  pasiva (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 5 436 7 077 3 315 3 995 7 738 3 768 

VLASTNÍ KAPITÁL 378 60 103 478 1 017 1 468 

Zákonný rezervní fond 0 0 0 20 20 20 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

118 178 -139 -117 258 1 165 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

60 -318 42 375 539 83 

CIZÍ ZDROJE 5 058 7 017 3 212 3 517 6 721 2 300 

Dlouhodobé závazky 37 37 262 325 54 11 

Krátkodobé závazky 4 220 6 174 2 080 2 610 5 191 954 

Závazky z obchodních vztahů 1 325 1 646 1 302 2 472 2 950 952 

Krátkodobé přijaté zálohy  2 819 4434 717 0  2 095 0  

Bankovní úvěry a výpomoci 801 806 870 582 1 476 1 335 

Bankovní úvěry dlouhodobé 801 806 196 25 1 461 1 292 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka obsahuje vybrané položky pasiv. Hodnoty položek pasiv v průběhu 

sledovaných let neustále kolísají. My bychom potřebovali zjistit, jak hodně kolísají. 

K tomu slouží horizontální analýza, pomocí které zjistíme, o kolik procent či tisíc korun 

se hodnota položky oproti předchozímu roku změnila. V následující tabulce je 

vypočtena horizontální analýza pasiv v procentním vyjádření.  



51 

 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 

PASIVA CELKEM 30,19 -53,16 20,51 93,69 -51,31 

VLASTNÍ KAPITÁL -84,13 71,67 364,08 112,76 44,35 

Zákonný rezervní fond - - - 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

50,85 -178,09 -15,83 -320,51 351,55 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

-630,00 -113,21 792,86 43,73 -84,60 

CIZÍ ZDROJE 38,73 -54,23 9,50 91,10 -65,78 

Dlouhodobé závazky 0,00 608,11 24,05 -83,38 -79,63 

Krátkodobé závazky 46,30 -66,31 25,48 98,89 -81,62 

Závazky z obchodních vztahů 24,23 -20,90 89,86 19,34 -67,73 

Krátkodobé přijaté zálohy  57,29 -83,83 -100,00 - -100,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,62 7,94 -33,10 153,61 -9,55 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,62 -75,68 -87,24 5 744,00 -11,57 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - - - - - 

 

Ve všech sledovaných letech dochází k prudkému kolísání celkových pasiv. Toto 

kolísání je ovlivněno především kolísáním cizích zdrojů a zčásti také kolísáním 

vlastního kapitálu. 

 

Vlastní kapitál v roce 2008 oproti roku 2007 klesl o 53 %. V následujících letech však 

dochází k jeho růstu. Od roku 2008 roste zároveň podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech.  

 

Výsledek hospodaření minulých let vzrostl v roce 2008 oproti roku 2007 o 51 %, 

nicméně v roce 2009 dochází k jeho poklesu ze 178 tis. Kč na -139 tis. Kč, tedy 

o 178 %. V dalších sledovaných letech dochází k jeho růstu, což je pro firmu pozitivní. 

Zatímco v roce 2010 je výsledek hospodaření ještě záporný, v dalších letech dosahuje 

výsledek hospodaření minulých let kladných hodnot, což znamená, že se jedná 

o nerozdělený zisk, o jehož budoucím využití se bude rozhodovat. V roce 2012 

výsledek hospodaření dosahuje hodnoty 1 165 tis. Kč, tedy nejvíce za celé sledované 

období. 
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Pokud se podíváme na výsledek hospodaření běžného účetního období, zjistíme, že 

v roce 2008 prudce klesl z 60 tis. Kč na -318 tis. Kč, tedy o 178 %. Od roku 2009 

do roku 2011 naopak dochází k jeho postupnému růstu. Zatímco v roce 2011 dosahuje 

hodnoty 539 tis. Kč, v roce 2012 opět prudce klesá o 456 tis. Kč, tedy o 85 %, což není 

pro firmu příznivé. 

 

Nyní se podíváme na cizí zdroje. Ve sledovaném období dochází k prudkému stoupání a 

klesání cizích zdrojů. Růst a pokles je zapříčiněn hlavně kolísáním krátkodobých 

závazků, konkrétně krátkodobých přijatých záloh a závazků z obchodních vztahů.  

 

Dlouhodobé závazky se v roce 2008 nacházejí ve stejné výši jako v roce předchozím, 

která dosahuje hodnoty 37 tis. Kč. V  následujících dvou letech dochází k růstu 

dlouhodobých závazků, což je pro firmu pozitivní, protože dlouhodobé závazky jsou 

levnějším zdrojem než vlastní kapitál a zároveň jsou poměrně bezpečné v porovnání 

s krátkodobými závazky. V roce 2011 však dochází k jejich poklesu z 325 tis. Kč 

na 54 tis. Kč, tedy o 83 %. Klesající trend pokračuje i v roce 2012. 

 

Krátkodobé závazky v roce 2008 vzrostly 1 954 tis. Kč, tedy o 46 %, což bylo pro firmu 

pozitivní, protože krátkodobé závazky jsou levným zdrojem financování. Zatímco 

v roce 2009 krátkodobé závazky poklesly o 66 %, v následujících dvou letech 

docházelo k jejich postupnému růstu, přičemž v roce 2011 dosahovaly krátkodobé 

závazky hodnoty 5 191 tis Kč. V roce však 2012 dochází k jejich poklesu o 80 %. 

 

Další sledovanou položkou jsou bankovní úvěry a výpomoci. Ve všech sledovaných 

letech kromě roku 2009 a 2010 se jedná hlavně o bankovní úvěry dlouhodobé. Těmito 

úvěry jsou financovány celkem tři automobily, které si firma v průběhu sledovaných let 

koupila. K největší investici do automobilů krytou dlouhodobými bankovními úvěry 

došlo v roce 2011, kdy hodnota těchto úvěrů vzrostla o 1 436 tis. Kč, tedy o 5 744 %. 
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Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty zobrazuje vývoj jednotlivých položek 

výkazu zisků a ztráty v čase. 

 

Tabulka 10: Výkaz zisků a ztráty (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 18 793 23 569 12 087 8 975 14 671 13 378 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
18 793 21 105 12 087 8 975 14 671 13 378 

Výkonová spotřeba 17 173 22 089 11 148 7 358 12 788 11 784 

PŘIDANÁ HODNOTA 1 620 1 480 939 1 617 1 883 1 594 

Osobní náklady 1 044 763 444 392 683 1 079 

PROVOZNÍ VH 349 347 293 871 782 278 

Ostatní finanční výnosy 29 353 483 72 314 202 

Ostatní finanční náklady 336 865 662 446 426 375 

FINANČNÍ VH -306 -511 -179 -374 -112 -173 

VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 4 -164 90 388 539 83 

MIMOŘÁDNÝ VH 56 -154 -48 -13 0  0  

VH za účetní období (+/-) 60 -318 42 375 539 83 

VH před zdaněním (+/-) 99 -318 66 484 670 105 

 

Tabulka obsahuje vybrané položky výkazu zisků a ztráty. Hodnoty položek v průběhu 

sledovaných let neustále kolísají. My bychom potřebovali zjistit, jak hodně kolísají. 

K tomu slouží horizontální analýza, pomocí které zjistíme, o kolik procent či tisíc korun 

se hodnota položky oproti předchozímu roku změnila. V následující tabulce je 

vypočtena horizontální analýza výkazu zisků a ztráty v procentním vyjádření. 
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Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 

Výkony 25,41 -48,72 -25,75 63,47 -8,81 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
12,30 -42,73 -25,75 63,47 -8,81 

Výkonová spotřeba 28,63 -49,53 -34,00 73,80 -7,85 

PŘIDANÁ HODNOTA -8,64 -36,55 72,20 16,45 -15,35 

Osobní náklady -26,92 -41,81 -11,71 74,23 57,98 

PROVOZNÍ VH -0,57 -15,56 197,27 -10,22 -64,45 

Ostatní finanční výnosy 1 117,24 36,83 -85,09 336,11 -35,67 

Ostatní finanční náklady 157,44 -23,47 -32,63 -4,48 -11,97 

FINANČNÍ VH 66,99 -64,97 108,94 -70,05 54,46 

VH ZA BĚŽNOU ČINNOST -4 200,00 -154,88 331,11 38,92 -84,60 

MIMOŘÁDNÝ VH -375,00 -68,83 -72,92 100,00 - 

VH za účetní období (+/-) -630,00 -113,21 792,86 43,73 -84,60 

VH před zdaněním (+/-) -421,21 -120,75 633,33 38,43 -84,33 

 

Podle struktury tržeb můžeme konstatovat, že se nejedná o obchodní firmu, protože 

tržby za prodané zboží jsou ve všech sledovaných letech nulovou položkou. Jelikož se 

jedná o firmu poskytující služby, má tržby pouze z prodeje služeb. Z vypočtených 

hodnot vidíme, že se tržby v roce 2008 oproti roku 2007 zvýšily o více než 12 %, což je 

pro firmu pozitivní. V následujících dvou letech naopak klesají. Největší pokles 

můžeme zaznamenat v roce 2009, kdy tržby klesly o 9 018 tis. Kč, tedy o 43 % oproti 

předchozímu roku. Zatímco v roce 2011 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

rostou o více než 63 %, v roce 2012 dochází opět k jejich mírnému poklesu. 

 

Výkonová spotřeba, která představuje náklady na materiál, energii a služby spojené 

s prodejem vlastních výrobků a služeb, by měla být co nejnižší. Největší absolutní i 

relativní pokles výkonové spotřeby můžeme zaznamenat v roce 2009, kdy výkonová 

spotřeba klesla o 10 941 tis. Kč, tedy 50 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl 

pokles tržeb z prodeje služeb o 9 018 tis., tedy o 43 %. Naopak nejvíce výkonová 

spotřeba vzrostla v roce 2011, a to o 74 %. Hlavní příčinou tohoto růstu byl růst tržeb 

z prodeje služeb o 63 %.  
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Přidaná hodnota by měla stále růst. Zatímco v prvních dvou sledovaných letech přidaná 

hodnota klesá, v roce 2010 můžeme zaznamenat její růst o 72 % kvůli snížení podílu 

výkonové spotřeby na výkonech. Rostoucí trend pokračuje i v roce 2011. V roce 2012 

však dochází k mírnému poklesu přidané hodnoty zapříčiněného zvýšením podílu 

výkonové spotřeby na výkonech.  

 

Provozní výsledek hospodaření by měl být vždy kladný s rostoucím trendem. Ve všech 

sledovaných letech dosahuje provozní výsledek hospodaření kladných hodnot, což je 

pozitivní. Nejvyšší růst můžeme zaznamenat v roce 2010, ve kterém se provozní 

výsledek hospodaření zvýšil o 578 tis. Kč, tedy o 197 %. Naopak k největšímu poklesu 

provozního výsledku hospodaření došlo v roce 2012, a to o více než 64 %. Pokud se 

podíváme na finanční výsledek hospodaření, zjistíme, že je ve všech sledovaných letech 

záporný. Od roku 2008 do roku 2010 je záporný dokonce i mimořádný výsledek 

hospodaření. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období je ve všech letech kromě roku 2008 kladný. 

V roce 2008 dosahuje záporné hodnoty kvůli již zmíněnému zápornému finančnímu a 

mimořádnému výsledku hospodaření. Naopak nejlepšího výsledku hospodaření 

dosahoval podnik v roce 2011. 

 

3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza poměřuje zastoupení jednotlivých rozvahových položek na bilanční 

sumě. Pomáhá nám tedy zjistit strukturu aktiv a pasiv. Jelikož při procentním rozboru 

komponent postupujeme v jednotlivých letech od shora dolů, nazýváme tento typ 

rozboru vertikální analýzou. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv slouží ke zjištění podílu jednotlivých položek aktiv 

na celkových aktivech společnosti. 
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Tabulka 12: Vertikální analýza aktiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Vertikální analýza AKTIV 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 18,25 16,35 23,98 23,45 10,87 13,40 

Dlouhodobý hmotný majetek 18,25 16,35 23,98 23,45 10,87 13,40 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

18,25 16,35 23,98 6,78 10,87 13,40 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

OBĚŽNÁ AKTIVA 60,32 48,17 54,87 76,60 49,06 86,60 

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,38 18,10 15,02 4,60 9,47 

Krátkodobé pohledávky 44,63 24,60 34,54 60,38 44,04 63,00 

Krátkodobý finanční majetek 15,69 23,19 2,23 1,20 0,41 14,12 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 21,43 35,48 21,15 -0,05 40,07 0,00 

 

Podle struktury aktiv můžeme konstatovat, že se jedná o kapitálově lehkou společnost, 

protože oběžná aktiva převyšují dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je tvořen 

pouze dlouhodobým majetkem hmotným. Pokud se podíváme ještě podrobněji, zjistíme, 

že ve všech sledovaných letech kromě roku 2010 jsou jedinou složkou dlouhodobého 

majetku samostatné movité věci a soubory movitých věcí. V roce 2010 je dlouhodobý 

hmotný majetek tvořen nejen samostatnými movitými věcmi, ale také nedokončeným 

dlouhodobým hmotným majetkem. 

 

Pokud se podíváme na oběžná aktiva, zjistíme, že firma nemá žádné zásoby, což lze 

považovat za pozitivní, protože zásoby vyvolávají náklady. V oběžných aktivech jsou 

nejvíce zastoupené krátkodobé pohledávky. Míra zastoupení krátkodobých pohledávek 

v aktivech firmy je ve všech sledovaných letech poměrně vysoká. Za nejhorší můžeme 

označit rok 2010 a 2012, kdy je 63 % aktiv tvořeno krátkodobými pohledávkami, což je 

pro firmu negativní. V roce 2009 dochází k rapidnímu poklesu podílu krátkodobého 

finančního majetku na aktivech firmy na 2 %. V následujících dvou letech podíl 

krátkodobého finančního majetku na aktivech firmy stále mírně klesá, což je špatné, 

protože společnosti hrozí potíže s likviditou. V roce 2012 však společnost dokázala 

na tuto situaci reagovat a podíl krátkodobého finančního majetku vzrostl na 14 %. 
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Časové rozlišení má ve všech sledovaných letech kromě roku 2009 a 2012 poměrně 

vysoký podíl na aktivech společnosti. V roce 2011 je dokonce 40 % aktiv tvořeno 

časovým rozlišením. Naopak v roce 2012 má časové rozlišení na aktivech společnosti 

nulový podíl. Výši časového rozlišení nejvíce ovlivňují příjmy příštích období. Časové 

rozlišení je také ovlivněno výší nákladů příštích období, ale ne tak významně jako 

v případě příjmů příštích období. 

 

 

Graf 3: Struktura aktiv v roce 2007 až 2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv slouží ke zjištění podílu jednotlivých položek pasiv 

na celkových pasivech společnosti. 
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Tabulka 13: Vertikální analýza pasiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Vertikální analýza PASIV 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

VLASTNÍ KAPITÁL 6,95 0,85 3,11 11,96 13,14 38,96 

Základní kapitál 3,68 2,83 6,03 5,01 2,58 5,31 

Zákonný rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,50 0,26 0,53 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

2,17 2,52 -4,19 -2,93 3,33 30,92 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

1,10 -4,49 1,27 9,39 6,97 2,20 

CIZÍ ZDROJE 93,05 99,15 96,89 88,04 86,86 61,04 

Dlouhodobé závazky 0,68 0,52 7,90 8,14 0,70 0,29 

Krátkodobé závazky 77,63 87,24 62,75 65,33 67,08 25,32 

Závazky z obchodních vztahů 24,37 23,26 39,28 61,88 38,12 25,27 

Bankovní úvěry a výpomoci 14,74 11,39 26,24 14,57 19,07 35,43 

Bankovní úvěry dlouhodobé 14,74 11,39 5,91 0,63 18,88 34,29 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 20,33 13,94 0,19 1,14 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Na základě vypočtených hodnot můžeme konstatovat, že aktiva firmy jsou kryta 

převážně cizími zdroji. V roce 2008 je kryto cizími zdroji 99 % aktiv, což znamená, že 

bezpečnostní polštář, který chrání věřitele před ztrátami v případě likvidace podniku, je 

téměř nulový. Od roku 2009 však zadluženost firmy začíná klesat a v roce 2012 je kryto 

cizími zdroji 61 % aktiv, což můžeme považovat za optimální. 

 

Podíváme-li se blíže na vlastní kapitál, zjistíme, že firma začala od roku 2010 tvořit 

rezervní fond. V roce 2008 vykázala společnost záporný výsledek hospodaření, který 

v roce 2009 převedla na výsledek hospodaření minulých let, který vykazoval záporný 

zůstatek, tzv. neuhrazená ztráta z minulých let. Část neuhrazené ztráty z minulých let 

byla splacena v roce 2010 a druhá část v roce 2011, kdy výsledek hospodaření 

z minulých let vykazoval již kladný zůstatek, tzv. nerozdělený zisk minulých let. V roce 

2012 je téměř 31 % pasiv tvořeno nerozděleným ziskem minulých let.  

 



59 

 

Od roku 2007 do roku 2011 tvoří největší podíl na pasivech společnosti krátkodobé 

závazky, což je pro firmu pozitivní, protože se jedná o levný zdroj financování. 

V roce 2012 jsou to již bankovní úvěry a výpomoci, konkrétně dlouhodobé, což 

můžeme považovat za bezpečnější, ale zároveň dražší zdroj krytí v porovnání 

s krátkodobými závazky. 

 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl určitých skupin aktiv a určitých skupin 

pasiv vztažených vždy ke stejnému okamžiku. Rozdílové ukazatele slouží především 

k analýze a řízení likvidity podniku. 

  

Tabulka 14: Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK -941 -2 765 -935 -107 -1 410 2 266 

ČPP -18 559 -768 -1 573 -1 884 -41 

ČPM -941 -2 765 -261 450 -1 395 2 309 

 

Čistý pracovní kapitál je část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji. 

V tabulce můžeme zjistit, že ČPK vykazuje od roku 2007 do roku 2011 zápornou 

hodnotu. Záporná hodnota ČPK vyjadřuje, že krátkodobými zdroji je kryt nejen oběžný 

majetek, ale i část dlouhodobého majetku. Financování dlouhodobého majetku 

krátkodobými zdroji je velice rizikové. ČPK je totiž finanční polštář pro krytí 

neplánovaných výdajů. V případě, že je firma nucena platit nepředvídatelné výdaje a 

nemá určitou výši ČPK, může nastat problém. Firma na tuto situaci však dokázala 

reagovat a v roce 2012 je hodnota čistého pracovního kapitálu již kladná. 

 

Čisté pohotové prostředky vykazují ve všech letech kromě roku 2008 záporné hodnoty, 

což je způsobenou nízkou hodnotou finančního majetku a vysokými závazky. Z toho 

vyplývá, že podnik ve většině sledovaných let nebyl schopen hradit své okamžitě 

splatné závazky krátkodobým finančním majetkem, tzn. peněžními prostředky 

v hotovosti a na účtech bank. Nejhůře na tom byl podnik v roce 2010 a 2011. 
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Čistý peněžní majetek je ve všech sledovaných letech kromě roku 2010 a 2012 záporný, 

což vypovídá o nízké solventnosti společnosti. Zatímco v roce 2010 je ČPM kladný 

kvůli výraznému zvýšení oběžných aktiv oproti minulému období, v roce 2012 je ČPM 

kladný kvůli značnému poklesu krátkodobých závazků oproti minulému období. 

  

3.4 Analýza cash flow 

Analýza cash flow vychází z výkazu cash flow. Cílem této analýzy je zhodnocení 

příjmů a výdajů firmy za sledované období. 

 

Tabulka 15: Analýza cash flow (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistý peněžní tok z provozní 
činnosti 

598 1 258 -1 856 610 -412 316 

Čistý peněžní tok z investiční 
činnosti 

-1156 -475 -1 -411 -227 0 

Čistý peněžní tok z finanční 
činnosti 

807 5 290 -225 623 184 

Čistý peněžní tok za období 249 788 -1 566 -26 -16 500 

 

V tabulce vidíme, že v prvních dvou sledovaných letech vycházely hodnoty cash flow 

za období kladné. Z toho vyplývá, že příjmy byly vyšší než výdaje, a tím docházelo 

k růstu krátkodobého finančního majetku, což bylo příznivé hlavně z hlediska likvidity. 

Od roku 2009 do roku 2011 však peněžní tok za období vykazoval záporné hodnoty, 

což znamená, že výdaje v jednotlivých letech byly vyšší než příjmy, a tím docházelo 

ke snižování krátkodobého finančního majetku. V roce 2012 na tuto situaci firma začala 

reagovat a podařilo se jí zvýšit krátkodobý finanční majetek o 516 tis. Kč.  

 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem pro finanční analýzu. Jde 

o vztah více položek účetních výkazů na bázi jejich podílu. Mezi položkami uvedenými 

do poměru musí existovat vzájemná souvislost. 
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3.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují různé úrovně zisku s výší zdrojů, které byly vynaloženy 

na jeho vytvoření. Rentabilita udává, kolik procent zisku přináší jedna koruna základu. 

 

Tabulka 16: Ukazatele rentability (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROCE 25,54 -207,22 38,08 49,07 59,10 11,09 

ROA 6,42 4,90 8,84 21,80 10,11 7,38 

ROE 15,87 -530,00 40,78 78,45 53,00 5,65 

ROS 0,32 -1,51 0,35 4,18 3,67 0,62 

 

Tabulka 17: Oborový průměr u ukazatelů rentability (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 10,26 8,96 6,39 5,67 5,95 8,33 

ROE 13,98 11,64 8,85 8,32 8,32 11,83 

 

ROCE neboli ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů nám udává míru výnosnosti 

dlouhodobě investovaného kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší. 

V roce 2007 je výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu uspokojující. V roce 2008 

tento ukazatel vykazuje zápornou hodnotu kvůli zápornému výsledku hospodaření 

po zdanění. V roce 2009 dochází opět k růstu hodnoty tohoto ukazatele na 38,08 %. 

Rostoucí trend pokračuje i v následujících dvou letech, což znamená, že dlouhodobě 

investovaný kapitál je rok od roku výnosnější. V roce 2012 však dochází k poklesu 

výnosnosti na 11,09%. 

 

ROA neboli rentabilita celkových vložených aktiv nám říká, kolik % zisku podnik 

dosáhl z jedné koruny majetku vložené do podnikatelské činnosti. Hodnota ukazatele by 

měla být co nejvyšší. Pokud srovnáme výsledky firmy STEELMONT CZ s. r. o. 

s oborovým průměrem, zjistíme, že v roce 2007 a 2008 se hodnota ROA pohybovala 

pod oborovým průměrem. Naopak v roce 2010 se hodnota ROA vyšplhala nad oborový 
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průměr. Nad oborovým průměrem se držela i v následujících dvou letech, přičemž 

nejvyšší hodnoty, která činila 22 %, dosahovala v roce 2010. V roce 2012 však hodnota 

ROA poklesla a dostala se mírně pod oborový průměr.  

  

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který do něj 

vlastníci vložili. Pokud srovnáme ROE firmy STEELMONT CZ s. r. o. s oborovým 

průměrem, zjistíme, že v roce 2007 se hodnota ROE pohybovala nad oborovým 

průměrem, což je pozitivní. V roce 2008 však rentabilita vlastního kapitálu vykazovala 

zápornou hodnotu kvůli zápornému výsledku hospodaření po zdanění, tudíž firma 

nebyla v tomto roce pro investory atraktivní. Naopak v následujících třech letech byla 

výnosnost kapitálu vloženého vlastníky extrémní. Několikrát přesahovala oborový 

průměr, přičemž k největšímu zhodnocení kapitálu došlo v roce 2010, ve kterém se 

kapitál zhodnotil o více než 78 %. V roce 2012 však hodnota ROE rapidně klesla 

na 5,65 %, tedy pod oborový průměr.  

 

ROS neboli rentabilita tržeb udává, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu 

tržeb.  Hodnota tohoto ukazatele měla být vyšší než 6 %. V prvních třech sledovaných 

letech se hodnota tohoto ukazatele nachází hluboko pod doporučenými hodnotami. 

V roce 2008 je hodnota tohoto ukazatele záporná kvůli zápornému výsledku 

hospodaření po zdanění. Firma na tento stav dokázala reagovat a v roce 2010 rentabilita 

tržeb vzrostla na 4,2 %. V následujícím roce však hodnota rentabilita tržeb opět klesá a 

tento klesající trend pokračuje i v roce 2012, kdy se hodnota pohybuje okolo pouhých 

0,6 %. 

 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám říkají, do jaké míry je společnost schopna dostát svým 

závazkům. Při výpočtu porovnáváme zdroje, které má firma k dispozici, se závazky, 

které by měla firma v určité době zaplatit. 
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Tabulka 18: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 0,78 0,55 0,66 0,97 0,73 3,27 

Pohotová likvidita 0,78 0,55 0,66 0,97 0,73 3,27 

Okamžitá likvidita 0,20 0,27 0,03 0,02 0,01 0,53 

 

Tabulka 19: Oborový průměr u ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)) 

Ukazatele 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,54 1,41 1,75 1,68 1,64 1,68 

Pohotová likvidita 0,89 0,97 1,12 1,07 1,00 1,03 

Okamžitá likvidita 0,18 0,21 0,32 0,29 0,26 0,24 

 

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně nám udává, kolikrát by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnil svá oběžná aktiva v hotovost. 

Při srovnání firmy STEELMONT CZ s. r. o. s oborovými průměry můžeme 

konstatovat, že od roku 2007 do roku 2011 se hodnota běžné likvidity pohybuje 

pod oborovými průměry. V těchto letech je hodnota menší než 1. To znamená, že 

podnik by nebyl schopný při proměně svých oběžných aktiv uspokojit své věřitele ani 

jedenkrát. Naopak v roce 2012 hodnota běžné likvidity vzrostla na 3,3 tedy nad oborový 

průměr, což je pro firmu a věřitele bezpečnější. 

 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně udává, kolikrát by byl podnik schopen 

uhradit své krátkodobé závazky při proměně oběžných aktiv bez prodeje zásob 

v hotovost. V tabulce vidíme, že hodnoty pohotové likvidity se rovnají hodnotám běžné 

likvidity. To znamená, že podnik nemá žádné zásoby. Při srovnání podniku s oborovým 

průměrem zjistíme, že od roku 2007 do roku 2011 se hodnota pohotové likvidity 

pohybovala pod oborovým průměrem. Nicméně v roce 2012 se situace výrazně zlepšila 

a pohotová likvidita se vyšplhala na hodnotu 3,3, což bylo pro firmu z hlediska likvidity 

velice pozitivní. 
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Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně měří schopnost podniku hradit okamžitě 

splatné závazky. Pokud podnik srovnáme s oborovými průměry, zjistíme, že v roce 

2007 a 2008 se hodnota okamžité likvidity pohybuje mírně nad oborovým průměrem, 

což můžeme označit za pozitivní. Nicméně v následujících třech letech se hodnota 

ukazatele pohybuje pod oborovým průměrem, což je pro firmu a věřitele nebezpečné. 

Nejhůře je na tom podnik v roce 2011, kdy okamžitá likvidita dosahuje hodnoty 

0,01, což znamená, že podnik není téměř schopný hradit včas a v plné výši své splatné 

závazky. V roce 2012 však hodnota tohoto ukazatele vzrostla na 0,5, tedy nad oborový 

průměr, což firmě velice prospělo. 

 

 

Graf 4: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

3.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nás informují o tom, jak firma efektivně hospodaří se svými aktivy. 

Jedná se o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení 

aktiv. 
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Tabulka 20: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 3,46 2,98 3,65 2,25 1,90 3,55 

Obrat stálých aktiv 18,94 18,24 15,20 9,58 17,44 26,49 

Obrat krátkodobých pohledávek 

z obchodního vztahu 
10,49 28,75 11,30 4,08 4,32 6,19 

Doba obratu krátkodobých 
pohledávek z obchodního vztahu 
(dny) 

34,31 12,52 31,87 88,29 83,38 58,13 

Doba obratu krátkodobých 
závazků z obchodního vztahu (dny) 

25,38 28,08 38,78 99,16 72,39 25,62 

 

Obrat celkových aktiv, který nám říká, kolikrát se majetek v podniku obrátí v tržbách za 

rok, se má podle doporučených hodnot pohybovat od 1,6 do 3. V roce 2007, 2009 a 

2012 se hodnota tohoto ukazatele pohybuje mírně nad doporučenými hodnotami, což 

znamená, že by měl podnik uvažovat o nákupu dalšího majetku, aby v budoucnosti 

nemusel odmítat zakázky. V ostatních letech je hodnota tohoto ukazatele v optimální 

výši, tudíž podnik má dostatek majetku, který dokáže efektivně využívat pro svou 

činnost. 

 

Obrat stálých aktiv, který nám říká, kolikrát se dlouhodobý majetek v podniku obrátí 

v tržbách za rok, by měl být o něco vyšší než obrat celkových aktiv. Ve všech 

sledovaných letech je hodnota tohoto ukazatele výrazně vyšší než hodnota celkových 

aktiv. To znamená, že podnik má málo dlouhodobého majetku a měl by začít přemýšlet 

nad investicí do dalšího dlouhodobého majetku, aby nemusel v budoucnu odmítat 

zakázky kvůli nedostatečným kapacitám. 

 

Obrat krátkodobých pohledávek vyjadřuje, kolikrát se pohledávky obrátily v tržbách 

za rok.  Obrat pohledávek by měl být co nejvyšší, protože čím vyšší obrat, tím rychleji 

firma inkasuje pohledávky od odběratelů. V roce 2007 se pohledávky obrátily v tržbách 

10krát, což je optimální vzhledem k odvětví. V roce 2008 se obrat krátkodobých 

pohledávek rapidně zvýšil na hodnotu 29, což bylo pro firmu velice pozitivní. V roce 

2009 však obrat prudce klesl na 4, což znamenalo, že firma musela čekat více než 88 

dní od vystavení faktury do jejího inkasa. V následujícím roce byla situace podobná. 
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V roce 2012 však došlo k mírnému zvýšení obratu krátkodobých pohledávek 

na hodnotu 6. 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu, která nám udává průměrný 

počet dnů, během kterých je inkaso tržby vázáno v pohledávkách, by měla být co 

nejnižší. Na základě vypočtených údajů můžeme konstatovat, že v prvních třech letech 

se doba obratu pohledávek pohybovala v optimální výši. Zatímco v roce 2010 doba 

obratu výrazně vzrostla na 88 dní, v roce 2011 klesla na 83 dní, což je stále velice 

dlouhá doba. Firma na tuto situaci však dokázala reagovat a v roce 2012 doba obratu 

klesla na 58 dní. Jelikož se stále jedná o poměrně dlouhou dobu, firma by měla dále 

usilovat o snižování doby obratu krátkodobých pohledávek. 

 

Doba obratu závazků, která nám říká, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům, by měla být co nejvyšší. Od roku 2007 do roku 2010 má doba obratu 

závazků rostoucí charakter. V roce 2010 dosahuje doba obratu závazků dokonce 99 dnů, 

což je pro firmu příznivé. V roce 2011 však doba obratu závazků začíná klesat a tento 

klesající trend pokračuje i v roce 2012, kdy je doba splatnosti dodavatelských faktur 

necelých 26 dní. Další důležitou podmínkou je, že doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek. Pokud totiž podnik nemá dobře sladěnou splatnost 

pohledávek a závazků, je zde velké riziko, že nebude schopen včas splácet své závazky. 

Tato podmínka není splněna v roce 2007, 2011 a 2012, což je pro firmu a věřitele velmi 

nebezpečné. 
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Graf 5: Doba obratu pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji na jedné straně a vlastními 

zdroji na straně druhé. Tato skupina ukazatelů měří, do jaké míry je podnik schopný 

hradit své závazky. 

 

Tabulka 21: Ukazatele zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost (%) 93,05 99,15 96,89 88,04 86,86 61,04 

Koeficient samofinancování (%) 6,95 0,85 3,11 11,96 13,14 38,96 

Doba splácení dluhu (roky) 7,03 4,27 -1,69 5,69 -16,24 5,59 

Úrokové krytí 7,59 2,97 3,02 45,84 8,32 3,43 
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Tabulka 22: Oborový průměr u ukazatelů zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost (%) 51,09 46,54 50,97 50,64 52,18 49,05 

Koeficient samofinancování (%) 47,37 52,87 47,37 46,18 44,92 49,00 

 

Ukazatel celkové zadluženosti nám říká, do jaké míry jsou aktiva podniku kryta cizími 

zdroji. Hodnoty celkové zadluženosti se ve všech letech pohybují nad oborovým 

průměrem, což je negativní hlavně pro věřitele, protože s rostoucím podílem cizího 

kapitálu klesá bezpečnostní polštář, který chrání věřitele před ztrátami v případě 

likvidace podniku. V prvních třech letech je zadluženost vyšší než 90 %. V roce 2010 

však zadluženost firmy klesá a tento klesající trend pokračuje i v roce 2011 a 2012. 

V roce 2012 je firma zadlužená na 61 %, což je přijatelná úroveň zadlužení, i když se 

stále nachází nad oborovým průměrem. 

 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a udává, jaký je 

poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Hodnota koeficientu financování se ve všech 

sledovaných letech pohybuje pod oborovým průměrem. Od roku 2007 do roku 2009 je 

1 % až 7 % aktiv kryto vlastními zdroji. V roce 2010 se však podíl aktiv financovaných 

vlastním zdroji zvyšuje a tento rostoucí trend pokračuje i v roce 2011 a 2012, kdy podíl 

aktiv financovaných vlastními zdroji dosahuje 39 %.  

 

Doba splácení dluhů vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit svoje dluhy. Doporučená doba činí 4 až 7 let. V roce 2009 a 2011 je 

tato doba záporná kvůli zápornému provoznímu cash flow. V ostatních letech je doba 

splácení dluhů optimální.  

 

Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Obecně platí, že by zisk 

měl převyšovat placené úroky alespoň 5krát. V roce 2007 se hodnota tohoto ukazatele 

pohybuje na optimální úrovni. Zatímco v roce 2008 dochází k poklesu hodnoty 

úrokového krytí na necelé 3, v následujícím roce se hodnota mírně zvyšuje. V těchto 

letech se nachází pod hranicí doporučených hodnot, nicméně situace není nijak vážná. 
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V roce 2010 dochází k rapidnímu růstu hodnoty tohoto ukazatele, kdy zisk převyšuje 

placené úroky 46krát, což je pro firmu velmi pozitivní. V následujících dvou letech 

dochází k poklesu hodnoty úrokového krytí. V roce 2012 dosahuje hodnoty 3, nachází 

se tedy opět pod hranicí doporučených hodnot. 

 

 

Graf 6: Ukazatele zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.5.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především náklady, jejichž řízení firmě 

pomáhá hospodárně vynakládat jednotlivé druhy nákladů, a tím dosahovat vyššího 

konečného efektu. 
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Tabulka 23: Provozní ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdová 
produktivita 

(v Kč) 
24,35 41,70 37,32 31,62 29,22 16,87 

Produktivita z 

přidané hodnoty 

(v tis. Kč) 
428,50 540,00 740,00 469,50 808,50 797,00 

Nákladovost 
výnosů 

0,9998 1,0133 0,9967 0,9597 0,9643 0,9939 

 

Tabulka 24: Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 

  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 2 3 2 2 2 2 

  

Ukazatel mzdové produktivity, který vyjadřuje výši výnosů připadajících na 1 Kč 

vyplacených mezd, by měl mít rostoucí trend. Zatímco v roce 2008 a 2009 docházelo 

k růstu mzdové produktivity, v následujících tří letech ukazatele mzdové produktivity 

vykazoval klesající trend. Nejvyšší mzdové produktivity podnik dosahoval v roce 2008, 

kdy připadalo na 1 Kč vyplacených mezd 42 Kč výnosů.  

 

Produktivita z přidané hodnoty by měla mít rostoucí trend. V roce 2008 a 2009 hodnota 

produktivity z přidané hodnoty opravdu roste. V roce 2010 však dochází k prudkému 

poklesu tohoto ukazatele ze 740 tis. Kč na 470 tis. Kč kvůli poklesu přidané hodnoty. 

V následujícím roce dochází naopak k rapidnímu růstu produktivity z přidané hodnoty 

na 808 tis. Kč, tedy na nejvyšší hodnotu za celé sledované období, způsobenému 

zvýšením přidané hodnoty. V roce 2012 hodnota mzdové produktivity mírně klesla. 

 

Ukazatel nákladovosti výnosů udává, do jaké míry jsou výnosy podniku zatíženy 

celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla mít klesající trend. Ve sledovaných 

letech jsou výnosy zatíženy celkovými náklady na 95 až 101 %. Nejhůře na tom byl 

podnik v roce 2008, kdy náklady byly vyšší než výnosy, což znamená, že podnik 
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vykazoval ztrátu. Naopak nejlépe na tom byl podnik v roce 2010 a 2011, kdy byly 

výnosy zatíženy celkovými náklady na 96 %. Nicméně v roce 2012 opět došlo 

ke zvýšení zatížení výnosů celkovými náklady. 

 

3.6 Spider analýza 

Rozhodla jsem se porovnat firmu STEELMONT CZ s. r. o. v roce 2011 a 2012 

se dvěma konkurenčními firmami. K porovnání jsem si vybrala firmu 

P+K  OCEL s. r. o. a firmu MAD installation s. r. o. Obě dvě firmy mají stejný předmět 

podnikání jako STEELMONT CZ s. r. o., zabývají také různými montážemi včetně 

montáží ocelových konstrukcí. Bylo složité najít firmy, které nabízejí pouze montáže, 

protože většina firem si kromě montáže také kovové konstrukce vyrábí. 

 

Konkurenční firmy budu porovnávat s firmou STEELMONT CZ s. r. o., proto jsem si 

za základnu zvolila právě tuto firmu. Hodnoty vybraných poměrových ukazatelů firmy 

STEELMONT CZ se tedy považují za 100%. Hodnoty ukazatelů konkurenčních firem 

jsem vůči této společnosti vyjádřila v procentech. Pokud špice paprsek přesahují 

kružnici 100 %, jde o lepší podnik než je STEELMONT CZ, jsou-li od kružnice 100 % 

blíže ke středu, jde o podnik horší než je STEELMONT CZ. 
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Spider analýza v roce 2011 

 

Graf 7: Spider analýza v roce 2011 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při pohledu na spider graf, zjistíme, že většina sledovaných ukazatelů konkurenčních 

firem vykazuje lepší hodnoty než ukazatele firmy STEELMONT CZ s. r. o. Hodnoty 

některých ukazatelů firmy STEELMONT CZ jsou naopak lepší než hodnoty 

konkurenčních firem. Nejvyšší rentabilitu vlastního kapitálu ze všech sledovaných 

firem má STEELMONT CZ, což je zajímavé hlavně pro společníky a potenciální 

investory. Naopak nejhorší ze všech firem je STEELMONT CZ v rentabilitě vložených 

aktiv, rychlé likviditě, běžné likviditě, ukazateli CZ/VK, obratu aktiv a době obratu 

pohledávek. Jak již bylo řečeno, firma STEELMONT CZ vykazuje nejnižší hodnotu 

ROA v porovnání s konkurenčními firmami, což znamená, že podnik STEELMONT CZ 

využívá majetek k tvorbě zisku nejméně efektivně ze všech sledovaných podniků. 

Pokud se podíváme na likviditu, ať už rychlou nebo běžnou, zjistíme, že firma 

STEELMONT CZ je na tom z tohoto pohledu velice špatně. Rychlou likviditu jsem 
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do grafu ani nezobrazovala, protože je tak malá, že by byl nečitelný. Kvůli nízké 

likviditě hrozí společnosti platební neschopnost. U ukazatele CZ/VK nelze jednoznačně 

říci, zda je lepší vyšší či nižší hodnota. Závisí na stylu řízení, odvětví a mnoha dalších 

aspektech. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší podíl cizího kapitálu na celkových 

pasivech. Z toho vyplývá, že STEELMONT CZ má nejvyšší podíl cizího kapitálu 

na celkových pasivech ze všech sledovaných firem. Obrat aktiv firmy STEELMONT 

CZ je sice nejnižší, ale optimální. Firma má dostatek majetku, který dokáže efektivně 

využívat. Zatímco P+K OCEL má také optimální obrat aktiv, obrat aktiv firmy MAD 

installation je příliš vysoký, tzn. firma má nedostatek majetku. Z hlediska doby obratu 

pohledávek je na tom firma STEELMONT CZ oproti konkurentům velice špatně. Doba 

od vyfakturování odběratelů do inkasa trvá déle než 83 dní. Tento problém by firma 

měla začít co nejdříve řešit. 

 

Spider analýza v roce 2012 

 

Graf 8: Spider analýza v roce 2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%
ROE (%)

ROS (%)

ROA (%)

rychlá likvidita

běžná likvidita

CZ/VKVK/SA

DO závazků

SA/VK

obrat aktiv

DO pohledávek

Spider analýza za rok 2012 

P+K OCEL s. r. o. MAD installation s. r. o. STEELMONT CZ s. r. o.



74 

 

Při pohledu na spider graf vidíme, že rentabilita vlastního kapitálu firmy 

STEELMONT CZ je ze všech sledovaných firem nejnižší. Zatímco vlastní kapitál této 

společnosti se zhodnotil o více než 5 %, vlastní kapitál firmy P+K OCEL se zhodnotil 

o více než 30 %. Rentabilita tržeb a rentabilita vložených aktiv firmy STEELMONT CZ 

dosahovala také nejnižších hodnot v porovnání s ostatními firmami. Firmu můžeme 

pochválit za to, že si oproti roku 2011 zlepšila likviditu, a to rychlou i běžnou, která se 

nyní pohybuje na optimální úrovni. Naopak rychlá likvidita firmy MAD installation 

byla velice špatná. Firma MAD installation nebyla v tomto roce téměř schopna splácet 

včas a v plné výši své splatné závazky. Firma STEELMONT CZ by si měla vzít příklad 

z firmy P+K OCEL a MAD installation a zvýšit dobu obratu závazků, protože se jedná 

o levný zdroj financování. Ukazatel SA/VK nám říká, kolik vlastního kapitálu je 

použito ke krytí stálých aktiv. Pokud je hodnota tohoto ukazatele nižší než 1, znamená 

to, že vlastním kapitálem je kryta i část oběžných aktiv. Ve firmě STEELMONT CZ 

jsou stálá aktiva kryta 34 % vlastního kapitálu a oběžná aktiva jsou kryta 66 % vlastního 

kapitálu. Naopak firma MAD installation kryje část stálých aktiv cizími zdroji, což je 

rizikovější strategie. Obrat aktiv u všech tři firem je mírně vyšší než doporučené 

hodnoty, tzn, společnosti budou možná muset v blízké době řešit nákup dalšího 

majetku, aby nebyly nuceny odmítat zakázky kvůli nedostatečným kapacitám. Doba 

obratu pohledávek je u firmy STEELMONT CZ nejvyšší. Firma by měla tento problém 

začít řešit. 

 

3.7 Souhrnné hodnocení finanční a obchodní situace firmy 

Na základě výpočtů vybraných ukazatelů finanční analýzy se pokusím souhrnně 

zhodnotit finanční a obchodní situaci firmy. 

 

Majetek společnosti je tvořen převážně oběžnými aktivy. Z toho vyplývá, že se jedná 

o kapitálově lehkou společnost. Dlouhodobý majetek je tvořen pouze dlouhodobým 

majetkem hmotným. Podíl hodnoty dlouhodobého majetku na celkových aktivech 

v jednotlivých letech neustále kolísal od 16 % do 24 %. Nejvyšší podíl na aktivech 

společnosti měly ve všech sledovaných letech krátkodobé pohledávky. V roce 2012 

tvořily krátkodobé pohledávky 63 % celkových aktiv, což je velice negativní. Firma by 

se měla pokusit o snížení podílu krátkodobých pohledávek na celkových aktivech. 
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Pokud se podíváme na pasiva, zjistíme, že firma byla od roku 2007 do roku 2011 

extrémně zadlužená. Dobrou zprávou je, že v roce 2012 se firmě podařilo míru 

zadlužení snížit na 61 %. Přestože je stále vyšší než oborový průměr, můžeme tuto míru 

zadlužení označit za optimální. Od roku 2007 do roku 2011 tvoří největší podíl 

na celkových pasivech krátkodobé závazky, což je pozitivní, protože krátkodobé 

závazky jsou poměrně levný zdroj financování. V roce 2012 však podíl krátkodobých 

závazků prudce klesl. 

 

ČPK dosahuje ve všech sledovaných letech kromě roku 2012 záporných hodnot, což je 

negativní. V podstatě to znamená, že krátkodobými cizími zdroji je kryt nejen oběžný 

majetek, ale také část majetku dlouhodobého. ČPP a ČPM dosahují ve většině 

sledovaných let záporných hodnot, což znamená, že podnik má problémy se solvencí. 

 

Podle Altmanova modelu podnik neustále kolísá mezi finančně silným podnikem a 

šedou zónou, tedy nejistým dalším vývojem podniku. Podle Indexu IN05 se podnik 

ve většině sledovaných let pohyboval v šedé zóně, nicméně v roce 2010 a 2012 podnik 

dosahoval uspokojivé finanční situace. Z hlediska bonity je na tom podnik hůře. Podle 

Kralickova Quicktestu se podnik nacházel ve všech sledovaných letech kromě roku 

2010 v šedé zóně, která přestavuje nejasný další vývoj podniku. V roce 2010 se 

pohyboval dokonce pod hranicí šedé zóny, což vypovídá o špatné bonitě podniku. 

Na základě účelových výběrů ukazatelů bych podnik zařadila na hranici mezi dobrým 

podnikem a šedou zónou. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je ve všech letech kromě roku 2008, kdy dosahuje 

záporné hodnoty, uspokojivá. Rentabilita vložených aktiv se ve všech sledovaných 

letech kromě roku 2010 a 2011 pohybuje pod oborovým průměrem, což znamená, že 

firma nevyužívá efektivně majetek k tvorbě zisku. Rentabilita vlastního kapitálu je 

ve většině sledovaných let nadprůměrná, což znamená, že vlastníkům, kteří 

do společnosti vložili kapitál, přináší dostatečný výnos. Rentabilita tržeb je ve většině 

sledovaných let podprůměrná, proto by měl podnik na zvýšení rentability tržeb 

zapracovat.  
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Od roku 2007 do roku 2011 je na tom podnik z hlediska likvidity hodně špatně. 

Za vůbec nejhorší likviditu můžeme označit okamžitou likviditu v roce 2011, ve kterém 

dosahovala hodnoty 0,01. Přestože se v roce 2012 likvidita již dostala na optimální 

úroveň, firma by měla být stále ve střehu a udržovat podnik likvidní. 

 

Obrat celkových aktiv se ve většině let pohybuje na optimální úrovni. V některých 

letech je hodnota tohoto ukazatele o trochu vyšší, což znamená, že podnik možná bude 

muset v blízké době řešit nákup dalšího majetku, aby uspokojil všechny odběratele. 

Obrat stálých aktiv je ve všech sledovaných letech poměrně vysoký, proto by firma 

měla přemýšlet nad investicí do dlouhodobého majetku. Obrat krátkodobých 

pohledávek je v roce 2010 a 2011 extrémně nízký, což znamená, že doba obratu je příliš 

dlouhá. V roce 2012 se situace zlepšila, přesto by firma měla usilovat o snížení doby 

obratu krátkodobých pohledávek. Pokud se podíváme na dobu obratu krátkodobých 

závazků, zjistíme, že nejnižších hodnot doby obratu závazků dosahuje firma v roce 

2007 a 2012, a to 25 až 26 dní, což je v porovnání s dobou obratu pohledávek velmi 

krátká doba. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Tato 

podmínka není splněna v roce 2007, 2011 a 2012, což je nebezpečné, protože špatné 

sladění doby splatnosti pohledávek a závazků může vést k platební neschopnosti. 

 

Nyní se podíváme na ukazatele zadluženosti. Od roku 2007 do roku 2011 dosahovala 

celková zadluženost obrovských hodnot. V roce 2012 se firmě podařilo snížit 

zadluženost na 61 %, což je optimální míra zadlužení, i když je stále vyšší než oborový 

průměr. Firma by se měla snažit udržovat zadluženost alespoň na této úrovni. Doba 

splácení dluhu je ve všech sledovaných letech kromě roku 2009 a 2011 optimální. 

Ukazatel úrokového krytí kolísá. Důležité je, že je podnik ve všech letech schopen 

minimálně 3krát pokrýt z provozního výsledku hospodaření nákladové úroky. 

  

Při pohledu na provozní ukazatele můžeme konstatovat, že ukazatel mzdové 

produktivity a ukazatel produktivity z přidané hodnoty dosahují ve všech sledovaných 

letech optimálních hodnot. Ukazatel nákladovosti výnosů nám říká, že ve sledovaných 

letech byly výnosy zatíženy celkovými náklady na 95 % až 101 %, což je velmi vysoké 

zatížení. 
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4 NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍ 

SITUACE FIRMY 

Pomocí finanční analýzy se nám podařilo odhalit určité nedostatky, které by firma měla 

začít nějakým způsobem řešit. Cílem této kapitoly je vymyslet návrhy, které povedou 

ke zlepšení finanční a obchodní situace firmy STEELMONT CZ s. r. o. 

 

4.1 Marketing 

Každá firma, která chce být konkurenceschopná, musí řešit otázku marketingu. Firmě 

STEELMONT CZ bych doporučila zaměřit se hlavně na oblast komunikačního mixu, 

protože v této oblasti má značné mezery. Konkrétně by měla investovat do webových 

stránek a reklamy v odborných časopisech. Firma by mohla zvýšit svou 

konkurenceschopnost také poskytováním doprovodných služeb. 

 

Webové stránky 

Firmě bych doporučila dát si udělat kvalitní a přehledné webové stránky. V dnešní době 

jsou internetové stránky nezbytností. Co lidé nenajdou na internetu, to pro ně neexistuje. 

To platí o službách nabízených převážně právnickým osobám dvojnásob. V současné 

době je mnoho možností získání webových stránek. V případě komplexního webu 

od určité firmy není problém zaplatit 15 000 Kč. Pro firmu STEELMONT CZ 

doporučuji využít redakční systém nabízený zdarma jako je Drupal nebo Joomla. 

K tomuto systému je nutné zakoupit doménu a základní webhosting, například WEDOS 

(balíček NoLimit), který splňuje kritéria redakčního systému a je bez reklam. Dále je 

třeba sehnat programátora, který nastaví redakční systém. V případě nastavení se 

nejedná o tak velkou sumu jako v případě naprogramování celého webu. 

 

Tabulka 25: Náklady na webové stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (21)) 

Položky Cena 

Nastavení stránek 2 500 Kč 

Doména 250 Kč/rok 

Webhosting 363 Kč/rok 
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Reklama v odborných časopisech 

Firmě bych také doporučila dát reklamu do odborných časopisů určených firmám, které 

tyto služby poptávají. Vybrala jsem dva časopisy, do kterých by firma měla umístit 

reklamu. Prvním časopisem je časopis KONSTRUKCE, což je český odborný časopis 

pro stavebnictví a strojírenství. Tímto časopisem bych cílila na české firmy. Časopis je 

publikován 6krát ročně. Doporučovala bych uveřejnit reklamu v časopise alespoň 4krát 

ročně, přičemž bych vynechala zimní vydání, kdy poptávka po konstrukcích je nejnižší. 

Dále bych umístila reklamu do časopisu New Steel Construction, což je britský časopis, 

který se zabývá rovněž konstrukcemi. Výhodou tohoto časopisu je, že je na internetu 

dostupná jeho online verze zdarma, tudíž je dostupný komukoli. Další výhodou je, že je 

napsán v angličtině, takže si ho může přečíst téměř kdokoli. Časopis vychází každý 

měsíc. Poplatek za uveřejnění reklamy je mnohem vyšší než u českých časopisů, proto 

bych firmě doporučovala uveřejnit reklamu v tomto časopisu alespoň 2krát ročně, a to 

v letních měsících, kdy je nejvyšší poptávka po konstrukcích. 

 

Tabulka 26: Inzerce v časopisech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (22) a (23)) 

Název časopisu 
Cena inzerátu 

(1 zveřejnění) 

Počet 
zveřejnění 

za rok 

Sleva (v %) 

Celkové 
náklady 

za rok (v Kč) 

KONSTRUKCE  9 000 Kč 4 10 % 32 400 Kč 

New Steel 

Construction 
1 150 £ 2 0 % 76 675 Kč* 

Celkové náklady za 
rok (Kč) 

- - - 109 075 Kč 

*
Kurz k 5. 5. 2014: 1 £ = 33,3370 Kč 

 

Doprovodné služby 

Firma by mohla také poskytovat svým odběratelům doprovodné služby, které v dnešní 

době hrají čím dál větší roli při rozhodování o koupi produktu či služby. Konkrétně by 

firma STEELMONT CZ mohla nabídnout například prodlouženou záruku 

na konstrukce, servis, dodávky náhradních dílů, popř. poradenskou či informační 

službu. 
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Při poskytování doprovodných služeb by došlo ke zvýšení nákladů. Zároveň by však 

došlo ke zvýšení tržeb. Doprovodné služby totiž zvyšují přidanou hodnotu, za kterou 

jsou odběratelé ochotni zaplatit. Pokud by firma nabízela vhodné doprovodné služby a 

zároveň jejich vhodnou míru i kvalitu, mohly by doprovodné služby tvořit významnou 

část zisků společnosti. 

 

Další výhodou doprovodných služeb je, že mají velký vliv na spokojenost zákazníků. 

Spokojenost odběratelů vede k tomu, že se odběratelé stanou loajálními a šíří 

o společnosti dobrou pověst. Pokud by se odběratelé stali loajálními, nebyli by tolik 

citliví na cenu a společnost by si mohla dovolit mírně zvýšit cenu svých služeb. Šíření 

dobré pověsti o společnosti by zvýšilo poptávku po montážích firmy STEELMONT CZ.  

 

Poskytováním doprovodných služeb by došlo ke zvýšení výkonové spotřeby asi 

o 5 až 10 %. Při optimistické variantě vývoje by došlo ke zvýšení přidané hodnoty 

pro zákazníka asi o 15 až 20 %, což znamená, že by zákazník byl ochoten zaplatit 

za poskytnuté služby o 15 až 20 % více. Naopak při pesimistické variantě vývoje by 

došlo ke zvýšení přidané hodnoty o 5 až 10 %. Z toho vyplývá, že za předpokladu 

pesimistického vývoje by se zisk společnosti snížil o 0 až 5 % a za předpokladu 

optimistického vývoje by se zisk společnosti zvýšil o 10 až 15 %. 

 

4.2 Řízení závazků a pohledávek 

Základem bezproblémového chodu podniku je řízení pohledávek a závazků. Je třeba si 

uvědomit, že se podnik může dostat do platební neschopnosti nejen kvůli ztrátovému 

hospodaření podniku, ale také kvůli špatnému sladění pohledávek a závazků. Podnik se 

může dostat také do tzv. druhotné platební neschopnosti, kdy není schopen pokrýt své 

závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. 

 

4.2.1 Řízení závazků a pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu byla v roce 2012 více než 

58 dní, což je poměrně dlouhá doba. V roce 2010 a 2011 byla doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek dokonce ještě delší. Dalším problémem je, že doba obratu 

krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu byla v několika sledovaných letech 
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vyšší než doba obratu krátkodobých závazků z obchodního vztahu, což je velice 

nebezpečné. Špatné sladění doby obratu pohledávek a závazků může vést k platební 

neschopnosti.  

 

Řízení závazků 

Firma by si měla vytvořit systém, pomocí kterého by vyhodnotila, zda je pro ni výhodné 

dodavatelský úvěr přijmout či ne. Firma může ve vztahu k dodavatelskému úvěru učinit 

v podstatě dvě rozhodnutí: 

 

Ø využít skonto (tzn. nevyužít úvěr vůbec nebo ne v plném rozsahu) 

Ø využít dodavatelský úvěr 

 

Její rozhodnutí je závislé na nákladech dodavatelského úvěru. Z pohledu příjemce úvěru 

představuje tyto náklady ušlé skonto, které vyjadřuje snížení kupní ceny zboží a služeb 

ve výši sjednané sazby. Náklady dodavatelského úvěru jsou tedy oportunitní náklady. 

Velmi důležitým krokem je srovnání nákladů dodavatelského úvěru s alternativními 

možnostmi financování dodávky. Proto je nutné přepočítat sazbu skonta 

na srovnatelnou základnu, tj. období jednoho roku. K tomuto účelu nám poslouží 

využití následujícího vztahu (24): 

 

 

Vzorec 29: Oportunitní náklady dodavatelského úvěru (24) 

 

kde: i oportunitní náklady dodavatelského úvěru (v % p. a.); 

 S sazba skonta (v %); 

 n délka dodavatelského úvěru (ve dnech); 

 Q časový horizont skonta. 

 

Firmě bych doporučovala vytvořit si v programu Microsoft Excel pomocí příslušných 

funkcí tabulku, která jí rychle a efektivně pomůže vyhodnotit, zda mají využít skonta či 

dodavatelského úvěru. Tabulka by mohla vypadat následovně: 
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Obrázek 10: Skonto versus dodavatelský úvěr 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka funguje tak, že nejprve vyplníme do modrých kolonek příslušné údaje a 

po vyplnění těchto polí se v červené kolonce objeví rozhodnutí, zda má firma využít 

skonta či dodavatelského úvěru. 

 

V tabulce je popsán názorný příklad, kdy dodavatel poskytuje firmě STEELMONT CZ 

dodavatelský úvěr v délce 30 dnů. Pokud firma zaplatí do 10 dnů, získá skonto ve výši 

5 % z fakturované částky. Firma má také možnost využít čerpání kontokorentního úvěru 

při 15 % p. a. úrokové sazby. 

 

Jelikož je využití dodavatelského úvěru spojeno s náklady ve výši 90 % p. a. a firma 

STEELMONT CZ má možnost využít kontokorentního úvěru spojeného s náklady 15 % 

p. a., firma by měla skonta využít a svoji kapitálovou potřebu pokrýt z alternativních 

zdrojů, tj. kontokorentním úvěrem (24). 

 

Řízení pohledávek 

a) Firma by měla usilovat o snížení doby splatnosti pohledávek. Snížení doby splatnosti 

pohledávek by mohla firma dosáhnout poskytnutím skonta odběratelům. Výše skonta by 

měla být závislá na počtu dní do splatnosti a na výši alternativních nákladů. 
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Za alternativní náklady zvolíme výši úroků na běžném účtu nebo sazbu úvěru, bude-li 

odběratelský úvěr společnost kryt úvěrem od banky. Výše skonta by neměla být vyšší 

než náklady na alternativní zdroj financování po dobu poskytnutí skonta. K výpočtu 

maximální výše sazby skonta nám poslouží využití následujícího vztahu: 

 

 

Vzorec 30: Maximální výše sazby skonta 

 

kde: S maximální výše sazby skonta (v %) 

 a alternativní náklady (v % p. a.) 

 q počet dní do splatnosti 

 

S využitím předchozího vzorce jsem vypočítala maximální výši skonta pro různé výše 

alternativních nákladů a různý počet dní do splatnosti. Výpočty jsou zobrazené 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 27: Systém poskytování skont 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Alternativní 

náklady 

Počet dní do splatnosti 

10 dní 20 dní 30 dní 40 dní 50 dní 60 dní 

10 % 0,28 % 0,56 % 0,83 % 1,11 % 1,39 % 1,67 % 

15 % 0,42 % 0,83 % 1,25 % 1,67 % 2,08 % 2,50 % 

20 % 0,56 % 1,11 % 1,67 % 2,22 % 2,78 % 3,33 % 

 

Firmě bych doporučovala využít program Microsoft Excel, pomocí kterého by si firma 

vytvořila s využitím příslušných funkcí následující tabulku, která by po zadání 

příslušných údajů do modrých kolonek vypočítala maximální sazbu skonta. 
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Obrázek 11: Výpočet sazby skonta 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

b) Dále by firma měla ve větší míře požadovat zálohové faktury. V dnešní době firma 

vyžaduje zálohu pouze u méně spolehlivých firem, tzn. tam, kde je vyšší 

pravděpodobnost nezaplacení. Firmě bych doporučila, aby si firmy rozdělila podle 

spolehlivosti a na základě tohoto rozdělení požadovala výši zálohy. Z hlediska likvidity 

by bylo nejlepší, kdyby všechny firmy platili co nejvyšší zálohy. To by se firmám však 

nelíbilo, protože každá firma chce platit faktury co nejdéle, aby mohla do doby 

splatnosti dodavatelských faktur používat finanční prostředky k financování 

podnikatelské činnosti. Proto bych firmy rozdělila do tří skupin podle míry spolehlivosti 

a ke každé skupině bych přiřadila výši zálohové faktury v procentech z prodejní ceny. 

 

Tabulka 28: Výše zálohy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Míra spolehlivosti firmy 
Výše zálohy v procentech z 

prodejní ceny 

Spolehlivá 15 % 

Méně spolehlivá 25 % 

Nespolehlivá 50 % 

 

4.2.2 Prevence a zajištění pohledávek 

Firma STEELMONT CZ s. r. o. měla v letech 2008 až 2009 problémy se zakázkami 

v Turecku a Anglii. Turecký odběratel odmítal zaplatit za vícepráce. V Anglii byla 

společnost obviněna z toho, že jim zničila podlahy, proto odmítali za provedené práce 

zaplatit taktéž. Jelikož firmě nebyl uznán postup, šance na vymožení pohledávek byla 
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nízká. Nakonec se rozhodli v obou případech pohledávky nevymáhat. Z toho plyne 

ponaučení, že by se firma měla začít více zajímat o to, s kým obchoduje, a v případě 

nespolehlivého klienta využít zajišťovacích instrumentů. 

 

Prevence 

Firma by si měla o každém svém odběrateli zjistit, zda bude schopen a ochoten dostát 

svým závazkům. Pokud se jedná o české odběratele, má firma možnost nahlédnout 

na oficiální server českého soudnictví justice.cz. Na tomto serveru je zveřejněn úplný 

výpis z obchodního rejstříku a sbírka listin (notářský zápis, zakladatelské dokumenty, 

podpisové vzory, účetní závěrky). Dále má firma možnost podívat se do Černé knihy 

centrálního registru dlužníků České Republiky, kde nalezne databázi dlužníků českých a 

zahraničních firem. Nahlédnutí do databáze je zpoplatněné. Firma si může vybrat 

z několika tarifů, které se liší cenou a povinnostmi. Firmě STEELMONT CZ s. r. o. 

bych doporučovala tarif Reciprocal (přístup na 1 rok za 2 000 Kč s povinností vkladu 

všech dlužníků s platbou po splatnosti delší než 30 dní) (25). 

 

Zajištění pohledávek 

U problémových odběratelů má firma možnost využít bankovní záruky. To znamená, že 

odběratel si najde banku, která vystaví písemné prohlášení, že uspokojí dodavatele 

do výše závazku, uvedeného v záruční listině, pokud odběratel nezaplatí. Výhodou 

pro dodavatele je okamžité plnění z bankovní záruky proti dokladu, že odběratel svůj 

závazek v objemu a čase nesplnil. Nevýhodou je, že vystavení bankovní záruky je 

zpoplatněné (26). 

 

Odběratel má také možnost zaplatit za poskytnuté služby směnkou akceptovanou 

bankou. Touto směnkou se banka zavazuje proplatit akceptovanou směnku, bude-li jí 

k placení předložena (26). 

 

4.2.3 Systém řešení pohledávek po splatnosti 

Dobu splatnosti faktur má firma nastavenou na 30 až 60 dní. Někteří odběratelé však 

tuto lhůtu nedodržují a platí pozdě. Tento problém nám vyplynul také z finanční 

analýzy, kdy doba splatnosti krátkodobých pohledávek s obchodního styku v roce 2010 
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a 2011 přesahovala 80 dní. V případě, že odběratel neproplatí fakturu včas a v plné výši, 

navrhovala bych následující kroky: 

 

1 týden po splatnosti 

- telefonicky informovat odběratele, že dosud neuhradil svůj závazek a zjistit 

důvod 

3 týdny po splatnosti 

- opět zavolat odběrateli a upozornit ho na to, že závazek vůči společnosti 

STEELMONT CZ dosud neuhradili 

- informovat odběratele, že závazek vůči společnosti neustále roste kvůli 

zvyšujícímu se úroku z prodlení 

1 měsíc po splatnosti 

- napsat odběrateli písemně či elektronicky upomínku s vyčíslením celkového 

závazku včetně úroku z prodlení 

2 měsíce po splatnosti 

- domluvit si schůzku s manažerem, který má na starosti finanční oddělení 

- osobně předat druhou písemnou upomínku 

- zjistit přesnou příčinu nesplácení 

- pokud je to nutné, navrhnout úhradu závazku formou splátek 

3 měsíce po splatnosti 

- upozornit odběratele, že firma přistoupí k soudnímu vymáhání pohledávek 

- oznámit odběrateli, že pokud svůj závazek nezaplatí, bude zveřejněn 

v Centrálním registru ČR, což mu zkomplikuje navazování nových 

dodavatelských vztahů  

 

Pokud přes všechny telefonáty, písemné upomínky, osobní setkání a upozornění 

na vymáhání pohledávek soudní cestou odběratel svůj závazek nezaplatí, má firma 

možnost svou pohledávku prodat nebo přistoupit k soudnímu či mimosoudnímu 

vymáhání pohledávek. Nejprve však musí zjistit, zda se jí prodej či vymáhání 

pohledávek vůbec vyplatí. Pro prodej i vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní 

cestou má firma možnost využít služeb inkasních agentur. Pro soudní vymáhání 

pohledávek bych však doporučila využít služeb advokáta či advokátní kanceláře. 
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Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Mimosoudním vymáháním pohledávek se zabývají inkasní agentury. Inkasním 

agenturám se platí  odměna ze skutečně vymožené částky. Výše odměny je závislá 

na výši a stavu pohledávek.  

 

Pro úspěšné vymáhání pohledávek bych firmě doporučovala najít vhodnou inkasní 

agenturu. K výběru vhodné inkasní agentury jí mohou posloužit webové stránky 

Asociace inkasních agentur. Asociace inkasních agentur je zájmové sdružení 

právnických osob, které sdružuje významné české společnosti podnikající v oboru 

správy a inkasa pohledávek. Věřitelé zde naleznou doporučený postup při výběru 

externí inkasní agentury a seznam členů Asociace inkasních agentur. Firmě 

STEELMONT CZ s. r. o. bych doporučovala využít služeb firmy 

Intrum Justitia, s. r. o., která se mimo jiné zabývá mezinárodním vymáháním 

pohledávek. 

 

Soudní vymáhání pohledávek 

Pokud se firma rozhodne pro soudní vymáhání pohledávek, doporučila bych jí poradit 

se s advokátem, popř. advokátní kanceláří. V případě soudního vymáhání pohledávek 

každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně a náklady svého 

zástupce. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení 

proti účastníku, který ve věci úspěch neměl (27). 

 

Postup při vymáhání pohledávek soudní cestou: 

1. shromáždění veškerých potřebných písemných dokumentů, které s případem 

souvisí 

2. rozhodnutí, zda firma podá žalobu sama, nebo prostřednictvím právního 

zástupce 

3. podání k soudu řádně vyplněný návrh na elektronický platební rozkaz či návrh 

na vydání platebního rozkazu 

4. uhrazení soudního poplatku v příslušné výši, a to přímo na účet soudu 
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Doba od podání a uhrazení soudního poplatku k rozhodnutí soudu je individuální. 

Běžné lhůty se pohybují od 3 do 7 měsíců. Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta 

na podání odporu. Pokud dlužník podá odůvodněný odpor, soud platební rozkaz zruší a 

nařídí jednání k dalšímu řešení sporu. Pokud dlužník po doručení platebního rozkazu 

do vlastních rukou nepodá v příslušné lhůtě odpor, platební rozkaz nabývá právní moci 

a dlužník je povinen dluh zaplatit. Pokud dlužník dluh nezaplatí, může firma v tuto 

chvíli svůj případ předat exekutorovi k vymáhání (28). 

 

Soudní poplatky: 

Elektronické platební rozkazy 

Do částky 20 000 Kč 800 Kč 

V částce vyšší než 20 000 Kč 4 % z žalované částky (28) 

 

Žaloby o zaplacení – spory o peněžní částky, vč. odvolání 

Do částky 20 000 Kč 1 000 Kč 

Od 20 000 Kč do 40 000 000 Kč 5 % z žalované částky (28) 

 

Prodej pohledávek 

Firma má také možnost postoupit pohledávku za úplatu jinému věřiteli, a to i 

bez souhlasu dlužníka. Postupitel je však povinen tuto změnu dlužníkovi oznámit. 

S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna s ní spojená práva 

(29). 

 

Odkup pohledávek se provádí na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené 

ve smyslu ustanovení § 524 a násl. Občanského zákoníku. 

 

Pohledávky se při jejich nabytí za úplatu oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cena 

pohledávky se tedy zpravidla od jmenovité hodnoty liší, většinou je nižší. Je-li stejná 

pohledávka prodána několikrát, jmenovitá hodnota zůstává nezměněna a liší se cena 

pořizovací (29). 
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Každá inkasní agentura má jiný systém výpočtu odměny. Pro zajímavost uvádím systém 

výpočtu odměny firmy SAFIN INVEST s. r. o. 

 

Systém odměny – provize se počítá v závislosti na výši a stáří pohledávky. Provize je 

splatná po úspěšném inkasu a připsání dlužné částky na účet mandanta (30). Procentní 

sazby jsou uvedeny v následující tabulce. Sazby jsou závislé na výši pohledávky a doby 

od data splatnosti pohledávky do data převzetí k inkasu. 

 

Tabulka 29: Provize z odkupu pohledávky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (31)) 

 

Výše pohledávky 1–2měsíce 3– 6 měsíců 6–12 měsíců 
12–24 

měsíců 

Nad 24 

měsíců 

Do 50 000 10,0 % 17,0 % 20,0 % 23,0 % 30,0 % 

50 – 100 000 8,5 % 15,0 % 17,0 % 20,0 % 28,0 % 

100 – 150 000 7,5 % 12,0 % 15,0 % 18,0 % 25,0 % 

150 – 200 000 6,0 % 10,0 % 13,0 % 15,0 % 23,0 % 

Nad 200 000 
individuální 

dohoda 

individuální 
dohoda 

individuální 
dohoda 

individuální 
dohoda 

individuální 
dohoda 

 

Jedním případem se rozumí i soubor pohledávek vůči jednomu dlužníkovi se stejným 

stářím. Výše uvedené odměny jsou bez 20 % DPH. 

 

Výhody postoupení pohledávky 

- v případě prodeje pohledávky ve správný okamžik představuje tento způsob 

nejelegantnější a nejvýhodnější způsob řešení 

- jasné finanční podmínky transakce 

- okamžité peněžní prostředky, které prodejce utrží, mohou být použity 

k provozním účelům 

- rychlé vyřešení dluhu znamená i úsporu nákladů na právníky, případně vlastní 

zaměstnance, kteří by se vymáháním museli zabývat (30) 

 

4.3 Investice 

S paní Žanetou Poslušnou jsem konzultovala, zda by mělo vůbec smysl do něčeho 

investovat. Pokud ano, tak do čeho, za kolik a jak by investice ovlivnila hospodaření 

společnosti. 
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Nakonec jsme přišli k závěru, že by firma měla investovat: 

Ø do nářadí 

Ø do přívěsné montážní plošiny 

 

4.3.1 Nářadí 

Firma vykazuje vysoké hodnoty obratu stálých aktiv. Z toho vyplývá, že má nedostatek 

dlouhodobého majetku a v budoucnu by se mohla dostat do takové situace, že by 

musela odmítat zakázky kvůli nedostatečným kapacitám. 

 

Firma STEELMONT CZ s. r. o. předpokládá, že poptávka po montážích bude v dalších 

letech vyšší, protože se ekonomika postupně začíná zotavovat po hospodářské krizi. 

Firma již začíná poslední dobou zaznamenávat mírný nárůst poptávky. Významný podíl 

na zvýšení poptávky by měla mít také investice do marketingu. Na zvýšení poptávky by 

firma měla reagovat zvýšením své kapacity. To znamená, že by měla najmout další 

živnostníky a investovat do nákupu nářadí. Investice do dalšího nářadí by firmu vyšla 

na 100 000 Kč. 

 

Investice by mohla být kryta: 

Ø podnikatelským úvěrem 

Ø nerozděleným ziskem minulých let  

 

Podnikatelský úvěr 

Navštívila jsem Komerční banku a požádala jsem ji o vypracování nabídky úvěru 

na nářadí. 
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Tabulka 30: Podnikatelský úvěr 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (31)) 

 

Výše úvěru 100 000 Kč 

Doba úvěru 36 měsíců 

Úroková sazba 7,5 % p. a. 

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma 

Za realizaci úvěru (příslib úvěru) 3 700 Kč 

Spravování úvěru (300 Kč/měsíc) 10 800 Kč 

Splátky konstantní úmor 

Úroky 11 563 Kč 

Celkové náklady úvěru 26 063 Kč 

 

Komerční banka by byla ochotna poskytnout firmě STEELMONT CZ s. r. o. úvěr 

ve výši 100 000 Kč na tři roky, přičemž celkové náklady úvěru by činily 26 063 Kč. 

 

Při investici do nářadí a při najmutí dalších živnostníků by společnost zvýšila svou 

kapacitu o 1/3 dosavadní kapacity podniku. Za předpokladu, že se dosavadní kapacita 

podniku zvýší o 1/3 a bude celá využita, dojde ke zvýšení tržeb za montáže asi o 33 %. 

 

4.3.2 Přívěsná montážní plošina 

Montážní plošiny si firma pronajímá. Jelikož je pronájem rok od roku dražší a firma 

montážní plošiny potřebuje čím dál častěji, protože konstrukce, které montuje, jsou čím 

dál rozsáhlejší, mohla by firma investovat do nákupu své vlastní montážní plošiny. 

Problém je v tom, že existuje mnoho rozměrů regálů a na každý rozměr se používá jiná 

montážní plošina. Řešením by bylo koupit typ plošiny, který firma používá nejčastěji, a 

v období, kdy by plošina nebyla využívána, plošinu pronajímat. 

 

Pro firmu by byla ideální přívěsná montážní plošina, protože by nemusela řešit 

problémy s přepravou plošiny na místo zakázky. Pro firmu nemá smysl kupovat novou 

plošinu, proto jsem se podívala na inzeráty a našla tuto nabídku: 
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Přívěsná montážní plošina Denka-Lift DLX 15 

Typ zařízení: použité stroje a zařízení 

Rok: 2008  

Typ: kloubový teleskopický  

Pracovní výška: 15 m 

Cena s DPH: 550 000 Kč 

Lokalizace: Německo (32) 

 

Obrázek 12: Přívěsná montážní plošina 

(32) 

 

Investici bych doporučovala financovat podnikatelským úvěrem. Proto jsem požádala 

Komerční banku, aby mi vytvořila nabídku podnikatelského úvěru. 

 

Podnikatelský úvěr 

Tabulka 31: Podnikatelský úvěr  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (31)) 

 

Výše úvěru 550 000 Kč 

Doba úvěru 60 měsíců 

Úroková sazba 7,5 % p. a. 

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma 

Za realizaci úvěru (příslib úvěru) 3 700 Kč 

Spravování úvěru (300 Kč/měsíc) 18 000 Kč 

Splátky konstantní úmor 

Úroky 85 786 Kč 

Celkové náklady úvěru 107 486 Kč 
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Komerční banka by byla ochotná firmě STEELMONT CZ s. r. o. půjčit 550 000 Kč 

na 5 let, přičemž celkové náklady úvěru by činily 107 486 Kč. 

 

Firmě bych doporučila pronajímat plošinu bez obsluhy. V následující tabulce jsem 

na základě nabídek pronájmu plošin konkurenčních firem sestavila ceník. 

 

Tabulka 32: Ceník pronájmu plošiny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Ceník pronájmu plošiny (bez obsluhy) 

Cena za hodinu 300 Kč/h 

Pronájem do 7 dní 1300 Kč/den 

Pronájem 8-30 dní 1 200 Kč /den 

Pronájem nad 30 dní  1 100 Kč/den 

Doprava plošiny 18 Kč/km 

 

V následující tabulce jsou vypočítány tržby z pronájmu a úspora nákladů pro tři varianty 

vývoje. Pokud by se situace vyvíjela podle optimistické varianty, firma by plošinu 

pronajímala 120 dní ročně a využívala pro vlastní potřebu také 120 dní ročně, přičemž 

tržby z pronájmu by činily 144 000 Kč za rok a úspora nákladů také 144 000 Kč za rok. 

Z toho vyplývá, že by společnost byla schopna splácet úvěr jenom z pronájmu. 

Při reálné variantě by výnosy z pronájmu činily 108 000 Kč za rok a úspora nákladů 

také 108 000 Kč za rok. Pokud by se však situace vyvíjela pesimistickým směrem, tržby 

z pronájmu by dosahovaly 72 000 Kč za rok a úspora nákladů také 72 000 Kč za rok. 

 

Tabulka 33: Příjem z investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Možné varianty vývoje 

Pronájem 

(počet 
dní/rok) 

Tržby 
z pronájmu 

(Kč/rok) 

Vlastní 
využití (počet 

dní za rok) 
Úspora nákladů 

Optimistická varianta 120 144 000 120  144 000 

Reálná varianta 90 108 000 90  108 000 

Pesimistická varianta 60 72 000 60 72 000 
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V následující tabulce provedu výpočet doby návratnosti investice. Doba návratnosti 

investice je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční 

kapitálový výdaj na investici. Při výpočtu budu vycházet ze vztahu: 

 

 

Vzorec 31: Průměrná doba návratnosti (17) 

 

kde  jsou náklady na investici (investiční výdaj) 

  je průměrný roční peněžní tok (roční příjem – úspora nákladů v důsledku 
investice) 

 

Tabulka 34: Doba návratnosti investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Možné varianty vývoje 

Tržby z 
pronájmu 
(Kč/rok) 

Úspora 
nákladů 
(Kč/rok) 

Celkový roční 
příjem z 
investice 

(Kč/rok) 

Doba 

návratnosti 

investice 

(počet let) 
Optimistická varianta 144 000  144 000  288 000  1,91 

Reálná varianta 108 000  108 000  216 000  2,55 

Pesimistická varianta 72 000  72 000  144 000  3,82 

 

Na základě výpočtů můžeme konstatovat, že při optimistickém vývoji bude doba 

návratnosti investice 1,91 let, při reálném vývoji 2,55 let a při pesimistickém vývoji 

3,82 let. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypočítat finanční analýzu firmy 

STEELMONT CZ s. r. o., na základě této analýzy zhodnotit celkovou situaci firmy a 

vymyslet návrhy na zlepšení finanční a obchodní situace podniku. 

 

Ve finanční analýze jsem postupovala takovým způsobem, že jsem si ke každé analýze 

vybrala několik ukazatelů, ty jsem vypočítala a poté okomentovala. Ukazatele, u 

kterých byly k dispozici oborové průměry, jsem s nimi srovnala. Ostatní ukazatele jsem 

srovnávala s doporučenými hodnotami, které jsem našla v literatuře.  Finanční analýzu 

jsem doplnila grafy pro lepší představu vývoje jednotlivých ukazatelů. 

 

Pro větší objektivitu, jsem některé ukazatele srovnala s konkurenčními firmami, a to 

s firmou P+K OCEL s. r. o. a s firmou MAD installation s. r. o. Z těchto hodnot jsem 

vytvořila spider graf, kde je krásně vidět, v čem je firma STEELMONT CZ s. r. o. lepší 

než tyto firmy a v čem naopak horší. 

 

Informace k bakalářské práci jsem čerpala z různých zdrojů. Obecné informace o firmě 

jsem čerpala z osobního rozhovoru s administrativní pracovnicí firmy STEELMONT 

CZ s. r. o. paní Žanetou Poslušnou a z obchodního rejstříku. Dalším z použitých zdrojů 

byla literatura, se kterou jsem pracovala hlavně v teoretické části. V praktické části jsem 

čerpala převážně z účetních výkazů poskytnutých firmou, z výpisů z obchodního 

rejstříku a ze stránek ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Doufám, že bakalářská práce bude firmě STEELMONT s. r. o. užitečná. Firma by si 

měla na základě této bakalářské práce udělat obrázek o celkové situaci firmy, uvědomit 

si nedostatky a snažit se jej zlepšit pomocí uvedených návrhů. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Rozvaha v tis. Kč 

Označení AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

    AKTIVA CELKEM 2 477 5 436 7 077 3 315 3 995 7 738 3 768 

A.   
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál  

0  0  0  0  0  0  0  

B.   Dlouhodobý majetek   992 1157 795 937 841 505 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  0  0  0  

B. I. 1. Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  0  0  

  2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Software 0  0  0  0  0  0  0  

  4. Ocenitelná práva 0  0  0  0  0  0  0  

  5. Goodwill 0  0  0  0  0  0  0  

  6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0  0  0  0  0  0  0  

  7. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

0  0  0  0  0  0  0  

  8. Poskytnuté zálohy na DNM 0  0  0  0  0  0  0  

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek   992 1 157 795 937 841 505 

B. II. 1. Pozemky 0  0  0  0  0  0  0  

  2. Stavby 0  0  0  0  0  0  0  

  3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

  992 1 157 795 271 841 505 

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  0  0  0  

  5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0  0  0  0  0  0  0  

  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  0  0  0  

  7. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

0   0 0  0  666 0  0  

  8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

0  0  0  0  0  0  0  

  9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 

0  0  0  0  0  0  0  

B. 

III. 
 Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  0  0  

  1. Podíly - ovládaná osoba 0  0  0  0  0  0  0  

  2. 
Podíly v účetních jednotkách 
podstatným vlivem 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly 

0  0  0  0  0  0  0  

  4. 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv 

0  0  0  0  0  0  0  

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  0  0  

  6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 

0  0  0  0  0  0  0  

  7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

0  0  0  0  0  0  0  



 

 

Označení AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

C.   Oběžná aktiva 2 295 3 279 3 409 1 819 3 060 3 796 3 263 

C. I.   Zásoby 0  0  0  0  0  0  0  

C. I. 1. Materiál 0  0  0  0  0  0  0  

  2. Nedokončená výr. a polotovary 0  0  0  0  0  0  0  

  3. Výrobky 0  0  0  0  0  0  0  

  4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 
skupiny 

0  0  0  0  0  0  0  

  5. Zboží  0  0  0  0  0  0  0  

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  0  0  0  

C. II.   Dlouhodobé pohledávky -282 0  27 600 600 356 357 

C. II. 1. Pohledávky z obch. vztahů 0  0  0  0  0  0  0  

  2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  0  0  

  4. 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0  0  27 600 600 356 356 

  5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  0  0  0  

  6. Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  0  0  

  7. Jiné pohledávky -282 0  0 0  0  0  1 

  8. Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  0  0  0  

C. III.  Krátkodobé pohledávky 1 973 2 426 1 741 1 145 2 412 3 408 2 374 

C. III. 1. 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 

1 937 1 791 734 1 070 2 201 3 398 2 160 

  2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  0  0  

  4. 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0  0  0  0  0  0  0  

  5. SP a ZP 0  0  0  0  0  0  0  

  6. Stát - daňové pohledávky 89 238 218 43 191   197 

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy -53 397 789 32 20 10 17 

  8. Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  0  0  

  9. Jiné pohledávky 0  0  0  0  0  0  0  

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 604 853 1 641 74 48 32 532 

C. IV. 1. Peníze 10 308 1 016 74 48 32 490 

  2. Účty v bankách 594 545 625 0  0  0  42 

  3. 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 

0  0  0  0  0  0  0  

  4. Pořizovaný KFM 0  0  0  0  0  0  0  

D   Časové rozlišení 182 1 165 2 511 701 -2 3 101 0  

D. I. 1. Náklady příštích období 182 127 46 9 -2 0  0  

  2. 
Komplexní náklady příštích 
období 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Příjmy příštích období  0  1 038 2 465 692 0  3 101 0  



 

 

Označení PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

    PASIVA CELKEM 2477 5 436 7 077 3 315 3 995 7 738 3 768 

A.   Vlastní kapitál 378 378 60 103 478 1 017 1 468 

A. I.   Základní kapitál  200 200 200 200 200 200 200 

A. I. 1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 200 

  2. 
Vlastní akcie a vlastní 
obchodní podíly 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Změny základního kapitálu  0  0  0  0  0  0  0  

A. II.   Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  0  0  

A. II. 1. Emisní ážio 0  0  0  0  0  0  0  

  2. Ostatní kapitálové fondy  0  0  0  0  0  0  0  

  3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

0  0  0  0  0  0  0  

  4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 

0  0  0  0  0  0  0  

A. III.  
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 

0  0  0  0  20 20 20 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond  0 0  0  0  20 20 20 

  2. Statutární a ostatní fondy 0  0  0  0  0  0  0  

A. IV.  
Výsledek hospodaření 
minulých let 

0  118 178 -139 -117 258 1 165 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0  118 178 178 201 258 1 165 

  2. Neuhrazená ztráta min. let 0  0  0  -317 -318 0  0  

A. V.   
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

118 60 -318 42 375 539 83 

B.   Cizí zdroje 2159 5 058 7 017 3 212 3 517 6 721 2 300 

B. I.   Rezervy 0  0  0  0  0  0  0  

B. I. 1. 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů  

0  0  0  0  0  0  0  

  2. 
Rezerva na důchody a 
podobné závazky 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  0  0  0  

  4. Ostatní rezervy 0  0  0  0  0  0  0  

B. II.   Dlouhodobé závazky 31 37 37 262 325 54 11 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 31 37 37 262 244 0  11 

  2. 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  0  0  

  4. 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0  0  0  0  0  0  0  

  5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  0  0  0  

  6. Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  

  7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  0  0  0  

  8. Dohadné účty pasivní 0  0  0  0 81 54 0  

  9. Jiné závazky 0  0  0  0  0  0  0  

  10. Odložený daňový závazek 0  0  0  0  0  0  0  



 

 

Označení PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

B. III.  Krátkodobé závazky 2128 4 220 6 174 2 080 2 610 5 191 954 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1985 1 325 1 646 1 302 2 472 2 950 952 

  2. 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  0  0  

  4. 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0  0  0  0  0  0  0  

  5. Závazky k zaměstnancům 49 43 70 29 29 64 0  

  6. 
Závazky ze sociálního a 
zdravotního zabezpečení 

31 27 24 8 15 37 0  

  7. Stát - daňové závazky a dotace 63 6   24 94 45 2 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy  0  2 819 4434 717 0  2 095 0  

  9. Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  

  10. Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  0  0  

  11. Jiné závazky 0  0  0  0  0  0  0  

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0  801 806 870 582 1 476 1 335 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0  801 806 196 25 1 461 1 292 

  2. Krátkodobé bankovní úvěry 0  0  0 674 557 15 43 

  3. 
Krátkodobé finanční 
výpomoci 

0  0  0  0  0  0  0  

C. I.   Časové rozlišení 0  0  0  0  0  0  0  

C. I. 1. Výdaje příštích období 0  0  0  0  0  0  0  

  2. Výnosy příštích období 0  0  0  0  0  0  0  

 

Zdroj: Podnikové informace 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Označení POLOŽKA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I.    Tržby za prodej zboží 0  0  0  0  0  0  0  

    
Náklady vynaložené na prodané 

zboží  
148 0 0 0 0 0 0 

+   Obchodní marže -148  0  0 0  0  0  0  

II. 
 

Výkony 9541 18 793 23 569 12 087 8 975 14671 13 378 

II. 1. 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

9541 18 793 21 105 12 087 8 975 14671 13 378 

  2. 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

0  0  2 464 0  0  0   0 

  3. Aktivace 0  0  0  0  0  0  0  

    Výkonová spotřeba 8536 17 173 22 089 11 148 7 358 12 788 11 784 

  1. Spotřeba materiálu energie 474 1 167 880 279 324 540 567 

  2. Služby 8062 16 006 21 209 10 869 7 034 12 248 11 217 

+   Přidaná hodnota 857 1 620 1 480 939 1 617 1883 1 594 

  
 

Osobní náklady 390 1 044 763 444 392 683 1 079 

  1. Mzdové náklady 289 773 574 343 294 517 812 

  2. 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 

0  0  0  0  0  0  0  

  3. Náklady na SP a ZP 101 271 189 101 98 166 263 

  4. Sociální náklady 0   0 0  0  0  0  4 

    Daně a poplatky 1  0 9 0  2 5 6 

    
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

 0 164 310 363 269 323 336 

III. 
 

Tržby z prodeje DM a materiálu  0  0  0 0  235 110 52 

III. 1. Tržby z prodeje DM 0   0  0 0  235 110 52 

  2. Tržby z prodeje materiálu 0  0  0  0  0  0  0  

    
Zůstatková cena prodaného DM 
a materiálu 

0  0   0 0  255 159  0 

  1. ZC prodaného DM  0  0 0  0  255 159 0  

  2. Prodaný materiál 0   0 0  0   0 0  0  

    

Změna stavu rezerv a opr. pol. v 
provozní oblasti a komplex. 
nákl. příštích období 

0 0   0  0  0 0  0  

IV.   Ostatní provozní výnosy     14 230 13 10 66 

    Ostatní provozní náklady 56 63 65 69 76 51 13 

V.   Převod provozních výnosů 0  0  0  0  0  0  0  

    Převod provozních nákladů 0  0  0  0  0  0  0  

+   Provozní výsledek hospodaření 410 349 347 293 871 782 278 

 

 



 

 

Označení POLOŽKA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VI.   
Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 

0 0   0  0  0 0  0  

    Prodané cenné papíry 0 0   0  0  0 0  0  

VII.   Výnosy z DM 0 0   0  0  0 0  0  

VII. 1. 

Výnosy z podílů v ovl. a 
řízených osobách a v úč. jedn. 
pod podstatným vlivem 

0 0   0  0  0 0  0  

  2. 

Výnosy z ostatních 
dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 

0 0   0  0  0 0  0  

  3. 

Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0   0  0  0 0  0  

VIII.   Výnosy z KFM 0 0   0  0  0 0  0  

    Náklady z finančního majetku 0 0   0  0  0 0  0  

IX.   
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 

0 0   0  0  0 0  0  

    
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 

0 0   0  0  0 0  0  

    

Změna stavu rezerv a 
opravných položek ve finanční 
oblasti (+/-) 

0 0   0  0  0 0  0  

X.   Výnosové úroky 0  1 1 0  0  0  0  

    Nákladové úroky 0 0   0  0  0 0  0  

XI.   Ostatní finanční výnosy 0  29 353 483 72 314 202 

    Ostatní finanční náklady 237 336 865 662 446 426 375 

XII.   Převod finančních výnosů 0 0   0  0  0 0  0  

    Převod finančních nákladů 0 0   0  0  0 0  0  

*   Finanční VH -237 -306 -511 -179 -374 -112 -173 

    
Daň z příjmů za běžnou 
činnost 

55 39  0 24 109 131 22 

  1. - splatná 55 39  0 24 109 131 22 

  2. - odložená 0 0   0  0  0 0  0  

**   VH za běžnou činnost 118 4 -164 90 388 539 83 

XIII.   Mimořádné výnosy 0  56  0 0  0  0  0  

    Mimořádné náklady 0   0 154 48 13 0   0 

    
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 

0 0   0  0  0 0  0  

  1. - splatná 0 0   0  0  0 0  0  

  2. - odložená 0 0   0  0  0 0  0  

*   Mimořádný VH 0  56 -154 -48 -13 0  0  

***   VH za účetní období (+/-) 118 60 -318 42 375 539 83 

****   VH před zdaněním (+/-) 173 99 -318 66 484 670 105 

 

Zdroj: Podnikové informace 
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