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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve vybrané společnosti. 

Teoretická část práce bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů a na 

představení vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části budou 

jednotlivé metody aplikovány na zvoleném podniku s cílem zjistit příčinu případného 

nepříznivého stavu. V poslední části práce budou navržena opatření vedoucí ke zlepšení 

nalezených problémů. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation in the selected 

company. The theoretical part will be focused on the characteristics of basic concepts 

and the introduction of selected methods and indicators of the financial analysis.             

In the practical part each method will be applied on the selected enterprise in order to 

identify the cause of the adverse situation. The measures for improving of the found 

issues will be proposed in the last part of the thesis. 
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ÚVOD 

Řízení finanční a obchodní situace firmy je důležitým předpokladem pro její úspěšné 

fungování. Provádění finanční analýzy pro účely sledování finanční situace podniku by 

mělo být samozřejmostí v každé společnosti, obzvláště v současné době hospodářské 

krize. Pravidelné hodnocení finančního zdraví umožňuje firmám efektivnější 

provozování podnikatelské činnosti. Včas mohou evidovat případné hrozby a problémy 

a zaměřit se na jejich řešení. Mohou předcházet rizikům ohrožujícím jejich podnikání. 

Pro účely zjišťování zdravého finančního vývoje firmy existuje celá řada metod 

finanční analýzy, které společnosti poskytují cenné informace o firemní minulosti, 

hodnocení současné situace i předvídání budoucího stavu. Tyto informace poslouží 

nejen vlastníkům a manažerům firmy, ale též externím institucím, především bankám 

při rozhodování o poskytnutí úvěru. Východiskem finanční analýzy jsou data obsažená 

v účetních výkazech společnosti – rozvaze, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na provedení finanční analýzy a zhodnocení 

finančního zdraví vybrané společnosti. Společnost působí na trhu od roku 2000 a 

zabývá se výkupem a zpracováním kovového odpadu a ekologickou likvidací 

autovraků. Použitím vhodných metod finanční analýzy budou zjištěny případné 

problémy, s nimiž se společnost potýká, a rovněž budou navržena opatření vedoucí 

k odstranění těchto problémů. 

Aby společnost v tvrdém konkurenčním prostředí obstála, je nezbytné, aby oblast 

finanční analýzy nepodcenila a nalezené problémy začala řešit včas. Jedině tak se může 

navzdory rostoucí konkurenci nadále rozvíjet a upevňovat své postavení na trhu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti pomocí 

finanční analýzy, která je důležitým a účinným nástrojem finančního řízení v každé 

společnosti. Střední a malé podniky však tuto oblast často zanedbávají. V současné 

době ekonomické krize, kdy se většina větších či menších firem potýká s existenčními 

problémy, je správně provedená finanční analýza prostředkem, který jim může boj         

o přežití na trhu usnadnit nebo dokonce významně přispět k zachování jejich stávající 

pozice mezi ostatními konkurenty.  

Cílem této práce je provedení finanční analýzy pro účely hodnocení finančního zdraví 

zvoleného podniku, zjištění příčin nepříznivého stavu a navržení řešení vedoucích ke 

zlepšení stávající finanční situace. 

K tomu, aby bylo dosaženo výše uvedeného cíle, je třeba stanovit cíle dílčí.                  

Těmi jsou rozbor teoretických východisek finanční analýzy, představení společnosti,      

u níž bude provedena analýza vnějšího i vnitřního okolí a samotná finanční analýza. 

Výsledky analýzy budou interpretovány a porovnány s doporučenými hodnotami či 

oborovými průměry. Následně budou nalezeny případné problémy a definovány příčiny 

jejich vzniku. Posledním dílčím, avšak velmi důležitým cílem bude určení návrhů 

k odstranění problémů a ke zlepšení finanční situace analyzované společnosti.  

Finanční analýza podniku bude provedena prostřednictvím vybraných postupů a metod. 

V bakalářské práci budou využity následující metody: SLEPTE analýza, Porterův model 

pěti sil, McKinsey 7S model, SWOT analýza a metody finanční analýzy – analýza 

soustav ukazatelů, analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, 

analýza poměrových ukazatelů. Při provádění finanční analýzy se bude vycházet 

z účetních výkazů společnosti za období 2009 – 2013. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Neustále se měnící hospodářské prostředí způsobuje změny ve firmách, které jsou jeho 

součástí. Chce-li firma provozovat ekonomickou činnost úspěšně, neobejde se bez 

analýzy své finanční situace (1). 

 

2.1 Analýza okolí podniku 

Každá firma je obklopena prostředím, které vykazuje určité charakteristiky a určuje 

podmínky existence dané firmy v konkrétní době. Lze říct, že okolí podniku vytváří 

jeho existenční prostor. Firma se dostává do kontaktu s dalšími subjekty, jež představují 

součást jejího okolí. V současnosti rychle se měnící prostředí vyžaduje reakci firmy na 

tyto změny i změnu jejího přístupu k trhu. Aby byl podnik schopen se těmto změnám 

rychle a snadno přizpůsobit, je žádoucí, aby důkladně poznal své vnitřní i vnější 

prostředí. Pro tento účel existuje celá řada metod (SLEPTE, SWOT, Porterův model 

atd.). Části prostředí, jež může podnik ovlivnit, jsou označovány jako mikroprostředí, 

neovlivnitelné části jako makroprostředí (2).  

2.1.1 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE, někdy uváděna též jako PESTE, slouží k rozboru změn 

makroekonomického okolí podniku. Poskytuje komplexní pohled na prostředí státu, 

kraje nebo obce. Neřeší pouze současnou situaci, ale věnuje se zejména otázkám 

budoucího vývoje prostředí. Zaměřuje se na průzkum sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických, technologických a ekologických faktorů (3). 

Sociální faktory 

Jakákoliv změna v sociálním prostředí firmy může ovlivnit poptávku po výrobcích či 

službách dané firmy i ochotu jednotlivců pracovat. Patří sem například demografický 

vývoj společnosti (počet obyvatel, věkové složení populace, příjmy obyvatel), struktura 

a vzdělání obyvatelstva, náboženství, velikost a vývoj pracovní síly (4). 
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Legislativní faktory 

Jedná se o faktory související s právním prostředím, v němž se podnik nachází. 

Prostředí je zpravidla tvořené státní mocí a patří sem zákony a vyhlášky, státní regulace, 

ochrana životního prostředí či regulace dovozu a vývozu (4). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory je možné rozdělit do tří oblastí. První z nich představují faktory 

hodnotící makroekonomickou situaci. Do této oblasti patří například míra inflace, 

úroková míra, rozpočtový schodek, fáze hospodářského cyklu. Další okruh faktorů se 

týká přístupu k finančním zdrojům a jsou sem zařazeny například náklady na místní 

půjčky, bankovní systém či formy a dostupnost úvěrů. Třetí oblastí jsou daňové faktory, 

jako je výše a vývoj daňových sazeb, daňová zatížení, cla apod. (3). 

Politické faktory 

Týkají se vládní politiky, intenzity vládní intervence do ekonomiky, priorit a podpory    

v oblasti podnikání. Mezi politické faktory se řadí například aktuální politická situace, 

měnová a fiskální politika, vládní postoj ke korupci či podpora zahraničního       

obchodu (4). 

Technologické faktory 

Technologické faktory významným způsobem ovlivňují konkurenceschopnost podniku. 

Aby firma nezaostávala za ostatními, je nutné zvláště v současné době rychlého 

technického pokroku neustále provádět analýzu těchto faktorů. Za technologické 

faktory se považuje přístup k vědě a výzkumu, vládní podpora vědy a výzkumu, 

investice firmy v oblasti vědy a výzkumu, dostupnost informací, nové postupy, metody 

a techniky práce atd. (4). 

Ekologické faktory 

Ekologii je v dnešní době přikládán čím dál větší význam. Je nutné dodržovat zákony, 

opatření a normy v oblasti ochrany životního prostředí. Příkladem ekologického faktoru 

je nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými odpady, míra podpory využívání 

obnovitelných zdrojů, postoj k ochraně životního prostředí (4). 
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2.1.2 Porterův model 

Velmi vhodným prostředkem pro posouzení atraktivity odvětví, v němž firma působí, je 

Porterova pětifaktorová analýza konkurenčních sil. Porter hodnotí konkurenční okolí    

na základě těchto 5 parametrů: konkurence uvnitř odvětví, hrozba vstupu nových 

konkurentů do odvětví, vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, 

substituční produkty (5). 

1) Konkurence uvnitř odvětví 

Firmy v odvětví se snaží nalézt prvek, který by je výrazněji odlišil od ostatních 

konkurentů. Takovým prostředkem mohou být technologické inovace, vyhranění se 

cenou, účinná cílená reklama nebo například rozšíření nabídky stávajících produktů. 

Úspěšnost těchto prostředků je podmíněna několika faktory, jež je nutné zohlednit, 

například množství firem na trhu, dynamika tržního růstu, skladovací náklady (6). 

2) Hrozba nových konkurentů  

Potenciálními konkurenty jsou firmy podnikající ve velmi blízkém odvětví. Tyto firmy 

mohou rozšířit nabídku svých výrobků či služeb a zasahovat tak do stejného         

odvětví (6). 

3) Vyjednávací síla dodavatelů 

Tato síla je odvozena od velikosti dodavatelů na trhu a jimi určovaných podmínek 

dodání i ceny. V případě jedinečnosti dodávaného produktu síla dodavatelů roste            

a tehdy se pro firmu stává rizikem monopol dodavatelů (6). 

4) Vyjednávací síla odběratelů 

Vliv zákazníků se odráží ve směřování dané firmy. Čím je počet odběratelů menší a 

firma se snaží udržet každého z nich, tím větší vliv na ni mají. V takovém případě tlačí 

ceny výrobků či služeb dolů s požadavkem na udržení jejich kvality. Dalším příkladem 

odběratelského vlivu je situace, kdy má firma jednoho velkého odběratele, který je jejím 

primárním zákazníkem a je na něm tedy závislá (6). 
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5) Substituční produkty 

Produkt dané firmy by měl mít pro zákazníka určitý benefit, něco navíc. Pokud tomu 

tak není, hrozí riziko, že si zákazník při svém rozhodování zvolí jinou firmu, jejíž 

produkty či služby pro něj mají totožný či podobný význam (6). 

Správné provedení Porterovy analýzy vyžaduje položení několika klíčových otázek: 

• Jak je odvětví velké? 

• Má odvětví potenciál růstu nebo klesá? 

• Jací jsou největší konkurenti? 

• Jaký vliv má konkurence na danou firmu? 

• Jak se bude odvětví v budoucnu vyvíjet? 

• Existuje dostatečná dostupnost produktů daného odvětví? 

• Existuje rovnovážná pozice odběratelů, dodavatelů a konkurentů na daném 

trhu? 

• Jaké další produkty je možné nabízet? (6) 

 

2.1.3 Interní analýza 

Pro účely zpracování interní analýzy společnosti je využíváno McKinseyho 7S 

faktorové analýzy. Tato analýza pomáhá firmě odhalit její silné a slabé stránky (7). 

 Mezi 7S McKinsey faktorů se řadí: 

1. Strategie. Určuje způsoby, metody a postupy, jimiž lze dosáhnout cílů, které si 

společnost stanovila. Každý konkrétní cíl je možné zrealizovat rozdílnými cestami.       

Pro různé cíle tudíž existují různé strategie jejich dosažení (8). 

2. Struktura . Tento faktor uvažuje obsahovou a funkční náplň organizační struktury    

ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti, sdílení informací, kooperace a kontrolních 

mechanismů (7). 

3. Systémy. Jde o systémy, postupy a procedury, jež napomáhají firmu posunovat a vést 

vytyčeným směrem (7). 
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4. Spolupracovníci. Do této kategorie patří vedení firmy a řadoví pracovníci, vztahy 

mezi nimi, jejich funkce, motivace a postoj vůči firmě samotné (7). 

5. Sdílené hodnoty. Sdílenými hodnotami se myslí skutečnosti a principy respektované 

pracovníky a podniky, jež se společně podílí na úspěchu firmy (7). 

6. Styl vedení. Jde o přístup vedení firmy k řízení a řešení nalezených problémů (7). 

7. Schopnosti. Jedná se o profesionální výkonnost a zdatnost pracovního kolektivu jako 

celku (7). 

 

 
Obrázek č. 1: Model „7S faktorů“ firmy McKinsey (Zdroj: vlastní zpracování dle McKinsey) 
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2.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je strategická analýza hodnotící silné a slabé stránky firmy (S-W), její 

příležitosti a hrozby (O-T). Zatímco hodnocení vnitřního prostředí podniku představuje 

rozbor silných a slabých stránek, vnější prostředí je zhodnoceno na základě analýzy 

příležitostí a hrozeb. 

Při provádění SWOT analýzy je vhodné dodržovat následující principy: 
 
• Princip účelnosti – během zpracovávání analýzy musí být neustále uvažován její 

účel. 

• Princip relevantnosti – je důležité soustředit se na podstatná fakta. 

• Princip kauzality  – je nezbytné zaměřit se na příčiny, nikoliv na jejich důsledky. 

• Princip objektivnosti  – objektivnosti analýzy lze dosáhnout například zapojením 

více lidí do jejího zpracování nebo použitím nástrojů k hodnocení důležitosti faktorů 

(např. využitím stupnic) (9). 

 

Na základě výsledků analýzy lze prostřednictvím matice SWOT stanovit strategii: 

WO strategie – překonat slabou stránku pomocí příležitosti. 

SO strategie – využít silnou stránku k získání příležitosti. 

WT strategie – potlačit slabou stránku a vyhnout se hrozbě. 

ST strategie – prostřednictvím silné stránky odvrátit hrozbu (9). 

 

    

2.2 Finanční analýza 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně zhodnotit finanční situaci společnosti. 

Jejím provedením se zjistí, zda je firma dostatečně zisková, zda je schopna efektivně 

využívat svá aktiva, zda dokáže splácet včas své závazky a celou řadu jiných důležitých 

skutečností. Průběžné sledování finanční situace podniku umožňuje manažerům se 

správně rozhodovat při obstarávání zdrojů finančních prostředků, při určování optimální 

finanční struktury, při rozdělování zisku, při poskytování úvěrů apod. (10). 
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,,Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech“ (1, s. 9). 

Finanční analýza obsahuje hodnocení podnikové minulosti, stavu současného i 

předpověď budoucí finanční situace (1). 

 

2.3 Zdroje vstupních dat pro finanční analýzu 

Klíčovým předpokladem k úspěšnému provedení finanční analýzy je perfektní a 

komplexní znalost obsahu vstupních dat finanční analýzy. Výběr zdrojů dat je 

přizpůsoben příslušnému účelu a vybrané metodě finanční analýzy (11).  

Tato data lze čerpat ze tří skupin informačních zdrojů: 

1. Účetní data podniku. Tyto  informace  vznikají  přímo v  podniku  a  získávají se   

    z účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce, dále z vnitropodnikového účetnictví a  

    controllingu. V neposlední řadě  jsou obsaženy  ve výročních zprávách, plánových   

    propočtech či průzkumech trhu (11).   

 
2. Ostatní data o podniku. Jedná  se  o  statistické  údaje (statistika výroby, prodeje,   

    mezd),  informace  z  vnitřních  směrnic,  předpovědí  samotného  vedení  podniku  

    či auditorských zpráv (11). 

 
3. Externí data. Pochází  z vnějšího  okolí  společnosti  a  souvisí  jak  s tímto  okolím,       

    tak i s danou firmou.  Mezi tato data se zahrnují údaje  státní  statistiky,  ministerstev      

    a jiných státních organizací.  Lze sem zařadit například informace z  odborného tisku,   

    burzovní zpravodajství, komentáře manažerů nebo nezávislá  hodnocení  a  prognózy  

    ekonomických poradců (11). 

 

Účetní závěrka představuje nedílný celek účetních výkazů – rozvahy (bilance), výkazu 

zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky. Součástí účetní závěrky může být přehled           

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to s ohledem na 

rozhodnutí účetní jednotky, popřípadě na přání auditora (12). 
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Právě rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash flow) patří mezi 

nejvyužívanější zdroje dat při finančním hodnocení společnosti. 

 
Rozvaha 

Rozvaha (bilance) slouží jako přehled o stavu majetku společnosti (aktivech) a zdrojích 

krytí tohoto majetku (pasivech), a to v peněžním vyjádření k určitému datu. Rozvaha 

musí splňovat princip bilanční rovnice, tj. suma aktiv podniku se musí rovnat sumě jeho 

pasiv (13).  

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty znázorňuje schopnost firmy zhodnotit vložený kapitál. Specifikuje, 

které náklady a výnosy mají podíl na tvorbě výsledku hospodaření, jemuž je  

z ekonomických ukazatelů přisuzován největší význam (14). 

 
Výkaz cash flow 

Přehled o peněžních tocích neboli o cash flow odráží přírůstek nebo úbytek peněžních 

prostředků firmy vzhledem k provozování ekonomické činnosti za určité období. 

Sledování peněžních toků je důležitou součástí finančního řízení (15). Umožňuje 

například posouzení schopnosti firmy vytvářet v budoucnosti peněžní toky nebo se 

přizpůsobit změnám (16). 

 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

K hodnocení finančního zdraví podniku existuje celá řada různých metod. Volba 

konkrétní metody musí být uskutečněna s ohledem na: 

• Účelnost - zvolená metoda musí odpovídat zadanému cíli. Je nutné si uvědomit, 

že ne pro každý podnik je vhodná stejná soustava ukazatelů či jedna určitá 

metoda (1). 

 
• Nákladnost - analýza vyžaduje kvalifikované pracovníky a čas, k čemuž je 

potřeba řada nákladů, které ovšem musí být v přiměřené výši ve vztahu 

k návratnosti těchto vynaložených prostředků (1). 
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• Spolehlivost - není možné ji zvýšit tím, že zvětšíme množství porovnávaných 

firem, ale efektivnějším využitím veškerých dostupných informací. Čím 

kvalitnější budou vstupní data, tím přesnější by měly být výsledky analýzy (1). 

Platí že, „ čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného 
rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch“  (1, s. 40). 

 

2.4.1 Soustavy ukazatelů 

Ke zhodnocení celkové finanční situace firmy se využívá soustav ukazatelů, které se 

často označují jako modely finanční analýzy nebo analytické systémy. Rostoucí počet 

ukazatelů v modelu poskytuje podrobnější znázornění finančně-ekonomické situace 

podniku, zároveň však velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci i výsledné hodnocení 

(17). 

Existují dvě základní techniky vytváření soustav ukazatelů: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, mezi jejichž typické příklady se 

    řadí pyramidové soustavy. Jejich podstatou je stále detailnější rozklad ukazatele  

    nacházejícího se na vrcholu pyramidy (1). 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, které mají za úkol kvalitní určení finanční  

    situace společnosti, respektive předpovězení dalšího vývoje (1). 

Z hlediska účelu se skupiny člení:  

• Bankrotní (predikční) modely. Poskytují informaci, zda v dohledné době hrozí 

společnosti bankrot. Východiskem je skutečnost, že každá společnost, jež je 

ohrožena bankrotem, vykazuje typické symptomy. Nejčastějšími z nich jsou 

problémy s běžnou likviditou, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu či 

s výší čistého pracovního kapitálu. Mezi bankrotní modely patří například 

Altmanovo Z-skóre, model IN, Tafflerův model (1). 
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• Bonitní (diagnostické) modely. Jejich hlavním úkolem je zařazení společnosti 

z hlediska finanční situace při mezifiremním srovnávání v rámci oboru 

podnikání. Do této kategorie se řadí například Kralickův rychlý test či Tamariho 

model (1).  

 

Altmanův model 

Altmanův index finančního zdraví je orientovaný na předpovídání bankrotu podniku. 

Někdy bývá nazýván Z-skóre. Model využívá postupy vyšších metod finanční analýzy, 

konkrétně diskriminační analýzy (18). 

 
Výsledkem této analýzy je rovnice, do níž jsou dosazeny hodnoty finančních ukazatelů, 

a na základě výsledné hodnoty lze o společnosti předpovědět, zda bude v budoucnosti 

prosperovat nebo jí hrozí bankrot (19).  

 
V původním modelu, který byl zpracován v 60. letech 20. století, profesor Altman 

pracoval s několika desítkami bankrotujících a nebankrotujících průmyslových veřejně 

obchodovatelných firem (20). 

 

Altmanův model vychází z propočtu indexů celkového hodnocení, jedná se o ,,součet 

hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha“ (1, s. 73). 

 
 
 
Upravený model z roku 1983 určený pro veřejně neobchodované společnosti má tvar:  

 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5  , kde: 

 

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 

X2 = nerozdělený zisk / aktiva celkem, 

X3 = EBIT / aktiva celkem, 

X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje, 

X5 = tržby / aktiva celkem (20). 
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Altmanovo Z-skóre vypovídá o finanční situaci podniku. Je-li hodnota Z > 2,9, je 

finanční situace firmy uspokojivá, společnost se nachází v pásmu prosperity.                

Při hodnotách 1,2 – 2,9 se jedná o nevyhraněnou finanční situaci firmy, též tzv. ,,šedou 

zónu“. Pokud je výsledná hodnota Z < 1,2, společnost má velmi vážné finanční 

problémy, které mohou vést až k jejímu bankrotu (1). 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti 

Model IN byl sestaven manželi Neumaierovými pro potřeby hodnocení finančního 

zdraví českých firem v podmínkách ČR. Tento model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou 

obsaženy poměrové ukazatele – ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Každému z uvedených ukazatelů náleží váha, jež představuje vážený průměr hodnot 

daného ukazatele v odvětví (1). 

 

IN05 = 0,13X1 + 0,04X2 + 3,97X3 + 0,21X4 + 0,09X5  , kde: 

 

 X1 = aktiva celkem / cizí zdroje, 

X2 = EBIT / nákladové úroky, 

X3 = EBIT / aktiva celkem, 

X4 = výnosy / aktiva celkem, 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy (21). 

 
Je-li výsledná hodnota indexu IN05 > 1,6, vytváří společnost hodnotu. Pokud se index 

IN05 nachází v rozmezí hodnot 0,9 – 1,6, existuje 50 % pravděpodobnost, že daná firma 

zkrachuje, avšak se 70 % pravděpodobností bude tvořit hodnotu. V případě, že je      

IN05 < 0,9, společnost hodnotu netvoří a zároveň směřuje k bankrotu (22). 

 

Kralick ův Quicktest 

Quick test (rychlý test) navrhl roku 1990 P. Kralicek. Tento test umožňuje ohodnotit 

analyzovanou společnost rychle a s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností.      

Pro účely jeho sestavení bylo využito ukazatelů, které nesmí podléhat rušivým vlivům a 

musí vyčerpávajícím způsobem zastupovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Tento fakt vyžaduje, aby byl vybrán jeden ukazatel z každé základní 
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oblasti analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku) tak, aby 

došlo k zabezpečení vyvážené analýzy finanční stability i rentability společnosti (17).  

 

Quick test operuje s těmito ukazateli:  

1) R1 = 
������í		�
��á�

�	����	��	��
   (1). 

 
Tento ukazatel bývá nazýván kvóta vlastního kapitálu, též koeficient samofinancování. 

Vypovídá o kapitálové síle společnosti a podává informaci, zda existuje velké množství 

dluhů v peněžních jednotkách nebo procentech celkových aktiv. Udává, do jaké míry je 

společnost finančně stabilní a samostatná, a též schopna pokrýt své potřeby vlastními 

zdroji (17). 

 

2) R2 = 
��í	�������
��í������	���í	úč��


������í	��
   (1). 

 
Ukazatel označovaný jako doba splácení dluhu z cash flow vyjadřuje, za jak dlouhou 

dobu je společnost schopna splatit své závazky (17). 

 

3) R3 = 
����

�	����	��	��
   (1). 

 
Ukazatel slouží jako měřítko výkonnosti neboli produkční síly podniku. Užitím zisku 

před zdaněním a úroky je možné tuto výkonnost zjišťovat bez vlivu zadlužení a 

daňového zatížení (23). 

 

4) R4 = 

������í	��

�ý	���
    (1). 

 
Tento ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles udává buď zvýšení 

objemu výnosů, nebo snížení vnitřního finančního potenciálu společnosti (24).  
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Výsledným hodnotám ukazatelů jsou přiřazeny body dle tabulky č. 1: 

 
Tabulka č. 1: Bodování výsledků Quicktestu  (1, s. 81) 

 

 

 

 

 

 

Společnost je zhodnocena ve třech krocích: 

1. Hodnocení finanční stability. Je  provedeno jako součet bodových hodnot                    

    R1 a R2 vydělený dvěma (1).  

2. Hodnocení výnosové situace. Zjistí se součtem bodových hodnot R3 a R4           

    vyděleným dvěma (1). 

3. Hodnocení  situace  jako  celku.  Zhodnocení  proběhne  součtem bodové                

    hodnoty finanční stability a hodnoty výnosové situace děleným dvěma (1). 

 

Pohybují-li se hodnoty nad úrovní 3, lze říci, že analyzovaná společnost je bonitní. 

Hodnoty v intervalu od 1 do 3 znamenají tzv. ,,šedou zónu“. Pokud jsou hodnoty nižší 

než 1, společnost se potýká s vážnými problémy ve svém finančním hospodaření (1). 

 

2.4.2 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů se používá tehdy, když je třeba respektovat velikost 

analyzované společnosti. Absolutní ukazatele jsou obsaženy přímo v účetních výkazech 

a jejich analýza umožňuje posoudit finanční situaci ve společnosti i změny ve struktuře 

jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty (25). 

Horizontální analýza 

Prostřednictvím horizontální analýzy je možné sledovat a porovnávat meziroční změny 

konkrétních položek účetních výkazů (rozvahy, výsledovky) vyjádřené jak 

UKAZATEL 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

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

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 
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v absolutních hodnotách, tak i relativně v procentech. Procentuální vyjádření je výhodné 

v případě hlubšího zkoumání – oborového srovnání (26). Pro správnou formulaci 

vývojových trendů je nutno provádět analýzu za období 5 – 10 let (27). 

 

absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

% změna = (absolutní změna * 100) / ukazatel t-1  , kde: 

t ………… aktuální rok, 

t – 1 ……….. předchozí rok  (23). 

Vertikální analýza 

Účelem vertikální analýzy je procentní rozbor základních účetních výkazů.     

Výsledkem je zjištění, jaký je podíl jednotlivých položek rozvahy na celkové bilanční 

sumě, resp. jaký je podíl položek výkazu zisku a ztráty na celkových výnosech či 

nákladech. Z časového hlediska je rovněž cílem zjištění pohybu v nastavení 

majetkového a finančního portfolia. Protože je vertikální analýza v procentním 

vyjádření, může posloužit při mezifiremním oborovém srovnání (1). 

% podíl dané položky = 
���á	
���ž	�

��	��á	�	����
 * 100   (23). 

 

 

2.4.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele, nazývané též fondy finančních prostředků, se využívají 

k hodnocení a řízení finanční situace společnosti, zejména její likvidity. Finanční fondy 

představují rozdíl mezi součtem určitých položek krátkodobých aktiv a krátkodobých 

pasiv (28).  

Čistý pracovní kapitál 

Jedná se o nejvyužívanější rozdílový ukazatel označovaný též jako provozní kapitál. 

Představuje oběžná aktiva očištěná o krátkodobé dluhy společnosti, resp. je to část 

oběžných aktiv, jež je financována dlouhodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál je 
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relativně volný kapitál sloužící k zajištění plynulého chodu běžné hospodářské činnosti. 

Jeho velikost vypovídá o platební schopnosti firmy. Čím vyšší je hodnota čistého 

pracovního kapitálu při dostatečné likvidnosti jeho složek, tím větší schopností hradit 

své finanční závazky by společnost měla disponovat (29). 

Čistý pracovní kapitál je třeba chápat jako finanční polštář pro mimořádné výdaje (30). 

Způsob výpočtu čistého pracovního kapitálu:  

Manažerský přístup (čistý pracovní kapitál představuje určitý volný finanční fond) 

ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál (30). 

 

Finanční situaci firmy, zejména její likviditu, ovlivňuje změna čistého pracovního 

kapitálu za určité období, která se vypočítá dle následujícího vztahu: 

změna ČPK = ČPK(K) – ČPK(P) , kde: 

ČPK(P) = stav na počátku sledovaného období, 

ČPK(K) = stav na konci sledovaného období (28). 

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky, které jsou označovány též jako peněžní finanční fond,        

se získají jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. Pohotovými peněžními prostředky se rozumí hotové peníze a prostředky na 

běžných účtech a dále například směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry. Okamžitě 

splatné závazky jsou závazky s dobou splatnosti k aktuálnímu datu a starší (29).                                 

Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu krátkodobých právě splatných 

závazků (23). Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe (30). 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky (30). 
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Čistý peněžní majetek 

Tento ukazatel, známý též jako čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, představuje 

střední cestu mezi výše uvedenými rozdílovými ukazateli. Při jeho výpočtu se 

z oběžných aktiv vylučují zásoby i nelikvidní pohledávky a nakonec se odečtou 

krátkodobé závazky (28). 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky (30). 

 

2.4.4 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejrozšířenějších metod finanční analýzy,      

a to zejména proto, že poskytuje rychlou představu o finanční situaci společnosti (23). 

Poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah dvou či více absolutních ukazatelů 

prostřednictvím jejich podílu. Potřebné údaje se nejčastěji získávají ze základních 

účetních výkazů, tj. z rozvahy - mají charakter stavových ekonomických veličin 

zachycených k určitému datu, a výkazu zisku a ztráty - jedná se o tokové ukazatele       

za určité období (28). 

Poměrové ukazatele lze vyjadřovat jako podílové, kdy se dává do poměru část celku     

a celek, nebo jako vztahové, kdy se do poměru dávají samostatné veličiny (28).  

 

Poměrové ukazatele se nejčastěji člení podle oblastí finanční analýzy na: 

� ukazatele rentability, 

� ukazatele aktivity, 

� ukazatele likvidity, 

� ukazatele zadluženosti, 

� provozní ukazatele (28). 

Každý podnik si vytváří vlastní blok ukazatelů, jež se nejlépe hodí pro hodnocení jeho 

finanční situace. Je nutností, aby byl výčet ukazatelů použitých v rámci finanční 

analýzy podřízen cíli zpracovávané analýzy i samotnému cílovému uživateli (1). 
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Rentabilita 

Rentabilita je měřítkem schopnosti firmy dosahovat zisku použitím vloženého kapitálu, 

tedy schopnosti vytvářet nové zdroje. Je vyjadřována jako poměr zisku a částky 

investovaného kapitálu. Ukazatele rentability se používají k hodnocení celkové 

efektivnosti určité aktivity. Doporučené hodnoty nebývají u většiny běžných ukazatelů 

uváděny, ale obecně by ukazatele rentability v časové řadě měly mít rostoucí tendenci. 

Je možné srovnání s oborovými průměry či s konkurencí (1). 

 
� Ukazatel rentability celkových aktiv - ROA 

Jde o ukazatel poměřující zisk s celkovými do podnikání vloženými aktivy bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů je tento majetek financován. Vyjadřuje schopnost podniku 

využívat majetek k tvorbě zisku. Slouží jako měřítko výkonnosti neboli produkční síly     

podniku (28). Rentabilita celkových aktiv se pro potřeby hodnocení srovnává 

s oborovým průměrem (30). 

ROA = 
�"�

��	��á	�	����
  (30). 

 
� Ukazatel rentability vlastního kapitálu - ROE 

Prostřednictvím míry ziskovosti z vlastního kapitálu vlastníci – akcionáři, společníci      

a ostatní investoři zjišťují, zda je jejich kapitál využíván s intenzitou odpovídající výši 

jejich investičního rizika, zda přináší dostatečný výnos (30). Výsledné hodnoty by se 

měly pohybovat alespoň o několik procent výše než dlouhodobý průměr úročení 

dlouhodobých vkladů (23). 

ROE = 
�"�

������í		�
��á�
  (30). 

 

� Ukazatel rentability tržeb - ROS 

Ukazatel vyjadřuje, kolik haléřů, respektive kolik procent čistého zisku podnik získá 

z jedné koruny tržeb. Za uspokojivé se považují výsledné hodnoty větší než 6 % (31). 

ROS = 
�"�

��ž��
  (31).  
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� Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů - ROCE 

Ukazatel používaný k vyjádření výnosnosti dlouhodobého investování říká, kolik 

provozního výsledku hospodaření před zdaněním společnost dosáhla z jedné koruny, již 

akcionáři a věřitelé investovali. Tento ukazatel by měl být vyšší než úroková míra z 

úvěrů (30). 

 

ROCE =  
�ý�����		#��
���ř��í	
�	����ě�í	&	�á	�����é	ú��	�

������í		�
��á�	&	���(#����é	�á���	�
   (30). 

 

 
 

Aktivita 

Ukazatele aktivity hodnotí schopnost podniku využívat vložené finanční prostředky       

a vázanost konkrétních složek kapitálu v konkrétních druzích majetku a pasiv.       

Obvykle vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek majetku, zdrojů či dobu obratu. 

Analýzou ukazatelů aktivity se firma dozvídá, jak hospodaří se svým majetkem a jeho 

složkami a jaký vliv má její hospodaření na výnosnost a likviditu (1). 

 

� Obrat celkových aktiv 

Ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva za daný časový interval obrátí v tržby (28).  

Doporučené hodnoty se pohybují v rozsahu 1,6 – 3. Jestliže je výsledná hodnota 

ukazatele < 1,6, firma má více majetku, než je účelné, vznikají zbytečné náklady a je 

třeba zvážit možnosti efektivního snížení celkových aktiv. Jsou-li hodnoty vyšší než 3, 

má firma majetku nedostatek, musí odříkat zakázky a přichází tak o výnosy (31). 

Obrat celkových aktiv = 
��ž��

�	����	��	��
  (30). 

 

� Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel vypovídá o využívání stálých aktiv. Má význam při tvorbě rozhodnutí, 

zda pořídit další dlouhodobý výrobní majetek. Jsou-li výsledné hodnoty nižší               

než oborový průměr, měla by výroba zvýšit využití stávajících výrobních kapacit. 

Zároveň je to signál pro finanční manažery, aby omezili podnikové investice (31). 
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Obrat stálých aktiv = 
��ž��

��á�á	�	����
   (30). 

 

� Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží slouží ukazatel 

rovněž jako indikátor likvidity, neboť určuje počet dnů, za které se promění zásoba 

v hotovost nebo pohledávku (28). Za uspokojivé se považují klesající, co nejnižší 

hodnoty ukazatele (31). 

Doba obratu zásob = 
�á����

����í	��ž��
   (31). 

 

� Doba obratu pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů udává průměrný počet dnů, 

po které jsou tržby zadržovány v krátkodobých pohledávkách, respektive jak dlouho 

trvá, než společnosti zákazníci zaplatí (31). Dobu obratu pohledávek je účinné 

srovnávat s dobou splatnosti faktur a s oborovým průměrem (30). 

Doba obratu pohledávek = 
��#���í	
�#���á�	�

����í	��ž��
  (30). 

� Doba obratu závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů vyjadřuje průměrnou dobu 

odkladu plateb, respektive jak dlouho firma odkládá platby faktur svým dodavatelům. 

Pro podnik je výhodnější, je-li tato doba delší než doba obratu krátkodobých 

pohledávek (31). 

 

Doba obratu závazků = 
�á���	�	�ůč�	���������ů�

����í	��ž��
 (30). 
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Likvidita 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita konkrétní složky 

představuje charakteristiku vlastnosti dané složky se rychle a snadno přeměnit              

na peněžní hotovost (1). 

Nedostatek likvidity způsobuje, že firma není schopna využít příležitostí, které se          

při podnikání vyskytnou nebo není schopna hradit své běžné závazky, což může 

způsobit její platební neschopnost a dovést firmu až k jejímu bankrotu (1). 

Ukazatele likvidity dávají do poměru to, čím lze platit, s tím, co je nutno zaplatit (23). 

� Běžná likvidita 

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně a udává, kolika korunami je z celkových 

oběžných aktiv pokryta jedna koruna krátkodobých závazků. Říká, kolikrát by byl 

podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku přeměnil oběžná 

aktiva v peněžní hotovost (32). 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5 (31). 

Běžná likvidita = 
��ěž�á	�	����

	�á�	����é	�á���	�	&		�á�	����é	���	���í	ú�ě��
  (31). 

� Pohotová likvidita 

Jedná se o likviditu 2. stupně, která je oproti běžné likviditě navíc očištěna                       

o zásoby (nejméně likvidní část). Udává, kolika korunami pohledávek a peněžních 

prostředků (pokladna a běžný účet) je pokryta jedna koruna krátkodobých závazků 

firmy (32). 

Doporučené hodnoty pohotové likvidity se nachází v rozmezí 1 – 1,5 (31). 

 

Pohotová likvidita = 
*"	�	�á����

	�á�	����é	�á���	�	&		�á�	����é	���	���í	ú�ě��
  (31). 
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� Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je likvidita 1. stupně. Je považována za nejpřísnější ukazatel 

likvidity, protože charakterizuje schopnost firmy hradit její krátkodobé závazky ihned,             

tzn. prostřednictvím peněžní hotovosti, prostředků na běžných účtech, šeky či 

krátkodobými cennými papíry (32). 

Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5 (32). 

 

Okamžitá likvidita = 
+����č�í	������	

	�á�	����é	�á���	�	&		�á�	����é	���	���í	ú�ě��
   (31). 

 

Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti indikují výši rizika, kterou společnost nese při určitém poměru    

a struktuře vlastního a cizího kapitálu. Riziko je tím větší, čím více je firma zadlužená, 

neboť musí být schopna hradit své závazky bez ohledu na to, jak si právě ve svém 

podnikání vede. Určitá míra zadlužení je pro podnik užitečná, protože cizí kapitál je 

levnější než kapitál vlastní. Je tomu tak proto, že úroky z cizích zdrojů snižují daňové 

zatížení firmy, jelikož tvoří součást nákladů a snižují tak zisk, z něhož podnik odvádí 

daň (23). 

 

� Celková zadluženost 

Ukazatel často nazývaný jako ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, že čím větší je 

celková zadluženost, tím vyšší je riziko věřitelů. Proto věřitelé obecně upřednostňují 

nižší hodnoty tohoto ukazatele. Ukazatel je třeba posuzovat s celkovou výnosností 

firmy a rovněž se strukturou cizího kapitálu. V současnosti většina firem směřuje 

k využívání krátkodobých cizích zdrojů, protože z hlediska věřitele představují méně 

rizikové zdroje financování (1). Doporučené hodnoty celkové zadluženosti jsou mezi    

30 - 60 % v závislosti na odvětví podnikání (23). 

 

Celková zadluženost = 
��í	������

�	����	��	��
  (23). 
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� Míra zadluženosti 

Ukazatel poměřuje cizí a vlastní kapitál. Má velký význam při žádosti firmy o úvěr, 

banka se podle něho rozhoduje, zda úvěr poskytne či nikoliv. Důležitý je časový vývoj, 

zda podíl cizích zdrojů roste, nebo klesá. Signalizuje míru ohrožení nároků věřitelů (23).  

 

Míra zadluženosti = 
��í	������

������í		�
��á�
  (23). 

 

� Koeficient samofinancování 

Ukazatel poskytuje přehled o finanční struktuře podniku. Udává, do jaké míry je 

majetek podniku financován vlastními zdroji. Je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

celkové zadluženosti, jejich součet by měl vyjít přibližně 1. Vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku (30). Společnost má tím lepší možnosti financování, čím je tento 

ukazatel větší. Jeho minimální hodnota by měla být 30%. Ideálně by však podíl 

vlastního kapitálu měl činit více než 50% celkových pasiv, měl by pokrýt přibližně 2/3 

dlouhodobého majetku (30).  

 

Koeficient samofinancování = 
������í		�
��á�

�	����	��	��
   (30). 

 

� Doba splácení dluhů 

Ukazatel říká, po kolika letech by byla společnost schopna při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy. Obecně je optimální klesající trend tohoto ukazatele. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 4 do 7 let (31). 

 

Doba splácení dluhů = 
��í	������	�	
��í��


������í	��
   (31). 

 

 

� Úrokové krytí 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím příznivější je situace společnosti. Úrokové krytí měří, kolikrát lze snížit 
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zisk, než bude firma neschopná hradit náklady cizího kapitálu (33). Doporučuje se krytí 

nákladových úroků 3 – 6 krát, banky při poskytování úvěru požadují krytí až 8 krát (31). 

 

Úrokové krytí = 

������í	,-

�á	�����é	ú��	�
   (33). 

 

 

Provozní ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele jsou směřovány dovnitř podniku a použijí se ve vnitřním 

řízení firmy. Umožňují sledovat a hodnotit efektivnost provozních aktivit                      

ve společnosti. Opírají se o tokové veličiny (zejména náklady), jejichž řízení ovlivňuje 

hospodárné vynakládání konkrétních druhů nákladů, a tak i dosažení vyššího finálního 

efektu (30). 

 

� Mzdová produktivita 

Ukazatel udává, kolik výnosů náleží na jednu korunu vyplacených mezd. Jeho hodnota 

v analýze trendů by měla být rostoucí (28). 

 

Mzdová produktivita = 
�ý����	(���	����řá��ý#)

����
   (28). 

 

 
� Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Vyjadřuje míru využití DHM, tj. množství výnosů, jež jsou reprodukovány jednou 

korunou vloženou do dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách. 

Ukazatel by měl vykazovat co nejvyšší hodnotu (28). 

 

Produktivita DHM = 
�ý����	(���	����řá��ý#)

0-1	�	2�
  (28). 
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� Nákladovost výnosů  

Nákladovost výnosů (tržeb) vyjadřuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla klesat (28). 

 

Nákladovost výnosů = 
�á	����

�ý����	(���	����řá��ý#)
  (30). 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

V praktické části práce jsou výše charakterizované metody analýzy aplikovány             

na konkrétní společnost. Po představení společnosti bude provedena analýza jejího okolí 

a finanční analýza, která poslouží jako podklad pro návrhovou část práce, v níž budou 

navržena řešení případných problémů a doporučena opatření ke zlepšení současné 

situace vybrané společnosti. 

 

3.1 Představení společnosti 

Analyzovaná společnost si přeje zůstat v anonymitě, a proto bude v práci uváděna jako 

,,vybraná společnost“, popřípadě ,,vybraná firma“. 

 

Sídlo: Brno 

Provozovna: Jihomoravský kraj (přibližně 50 km od sídla společnosti) 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

 

Vybraná společnost zabývající se výkupem a zpracováním kovového odpadu byla 

založena v roce 2000 dvěma společníky, jednou právnickou a jednou fyzickou osobou. 

V tomto roce také vznikla. Společenská smlouva stanovila, že statutárním orgánem 

společnosti jsou dva jednatelé (FO) a že každý z nich je oprávněn jednat jménem 

společnosti samostatně. V roce 2010 byl sepsán nový zakladatelský dokument, v němž 

je uvedeno, že jediným společníkem vybrané firmy je právnická osoba (odlišná od 

zakládající právnické osoby). Zároveň je zde jmenován nový druhý jednatel společnosti. 

Právnická osoba (jediný společník) se stala mateřskou společností vybrané firmy. 

Své podnikání začínala vybraná firma v obci na jižní Moravě, po několika letech však 

přemístila svoji provozovnu do těsné blízkosti železniční stanice v menším městě.      
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Zde byla nejprve v nájmu, ale po několika letech drážní budovy i pozemky odkoupila       

a v roce 2006 budovy zrekonstruovala. V tomto městě provozuje svoji činnost dodnes.  

Na počátku podnikání ve výše zmíněné obci pracovali ve firmě dva zaměstnanci. Tito 

nejprve nakládali materiál do vagonů ručně. Postupem času docházelo k rozšiřování jak 

výroby, tak i techniky. Od roku 2001 společnost nakoupila například dva 

vysokozdvižné vozíky, automobil značky Avia a Volkswagen valník s double kabinou. 

V letech 2004 a 2005 společnost pořídila dva nákladní automobily s hydraulickou rukou 

a starý nakladač značky FUCHS. V roce 2008 zmíněné technické vybavení obsluhovalo 

17 zaměstnanců. V důsledku hospodářské krize však byla vybraná firma nucena 

snižovat stavy svých zaměstnanců. V současné době vybraná společnost zaměstnává 9 

pracovníků. Její měsíční produkce je přibližně 200 tun zpracovaného železa a 10 tun 

barevných kovů. Roční obrat vybrané firmy je přibližně 18 milionů korun. 

Majitel a jednatel vybrané společnosti je současně vlastníkem dalších dvou českých 

firem a spolumajitelem slovenské společnosti. Všechny tyto tři společnosti mají 

podobný název jako vybraná firma, a z tohoto důvodu nebudou jmenovány. První česká 

firma je akciová společnost zabývající se leasingem, úvěrovou činností a faktoringem. 

Tato akciová společnost je mateřskou společností vybrané firmy a na jejím základním 

kapitálu má 100 % podíl. Má rovněž 100 % podíl na základním kapitálu druhé české 

firmy, kterou je společnost s ručením omezeným, jejíž předmět činnosti je obdobný 

předmětu činnosti vybrané firmy. Výkupem a zpracováním kovového odpadu se zabývá 

i slovenská společnost. 

Od roku 2006 vybraná firma pořizuje majetek (stroje, výrobní zařízení, dopravní 

prostředky apod.) formou operativního leasingu (od své mateřské společnosti). 

 

Z důvodu úzké spolupráce vybrané firmy s oběma českými společnostmi je vhodné o 

těchto uvést alespoň základní data: 

Mateřská společnost (akciová společnost, vznik 2002) – základní kapitál 9 755 000 Kč, 

2 zaměstnanci, v roce 2012 dosáhla čistého zisku ve výši 161 tis. Kč. 
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Dceřiná společnost (společnost s ručením omezeným, vznik 1994) – základní kapitál 

400 000 Kč, 5 zaměstnanců, v roce 2012 dosáhla čistého zisku ve výši 1,7 mil. Kč, 

roční obrat firmy je přibližně 190 mil. Kč. 

 

3.1.1 Předmět podnikání vybrané firmy 

Obecně se vybraná společnost specializuje na výkup a zpracování kovového odpadu a 

ekologickou likvidaci autovraků.  

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně je u předmětu podnikání 

vybrané firmy zapsáno: 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

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

Činnosti vybrané společnosti je možné zjednodušeně charakterizovat takto: 

� výkup, sběr, třídění, zpracování a prodej železného šrotu, 

� výkup, roztřídění a prodej barevných kovů a hutních materiálů, 

� demontáže a likvidační práce velkých technologických celků, 

� nakládka a odvoz volně loženého kovového šrotu. 

 

3.2 Analýza okolí podniku 

Aby mohla být provedena vlastní finanční analýza vybrané společnosti, je nutné nejprve 

poznat vnitřní i vnější okolí této společnosti. Znalost okolního prostředí analyzované 

firmy umožní pochopení souvislostí jednotlivých faktorů působících na firmu a 

kvalitnější provedení finanční analýzy. K tomuto účelu je v této kapitole využito 

SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, McKinseyho 7S faktorové 

analýzy a analýzy SWOT. 
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3.2.1 SLEPTE analýza 

V této části jsou s ohledem na charakteristiky v teoretické části práce rozebrány 

jednotlivé sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické 

faktory vybrané společnosti. 

 

Sociální faktory 

Vybraná společnost provozuje své podnikání v Jihomoravském kraji. Protože výkup 

surovin probíhá z velké části od fyzických osob – občanů, je významným sociálním 

faktorem zalidnění v tomto kraji. Ke dni 31. 12. 2013 žilo v Jihomoravském kraji 

celkem 1 170 078 obyvatel (34). Tato skutečnost představuje velký počet 

potencionálních zákazníků. Polohu sídla provozovny vybrané firmy lze tedy v tomto 

ohledu považovat za velmi strategickou. Umístění provozovny je strategické i proto, že 

se nachází přímo u vlakového nádraží. Firma tak nemá dodatečné náklady na přepravu 

materiálu, neboť zpracované železo nakládá přímo do železničních vagónů. 

Za důležitý sociální faktor lze v současné době považovat nezaměstnanost. 

Jihomoravský kraj se z hlediska mezikrajského srovnání řadí ke krajům s vyšší mírou 

nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji ve             

4. čtvrtletí roku 2013 činila 6,7 %. Z ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje 

v tomto kraji okolo 538 000 obyvatel (34).  

Další faktor související se zaměstnaností představují mzdy, respektive průměrná výše 

mezd ve sledovaném kraji. Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v roce 

2013 činí 24 186 Kč, čímž se řadí ke krajům s vyšší úrovní průměrných mezd na 

přepočtené počty zaměstnanců (34). 

Vyšší míra nezaměstnanosti má za následek, že občané nemají dostatečné množství 

finančních prostředků k pořízení nových osobních vozů a neposkytují tak k likvidaci 

své starší automobily. Rovněž existují situace, kdy občané při prodeji kovového odpadu 

upřednostní konkurenci, která ačkoliv se nachází ve větší vzdálenosti od jejich bydliště, 

nabídne zákazníkům vyšší výkupní cenu. Obě zmíněné skutečnosti způsobují, že 

vybraná společnost přichází o část potenciálních dodavatelů a tudíž o část 
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materiálových zásob. Vyšší průměrné mzdy v kraji jsou naopak ze stejného důvodu 

příznivým jevem pro vybranou společnost.  

 

Legislativní faktory 

Legislativa v České republice prochází častými změnami a úpravami. Je nutností, aby 

podnik tyto změny sledoval a dokázal se zákonům, vyhláškám a normám přizpůsobit. 

Činnost vybrané firmy podléhá například zákonu o obchodních korporacích, 

občanskému zákoníku, zákoníku práce, zákonu o účetnictví, daňovým zákonům. Kromě 

těchto standardních regulací se vybraná společnost striktně řídí dodržováním 

ekologických norem spojených s ochranou životního prostředí (podrobněji viz. 

Ekologické faktory). 

Podnikání firem ovlivňují změny v oblasti daní. Jedná se zejména o změny sazeb DPH, 

daně z příjmů, daně z nemovitosti apod. Dále může jít kupříkladu o změny v zákoníku 

práce. Důležitou novinkou je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 

(nový obchodní zákoník), jež nabyly účinnosti od 1. ledna 2014. V novém občanském 

zákoníku je jednou z nejdůležitějších úprav povinnost sepsat nový zakladatelský 

dokument, a to do 30. 6. 2014, významné je i uzavírání nových smluv. Majitel vybrané 

firmy však tyto změny prozatím příliš neřeší. Zakladatelský dokument samozřejmě 

sepíše. Neplánuje v něm však cokoliv (výši základního kapitálu, orgány společnosti) 

měnit. Co se týče uzavírání smluv, bude si muset nyní dát pozor na tzv. obchodní 

potvrzovací dopis druhé strany, neboť má většinu smluv uzavřených ústně. 

K poslední změně sazeb DPH došlo v lednu roku 2013, kdy byla zvýšena základní 

sazba daně z 20 % na 21 % a snížená sazba daně ze 14 % na 15 %. Pro rok 2014 se tyto 

sazby nemění. Činnost vybrané firmy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a 

tak tyto změny firmu nijak nezasáhly. 

Další změnou je daň z nemovitostí, jejíž změny k 1. 1. 2014 byly vyvolány v souvislosti 

s přijetím nového občanského zákoníku. Firmu však tyto změny nijak neovlivnily. 

Vybranou společnost ovlivnily změny v zákoníku práce, týkající se zejména odstupného 

a nemocenské. K posledním změnám pravidel a výše odstupného při výpovědi z důvodu 

organizačních změn zaměstnavatele došlo při novele zákoníku práce v roce 2012.                   
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Od 1. ledna 2012 náleží pracovníkovi odstupné ve výši jednonásobku průměrného 

výdělku, jestliže u zaměstnavatele odpracoval méně než 1 rok. Odpracoval-li 

zaměstnanec více než 1, ale méně než 2 roky, má nárok na odstupné ve výši 

dvojnásobku průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec odpracoval alespoň 2 roky, 

přísluší mu odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku (35). Každoroční změny 

se dotýkají také dohody o provedení práce, největší změny však nastaly od roku 2012, 

kdy se zvýšil maximální roční limit ze 150 hodin na 300 odpracovaných hodin. Další 

změnou u dohod je zavedení zdravotního a sociálního pojištění v případě příjmu nad     

10 000 Kč (36). 

Vybraná společnost byla kvůli hospodářské krizi nucena snižovat stavy svých 

zaměstnanců. Od roku 2008 do současnosti propustila 8 pracovníků. V přijímání nové 

pracovní síly je nyní velmi obezřetná. Je tomu tak zejména proto, že jakékoliv 

propuštění znamená pro společnost náklad právě z důvodu vyplácení odstupného. Firma 

tento problém řeší tak, že se soustředí na najímání brigádníků na dohodu o provedení 

práce. Brigádnickou výpomoc podnik využívá nárazově v případě větších zakázek při 

jednorázové potřebě větší pracovní síly. V průběhu roku 2013 společnost najala              

6 brigádníků. Tito představují levnější pracovní sílu, zároveň u žádného z brigádníků 

nepřesáhla odměna 10 000 Kč, novela zákoníku práce týkající se pojistného u dohod o 

provedení práce tedy společnost nijak nezasáhla. 

Co se týče aktuálních změn nemocenské, dříve měl nemocný zaměstnanec nárok na 

náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem prvních 21 dnů pracovní neschopnosti a od 

22. dne pak dostával nemocenské dávky. Od roku 2014 se tato doba zkracuje a 

zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní 

neschopnosti. Od 15. dne mu budou vypláceny dávky nemocenského pojištění (37). 

Tato úprava však nemá na vybranou firmu výrazný dopad. Ačkoliv je práce v podniku 

fyzicky náročnější, zdravotní stav dělníků je dobrý a nemocnost ve firmě nízká. Majitel 

připouští, že k tomu mohl přispět fakt, že každého zaměstnance, který po celý rok není 

nemocný, odmění 5 000 Kč. 
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Ekonomické faktory 

Podniky podléhají vlivu ekonomických faktorů, mezi které patří například celkový růst 

ekonomiky, inflace, nezaměstnanost aj. Největší vliv na ekonomické prostředí a zázemí 

všech větších i menších firem má bezesporu ekonomická krize, která omezuje přirozený 

rozvoj podniků už od roku 2008.  

Nepříznivá ekonomická situace způsobuje, že dodavatelé požadují po firmě vyšší 

výkupní ceny a odběratelé nejsou ochotni přebírat zpracované železo a barevné kovy za 

standardní ceny, ale požadují ceny nižší. Jelikož rozdíl mezi výkupními a prodejními 

cenami představuje hlavní zdroj zisku vybrané společnosti, je zmíněná skutečnost 

značným problémem a firma je nucena se svými obchodními partnery o cenách 

vyjednávat. 

Vyšší míra nezaměstnanosti má pro podnik význam pozitivní i negativní. Nevýhoda 

nezaměstnanosti spočívá v neochotě obyvatel kupovat nové prostředky a poskytnout 

k likvidaci staré prostředky, jak již bylo zmíněno v charakteristice faktorů sociálních. 

Kladnou stránkou větší nezaměstnanosti je vysoká poptávka po práci i ochota lidí 

pracovat za méně peněz. Firma tak může zaměstnat pracovníky za nižší mzdu, 

respektive má možnost snížit mzdy stávajícím zaměstnancům a dosáhnout tak úspory 

nákladů. O tom ostatně svědčí fakt, že průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě činí 

18 000 Kč, což je přibližně o 6 000 Kč méně, než je průměrná hrubá mzda 

v Jihomoravském kraji. 

Za ekonomický faktor se považuje i oblast týkající se přístupu firmy k finančním 

zdrojům. Společnost nemá žádný bankovní úvěr. V případě jakékoliv potřeby 

finančních prostředků vybraná firma využívá výpomoci své mateřské společnosti. 

V současnosti tak od ní čerpá krátkodobý provozní úvěr 2,5 mil. Kč. 

 

Politické faktory 

Politická situace v České republice je velmi nestabilní a je doprovázena nesouhlasem 

občanů s vládní politikou, zejména pak se zadlužeností státu a korupcí. 
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Vyšší DPH, zvýšení daní občanům s nejvyššími příjmy a menší růst důchodu jsou 

hlavními opatřeními, jimiž se vláda v posledních dvou letech snaží udržet schodek 

státního rozpočtu (38). 

V posledních říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvítězila 

levicová strana ČSSD, která vstoupila do koalice se středopravicovými politickými 

stranami ANO a TOP 09. Současnou vládu ČR lze tedy považovat za středo-levicovou. 

Je obecně známo, že levicové strany nejsou podporovateli soukromé podnikatelské 

aktivity, ale přiklánějí se spíše ke kolektivním formám podnikání. Současná politická 

scéna nepředstavuje pro analyzovaný podnik výhodné podnikatelské zázemí. 

 

Technologické faktory 

Současná technologie a technika jde neuvěřitelným tempem dopředu. Neustále jsou 

vyvíjeny nové technologie vedoucí k zefektivnění a usnadnění práce.  

Technologické faktory lze právem považovat vzhledem k činnosti vybrané firmy za 

klíčové.  

Aby podnik dokázal uspokojit stále náročnější požadavky zákazníků, je nutností, aby při 

své činnosti opustil zastaralé technologie a osvojil si moderní metody zpracování 

materiálu za použití nových strojů a zařízení. I proto za posledních pět let vybraná 

společnost do této oblasti investovala. V roce 2009 například pořídila na leasing (od své 

v současnosti mateřské společnosti) novou hydraulickou ruku za 1 mil. Kč, v roce 2010 

nakladač značky FUCHS za 4,5 mil. Kč a v letošním roce pro převoz materiálu nový 

nákladní automobil značky MAN v hodnotě 3,2 mil. Kč (opět nákup na leasing od 

mateřské společnosti). 

Významným technologickým faktorem je také internet. Díky využívání služeb internetu 

má vybraná společnost možnost prezentovat se pomocí webových stránek, jejichž 

prostřednictvím se dostává do podvědomí potenciálních obchodních partnerů, zejména 

firem. 

Informační technologie nejsou vzhledem k velikosti vybrané firmy příliš pestré. 

Počítačová síť vybrané firmy je tvořena celkem pěti počítači, z nichž dva jsou umístěny 

přímo na provozovně firmy a tři počítače jsou pak k dispozici v kancelářích v sídle 
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společnosti. Součástí počítačů je kancelářský Microsoft Office 2007, prostřednictvím 

něhož administrativní pracovnice vytváří zejména v programu MS Excel evidence 

přijatých a vydaných faktur či pokladních dokladů. V počítači je též zabudována 

elektronická kniha jízd. Společnost pro účely evidence navíc využívá speciálního 

počítačového programu, konkrétně programu EVI na hlášení o odpadech a evidenci 

autovraků.  

Jako formu zabezpečení majetku využívá vybraná firma kamerový systém od 

společnosti JABLOTRON, s.r.o., díky němuž je pozemek, na kterém se nachází 

provozovna firmy, nepřetržitě monitorován. Kamerový systém je propojen přes 

počítačovou síť s centrálním serverem, čímž je vedení společnosti mimo jiné umožněno 

sledovat dění na pracovišti (nikoliv z důvodu kontroly pracovníků, ale spíše 

monitorování pohybu cizích osob po provozovně). 

 

Ekologické faktory 

V posledních letech se ještě více zvýšila důležitost těchto faktorů. Neustále je totiž 

kladen důraz na ochranu životního prostředí. Vybraná firma striktně dodržuje zákony a 

předpisy spojené právě s ekologií a ochranou životního prostředí. Konkrétně se jedná o 

zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech, který řeší, jak předcházet vzniku odpadů a jak 

s nimi v případě jejich vzniku nakládat, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. 

Například investice do odlučovačů ropných látek, nepropustných betonů a fólií stály 

vybraný podnik nemalé peníze (přes milion korun). Dříve pro vybranou firmu znamenal 

riziko fakt, že jí nepatřily drážní pozemky, na nichž provozuje svoji činnost, nyní jsou 

pozemky u trati ve vlastnictví firmy. Problém představuje i likvidace autovraků, kdy 

dělníci sypou sorbenty doslova na každou uniklou kapku oleje či chemikálií. Všechny 

nádoby a kontejnery na pracovišti jsou speciálně označené, oddělené a rozdělené na 

části po provozovně, zvlášť je skladován nebezpečný odpad, materiál uschovaný pod 

střechou, zvlášť baterie apod. Ve firmě probíhají kontroly dodržování ochrany životního 

prostředí. Ohlášené kontroly České inspekce životního prostředí se konají jednou za dva 

roky, v loňském roce však ve vybraném podniku proběhly dvě neohlášené kontroly. 

V případě jakéhokoliv nedostatku, zejména ve způsobu skladování či špatném značení 

nebezpečného odpadu, je společnost sankciována vysokou finanční pokutou (minimální 
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sazba je 50 000 Kč). Kontroly ve firmě doposud neodhalily nedostatky týkající se 

ochrany životního prostředí a vybraná firma tak ještě nikdy pokutována nebyla. 

 

3.2.2 Porterova pětifaktorová analýza 

V této části je zpracována analýza faktorů oborového okolí vybrané firmy, respektive 

analýza pěti konkurenčních sil, které na podnik působí. 

 

Konkurence uvnitř odvětví 

Firem působících ve stejném či příbuzném oboru podnikání jako analyzovaná 

společnost je v České republice poměrně mnoho. Protože se vybraný podnik řadí 

k menším firmám, je rivalita firem působících na daném trhu posuzována pouze 

z hlediska konkurentů podnikajících v Jihomoravském kraji. Mezi hlavní konkurenty 

vybrané společnosti patří firmy HULMAN – kovošrot s.r.o., OPAMETAL s.r.o., 

Moravskoslezský kovošrot, a.s.  

HULMAN - kovošrot s.r.o. 

Česká společnost HULMAN – kovošrot s.r.o. působí na trhu obchodování s železnými a 

barevnými kovy již od roku 1993 a poskytuje služby desítkám firem, které produkují 

kovové odpady. Po celou dobu svého fungování je společnost přímým dodavatelem do 

českých i zahraničních sléváren a hutí. Svoji činnost provádí celkem v šesti 

provozovnách umístěných na Moravě (39). Má 38 zaměstnanců, její roční obrat je 

přibližně 600 milionů korun (40). Od roku 2006 je držitelem certifikátu dle požadavků 

normy ISO 9001 a od roku 2013 dle požadavků systému environmentálního 

managementu ISO 14001 (39). 

 

OPAMETAL s.r.o. 

Firma OPAMETAL s.r.o. je česká společnost poskytující širokou škálu služeb 

spojených se sběrem a zpracováním kovového odpadu. Jako právnická osoba byla 

založena roku 1999, navázala však na podnikání současných společníků, kteří jako 

fyzické osoby zahájili činnost již v roce 1993. V současné době provozuje svoji činnost 

celkem v osmi sběrnách, převážně na Moravě, ale i na Vysočině. Poslední provozovna 
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byla otevřena v roce 2013. Ve firmě je zaměstnáno přibližně 62 pracovníků. Měsíčně 

společnost zpracuje okolo 5500 tun železného odpadu, barevných kovů, ocelového 

šrotu, sběrového papíru a plastů (41). Roční obrat firmy je zhruba 400 milionů korun 

(42). V roce 2010 získala dotace Evropské unie na financování projektu výstavby nové 

haly (41).  

 

Moravskoslezský kovošrot, a.s. 

Společnost byla založena v roce 2005 a soustředila se především na český trh. Snahy 

firmy expandovat však v roce 2007 vyvrcholily založením dceřiné společnosti v Polsku. 

Odběrateli této firmy jsou pouze tuzemské hutní a železárenské závody, mezi 

dodavatele patří i firmy ze Slovenska a z Polska. Moravskoslezský kovošrot navíc 

obchoduje s pevnými palivy. V této oblasti spolupracuje hlavně s jihomoravskými 

podniky a domácnostmi, ale také s hornorakouskými odběrateli. Na území České 

republiky realizuje svoji činnost celkem ve čtyřech provozovnách (43). V 

Moravskoslezském kovošrotu pracuje přibližně 34 zaměstnanců. Roční obrat firmy je 

zhruba 1,2 mld. korun (44). 

 

Zmíněné firmy si konkurují v první řadě cenami výkupů, ale i sortimentem a kvalitou 

poskytovaných služeb, ceníkovými akcemi, cílenou reklamou či kvalitou a aktuálností 

internetových stránek. Čím je společnost větší a ve své činnosti úspěšnější, tím vyšší 

výkupní ceny může svým zákazníkům nabídnout. Analyzovaná společnost například 

vykupuje železo za 4,30 Kč/kg, konkurenční firma HULMAN - kovošrot s.r.o. za 5 

Kč/kg a firma OPAMETAL s.r.o. dokonce za 5,50 Kč/kg. Podobné je to i s barevnými 

kovy a ostatními vykupovanými surovinami. Vzhledem k velikosti analyzované firmy 

není pochopitelně sortiment nabízených služeb tak široký jako u výše uvedených 

konkurenčních společností. Vybraná společnost zaostává za svými konkurenty i 

z hlediska nemoderních a neúplných webových stránek.  

Majitel vybrané firmy v posledních letech shledává problém právě ve způsobu 

stanovení výkupních cen. Velké společnosti totiž na rozdíl od menších a středně 

velkých firem získávají pro svoji činnost a rozvoj dotace z fondů Evropské unie. Mohou 

tak bez problému suverénně nastavovat cenovou hladinu výkupů a menší podniky, jimž 
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Evropská unie žádné prostředky neposkytuje, se proti této skutečnosti nemohou nijak 

bránit. Je zřejmé, že by velké závody určovaly ceny výkupů v každém případě, ale 

podpora z evropských fondů tento problém ještě více umocňuje. Výsledkem je pokles 

poptávky po produktech a službách vybrané firmy a následná ztráta části mnohdy 

lukrativních zakázek. 

 
Vybraná firma se též v roce 2008 pokusila zažádat o poskytnutí dotace Evropské unie. 

Jednalo se o dotaci na pořízení nakladače FUCHS za 5,5 milionů korun. Firmě mělo být 

poskytnuto až 90 % této částky. Musela však splnit požadavek EU, a sice v příštích 

letech zdvojnásobit svoji produkci, tj. zpracovat dvakrát tolik tun železa i barevných 

kovů jako byla její tehdejší produkce. Vybraná firma však věděla, že její produkce bude 

naopak klesat, neboť již začínala hospodářská krize. Společnost tak sama vyřizování 

žádosti o poskytnutí dotace zastavila. 

 

Hrozba nových konkurentů 

Potenciálními novými konkurenty mohou být nově vzniklé společnosti, ale i firmy, 

které podnikají v příbuzném odvětví a tím, že například pouze rozšíří své služby či 

pozmění předmět svého podnikání, se stávají hrozbou pro ostatní firmy v tomto odvětví. 

Hlavní bariérou vstupu na trh obchodu s kovovými odpady je bezpochyby konkurence a 

dále potřeba dostatečně vysokého vstupního kapitálu. Nejen v Jihomoravském kraji, ale 

i v celé České republice stále vznikají nové firmy zabývající se zpracováním kovů, řada 

z nich však není schopna právě z důvodu velké konkurence se na tomto trhu udržet a 

krátce po svém vzniku zkrachuje. Podnikání vybrané firmy může být ohroženo 

gigantickými zahraničními společnostmi, které pronikly na český trh, expandují 

budováním četných provozů na území ČR a utlačují zejména menší a střední podniky. 

Příkladem takových firem je německá firma TSR Czech Republic s.r.o. nebo rakouský 

ŠROT GEBESHUBER s.r.o. Obě firmy jsou navíc příjemci dotací z fondů Evropské 

unie. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Pro vybranou firmu jsou dodavatelé důležití. Na dodávkách kovového odpadu je 

závislá, neboť bez tohoto odpadu by nemohl být naplněn předmět jejího podnikání. 
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Podnik se nespoléhá jen na jednoho dodavatele. Mezi hlavní dodavatele vybrané firmy 

patří drobná zemědělská družstva, společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s., firma 

SAINT - GOBAIN VERTEX s.r.o. (konkrétně její provozovna v Hodonicích) a 

strojírenská společnost ČZ Strakonice a.s. Každodenními dodavateli jsou samozřejmě i 

osoby fyzické, z hlediska množství dodávaného kovového odpadu však nepředstavují 

pro vybraný podnik životně důležitý zdroj. U zmíněných právnických osob dodávajících 

firmě materiál je tomu právě naopak. A proto jim vybraná firma za jejich dodávky 

neplatí standardními cenami dle ceníku jako je tomu při drobných dodávkách osob 

fyzických, ale vyšší výkupní cenu si často sjednávají ústní dohodou předem. Výše 

dohodnuté ceny závisí na povaze (druh, kvalita) a množství dodávaného materiálu. 

Dodavatelé nelpí na zvlášť vysokých cenách ani si nediktují žádné zvláštní podmínky 

dodání apod. Je to výsledek dlouhodobých partnerských vztahů, díky mnoholeté 

spolupráci (první společnost ze skupiny vznikla v roce 1994) má majitel vybrané firmy 

přátelské vztahy se všemi klíčovými dodavateli. Navzájem si vycházejí vstříc, vždy se 

domluví na ceně i na podmínkách obchodu. Obecně je vyjednávací síla dodavatelů malá 

a existuje jen nízké riziko jejich odchodu ke konkurenci. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Bez odběratelů by pro vybranou společnost nemělo smysl vykupovat kovový odpad. 

Nedisponovala by finančními prostředky na jeho zpracování, neboť by za svoji činnost 

nedostávala zaplaceno. Vyjednávací síla odběratelů je velká, především z hlediska 

určování cen. Čím větší odběratel, tím větší je jeho síla při vyjednávání o cenách, 

podmínkách obchodu apod. Odběrateli vybrané firmy jsou fyzické i právnické osoby. 

Vliv fyzických osob je však zanedbatelný, z finančního hlediska představují pro 

vybranou společnost jen nepatrný podíl jejích tržeb. K nejvýznamnějším odběratelským 

společnostem patří Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., což je klíčový odběratel vybrané 

firmy, dalším významným odběratelem je ŠROT GEBESHUBER s.r.o., jemuž vybraná 

firma dodává střihané plechy a společnost PV-RECYKLING s.r.o. odebírající litinu. 

Důležitým odběratelem je dříve mateřská společnost vybrané firmy a nyní druhá dceřiná 

společnost s ručením omezeným, která z velké části nakupuje materiál od vybrané 

firmy. Dále se jedná spíše o příležitostné odběratele, mezi které patří například i firma 

ČZ Strakonice a.s.  
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V některých případech vybraná firma prodává zpracovaný materiál za ceny sjednané 

individuálně, dohodou. Většinou ale prodejní cenu stanovuje na základě dvou indexů. 

Konkrétně se jedná o cenové indexy Eurofer a Steel. Index Eurofer je veřejně dostupný 

na internetu, je neplacený a platí pro všechny evropské státy. Cenový index Steel je 

soukromý, je placený a obsahuje výhradně ceny platné na německém trhu. Výhodou 

soukromého Steelu je skutečnost, že vychází dříve než veřejný index Eurofer, například 

20. února už vychází prodejní ceny na únor, zatímco u Euroferu jsou ceny na únor 

uveřejněny až 10. března. Majitel vybrané firmy se rozhoduje, jaký index bude používat 

podle toho, jaký index používají konkurenti, je možná i kombinace obou indexů. 

Vedle nátlaku na cenu kladou zákazníci velký důraz na kvalitu zpracovaných kovů. Je 

nutné dodržovat určité standardy v oblasti kvality, jinak dochází k reklamacím ze strany 

odběratelských firem. Vybraná firma předchází vzniku takových reklamací tím, že 

provádí vícestupňovou kontrolu, například vedoucí provozovny dohlíží na činnost 

jednotlivých dělníků a paličů během jejich práce, koriguje skladování zpracovaného 

materiálu, kontroluje, jaký materiál se nakládá při vytváření dodávek do sléváren apod. 

Vybraný podnik vyřizuje reklamace přibližně jedenkrát za rok, obvykle se jedná o 

reklamace od německé slévárny HEUNISCH, neboť tento odběratel velmi lpí na kvalitě 

(přesná konkrétní délka úhlopříčky apod.). 

 

Substituční produkty 

Z technického hlediska substituty vybranou firmu neohrožují. Nelze substituovat, dokud 

existuje kovový odpad. Ten bude existovat vždy. Jelikož kovy lze recyklovat, vybraná 

firma se substitučních produktů neobává.  

Z pohledu vybrané firmy se jedná spíše o substituční služby, které by mohly 

v budoucnu její služby nahradit. V poslední době se v tisku, ale i v televizním vysílání 

stále častěji hovoří o rušení části výkupen kovového odpadu a jejich nahrazení            

tzv. sběrnými dvory (vláda spekuluje o datu 1. 1. 2015). Je tomu tak kvůli krádežím 

občanů (například krádeže poklopů od kanalizace, částí dopravní infrastruktury aj.) a 

jejich prodeji do výkupních provozoven. Princip sběrných dvorů spočívá v tom, že by 

tito občané nedostávali za kovový odpad zaplaceno. Sběrné dvory by pak prodávaly 

veškerý materiál za jednotnou cenu (například 5 Kč za 1 kg bez ohledu na druh). 
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V místě zřízení sběrného dvoru by pak primátor města, respektive starosta obce zrušil 

všechny výkupny kovového odpadu. Zřízení sběrného dvoru a zrušení stávající 

provozovny záleží tedy na rozhodnutí vedení města. Majitel vybrané firmy má 

s vedením města, ve kterém se jeho provozovna nachází, přátelské vztahy, a tak se této 

hrozby zatím neobává. 

 

3.2.3 Interní analýza 

V této podkapitole je zpracována vnitřní analýza vybrané firmy. Interní analýza je 

provedena na základě rozboru McKinseyho 7S vnitřních faktorů. 

 

7S FAKTORŮ dle McKinsey 

McKinseyho 7S faktorů představuje 7 významných vnitropodnikových sfér, které jsou 

ve firmě vzájemně provázané a podniku slouží k volbě správné strategie. 

 

Strategie 

Majitel vybrané firmy buduje strategii na zákaznické spokojenosti. Je si jist, že 

poskytováním kvalitních služeb, včasných dodávek odběratelům a udržováním dobrých 

vztahů se všemi obchodními partnery bude naplněn momentální strategický cíl 

společnosti, jakým je upevnění stávající pozice na trhu. K realizaci této strategie je 

samozřejmě zapotřebí nejen dostatečné technické vybavení, ale i odbornost a pracovní 

morálka všech zaměstnanců působících ve firmě. Toho si je majitel vybrané společnosti 

dobře vědom a činnosti svých podřízených podrobuje pravidelné kontrole.  

 
Každé čtvrtletí se ve firmě koná společná porada, kde majitel promluví ke každému 

pracovníku zvlášť. Díky svému individuálnímu a poměrně striktnímu přístupu vzbuzuje 

u zaměstnanců opravdový respekt.  

 

Struktura 

Společnost nyní čítá 9 zaměstnanců, a i z tohoto důvodu klasická organizační struktura 

ve vybrané firmě neexistuje. Organizace ve firmě funguje tak, že majitel dává pokyny 
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přímo administrativní pracovnici a dále vedoucímu provozovny, který řídí činnost všech 

ostatních pracovníků – čtyř dělníků a dvou řidičů. Administrativní pracovnice má na 

starosti výkupy, vedení pokladny, obstarávání evidence dokladů apod. Vedoucí 

provozovny má kromě dělníků odpovědnost například za správné skladování materiálu, 

za řádný provoz a technický stav strojů, za dodržování pravidel bezpečnosti práce či 

kontrolu materiálových dodávek. Každý dělník na provozovně má přiděleno pracovní 

místo, kde provádí buď třídění, řezání, střihání či lisování dle povahy kovového odpadu. 

Plní příkazy vedoucího provozovny a výjimečně podléhá i přímo samotnému majiteli. 

 

Systémy 

V oblasti informačních systémů vybraná firma příliš neinvestuje. Zčásti investuje do 

počítačového softwaru, což jí umožňuje vést evidenci modernějším způsobem než 

v papírové podobě. Jako příklad lze uvést program na evidenci autovraků či 

elektronickou knihu jízd (viz. SLEPTE analýza – Technologické faktory). 

Důležitým systémem je kamerový systém, který si vybraná firma nechala zabudovat 

z důvodu zabezpečení provozovny. Systém zahrnuje několik kamer rozmístěných po 

provozu, které jsou napojeny prostřednictvím centrálního serveru na počítač. 

 
Systémy ve vybrané firmě nepatří k nejmodernějším, nicméně pro společnost jsou 

dostačující a v současnosti o pořízení nového zařízení neuvažuje. 

 

Spolupracovníci 

Nízký počet zaměstnanců působících ve vybrané společnosti vyvolává velmi přátelské 

vztahy. Všichni pracovníci na provozovně se navzájem znají a schází se i mimo 

pracovní dobu. Pouze vedení společnosti si zachovává v tomto směru odstup a udržuje 

s provozními dělníky pouze formální vztahy. 

Vedení společnosti zajišťuje svým pracovníkům některá školení, například se jedná o 

školení dělníků týkající se bezpečnosti práce, školení paličů v oblasti požární ochrany 

nebo každoroční školení řidičů. Pro administrativní pracovnici vedení podniku žádná 

školení nezajišťuje, neboť požadavky na jazykové znalosti firma nemá a například 

účetnictví je zpracováváno externí institucí. 
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Majitel vybrané firmy odměňuje provozní dělníky a řidiče na základě posudku 

vedoucího provozovny. Jako motivaci obdrželi například v minulých letech dobří 

pracovníci až 10 000 Kč na dovolenou. Vyplácení musel schválit vedoucí provozovny. 

Každému zaměstnanci, který po celý rok není nemocný, náleží motivační složka ve výši 

5 000 Kč. Měsíční odměny či bonusy za kvalitně a včasně odvedenou práci dělníci 

nedostávají. 

Ve vybrané firmě je jen nízká fluktuace zaměstnanců. Majitel přijal poslední dva 

dělníky před více jak třemi lety, v roce 2013 dva pracovníci firmu opustili (odchod do 

penze a přeložení do druhé dceřiné společnosti). 

Všichni zaměstnanci vybrané firmy jsou k majiteli společnosti i k podniku jako celku 

velmi loajální a váží si možnosti v této firmě pracovat. Ačkoliv jsou vztahy mezi 

vedením a dělníky formálního charakteru, vychází spolu a vzájemně se respektují. 

Pouze skutečnost, že požadavky dělníků se dostanou k majiteli firmy až 

zprostředkovaným způsobem z úst vedoucího provozovny, může někdy dojít 

k nedostatečné zpětné vazbě mezi majitelem firmy a konkrétním dělníkem. 

 

Sdílené hodnoty 

Firemní kultura vybrané společnosti není zvláště bohatá. Vedení podniku realizuje 

pouze vánoční večírky či večírky na ukončení roku. V případě osobního výročí 

některého z pracovníků pořádá vedení malou oslavu, kde dotyčnému osobně 

poblahopřeje. Večírky ani oslavy se nekonají ve firmě, ale vždy po pracovní době 

v restauraci ve městě provozovny. Vedle podnikových oslav zaměstnanci několikrát 

společně vyjeli na hokejové utkání do Prahy.  

 
Dříve vybraná společnost sponzorovala hasiče, momentálně však nemá na sponzoring 

finanční prostředky. 

 
Firma musí čelit stížnostem ze strany obyvatel žijících v domech v blízkosti 

provozovny (několik desítek metrů). Stěžují si zejména na hluk, prašné ovzduší a 

zápach. Majitel firmy jim společně s vedoucím provozovny před Vánoci roznáší 

dárkové balíčky jako pozornost a omluvu. 
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Styl vedení 

Z hlediska rozhodování ve vybrané firmě jednoznačně převládá autoritativní styl řízení. 

Veškerá zásadnější rozhodnutí jsou v rukou majitele společnosti, respektive vedoucího 

provozovny (druhý jednatel), který má téměř stejné pravomoci jako majitel kromě 

jediné a tou je rozhodování v otázkách odbytu. Jakákoliv otázka týkající se odbytu, 

respektive prodeje, je pouze v kompetenci majitele společnosti. 

 

Schopnosti 

Pracovníci vybrané firmy jsou vyučeni v příslušných oborech a mají tedy potřebnou 

kvalifikaci pro výkon dané činnosti či při obsluze strojů a zařízení. Pro větší jistotu a 

bezpečnost při práci se však i nadále zapojují do pravidelných školení.  

Vedoucí provozovny umí plynule hovořit německy a zastupuje druhou dceřinou 

společnost při příležitosti jednání s obchodními partnery v Rakousku. 
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3.2.4 SWOT analýza 

V následující tabulce jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vybrané 

společnosti, které vychází z předchozích analýz. 

Tabulka č. 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

mateřská společnost (zdroj finančních prostředků, 
stroje na leasing)

velká konkurence

druhá dceřiná firma s dlouholetou tradicí (20 let 
na trhu)

cenová politika je udávána silnější konkurencí

přátelské vztahy s dodavateli velká vyjednávací síla odběratelů

strategická poloha (vlakové nádraží) závislost na dodavatelích a odběratelích

neexistence substitutů trvání hospodářské krize

kvalita práce nestabilní politické prostředí

kontrola práce neaktuální a neúplné internetové stránky

dobrý zdravotní stav zaměstnanců komunikace ve firmě

prakticky nulová fluktuace zaměstnanců

loajální zaměstnanci

možnost výběru pracovní síly

školení pracovníků

brigádnická výpomoc

získání dotací Evropské unie
rozmach velkých zahraničních konkurentů na 
území ČR

rozšíření sortimentu služeb zavedení sběrných dvorů (možnost od 1. 1. 2015)

marketingová strategie (zejména propagační 
činnosti)

pokles poptávky po službách firmy

moderní software nedostatek zakázek

odměny zaměstnancům za dobře odvedenou práci pokles prodejních cen zpracovaných kovů

kurz účetnictví pro administrativní pracovnici větší ekologické nároky (vyšší náklady)

růst stížností ze strany obyvatel města

změny v uzavírání smluv dle Nového občanského 
zákoníku

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W )

PŘÍLEŽITOSTI (O ) HROZBY (T )
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Z výsledků SWOT analýzy je zřejmé, že vybraná firma se přiklání k realizaci ,,ST 

strategie“, to znamená, že využívá svých silných stránek k odvrácení hrozeb. 

 

3.3 Finanční analýza 

V této kapitole je již provedena vlastní finanční analýza vybrané firmy, a to 

prostřednictvím metod finanční analýzy, které jsou popsány v teoretické části práce.  

Potřebná data pro výpočty jsou čerpána ze základních účetních výkazů vybrané 

společnosti – rozvahy a výkazu zisku a ztráty posledních pěti let, tedy od roku 2009       

do roku 2013. 

Finanční zdraví vybraného podniku je zhodnoceno na základě analýzy soustav 

ukazatelů, analýzy absolutních ukazatelů, a dále rozdílových a poměrových ukazatelů. 

Výsledky jsou porovnány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami.  

 

3.3.3 Soustavy ukazatelů  

Soustavy ukazatelů slouží ke zhodnocení celkové finanční situace společnosti. 

Bankrotní modely informují o tom, zda je podnik v dohledné době ohrožen bankrotem 

či zda je finančně silný. K tomuto účelu poslouží Altmanův index a index IN05.        

Bonitní modely poskytují odpověď na otázku, zda je podnik finančně zdravý. Pro tento 

záměr je využit Kralickův rychlý test. 

Altmanovo Z-skóre 

Kromě roku 2009 dosahuje vybraná firma dle Altmanova modelu uspokojivých 

výsledků, vykazuje hodnoty nad hranicí 2,9. V roce 2009 se společnost nachází v tzv. 

šedé zóně. Nižší hodnota Z-skóre je vyvolána hospodářskou krizí a s ní související 

provozní ztrátou (ukazatel X3) a nižšími tržbami v tomto roce (ukazatel X5). Na základě 

Altmanova Z-skóre lze konstatovat, že vybraná firma je finančně poměrně silná a 

v blízké budoucnosti jí nehrozí bankrot. Nicméně ve skutečnosti jsou patrné problémy v 

oblasti čistého pracovního kapitálu způsobené vysokými krátkodobými dluhy a 
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naznačují potíže s likviditou (ukazatel X1). Rovněž je viditelný problém se zadlužeností 

vyplývající z velmi vysokého podílu cizích zdrojů na celkovém kapitálu společnosti 

(ukazatel X4). 

Tabulka č. 3: Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 

Altmanovo Z-skóre 
  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 -0,06 0,23 0,02 0,00 -0,38 

X2 0,37 0,32 0,49 0,53 0,64 

X3 -0,82 0,70 0,03 0,17 0,15 

X4 0,02 0,09 0,07 0,09 0,11 

X5 1,76 2,92 3,74 3,65 3,58 

Z-skóre 1,25 4,26 4,35 4,43 4,10 

 

 

Graf č. 1: Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Index IN05 

Index IN05 je zaměřený na hodnocení finančního zdraví českých firem v českém 

prostředí. V letech 2010 – 2013 dosahuje hodnot vyšších než 1,6 a vybraná firma tak 

vytváří hodnotu. V roce 2009 byl IN05 záporný, společnost žádnou hodnotu netvořila a 

směřovala k bankrotu. Šlo však pouze o přechodný stav vyvolaný hospodářskou krizí, 
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společnost v tomto roce vykázala provozní ztrátu, což se odrazilo zejména u hodnot 

ukazatelů X2 a X3 a rovněž dosáhla nižších tržeb (ukazatel X4). Obecně index IN05 

poukázal zejména na problémy s běžnou likviditou (ukazatel X5), které jsou výsledkem 

vyšších krátkodobých dluhů. 

 

Tabulka č. 4: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Index IN05 
UKAZATEL 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,14 0,16 0,15 0,16 0,16 

X2 -0,35 0,25 0,02 0,11 0,09 

X3 -1,05 0,89 0,04 0,21 0,19 

X4 0,64 1,06 1,41 1,26 1,39 

X5 0,07 0,42 0,10 0,09 0,03 

IN05 -0,56 2,78 1,71 1,83 1,87 

 

 

Graf č. 2: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kralick ův Quicktest 

Kralickův rychlý test umožňuje rychle a s poměrně dobrou vypovídací schopností 

ohodnotit analyzovanou společnost. 
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Tabulka č. 5: Kralick ův QUICKTEST (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kralickův QUICKTEST 
UKAZATEL 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 0,04 0,17 0,15 0,17 0,20 

R2 8,13 -778,67 12,07 -8,78 14,38 

R3 -0,27 0,22 0,01 0,05 0,05 

R4 11,65 -0,07 3190000 -4340000 2,27 

 

Poznámka k tabulce č. 5: V letech 2011 a 2012 vybraná společnost neměla výkony       

(výkony = 0). Protože nulou nelze dělit, byly v případě ukazatele R4 do vzorce dosazeny 

výkony ve výši 0,0001. 

Tabulka č. 6: Bodové ohodnocení Kralickova QUICKTESTU (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATEL 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 1 2 2 2 2 

R2 2 0 3 0 3 

R3 0 4 1 1 1 

R4 4 0 4 0 4 

Finanční stabilita 1,5 1 2,5 1 2,5 

Výnosová situace 2 2 2,5 0,5 2,5 

Celková situace 1,75 1,5 2,5 0,75 2,5 

 

 

Graf č. 3: Kralick ův QUICKTEST – Celková situace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Přesahují-li výsledky Quicktestu hodnotu 3, je společnost bonitní. Vybraná firma tuto 

hranici nepřekročila v žádném ze sledovaných let. V roce 2012 byla hodnota výnosové 

situace a rovněž celkové situace nižší než 1, což znamená, že firma měla potíže ve svém 

finančním hospodaření. V ostatních letech se společnost nacházela v šedé zóně, což 

znamená, že nebyla bonitní, ale ani se nepotýkala s většími finančními problémy. 

Příčinou tohoto stavu vybrané firmy je obrovská zadluženost, kterou potvrzují nízké 

hodnoty ukazatele R1 - koeficientu samofinancování, velmi nízká rentabilita celkového 

kapitálu (ukazatel R3) a v neposlední řadě záporné hodnoty provozního cash flow 

v letech 2010 a 2012 (ukazatele R2 a R4). 

Analýza soustav ukazatelů u vybrané firmy odhalila, že má významné potíže 

s rentabilitou, na což upozornilo Altmanovo Z-skóre, index IN05 i Kralickův Quicktest. 

Problémy s likviditou naznačil index IN05 a Altmanovo Z-skóre. Vážným problémem 

společnosti je vysoká zadluženost, což ukázalo Altmanovo Z-skóre společně s 

Kralickovým rychlým testem.  

 

 

 

3.3.2 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele jsou obsaženy přímo v účetních výkazech. Jejich prostřednictvím je 

v této části provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální analýza umožňuje sledovat vývoj konkrétní položky rozvahy či výkazu 

zisku a ztráty v čase. Vertikální analýza posuzuje podíl dílčí položky na celku. Nejprve 

je analyzována rozvaha. Horizontální i vertikální rozbor je proveden pouze u vybraných 

položek aktiv (tabulka č. 7) a vybraných pasiv (tabulka č. 10). 
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Tabulka č. 7: Vybraná aktiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

AKTIVA 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 5263 5970 5225 4869 4102 

Dlouhodobý majetek 3462 3380 3176 2978 2942 

Dlouhodobý hmotný majetek 3462 3380 3176 2978 2942 

Oběžná aktiva 1662 2481 1955 1841 1096 

Zásoby 634 698 416 462 453 

Krátkodobé pohledávky 619 1500 971 1246 442 

Krátkodobý finanční majetek 409 283 568 133 201 

 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza aktiv v absolutních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

AKTIVA CELKEM 707 -745 -356 -767 

Dlouhodobý majetek -82 -204 -198 -36 

Dlouhodobý hmotný majetek -82 -204 -198 -36 

Oběžná aktiva 819 -526 -114 -745 

Zásoby 64 -282 46 -9 

Krátkodobé pohledávky 881 -529 275 -804 

Krátkodobý finanční majetek -126 285 -435 68 

 

Tabulka č. 9: Horizontální analýza aktiv v relativních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje v % 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

AKTIVA CELKEM 13,43 -12,48 -6,81 -15,75 

Dlouhodobý majetek -2,37 -6,04 -6,23 -1,21 

Dlouhodobý hmotný majetek -2,37 -6,04 -6,23 -1,21 

Oběžná aktiva 49,28 -21,20 -5,83 -40,47 

Zásoby 10,09 -40,40 11,06 -1,95 

Krátkodobé pohledávky 142,33 -35,27 28,32 -64,53 

Krátkodobý finanční majetek -30,81 100,71 -76,58 51,13 

 

V roce 2010 majetek vybrané firmy expandoval přibližně o 13,5 %. Současně došlo 

vlivem odpisů ke snížení dlouhodobého hmotného majetku, který je jediným 

dlouhodobým majetkem společnosti ve všech sledovaných letech (pokles zhruba o 2,4 

%). Příčinou velkého navýšení oběžných aktiv (téměř o 50 %) se stal vzrůst 

krátkodobých pohledávek o 142 % (krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

vzrostly více než o 1 mil. Kč). Velká část těchto pohledávek vznikla z titulu tehdejší 

mateřské společnosti, která obchodovala s významnými zahraničními firmami 
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(Rakousko, Itálie, Německo) a od vybrané firmy odebírala velké množství zásob, 

zejména se jednalo o desítky tun barevných kovů a speciálních plechových odstřižků. 

V souvislosti s touto spoluprací vybraná firma byla nucena pořídit větší množství zásob 

(nárůst o 10 %). Díky této investici bylo na konci období vázáno více peněz v zásobách. 

Naproti tomu měla firma méně prostředků na bankovním účtu (snížení krátkodobého 

finančního majetku zhruba o 31 %). 

V roce 2011 zaznamenala celková aktiva pokles zhruba o 12,5 %. Tento pokles byl 

způsoben jak snížením dlouhodobého hmotného majetku vlivem odpisů (přibližně 6 %), 

tak i poklesem oběžných aktiv (přibližně 21 %). Oběžná aktiva se snížila v důsledku 

poklesu zásob o 40,4 % a poklesu krátkodobých pohledávek (především z obchodních 

vztahů) o 35,3 %. Pokles obou těchto položek byl vyvolán skutečností, že druhá dceřiná 

společnost (do roku 2010 mateřská firma) v druhé polovině roku 2011 výrazně omezila 

své obchody se zahraničními giganty, jelikož neměla dostatek kapitálu a byla nucena 

snížit svoji produkci. Množství jí odebíraného kovového materiálu se zredukovalo více 

než o polovinu. Pro vybranou firmu nemělo smysl zadržovat peněžní prostředky 

v zásobách, které leží na skladě. Ke konci roku část svých zásob odprodala jiným 

společnostem obchodujícím s kovy a dosáhla tak tržby. Získané finanční prostředky 

poukázala na bankovní účet (vzrůst krátkodobého finančního majetku o více než 100 

%). 

V roce 2012 celkový majetek firmy poklesl o 6,8 %, což opět jako v předchozím roce 

zapříčinily odpisy DHM a pokles oběžných aktiv o 5,8 %. V případě oběžných aktiv se 

však poprvé jednalo o pokles způsobený snížením krátkodobého finančního majetku o 

435 tis. Kč, firma splácela úvěr mateřské společnosti. Zásoby v tomto roce mírně 

vzrostly, přibližně o 11 % (46 tis. Kč). Peněžní prostředky jsou však vázány především 

v krátkodobých pohledávkách (přes 1 mil. Kč), ty se v roce 2012 zvýšily zhruba o 28 %, 

jednalo se o běžné obchodní pohledávky vůči stálým odběratelům. 

V roce 2013 se majetek společnosti snížil přibližně o 16 %. Je to výsledek velkého 

poklesu krátkodobých pohledávek (o 804 tis. Kč), což se odrazilo ve snížení oběžných 

aktiv téměř o 41 %. Je to způsobeno nedostatkem odběratelů, část zákazníků totiž přešla 

ke konkurenčním společnostem, které nastavily výhodnější podmínky (to se projevilo i 
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ve změně tržeb viz. horizontální analýza výkazu zisku a ztráty). Meziroční změna u 

zásob je zanedbatelná, jejich stav je ve vztahu k roku 2012 obdobný. Krátkodobý 

finanční majetek především díky vzorové platební morálce odběratelů zaznamenal 

vzrůst o 51 % (opět více prostředků na běžném účtu). 

 

Graf č. 4: Vybrané položky aktiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Horizontální analýza pasiv 
 

Tabulka č. 10: Vybraná pasiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

PASIVA 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 5263 5970 5225 4869 4102 

Vlastní kapitál 210 1015 773 852 817 

VH minulých let 1664 2 755 512 593 

VH běžného účetního období -1714 753 -242 80 -36 

Cizí zdroje 5053 4955 4417 3943 3265 

Rezervy 2933 4400 2595 2084 0 

Krátkodobé závazky 320 432 352 504 319 

Bankovní úvěry a výpomoci 1800 100 1470 1355 2946 
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Tabulka č. 11: Horizontální analýza pasiv v absolutních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

PASIVA CELKEM 707 -745 -356 -767 

Vlastní kapitál 805 -242 79 -35 

VH minulých let -1662 753 -243 81 

VH běžného účetního období 2467 -995 322 -116 

Cizí zdroje -98 -538 -474 -678 

Rezervy 1467 -1805 -511 -2084 

Krátkodobé závazky 112 -80 152 -185 

Bankovní úvěry a výpomoci -1700 1370 -115 1591 
 

Tabulka č. 12: Horizontální analýza pasiv v relativních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje v % 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

PASIVA CELKEM 13,43 -12,48 -6,81 -15,75 

Vlastní kapitál 383,33 -23,84 10,22 -4,11 

VH minulých let -99,88    37650,00 -32,19 15,82 

VH běžného účetního období 143,93 -132,14 133,06 -145,00 

Cizí zdroje -1,94 -10,86 -10,73 -17,20 

Rezervy 50,02 -41,02 -19,69 -100,00 

Krátkodobé závazky 35,00 -18,52 43,18 -36,71 

Bankovní úvěry a výpomoci -94,44 1370,00 -7,82 117,42 

 

V roce 2010 se celková pasiva zvýšila o 13,4 %, a to především díky výsledku 

hospodaření běžného účetního období, kterým byl na rozdíl od roku 2009 zisk. Zvýšení 

VH běžného účetního období přibližně o 144 % je výsledkem zejména vyšších tržeb za 

prodej výrobků tehdejšímu mateřskému podniku, který získal větší zakázky. Z tohoto 

titulu došlo ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu přibližně o 383 %. Pokles výsledku 

hospodaření minulých let téměř o 100 % byl zapříčiněn nárůstem společníky 

neuhrazené ztráty předchozího období (přibližně o 1,6 mil. Kč). Co se týče cizích 

zdrojů, byl zaznamenán pokles o necelá 2 %. Hlavní příčinou je snížení hodnoty 

krátkodobých finančních výpomocí – splácení půjček poskytovaných mateřskou 

společností na provozní činnost (pokles o 1,7 mil. Kč). Hodnota krátkodobých závazků 

vzrostla o 35 %, šlo zejména o závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění 

(podnik přijal dva dělníky) a z titulu daňových závazků vůči státu. Za zmínku stojí též 

nárůst rezerv podle zvláštních předpisů (o 50 %), které vybraná společnost tvořila na 

opravu hydraulických nůžek plánovanou v roce 2012. 
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V roce 2011 poklesla celková pasiva o 12,5 %. Snížení pasiv zapříčinila ztráta -242 tis. 

Kč, kterou firma v tomto období vykázala. Ta byla rovněž hlavní příčinou snížení 

vlastního kapitálu o 23,8 %.  Oproti tomu se výsledek hospodaření minulých let zvýšil o 

37 650 % (v podstatě šlo však o zvýšení z částky 2.000 Kč na 755.000 Kč), společnost 

si ponechala zisk vykázaný v předchozím účetním období. Cizí kapitál se téměř o 11 % 

snížil. Příčinou je zejména rozpuštění části rezerv (částka snížení rezerv 1,8 mil. Kč) na 

opravy nůžek. Za snížením krátkodobých závazků o 18,5 % je pokles daňových 

závazků zhruba o 160 tis. Kč. Příčinou zvýšení bankovních úvěrů a výpomocí o 1370 % 

je čerpání krátkodobého provozního úvěru od mateřské společnosti. 

V roce 2012 se celková pasiva snížila o 6,8 %, a to z důvodu poklesu výsledku 

hospodaření minulých let zhruba o 32 %. Ten byl ponížen vlivem ztráty, kterou podnik 

vykázal v roce 2011. Jelikož se VH běžného účetního období zvýšil o 133 % (zisk 80 

tis. Kč), došlo k navýšení vlastního kapitálu asi o 10 %. Cizí zdroje firmy se o necelých 

11 % snížily, což je výsledkem čerpání rezerv (zhruba půl milionu Kč) a dále snížením 

krátkodobých půjček o 7,8 %. Společnost splácela úvěr mateřskému podniku. 

Krátkodobé závazky vzrostly přibližně o 43 %, zejména šlo o závazky z obchodních 

vztahů. 

V roce 2013 celková pasiva poklesla téměř o 16 %, neboť se snížily vlastní i cizí zdroje. 

Příčinou poklesu vlastního kapitálu je zejména ztráta v běžném účetním období. 

Výsledek hospodaření minulých let se mírně zvýšil v důsledku ponechání si zisku 

z minulého účetního období (roku 2012). Příčinou poklesu cizích zdrojů je úplné 

vyčerpání rezerv na opravu nůžek (100% pokles) a dále snížení krátkodobých závazků 

společnosti o 36,7 %. Šlo jednak o závazky z obchodních vztahů, ale i o závazky z titulu 

sociálního a zdravotního pojištění a rovněž snížení závazků vůči zaměstnancům 

(společnost v tomto roce opustili dva dělníci), tato skutečnost se projevila i u osobních a 

mzdových nákladů v horizontální analýze výkazu zisku a ztráty. Bankovní úvěry a 

výpomoci vzrostly přibližně o 117 %, opět se jedná o krátkodobý provozní úvěr od 

mateřské společnosti. 
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Graf č. 5: Vybrané položky pasiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Vertikální analýza rozvahy 

V této části je zpracována vertikální analýza aktiv a pasiv. 
 

Tabulka č. 13: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 65,78 56,62 60,78 61,16 71,72 

Dlouhodobý hmotný majetek 65,78 56,62 60,78 61,16 71,72 

Oběžná aktiva 31,58 41,56 37,42 37,81 26,72 

Zásoby 12,05 11,69 7,96 9,49 11,04 

Krátkodobé pohledávky 11,76 25,13 18,58 25,59 10,78 

Krátkodobý finanční majetek 7,77 4,74 10,87 2,73 4,90 

 

Hlavním předmětem činnosti vybrané firmy, respektive hlavním zdrojem zisku, je 

zpracování zásob materiálu. Z vertikální analýzy aktiv vyplývá, že se jedná o kapitálově 

těžkou společnost. Poměr stálých aktiv, tvořených převážně budovami, převažuje ve všech 

obdobích nad poměrem oběžných aktiv. 

Oběžná aktiva jsou tvořena krátkodobými pohledávkami z obchodních vztahů a dále 

zásobami železa a cenných barevných kovů, které firma zpracovává. Společnost tyto zásoby 

uvádí v rozvaze jako zboží, nikoliv jako materiál, což je výsledek nesprávného účtování.  
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Poměr oběžných aktiv na celkovém majetku firmy se ve všech obdobích pohybuje 

v rozmezí zhruba 25 – 40 %. Krátkodobé pohledávky přitom často představují větší část 

oběžného majetku než zásoby. Část těchto pohledávek je vůči mateřskému podniku a druhé 

dceřiné společnosti. Protože jsou však vykázány spolu s ostatními jako pohledávky 

z obchodních vztahů, není možné určit jejich přesný podíl. Jde o další nedostatek ve vedení 

účetnictví. Co se týče krátkodobého finančního majetku, prostředky na bankovním účtu 

měly největší podíl na oběžných aktivech i na celkovém majetku společnosti v roce 2011 

(přibližně 11 %). Bylo to díky odprodeji větší části zásob vybrané firmy z důvodu menších 

zakázek druhé dceřiné (do roku 2010 mateřské) firmy, kterou zásobovala. V ostatních letech 

se podíl krátkodobého finančního majetku pohybuje kolem 3 – 8 %. Celkově vzato má 

společnost poměrně dost prostředků v hotovosti, je tomu tak z důvodu platby za výkupy. 

Veškerým fyzickým osobám firma platí hotově ihned při výkupu a je tudíž nezbytné 

udržovat neustále dostatečné množství peněz v pokladně. 

 

 

      Tabulka č. 14: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 3,99 17,00 14,79 17,50 19,92 

VH minulých let 31,62 0,03 14,45 10,52 14,46 

VH běžného účetního období -32,57 12,61 -4,63 1,64 -0,88 

Cizí zdroje 96,01 83,00 84,54 80,98 79,60 

Rezervy 55,73 73,70 49,67 42,80 0 

Krátkodobé závazky 6,08 7,24 6,74 10,35 7,78 

Bankovní úvěry a výpomoci 34,20 1,68 28,13 27,83 71,82 

 
 
Z vertikální analýzy pasiv je na první pohled patrný převažující podíl cizího kapitálu na 

celkových zdrojích. Uklidňující je však skutečnost, že se z velké části jedná o 

prostředky mateřské společnosti, a nikoliv například banky. Vybraný podnik je tedy 

financován z prostředků své mateřské společnosti (v roce 2013 dokonce 72 % podíl na 

celkových pasivech), výjimkou byl pouze rok 2010, ve kterém je ovšem pro změnu 

významný podíl rezerv (tvořených na opravu zařízení), a to jak na cizích, tak na 

celkových zdrojích (téměř 74 %). V roce 2013 však již byly rezervy na opravu 

hydraulických nůžek vyčerpány. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této části je provedena horizontální analýza vybraných nákladů a výnosů. 

Tabulka č. 15: Vybrané položky výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) 

POLOŽKA 
Údaje v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 9214 17385 19565 17788 14640 

Náklady na prodané zboží 3504 7206 10745 9188 10086 

Obchodní marže 5710 10179 8820 8600 4554 

Výkony 49 83 0 0 94 

Výkonová spotřeba 2698 3217 4311 3776 3355 

Přidaná hodnota 3061 7045 4509 4824 1293 

Osobní náklady 2656 3800 4134 4251 2679 

Odpisy DNM a DHM 171 225 215 198 182 

Provozní VH -1395 1340 48 263 198 

Finanční VH -317 -386 -289 -165 -234 

VH za účetní období -1714 753 -242 80 -36 

VH před zdaněním -1714 954 -242 80 -36 

 

Tabulka č. 16: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty absolut. (Zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Tržby za prodej zboží 8171 2180 -1777 -3148 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3702 3539 -1557 898 

Obchodní marže 4469 -1359 -220 -4046 

Výkony 34 -83 0 94 

Výkonová spotřeba 519 1094 -535 -421 

Přidaná hodnota 3984 -2536 315 -3531 

Osobní náklady 1144 334 117 -1572 

Odpisy DNM a DHM 54 -10 -17 -16 

Provozní VH 2735 -1292 215 -65 

Finanční VH -69 97 124 -69 

VH za účetní období 2467 -995 322 -116 

VH před zdaněním 2668 -1196 322 -116 
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Tabulka č. 17: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty relat. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje v % 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Tržby za prodej zboží 88,68 12,54 -9,08 -17,70 

Náklady vynaložené na prodané zboží 105,65 49,11 -14,49 9,77 

Obchodní marže 78,27 -13,35 -2,49 -47,05 

Výkony 69,39 -100,00 0,00 9400,00 

Výkonová spotřeba 19,24 34,01 -12,41 -11,15 

Přidaná hodnota 130,15 -36,00 6,99 -73,20 

Osobní náklady 43,07 8,79 2,83 -36,98 

Odpisy DNM a DHM 31,58 -4,44 -7,91 -8,08 

Provozní VH 196,06 -96,42 447,92 -24,71 

Finanční VH -21,77 25,13 42,91 -41,82 

VH za účetní období 143,93 -132,14 133,06 -145,00 

VH před zdaněním 155,66 -125,37 133,06 -145,00 

 

Přestože vybraná společnost eviduje zásoby železa i veškerých ostatních kovů, které 

vykupuje a zpracovává, jako zásoby zboží, jedná se převážně o výrobní podnik. Většina 

činností, které vybraná firma provádí, jsou výrobního, respektive zpracovatelského 

charakteru. Z účetního hlediska by měla evidovat tyto zásoby správně jako materiál, 

jehož zpracováním vznikají podniku výkony, které prodává. Ve výkazu zisku a ztráty 

by potom vykazovala tržby za prodej výrobků a služeb, nikoliv tržby za prodej zboží, 

jako je tomu v případě analyzované společnosti. V důsledku zmíněného nesprávného 

zařazení v kategorii zásob je ve výkazu zisku a ztráty vybrané firmy navíc vyčíslena 

marže. 

V roce 2010 se tržby za prodej zboží výrazně zvýšily (zhruba o 89 %), je to způsobeno 

jednak tím, že tržby v roce 2009 byly ve srovnání s jinými obdobími extrémně nízké (až 

poloviční) a dále tím, že vybraná firma významným způsobem přispívala k realizaci 

zakázek své tehdejší mateřské společnosti. Tržby za zboží v roce 2011 ještě vzrostly, od 

tohoto roku však začaly vlivem slabší poptávky klesat.  

Náklady vynaložené na prodané zboží se mění v závislosti na růstu, respektive poklesu 

tržeb za prodané zboží. V případě analyzované firmy je však patrný pomalejší nárůst 

tržeb při rychlejším růstu nákladů a pomalejší pokles nákladů v případě klesajících 

tržeb. Až do roku 2011 rostly tržby a s nimi i náklady, v roce 2010 rostly tržby rychleji 

než náklady. Problém nastal v roce 2011, kdy tržby za zboží vzrostly asi o 2,1 mil. Kč, 

nicméně náklady se zvedly asi o 3,5 mil. Kč. V roce 2012 klesly tržby o 1,7 mil. Kč a 



68 
 

náklady o 1,5 mil. Kč. Zde je prokázán zmíněný problém. Nejhorší situace pak nastala 

v roce 2013, kdy tržby za zboží zaznamenaly pokles o více než 3 mil. Kč, zatímco 

náklady o 900 tis. Kč vzrostly. Tato skutečnost má samozřejmě negativní dopad na 

hospodaření společnosti. Primární příčinou je v případě růstu nákladů konkurence, která 

nastavuje výhodnější (vyšší) výkupní ceny pro zákazníky (dodavatele) a vybraná firma 

tak byla nucena rovněž vykupovat zásoby za vyšší ceny, než pro ni bylo obvyklé. 

Klesající tržby v posledních letech opět zavinila především konkurence (v menším 

měřítku i hospodářská krize), která firmě přebrala část zákazníků díky levnějším 

prodejům. 

S tržbami za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží přímo souvisí 

obchodní marže. Její vývoj je tak odvozen od jejich vývoje. Výjimkou je rok 2011, kdy 

tržby za zboží i náklady na prodané zboží oproti roku 2010 stouply, nicméně marže se 

snížila. Bylo to způsobeno rychlejším růstem nákladů (o 3,5 mil. Kč) oproti tržbám 

(vzrostly "jen" o 2,1 mil. Kč). 

Výkony analyzované společnosti jsou zanedbatelné, v letech 2011 a 2012 dokonce 

nulové. Opět je to výsledek chybného vedení účetnictví. Vybraná firma by měla mít 

výkony naopak velmi vysoké. V jejím případě by výše výkonů (pro představu) měla 

odpovídat výši tržeb za prodej zboží. Výkony firmy vykázané v letech 2009, 2010 a 

2013 souvisí se službami (tržbami za služby), zejména se jedná o přepravu materiálu, ta 

je však realizována pouze výjimečně.  

Výkonová spotřeba úzce souvisí s výkony (v případě vybrané firmy jde o výkony 

vznikající zpracováním materiálu). Zahrnuje spotřebu materiálu a energie a dále 

náklady související s přepravou. První dva roky výkonová spotřeba rostla, v roce 2011 

vzrostla o 34 %, v dalších letech výkonová spotřeba klesala. 

Přidaná hodnota by měla v čase vždy růst. U vybrané firmy tomu tak není, přidaná 

hodnota rostla pouze v roce 2010 a 2012, v ostatních letech klesala. V roce 2011 

přidaná hodnota poklesla, ačkoliv byl zaznamenán růst tržeb. To bylo způsobeno 

výraznějším zvednutím cen výkupů v tomto roce. Jakékoliv navýšení cen 

vykupovaných kovů představuje pro společnost zvýšení nákladů na pořízení materiálu. I 
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v ostatních letech jsou příčinou poklesu přidané hodnoty rostoucí, respektive oproti 

tržbám pomaleji klesající náklady. 

Součástí osobních nákladů jsou mzdové náklady. Jak mzdové, tak osobní náklady až do 

roku 2012 rostly. V roce 2013 se osobní náklady téměř o 37 % snížily. Hlavní příčinou 

poklesu bylo snížení počtu pracovníků (společnost opustili 2 dělníci – přeložení do 

druhé dceřiné společnosti a odchod do penze). 

Provozní výsledek hospodaření má ve sledovaném období velmi kolísavý průběh. 

Nejvíce vzrostl v roce 2010 (o 196 %). Příčinou bylo vykázání zisku oproti vysoké 

ztrátě v roce 2009. Důvodem zlepšení hospodaření firmy byly vyšší tržby za prodej 

zboží, a to především z titulu spolupráce s tehdejší mateřskou společností, která díky 

obchodování se zahraničními giganty od vybraného podniku odebírala velké množství 

zásob. 

Finanční výsledek hospodaření se meziročně zvlášť významně nemění. Ve všech 

sledovaných letech je však záporný, a to vlivem nákladových úroků spojených 

s provozním úvěrem od mateřské společnosti a ostatních finančních nákladů. 

Výsledek hospodaření za účetní období, stejně jako výsledek hospodaření před 

zdaněním, ve sledovaném období kolísá. Nejvíce se změnil v roce 2010, kdy díky 

vyšším tržbám z titulu spolupráce s tehdejším mateřským podnikem vzrostl přibližně o 

150 %.  

 

Graf č. 6: Tržby za zboží v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.3 Rozdílové ukazatele 

Tato část se zabývá analýzou rozdílových ukazatelů vybrané firmy, konkrétně čistého 

pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. 

 

Tabulka č. 18: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK -458 1949 133 -18 -2169 

ČPP -1711 -249 -1254 -1726 -3064 

ČPM -1092 1251 -283 -480 -2622 

 

 

 

Graf č. 7: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Vývoj tohoto ukazatele je ve sledovaném období velmi nepravidelný. Čistý pracovní 

kapitál je provozním kapitálem, který by měl nabývat kladných hodnot. Tato skutečnost 

je splněna pouze ve dvou sledovaných letech, v roce 2010 a 2011. V ostatních letech je 

hodnota čistého pracovního kapitálu záporná v důsledku vysokých hodnot krátkodobých 
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poklesem krátkodobých obchodních pohledávek o 804 tis. Kč a současně nárůstem 

krátkodobých finančních výpomocí o 1591 tis. Kč. V případě, že by společnost musela 

uhradit veškeré své krátkodobé dluhy, pouze v roce 2010 by byla schopna zajistit bez 

problému plynulý chod běžné hospodářské činnosti. V tomto roce oběžná aktiva 

převýšila krátkodobé závazky zejména díky nárůstu krátkodobých obchodních 

pohledávek oproti předchozímu roku o 1082 tis. Kč a rovněž díky snížení krátkodobých 

finančních výpomocí o 1700 tis. Kč. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel dosahuje ve všech sledovaných letech záporných hodnot. Nejnižší 

hodnoty dosahuje stejně jako předchozí ukazatel v roce 2013. Je tomu tak z důvodu 

krátkodobých závazků převyšujících hodnoty pohotových finančních prostředků             

– peněz v pokladně a na běžném účtu. Vybraná společnost v žádném z analyzovaných 

období nedisponuje dostatečným množstvím likvidních finančních prostředků 

k zaplacení svých krátkodobých dluhů. 

 

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek nabývá kladné hodnoty pouze v roce 2010. V ostatních 

sledovaných letech dosahuje hodnot záporných, přičemž nejnižší je v roce 2013. Je to 

způsobeno stejně jako v případě obou předchozích rozdílových ukazatelů vysokou 

hodnotou krátkodobých dluhů společnosti v daném roce. 

 

Z rozdílu čistého pracovního kapitálu a čistého peněžního majetku se zjistí, kolik 

finančních prostředků je vázáno v zásobách společnosti. Rozdíl čistého peněžního 

majetku a čistých pohotových prostředků odpovídá množství prostředků vázaných 

v pohledávkách firmy. Z tohoto pohledu se nachází zpravidla více peněžních prostředků 

v krátkodobých pohledávkách vybrané firmy.   
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3.3.4 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je díky své výstižnosti nejčastěji používanou metodou 

finanční analýzy. Poskytuje rychlou představu o hospodaření společnosti. V této části je 

provedeno hodnocení ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a 

provozních ukazatelů vybrané firmy.  

Rentabilita 

Ukazatele rentability poměřují zisk s investovaným kapitálem a obvykle slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti konkrétní činnosti, která ve firmě probíhá. 

Tabulka č. 19: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

v % 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA -32,57 12,61 -4,63 1,64 -0,88 

ROE -816,19 74,19 -31,31 9,39 -4,41 

ROS -18,50 4,31 -1,24 0,45 -0,24 

ROCE -49,51 17,80 -4,51 5,96 5,88 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) je poměrně uspokojivá pouze v roce 2010, avšak ani 

v tomto roce nedosahuje hodnoty oborového průměru, která činí 17,91 % (45). 

V ostatních sledovaných letech nebyla vybraná firma schopna efektivně využít svůj 

majetek k tvorbě zisku, přičemž její produkční síla byla nejmenší v roce 2009 (-32,57%). 

Oborový průměr v tomto roce činí 19,37 % (45). Vysoká odchylka byla způsobena 

hospodářskou krizí, společnosti se nedařilo a vykazovala ztrátu. Hospodaření se ztrátou 

je příčinou záporných hodnot rentability celkového kapitálu i v letech 2011 a 2013. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje nadprůměrné zhodnocení vlastního 

kapitálu pouze v roce 2010 (oborový průměr v daném roce 23,74 % (45)). V tomto roce 

vybraná společnost získala přes 74 haléřů na každou vlastníkem investovanou korunu. 

V ostatních letech jsou však hodnoty ROE ve srovnání s oborovými hodnotami 

podprůměrné či dokonce záporné, což je opět důsledkem ztrátového hospodaření firmy. 
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Graf č. 8: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita tržeb (ROS) je nevyhovující ve všech sledovaných letech. V roce 2010 

vybraná firma získala okolo 4 haléřů čistého zisku z jedné koruny tržeb. Oborový 

průměr v tomto roce však činí 20,26 % (45). V ostatních letech společnost z každé jedné 

koruny tržeb dosahovala ztráty. V roce 2009 to bylo téměř -19 haléřů z jedné koruny 

tržeb. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), sloužící k vyjádření výnosnosti 

dlouhodobého investování, nabývá kladných hodnot v letech 2010, 2012 a 2013. Tyto 

jsou zároveň vyšší než úroková míra z úvěru, který firma využívá (úroková sazba 3 %), 

což je pozitivní. Nejlépe na tom podnik byl v roce 2010, kdy dosáhl téměř 18 haléřů 

provozního zisku z jedné koruny dlouhodobě investovaného kapitálu. Nejnižší hodnoty 

ROCE firma dosáhla z důvodu ztráty a hospodářské krize v roce 2009.  

-1000,00

-800,00

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

2009 2010 2011 2012 2013

H
o

d
n

o
ta

 v
 %

Rok

Ukazatele rentability

ROA

ROE

ROS

ROCE



74 
 

Aktivita 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost se svým majetkem hospodaří. Obraty 

aktiv udávají, kolikrát se daná položka majetku využije při podnikání. Doby obratu 

říkají, jak dlouho tento proces trvá. 

 

Tabulka č. 20: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE AKTIVITY 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 1,76 2,93 3,74 3,65 3,59 

Obrat stálých aktiv 2,68 5,17 6,16 5,97 5,01 

Doba obratu zásob (dny) 24,98 14,58 7,76 9,48 11,22 

Doba obratu pohledávek (dny) 15,68 30,93 8,67 21,18 5,65 

Doba obratu závazků (dny) 4,89 0 1,16 4,90 3,20 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se majetek obrátí v tržby. Doporučená obrátka je 

1,6 – 3 krát (31). V letech 2009 a 2010 se společnost nachází v doporučeném intervalu. 

V posledních třech letech jsou však hodnoty obratů celkových aktiv vyšší než 3, což 

značí, že vybraná firma nemá dostatek majetku. Tento závěr je však zkreslený, 

společnost při své činnosti využívá stroje a další výrobní zařízení, která jsou z hlediska 

účetnictví ve vlastnictví její mateřské firmy (operativní pronájem). 

Obrat stálých aktiv vypovídá o využívání budov, strojů, zařízení či dopravních 

prostředků k tvorbě zisku. V případě analyzované firmy se jedná především o využití 

strojů při podnikatelské aktivitě. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe pro firmu. 

Obrátky stálých aktiv převyšují ve všech letech obrátky celkových aktiv, což je 

pozitivní. Stálá aktiva se v podstatě obrátí v tržby 5 – 6 krát. Nejmenší hodnoty dosáhl 

ukazatel v roce 2009, kdy společnost v důsledku hospodářské krize dosáhla výrazně 

nižších tržeb. 
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Graf č. 9: Obraty aktiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku, 
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závazky z obchodních vztahů). Paradoxně v tomto roce byla nejdelší doba obratu 

pohledávek. V následujících letech se rozdíl doby obratu závazků a pohledávek naštěstí 

zmenšoval, v opačném případě by firmě hrozily problémy s likviditou.  

Doba obratu pohledávek a závazků ve vybrané firmě ukázala, že společnost platí své 

závazky včas, ale především rychleji, než jsou jí hrazeny pohledávky. Pro podnik je 

výhodnější, je-li tomu naopak, proto by se firma měla pokusit, pokud je to možné, 

úhradu svých závazků pozdržet.  

 

 

Graf č. 10: Ukazatele doby obratu v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Likvidita 

Likvidita podniku vyjadřuje jeho schopnost přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. 

Charakterizuje schopnost firmy dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity poměřují, 

s čím je možné platit to, co je třeba zaplatit.  

Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 0,78 4,66 1,07 0,99 0,34 

Pohotová likvidita 0,48 3,35 0,84 0,74 0,20 

Okamžitá likvidita 0,19 0,53 0,31 0,07 0,06 

 
 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5 (31). V roce 2010 

vybraná firma díky vyšším pohledávkám (1,5 mil. Kč) a nižším krátkodobým finančním 

výpomocem (100 tis. Kč) dosáhla vysoké hodnoty běžné likvidity, a kdyby v daném 

okamžiku proměnila svá oběžná aktiva v peněžní hotovost, byla by schopna více než 

4,5krát uspokojit své věřitele. V ostatních letech by vybraná společnost v případě 

přeměny oběžných aktiv na peníze v podstatě nebyla schopna svým závazkům dostát. 

 

Pohotová likvidita lišící se od běžné likvidity pouze tím, že se z oběžných aktiv vyloučí 

zásoby, by se měla pohybovat v rozmezí od 1 – 1,5, v podstatě by hodnota tohoto 

ukazatele neměla klesnout pod 1 (31). Pokud se tak stane, společnost má zbytečně velké 

množství zásob. Vybraná firma nedosahuje doporučené hodnoty tohoto ukazatele 

v žádném ze sledovaných let. V roce 2010 dosahuje hodnoty vyšší (opět důsledek 

vysoké hodnoty krátkodobých pohledávek), v ostatních letech jsou hodnoty nižší než 1. 

Pro vybranou firmu jsou však zásoby vzhledem k předmětu její činnosti klíčové a 

pozitivní je i skutečnost, že v případě potřeby není problém tyto zásoby rychle zpeněžit. 

 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity se nachází v intervalu od 0,2 – 0,5, což 

znamená, že by firma měla být schopna uspokojit zhruba polovinu svých závazků (32). 

Oproti pohotové likviditě se z oběžných aktiv navíc vylučují pohledávky. Ve vybrané 

společnosti dosáhla okamžitá likvidita doporučeného intervalu v podstatě ve třech 
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sledovaných letech (2009, 2010, 2011). V posledních dvou letech firma zdaleka není 

schopna v krátkodobém horizontu uspokojit své závazky, protože většina peněžních 

prostředků je vázána v pohledávkách a zásobách společnosti. 

 

 

Graf č. 11: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti definují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. 

Zadluženost není vždy nepříznivý jev, určitá míra zadlužení je pro podnik užitečná. 
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Úrokové krytí -8,83 6,23 0,53 2,77 2,36 
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Celková zadluženost udává, do jaké míry je majetek firmy zadlužen. Z grafu je patrné, 

že zadlužení podniku, respektive jeho financování cizími zdroji, je opravdu vysoké (v 

průměru 85 %). Je však důležité zmínit, že společnost nečerpá žádné úvěry od bank, ale 

jedná se o krátkodobé finanční výpomoci mateřské společnosti. Výjimkou je rok 2010, 

kdy je příčinou vysokého podílu cizích zdrojů ve firmě tvorba vysokých rezerv (4,4 mil. 

Kč). 

Koeficient samofinancování, vyjadřující finanční nezávislost podniku, říká, do jaké 

míry je majetek společnosti financován z vlastních zdrojů. Dosahuje doplňkových 

hodnot ve vztahu k celkové zadluženosti. Koeficient samofinancování vybrané firmy 

byl nejnižší v roce 2009 (pouhá 4 %). Analyzovaná firma je na financování cizími 

zdroji závislá, spoléhá se na finanční výpomoci mateřské společnosti. 

 

 

Graf č. 12: Zadluženost vybrané firmy (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Cizí zdroje vybrané firmy jsou tvořeny rezervami a dále krátkodobými dluhy. 

Následující graf zobrazuje podíl krátkodobých finančních výpomocí od mateřského 

podniku na celkových krátkodobých závazcích vybrané firmy. Tento podíl byl nižší 

pouze v roce 2010. V tomto roce však byly celkové krátkodobé dluhy firmy nízké 

(pouze 532 tis. Kč). Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly nulové, vybraná 

firma dlužila zejména státu a dále se jednalo o závazky z titulu mezd. 

 

Graf č. 13: Krátkodobé dluhy podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Doba splácení dluhů udává, po kolika letech by byla firma schopna při stávající 
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v roce 2012 byly nákladové úroky kryty ziskem společnosti téměř 3krát. V ostatních 

letech nebylo úrokové krytí dostatečné. Zápornou hodnotu ukazatele v roce 2009 

zapříčinila provozní ztráta v tomto roce. 

 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele umožňují sledování a hodnocení efektivnosti vnitřních (provozních) 

aktivit ve firmě. Tyto ukazatele se opírají o tokové veličiny. 

 

Tabulka č. 23: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

v Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

Mzdová produktivita 7,67 10,53 11,47 9,43 14,41 

Produktivita DHM 3,88 7,08 8,21 6,84 6,17 

Nákladovost výnosů 1,11 0,97 1,01 1,00 1,00 

 

Mzdová produktivita je ukazatel udávající, kolik výnosů náleží na jednu korunu 

vyplacených mezd. Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí charakter, což je splněno 

v čtyřech sledovaných letech. V roce 2012 dochází k poklesu mzdové produktivity. 

Tento pokles je způsoben nižšími tržbami podniku a nárůstem mzdových nákladů oproti 

přechozímu období. V důsledku poklesu mzdových nákladů, který způsobilo snížení 

počtu zaměstnanců, dosáhla vybraná firma v roce 2013 nejvyšší hodnoty mzdové 

produktivity, kdy na jednu korunu vyplácených mezd náleželo přes 14 korun výnosů.  

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku vyjadřuje množství výnosů, jež jsou 

produkovány jednou korunou vloženou do dlouhodobého hmotného majetku 

v pořizovacích cenách. Ukazatel by měl vykazovat co nejvyšší hodnoty. Kromě roku 

2009 se hodnoty pohybují na přibližně stejné či podobné úrovni (od 6 do 8 Kč výnosů 

na jednu do DHM vloženou korunu). V roce 2009 dosahují výnosy necelé 4 Kč na 

jednu vloženou korunu do dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách. Je 

to způsobeno zejména hospodářskou krizí a nízkými výnosy v tomto roce. 
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Nákladovost výnosů znamená zatížení výnosů společnosti jejími celkovými náklady. 

Hodnota ukazatele by měla klesat, což je splněno pouze v roce 2010 a 2012. V roce 

2011 byl zaznamenán nárůst z důvodu vyšších celkových nákladů (jejich zvýšení oproti 

předchozímu období téměř o 6 mil. Kč). V letech 2012 a 2013 dochází k ustálení 

nákladovosti výnosů vybrané firmy, nicméně stále je nákladovost 100 %.  

Nejvýraznější podíl na zatěžování výnosů vybrané firmy mají náklady vynaložené na 

prodané zboží (správně se ve skutečnosti jedná o náklady na pořízení materiálu – 

kovového odpadu). V roce 2010 činily tyto náklady 7,2 mil. Kč při 17,3 mil. Kč tržeb, 

v roce 2013 představovaly náklady už 10,1 mil. Kč při tržbách 14,6 mil. Kč. Je to opět 

výsledek rychleji rostoucích nákladů oproti tržbám z titulu již několikrát zmíněné 

problematiky zvyšování výkupních cen udávaného silnější konkurencí.  

 

3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Provedením finanční analýzy byly zjištěny skutečnosti a problémy týkající 

se hospodaření vybrané společnosti, které jsou shrnuty v této části.  

Analýza soustav ukazatelů poukázala na možné potíže vybrané firmy. Altmanovo         

Z-skóre, index IN05 i Kralickův rychlý test naznačily problémy s rentabilitou. 

Altmanovo Z-skóre a index IN05 navíc ukázaly potíže s likviditou. Vysoká zadluženost 

vyplynula z Kralickova rychlého testu i Altmanova Z-skóre. 

Prostřednictvím analýzy absolutních ukazatelů byl zjištěn vývoj a struktura aktiv, pasiv, 

nákladů a výnosů vybrané firmy. Dlouhodobý majetek ve všech sledovaných letech 

převažuje nad oběžným majetkem. Dlouhodobý hmotný majetek, tvořený zejména 

budovami, se v průběhu let takřka nemění. Jeho hodnota je snižována pouze vlivem 

odpisů. Naproti tomu oběžná aktiva se vyvíjí velmi nerovnoměrně. Mohou za to výkyvy 

v krátkodobých pohledávkách z obchodních vztahů. Ty se rapidně zvýšily v roce 2010 

v důsledku spolupráce s tehdejší mateřskou firmou, která získala četné zakázky od 

velkých zahraničních firem. 

Cizí zdroje ve všech letech převyšují vlastní kapitál, vybraná firma je financována 

z prostředků své mateřské společnosti. Krátkodobé finanční výpomoci tak spolu 
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s rezervami tvoří stěžejní část celkového kapitálu společnosti. Strukturu vlastního 

kapitálu představuje výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Ten v případě vybrané firmy rovněž udává vývoj vlastního 

kapitálu, tj. s nižším výsledkem hospodaření běžného účetního období ve sledovaných 

letech klesla i hodnota vlastního kapitálu a naopak. Nejnižší výsledek hospodaření, 

respektive největší ztrátu běžného účetního období firma vykázala v roce 2009, což 

zapříčinila především hospodářská krize. Se ztrátou se firma potýkala i v letech 2011 a 

2013. Šlo o výsledek rychlého růstu nákladů oproti tržbám vybrané firmy z titulu 

vyšších výkupních cen a dále byl příčinou úbytek zakázek z důvodu přechodu části 

odběratelů ke konkurenci. 

Tržby za prodej zboží mají kolísavou tendenci. Zatímco v roce 2010 výrazně vzrostly 

díky spolupráci s tehdejší mateřskou firmou, v období 2011 – 2013 vykazovaly vlivem 

slabší poptávky klesající charakter.  

Kolísavý průběh je typický i pro náklady. Náklady vynaložené na prodané zboží v 

období 2011 – 2012 klesaly pomaleji než tržby za prodej zboží, v roce 2013 pak při 

klesajících tržbách dokonce rostly. Osobní náklady až do roku 2012 rostly, v roce 2013 

klesly vlivem snížení počtu zaměstnanců. S velikostí tržeb a nákladů souvisí výsledek 

hospodaření. Ve třech z pěti sledovaných období vybraná firma hospodařila se ztrátou. 

Analýza rozdílových ukazatelů prozradila významné potíže vybrané firmy s likviditou. 

Společnost má nedostatek pohotových finančních prostředků. V krátkodobém horizontu 

není schopna dostát svým závazkům. Nutno však poznamenat, že rozhodující část 

závazků je vůči mateřské společnosti. 

Při provádění analýzy poměrových ukazatelů byla nejprve hodnocena rentabilita 

vybrané firmy. Zde se bohužel potvrdily potíže naznačené soustavami ukazatelů. Firma 

není schopna efektivně využívat svůj majetek k tvorbě zisku, nedokáže dostatečně 

zhodnotit vlastní kapitál a rentabilita tržeb je nedostatečná po celé sledované období. 

Výsledky analýzy ukazatelů aktivity lze považovat za vcelku uspokojivé. Vybraná firma 

je schopna efektivně hospodařit s vloženými finančními prostředky. Obrátky majetku 

v tržby jsou dostačující. Pouze u doby obratu pohledávek a závazků by pro společnost 

bylo výhodnější, kdyby doba obratu závazků byla delší. 



84 
 

Analýza ukazatelů likvidity potvrdila problém předpovídaný Altmanovým Z-skórem a 

indexem IN05. Vybraná firma vykazuje potíže se všemi typy likvidity. Nejvíce 

peněžních prostředků je vázáno v pohledávkách a dále zásobách vybraného podniku. 

Ukazatele zadluženosti opět potvrdily problém předpovídaný soustavami ukazatelů. 

Majetek firmy je ve všech sledovaných letech z 80 a více procent financován z cizích 

zdrojů. Je to výsledek finančních výpomocí od mateřské společnosti a vysokých rezerv. 

Ani úrokové krytí není z důvodu nízkého provozního zisku případně provozní ztráty 

dostatečné. 

Analýzou provozních ukazatelů byl zjištěn (vyjma roku 2012) rostoucí průběh mzdové 

produktivity. Produktivita dlouhodobého hmotného majetku je kromě roku 2009 zhruba 

6 – 8 korun výnosů na 1 vloženou korunu. Nákladovost výnosů vybrané firmy je velmi 

vysoká ve všech sledovaných letech. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Provedením finanční analýzy byla nalezena řada problémů, jež vybranou firmu ohrožují 

a narušují její finanční zdraví. Cílem této kapitoly je stanovit možná opatření vedoucí ke 

zlepšení současné situace.  

Dříve však, než bude učiněn jakýkoliv návrh ohledně finančního zdraví vybrané 

společnosti, je třeba přiznat velmi zásadní problém, a sice chybné vedení účetnictví 

zkreslující výsledky finanční analýzy. 

V paragrafu 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je uvedeno, že ,,účetní jednotky jsou 

povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky“ (46). 

Jelikož v případě analyzované společnosti tato povinnost bezpodmínečně dodržována 

není, je nutné přednést patřičný návrh. 

 

4.1 Správné účetnictví 

Prvním a zároveň nejdůležitějším návrhem je tedy správné vedení účetnictví. Jedná se 

zejména o změny v účetnictví vybraného podniku spočívající konkrétně v kategorizaci 

respektive zařazování z hlediska základních účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a 

výkaz zisku a ztráty. 

Nejprve budou rozebrány klíčové nedostatky vztahující se k rozvaze, čili nesprávné 

vykazování některých položek majetku a závazků. 

Aktiva 

Stav dlouhodobého majetku vybrané firmy, především pak samostatných movitých věcí, 

není předmětem chybného účetnictví, přesto může být mírně matoucí. Podnik při své 

zpracovatelské činnosti využívá celou řadu strojů a zařízení, která má však pronajaty na 

operativní leasing od své mateřské společnosti. Ta je jakožto vlastník eviduje ve své 

rozvaze. První problém mající původ v nesprávném účtování však nastává v případě 
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oběžných aktiv. Zde vybraná firma vykazuje chybně zásoby a skutečný stav její 

finanční situace může být zastírán i nekorektní evidencí pohledávek. 

Vybraný podnik ve své rozvaze uvádí materiál jako zásoby zboží. O zboží se však 

rozhodně nejedná. Zboží jsou movité věci nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje 

v nezměněném stavu. Vybraná společnost vykupovaný materiál (železo, plech, 

barevné kovy,….) zpracovává. Jedná se například o tyto metody zpracování: rozřezání, 

stříhání na hydraulických nůžkách, lisování paketovacím lisem, dělení plamenem. 

Všemi těmito činnostmi jí vznikají výkony (podrobnější rozbor proveden níže při 

definování nedostatků výkazu zisku a ztráty). 

Co se týče nekorektního vykazování pohledávek v aktivech podniku, jedná se o chyby 

vznikající z titulu pohledávek za mateřskou firmou a druhou dceřinou společností. 

Vybraná firma je totiž vykazuje souhrnně v pohledávkách z obchodních vztahů a není 

tudíž možné určit jejich přesný podíl. To může přestavovat problém z hlediska 

zkreslování výsledků finanční analýzy, neboť například u rozdílových ukazatelů 

odhalujících potíže firmy s likviditou nemusí být tento stav tak vážný. Jelikož je podíl 

mateřské společnosti na základním kapitálu vybrané firmy 100 %, má mateřský podnik 

rozhodující vliv. V rozvaze by tak vybraná firma měla správně pohledávky za 

mateřskou společností vykazovat v kategorii pohledávek jako " Pohledávky – ovládající 

a řídící osoba". 

Pasiva 

Ke zkreslování výsledků finanční analýzy dochází i v důsledku vykazování některých 

pasiv vybrané firmy. Skutečnost, že firma nevyužívá úvěry od bank, nýbrž získává 

finanční prostředky prostřednictvím své mateřské společnosti, podává zkreslenou 

představu o zadluženosti vybrané firmy. Je tomu tak i z důvodu, že obě firmy vlastní 

jeden majitel, který tak v podstatě "dluží sám sobě". Záležitost krátkodobých finančních 

výpomocí poskytovaných mateřským podnikem však není věcí chybného vedení 

účetnictví. Problém se nachází v jiné oblasti pasiv. Obdobně jako v případě pohledávek 

firmy mohou být výsledky finanční analýzy neobjektivní i z důvodu nekorektního 

vykazování krátkodobých závazků. Vybraná firma dluží finanční prostředky oběma 

podnikům ze skupiny. Opět jsou však vykazovány spolu s ostatními jako krátkodobé 
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závazky z obchodních vztahů. Aby bylo možné zjistit podíl závazků k mateřské 

společnosti, musela by je firma vykazovat zvlášť v položce " Závazky – ovládající a 

řídící osoba". 

Jak nesprávné zařazování pohledávek, tak i vykazování závazků k mateřské firmě spolu 

s ostatními obchodními závazky neumožňuje objektivní posouzení výsledků provedené 

finanční analýzy. Jako příklad lze uvést problém s likviditou, který vyplynul z analýzy 

rozdílových ukazatelů. Většina peněžních prostředků je vázána v pohledávkách vybrané 

firmy. Není však znám podíl pohledávek za mateřskou společností, přičemž tyto 

pohledávky lze považovat za likvidnější než pohledávky za běžnými odběrateli. 

Předpokládá se totiž, že v případě nesnází by mateřská společnost zaplatila vybrané 

firmě dříve než běžní odběratelé. V případě závazků k mateřské společnosti je zřejmé, 

že by po vybrané firmě nevyžadovala platbu tak brzy, ale počkala by, respektive by se 

dohodly na prodloužení doby splatnosti závazků. Bohužel toto nebylo možné při 

provádění finanční analýzy z důvodu nesprávného vykazování zohlednit. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty vybrané společnosti je největším omylem vykazování tržeb za 

prodej zboží. Od této chyby se odvozují i všechny ostatní nedostatky. 

Jak již bylo zmíněno výše, při definování nedostatků rozvahy, společnost vykupovaný 

materiál zpracovává. Ke zpracování využívá řadu technik, jimiž se vzhled i stav 

materiálu mění. Tímto zpracováním vznikají dané firmě výkony, které umisťuje na trhu. 

Poté, co tyto své výkony prodá, dosahuje tržby. Nejedná se však o tržby za prodej zboží, 

nýbrž o tržby za vlastní výrobky. Ve výkazu zisku a ztráty by je tedy měla správně 

vykazovat v rámci položky tržby za prodej výrobků a služeb. Výkony vybrané firmy 

spolu s tržbami za prodej výrobků a služeb jsou vzhledem k této chybě vykázány jako 

minimální, ve dvou letech (2011, 2012) dokonce jako nulové. 

V důsledku evidence zásob zboží namísto materiálu (respektive výrobků) firma ve 

výkazu zisku a ztráty vykazuje „navíc“ náklady vynaložené na prodané zboží a také 

marži.  
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Namísto nákladů vynaložených na prodané zboží by podnik měl vykazovat náklady 

spojené s pořízením materiálu (vykupováním kovů). To by se správně promítlo ve 

zvýšení spotřeby materiálu i v celkovém navýšení výkonové spotřeby oproti jejich 

současnému stavu ve výkazu zisku a ztráty. 

Účetnictví by nemělo poskytovat zkreslené představy či zastírání skutečnosti o 

hospodaření podniku. Dokud nebude prokázána správnost vedení účetnictví ve vybrané 

firmě, je poměrně obtížné navrhnout pro ni vhodná doporučení týkající se jejího 

finančního zdraví.  

V následující kapitole však o to bude usilováno a budou učiněny alespoň nejdůležitější 

návrhy, na které by nedostatky v účetnictví vybrané firmy neměly mít zvláště velký 

vliv. 

 
 

4.2 Zvýšení rentability 

Soustavy ukazatelů i poměrové ukazatele rentability ukázaly na velké problémy 

vybrané firmy se ziskovostí. Zde je také zřejmá souvislost s vysokou nákladovostí 

výnosů. Náklady podniku na zpracování materiálu, na provoz a údržbu staveb a 

zařízení, na odměny dělníků apod. zůstávají v podstatě na stejné úrovni. V roce 2013 se 

tyto dokonce snížily. Co se však v loňském roce zvýšilo, byly výkupní ceny kovového 

odpadu. Nejvýraznější podíl na zatěžování výnosů vybrané firmy tak mají náklady na 

pořízení materiálu – kovového odpadu. V roce 2010 činily tyto náklady 7,2 mil. Kč při 

tržbách 17,3 mil. Kč, v roce 2013 náklady představovaly už 10,1 mil. Kč při tržbách 

14,6 mil. Kč. Jedná se o dopad rychleji rostoucích nákladů oproti tržbám v důsledku 

problematiky zvyšování výkupních cen, které je řízeno silnější konkurencí.  

Hospodaření se ztrátou či pouze nízkým ziskem je výsledkem hospodářské krize, ale 

rovněž, a to především rostoucí konkurence, která nastavuje ceny (výkupní i prodejní), a 

vybraná firma se tak dostává do bezvýchodné situace. Buď zachová své stávající ceny 

z důvodu pokrytí nákladů, jejichž spotřebu lze stěží zredukovat, a přijde tak 

pochopitelně o své zákazníky (dodavatele i odběratele), anebo se podřídí konkurenci, 

uchová si své stávající obchodní partnery, ale bude mít méně prostředků na pokrytí 
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nákladů. To je případ analyzované společnosti. Jedinou možností, jak se síle 

konkurenčních firem bránit, je snažit se jim co nejvíce vyrovnat v oblasti získávání 

zákazníků (respektive jejich udržení). 

Vybraný podnik by se měl zaměřit se na svoji propagaci. Z důvodu vysokých nákladů 

nebudou navrhovány druhy propagace typu reklama v televizním vysílání, billboardy, 

rádiové spoty či sponzoring. 

Společnost má velké rezervy a prostor pro ,,zlepšení“ zejména v těchto oblastech: 

1. internetové stránky (současné webové stránky firmy jsou již několik let v   

                                     ,,rozpracovaném“ stavu, jsou neaktuální a nemoderní) 

- pravidelná aktualizace dat 

- ilustrace fotografiemi provozovny a zařízení 

- uvádění ceníkových akcí do elektronického ceníku 

2. ceníkové akce (týká se zejména fyzických osob a příležitostných osob právnických) 

- výkup „nad“ určité množství 

• V případě dodávky kovového odpadu nad 1 tunu (s ohledem na povahu    

 materiálu) si společnost tento sama zdarma vyzvedne. 

• V případě dodání více než 100 kg barevných kovů, obdrží zákazník 1,50 Kč   

 navíc ke každému jednomu kilogramu nad 100 kg hranici. 

3. benefity za věrnost zákazníků (především FO) 

Vedoucí provozovny by mohl vést knihu zákazníků a například při každé desáté 

dodávce téhož zákazníka vyplatit navíc poměrnou částku (např. 3 % sumy výkupu). 

 

Vybraná společnost nemá možnost zredukovat náklady, které nejvíce zatěžují její 

výnosy. Náklady na pořízení materiálu (výkupní ceny kovového odpadu) bude i 

v budoucnu určovat silnější konkurence. Výše uvedenými prostředky má však možnost 
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získat více zákazníků, kteří by přispěli ke zvýšení jejích tržeb. Cílem je, aby růst 

nákladů byl vůči tržbám optimální. 

 

4.3 Zvýšení likvidity 

Na potíže vybrané firmy s likviditou upozornil už index IN05 a Altmanovo Z-skóre. 

Rozdílové ukazatele a poměrové ukazatele likvidity neschopnost firmy dostát svým 

závazkům potvrdily. Problémy s likviditou vyplývají z nedostatku pohotových 

peněžních prostředků a z velkého množství finančních prostředků vázaných v 

krátkodobých pohledávkách. Prostředky vázané v pohledávkách však nejsou výsledkem 

špatné platební morálky odběratelů. Zákazníci platí společnosti včas. Nedostatečná 

likvidita je i výsledek vysokého poměru finančních výpomocí od mateřské firmy, 

jejichž podíl na krátkodobých závazcích je rozhodující. Krátkodobé dluhy tak 

v některých letech dokonce převyšují hodnotu oběžného majetku. 

Ačkoliv se může jednat o zkreslený problém, jelikož součástí krátkodobých závazků a 

pohledávek jsou i závazky k mateřské společnosti a pohledávky za druhou dceřinou 

společností, které jsou likvidnější než ty za běžnými odběrateli, nabízí se jako řešení 

k získání pohotových peněžních prostředků postoupení části pohledávek mateřskému 

podniku. Firma tak získá pohotové peněžní prostředky a zlepší se její likvidita. 

Ke zlepšení likvidity by mohla přispět i skutečnost, že by si vybraná firma sjednala se 

svými dodavateli delší dobu splatnosti závazků. Tak by se doba obratu závazků více 

vyrovnala s dobou obratu pohledávek. Vybraný podnik by byl ve větší míře schopen 

dostát svým závazkům. 

 

4.4 Řešení zadluženosti 

Na vysokou zadluženost společnosti ukázal Kralickův rychlý test i Altmanovo Z-skóre 

při analýze soustav ukazatelů. Poměrové ukazatele zadluženosti tuto skutečnost 

potvrdily. Vysoká zadluženost však konkrétně u vybrané firmy nepředstavuje problém 
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se zadlužeností v pravém slova smyslu. Vybraná firma totiž dluží své mateřské 

společnosti. Obě firmy mají stejného vlastníka, který tak v podstatě ,,dluží sám sobě“. 

Všechny tři společnosti si v případě potřeby takto vzájemně vypomáhají. Prostředky 

jsou v tomto případě poskytovány vybrané firmě jako krátkodobý provozní úvěr. 

V případě problému se splácením úvěru má vybraná firma možnost sjednat si 

s mateřskou společností změnu splatnosti úvěru, respektive pokud by to bylo možné, 

převést na dlouhodobě poskytované prostředky. 

 

4.5 Ostatní návrhy 

� Zvýšení vlastního kapitálu 

 

4.5.1 Zvýšení vlastního kapitálu 

Jistou možností, jak snížit míru zadluženosti vybrané firmy, respektive podíl cizích 

zdrojů na jejím celkovém kapitálu, je zvýšení podílu zdrojů vlastních. Zároveň by 

rozvaha poskytovala alespoň o trochu stabilnější představu o kapitálové struktuře 

analyzované společnosti. V případě vybrané společnosti by nástrojem zvýšení vlastního 

kapitálu mohlo být navýšení základního kapitálu (např. na 400 000 Kč, peněžitým či 

nepeněžním vkladem) při příležitosti sepisování nového zakladatelského dokumentu, 

který je firma povinna sepsat dle Nového občanského zákoníku do 30. 6. 2014. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy na základě 

finanční analýzy a navržení řešení případných problémů. Podkladem pro finanční 

analýzu se staly účetní výkazy firmy za období 2009 – 2013. 

V teoretické části byla za pomoci tištěných a elektronických zdrojů zpracována 

teoretická východiska týkající se analýzy okolí podniku a vlastní finanční analýzy, 

zvláště pak rozboru soustav ukazatelů, absolutních ukazatelů, rozdílových a 

poměrových ukazatelů. 

V analytické části práce byla vybraná společnost nejprve představena, následně byla 

provedena analýza jejího okolí. Pro tento záměr posloužila analýza SLEPTE, Porterova 

analýza, McKinseyho 7S faktorový model a analýza SWOT. Z analýzy okolí podniku 

vyplynul největší problém v podobě neustále rostoucího vlivu konkurenčních firem 

(českých i zahraničních), které určují cenovou hladinu výkupních cen kovového 

odpadu.  

Dalším krokem bylo zpracování samotné finanční analýzy, z níž vyplynuly potíže 

vybrané firmy, a to hned ve třech významných oblastech. Na problémech s rentabilitou 

se podílela hospodářská krize, ale také rostoucí vliv konkurence, která zvyšuje výkupní 

ceny materiálu a vybrané firmě tak ve vztahu k tržbám nepřiměřeně rychle rostou 

náklady. Problémy v oblasti likvidity a zadluženosti se jevily na první pohled hůře, než 

tomu bylo ve skutečnosti, a to v důsledku spolupráce s mateřskou společností a druhou 

dceřinou firmou. 

Návrhová část byla určena k navržení opatření ke zlepšení nalezených problémů. 

Hlavním návrhem však bylo správné vedení účetnictví, díky jehož nedostatkům nebyly 

výsledky finanční analýzy zcela objektivní. Zde se stalo nejvýznamnější doporučení, 

aby vybraná firma v rozvaze správně uváděla své pohledávky a závazky, přesněji 

řečeno, aby vykazovala zvláště pohledávky za běžnými zákazníky a za podniky ze 

skupiny. Totéž bylo doporučeno v případě jejích závazků. Pro zvýšení rentability 

společnosti a pro zvýšení tržeb za prodej výrobků je navrženo upevnění pozice vybrané 

společnosti mezi ostatními konkurenty ve smyslu získávání zákazníků. Firma si musí 
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dát zejména pozor na nepřiměřený růst nákladů na pořizování kovového odpadu ve 

vztahu k tržbám za výrobky. Nedostatečnou likviditu může vybraná společnost zvýšit 

sjednáním delší doby splatnosti závazků oproti pohledávkám. V případě zadluženosti 

má rovněž možnost se se svojí mateřskou firmou dohodnout na prodloužení doby 

splatnosti poskytovaných zdrojů. Jako prostředek pro poskytnutí stabilnějšího pohledu 

na poměr vlastních a cizích zdrojů podniku bylo navrženo navýšení základního kapitálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

(1) RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. rozš. vyd.                          
      Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. 

(2) ZAMAZALOVÁ, M. Marketingové prostředí obchodní firmy. In: Marketing   
      obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Kapitola 3, s. 47-64.  
      ISBN 978-80-247-2049-4. 

(3) ZEMAN, M. SLEPT analýza. In: Webnode.cz [online]. © 2008 [cit. 2013-12-15].   
      Dostupné z: http://zeman.webnode.cz/products/slept-pest-analyza/ 

(4) Podnikátor. Založení společnosti. Podnikátor.cz: Analýza vnějšího okolí podniku  
      (SLEPTE) [online]. 01.03.2013 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z:    
      http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/zalozeni-spolecnosti/n:16645/    
      Analyza-vnejsiho-okoli-podniku-SLEPTE 

(5) CHALUPSKÝ, V. Marketing: Metodická příručka pro kombinovanou formu    
      studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3367-0. 

(6) RIVATICS. Porterova analýza pěti sil. Rivatics.cz [online]. 14.08.2012 
      [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://rivatics.cz/porterova-analyza-peti-sil/ 

(7) KARAFIÁTOVÁ, M. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy       
      na jeho zlepšení. Brno, 2012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 
      Fakulta podnikatelská, Ústav managementu. 

(8) BOUČKOVÁ, J., H. HORÁKOVÁ a L. KALIŠOVÁ a kol. Marketingové řízení.  
      In: Základy marketingu. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. Kapitola 2, s. 15-24.   
      ISBN 80-245-0587-8. 

(9) GRASSEOVÁ, M. a kol. SWOT analýza jako integrující analytický nástroj.      
      In: Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod   
      strategického řízení. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Kapitola 7, s. 295-319.                       
      ISBN 978-80-265-0032-2. 

(10) KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Účel finanční analýzy. In:  
       Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013.    
       Kapitola 1, s. 17-19. ISBN 978-80-247-4456-8. 

(11) KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd. Brno: Zdeněk Novotný,  
        2006. ISBN 80-7355-061-X. 

(12) PILAŘOVÁ, I. Účetní závěrka a inventarizace roku 2012. Účetnictví v praxi. 2012,   
        roč. 16, č. 12, s. 4-7. ISSN 1211-7307. 



95 
 

(13) IPODNIKATEL. Finanční řízení. iPodnikatel.cz: Rozvaha - přehled o majetku  
        podniku a zdrojích jeho krytí [online]. 26.03.2012 [cit. 2013-11-29]. Dostupné z:  
        http://www.ipodnikatel.cz/Financni-rizeni/rozvaha 

(14) GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Zdroje informací. In: Finanční analýza 
        a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. Kapitola 3, s. 33-52. 
        ISBN 978-80-86929-26-2. 

(15) PADIA. Přehled o peněžních tocích. Padia.cz [online]. 05.04.2013  
        [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: http://www.padia.cz/prehled-o-peneznich-tocich/ 

(16) MÁČE, M. Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích. In: Účetnictví a  
        finanční řízení. Praha: Grada, 2013. Kapitola 8, s. 274-277.  
        ISBN 978-80-247-4574-9. 

(17) SEDLÁČEK, J. Soustavy ukazatelů. In: Účetní data v rukou manažera: finanční  
        analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001. Kapitola 7,         
        s. 101-137. ISBN 80-7226-562-8. 

(18) MIKOLAJSKÁ, J. Metody finanční analýzy firmy. Brno, 2006. Diplomová práce.  
        Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Ústav financí. 

(19) KISLINGEROVÁ, E a J. HNILICA. Bonitní a bankrotní modely při finanční  
        analýze firmy. In: Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,  
        2008. Kapitola 7, s. 74-81. ISBN 978-80-7179-713-5.  

(20) MAREK, P. a kol. Finanční analýza. In: Studijní průvodce financemi podniku.            
        2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2009. Kapitola 6, s. 185-316. 
        ISBN 978-80-86929-49-1. 

(21) KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Zhodnocení celkové finanční  
        situace podniku a návrh doporučení. In: Finanční analýza: komplexní průvodce   
        s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Kapitola 4, s. 117-138.  
        ISBN 978-80-247-4456-8. 

(22) BUSINESSVIZE. Finance. Businessvize.cz: Finanční analýza [online].                  
        02.03.2011 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/financni                
        -analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-ceske-firmy 

(23) KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Ukazatele finanční analýzy. 
        In: Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada,    
        2013. Kapitola 3, s. 61-116. ISBN 978-80-247-4456-8. 

(24) SEDLÁČEK, J. Analýza poměrových ukazatelů. In: Účetní data v rukou  
        manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press,    
        2001. Kapitola 5, s. 61-86. ISBN 80-7226-562-8. 



96 
 

(25) SŮVOVÁ, H., O. KNAIFL a kol. Metody zpracování účetních vstupů finanční    
        analýzy. In: Finanční analýza I. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2008.    
        Kapitola 3, s. 48-102. ISBN 978-80-7265-133-7. 

(26) RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Metody finanční analýzy. In: Finanční   
        management. Praha: Grada, 2012. Kapitola 6, s. 97-114. ISBN 978-80-247-4047-8. 

(27) BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování (přednáška). Brno: VUT v Brně,  
        Fakulta podnikatelská, 23. 2. 2013. 

(28) SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. aktual. vyd. Brno: Computer Press,  
        2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

(29) BUSINESSINFO. Techniky a metody finanční analýzy. BusinessInfo.cz [online].    
        11.06.2009 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ 
        techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html#rozuka 

(30) BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování (přednáška). Brno: VUT v Brně,  
        Fakulta podnikatelská, 20. 3. 2013. 

(31) ŽIŽLAVSKÝ, O. Finanční analýza a plánování (cvičení). Brno: VUT v Brně,  
        Fakulta podnikatelská, 11. 3. 2013. 

(32) WEBNODE. Finanční analýza. Webnode.cz [online]. © 2011 [cit. 2014-01-27].    
        Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-likvidity/ 

(33) PILAŘOVÁ, I. a J. PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza  
        podnikatelských subjektů roku 2012. 5. aktual. vyd. Praha: 1. VOX, 2012.          
        ISBN 978-80-87480-06-9. 

(34) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ). Krajská správa ČSÚ v Brně. Czso.cz  
        [online]. 31.03.2014 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://www.czso.cz/x/kraje    
         data.nsf/krajenejnovejsi/xb 

(35) ČESKÁ TELEVIZE (ČT). Ekonomika. Ceskatelevize.cz [online]. 15.01.2012 
        [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/     
        160513-odstupnym-zamichaly-od-ledna-zmeny 

(36) PODNIKATEL. Dohoda o provedení práce 2014. Podnikatel.cz [online].   
        17.02.2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/    
        dohoda-o-provedeni-prace-2014-novy-zpusob-jejiho-zdaneni/ 

(37) IDNES. Finance. Idnes.cz [online]. 07.01.2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z:  
        http://finance.idnes.cz/jak-se-novy-obcansky-zakonik-dotkne-zamestnavatelu-i- 
        zamestnancu-p98-/podnikani.aspx?c=A140102_2017038_podnikani_zuk 

 



97 
 

(38) AKTUÁLNĚ. Finance. Aktuálně.cz [online]. 27.12.2012 [cit. 2014-04-19].   
        Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/usporny-balicek-a-skrty-od-roku-   
        2013/ 

(39) HULMAN KOVOŠROT. O nás. Hulman-kovošrot.cz [online]. [cit. 2014-04-19].  
        Dostupné z: http://www.hulman-kovosrot.cz/?p=o-nas 

(40) JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin. Justice.cz [online]. [cit. 2014-05-11].  
        Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a369994&  
        dokumentId=C 

(41) OPAMETAL s.r.o. O společnosti. Opametal.cz [online]. 2011© [cit. 2014-04-19].  
        Dostupné z: http://opametal.cz/ 

(42) JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin. Justice.cz [online]. [cit. 2014-05-11].  
        Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a374249&  
        dokumentId=C 

(43) MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT. O společnosti. Mskovo.eu [online].             
        © 2008 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.mskovo.eu/cz/o-spolecnosti/ 

(44) JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin. Justice.cz [online]. [cit. 2014-05-11].  
        Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl.pdf?subjektId=isor%3a800003815    
        &dokumentId=B 

(45) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analytické materiály a statistiky.    
        Mpo.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/ministr          
        -a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 

(46) Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. prosince 1991. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

SEZNAM TABULEK, GRAF Ů A OBRÁZK Ů 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Bodování výsledků Quicktestu  (1, s. 81) ............................................................. 23 

Tabulka č. 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) .......................................................... 53 

Tabulka č. 3: Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) .................................................... 55 

Tabulka č. 4: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................................. 56 

Tabulka č. 5: Kralickův QUICKTEST (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 57 

Tabulka č. 6: Bodové ohodnocení Kralickova QUICKTESTU (Zdroj: vlastní zpracování) ...... 57 

Tabulka č. 7: Vybraná aktiva (Zdroj: vlastní zpracování) .......................................................... 59 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza aktiv v absolutních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) . 59 

Tabulka č. 9: Horizontální analýza aktiv v relativních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) .. 59 

Tabulka č. 10: Vybraná pasiva (Zdroj: vlastní zpracování) ........................................................ 61 

Tabulka č. 11: Horizontální analýza pasiv v absolutních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) .. 62 

Tabulka č. 12: Horizontální analýza pasiv v relativních hodnotách (Zdroj: vlastní zpracování) 62 

Tabulka č. 13: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) ........................................... 64 

Tabulka č. 14: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) .......................................... 65 

Tabulka č. 15: Vybrané položky výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) ................... 66 

Tabulka č. 16: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty absolut. (Zdroj: vlastní zpracování) 66 

Tabulka č. 17: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty relat. (Zdroj: vlastní zpracování) .... 67 

Tabulka č. 18: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování)................................................. 70 

Tabulka č. 19: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................ 72 

Tabulka č. 20: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) .................................................... 74 

Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování)................................................... 77 

Tabulka č. 22: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 78 

Tabulka č. 23: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování)................................................... 81 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) ......................................................... 55 

Graf č. 2: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) ...................................................................... 56 

Graf č. 3: Kralickův QUICKTEST – Celková situace (Zdroj: vlastní zpracování) .................... 57 

Graf č. 4: Vybrané položky aktiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 61 

Graf č. 5: Vybrané položky pasiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 64 

Graf č. 6: Tržby za zboží v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) ............................... 69 

Graf č. 7: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) ......... 70 

Graf č. 8: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) ....................................................... 73 

Graf č. 9: Obraty aktiv v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) ................................... 75 

Graf č. 10: Ukazatele doby obratu v letech 2009 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) ................. 76 

Graf č. 11: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) ........................................................ 78 

Graf č. 12: Zadluženost vybrané firmy (Zdroj: vlastní zpracování)............................................ 79 

Graf č. 13: Krátkodobé dluhy podniku (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 80 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Model „7S faktorů“ firmy McKinsey (Zdroj: vlastní zpracování) .. ……….Chyba! 
Záložka není definována. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



100 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Rozvahy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 .................................................................... I 

Příloha č. 2: Výkazy zisku a ztráty 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 .................................................... III  



I 
 

Příloha č. 1: Rozvahy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 5263 5970 5225 4869 4102

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

 B. Dlouhodobý majetek 3462 3380 3176 2978 2942

 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

 B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

         2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

         3. Software 0 0 0 0 0

         4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

         5. Goodwill 0 0 0 0 0

         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

         7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 3462 3380 3176 2978 2942

 B. II. 1. Pozemky 636 492 503 503 586

          2. Stavby 2454 2444 2275 2112 1956

          3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 372 444 398 363 400

          4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

          5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

          6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

          7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

          9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 0 0 0 0 0

 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0

            2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

            3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

            4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0

            5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

            6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

            7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

 C. Oběžná aktiva 1662 2481 1955 1841 1096

 C. I. Zásoby 634 698 416 462 453

 C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 0

         2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

         3. Výrobky 0 0 0 0 0

         4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

         5. Zboží 634 698 416 462 453

         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

 C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

 C. II. 1. Pohledávky z obchodní vztahů 0 0 0 0 0

          2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

          3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0

          5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0

          6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

          7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0

          8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

 C. III. Krátkodobé pohledávky 619 1500 971 1246 442

 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 398 1480 465 1032 228

            2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

            3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

            4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0

            5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

            6. Stát - daňové pohledávky 122 18 501 186 180

            7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 69 2 5 28 34

            8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

            9. Jiné pohledávky 30 0 0 0 0

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 409 283 568 133 201

 C. IV. 1. Peníze 134 203 105 88 0

            2. Účty v bankách 275 80 463 45 201

            3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

            4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

 D. I. Časové rozlišení 139 109 94 50 64

 D. I. 1. Náklady příštích období 139 109 94 50 64

         2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

         3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0

Označení AKTIVA
Údaje v tisících Kč



II 
 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

PASIVA CELKEM 5263 5970 5225 4869 4102

 A. Vlastní kapitál 210 1015 773 852 817

 A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200

 A. I. 1. Základní kapitál 200 200 200 200 200

         2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0

         3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

 A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

 A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0

          2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0

          4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 0 0

          5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0

 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 60 60 60 60 60

 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0 0 0 0

            2. Statutární a ostatní fondy 60 60 60 60 60

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1664 2 755 512 593

 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2276 2276 3029 3028 3109

            2. Neuhrazená ztráta minulých let -612 -2274 -2274 -2516 -2516

 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1714 753 -242 80 -36

 B. Cizí zdroje 5053 4955 4417 3943 3265

 B. I. Rezervy 2933 4400 2595 2084 0

 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 2933 4400 2595 2084 0

         2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

         3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0

         4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

 B. II. Dlouhodobé závazky 0 23 0 0 0

 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

           3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

           4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

           6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

           8. Dohadné účty pasivní 0 23 0 0 0

           9. Jiné závazky 0 0 0 0 0

           10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0

 B. III. Krátkodobé závazky 320 432 352 504 319

 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 124 0 62 239 129

            2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

            3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

            4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

            5. Závazky k zaměstnancům 75 94 131 121 93

            6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 47 147 127 115 47

            7. Stát - daňové závazky a dotace 74 191 32 29 0

            8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 50

            9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

           10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0

           11. Jiné závazky 0 0 0 0 0

 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1800 100 1470 1355 2946

 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

            2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

            3. Krátkodobé finanční výpomoci 1800 100 1470 1355 2946

 C. I. Časové rozlišení 0 0 35 74 20

 C. I. 1. Výdaje příštích období 0 0 35 74 20

         2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0

Údaje v tisících Kč
PASIVA



III 
 

Příloha č. 2: Výkazy zisku a ztráty 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013

I. Tržby za prodej zboží 9214 17385 19565 17788 14640

  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3504 7206 10745 9188 10086

+ Obchodní marže 5710 10179 8820 8600 4554

II. Výkony 49 83 0 0 94

       II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 49 83 0 0 94

            2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0 0

            3. Aktivace 0 0 0 0 0

  B. Výkonová spotřeba 2698 3217 4311 3776 3355

  B.      1. Spotřeba materiálu a energie 982 1773 2000 2175 1900

            2. Služby 1716 1444 2311 1601 1455

+ Přidaná hodnota 3061 7045 4509 4824 1293

  C. Osobní náklady 2656 3800 4134 4251 2679

  C.      1. Mzdové náklady 2076 2859 3050 3091 1886

            2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0

            3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 465 849 991 1001 623

            4. Sociální náklady 115 92 93 159 170

  D. Daně a poplatky 94 137 116 81 76

  E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 171 225 215 198 182

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0

       III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0

             2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0

  F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0

  F.       1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0

            2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0

  G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období
1467 1467 0 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 6652 12621 15413 11269 12432

  H. Ostatní provozní náklady 6720 12697 15409 11300 10590

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření -1395 1340 48 263 198

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

  J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

      VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem
0 0 0 0 0

             2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

             3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

  K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

  L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

  M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0

  N. Nákladové úroky 158 215 90 95 84

XI. Ostatní finanční výnosy 8 13 0 100 6

  O. Ostatní finanční náklady 167 184 199 170 156

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

  P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -317 -386 -289 -165 -234

  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 201 0 0 0

  Q.       1. splatná 0 201 0 0 0

             2. odložená 0 0 0 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1712 753 -241 98 -36

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

  R. Mimořádné náklady 2 0 1 18 0

  S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

  S.        1. splatná 0 0 0 0 0

             2. odložená 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření -2 0 -1 -18 0

  T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období -1714 753 -242 80 -36

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -1714 954 -242 80 -36

Označení TEXT
Údaje v tisících Kč


