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činnost. Obsahuje návrhy možných řešení, které mají odstranit problémy související 

s jejím chodem a přispět ke zvyšování její tržní hodnoty. 
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Úvod 

 
Cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční situaci podniku a navrhnout opatření 

na její zlepšení. Správně zvolená firemní strategie a její podpora ze strany financí je 

jedním z nejdůležitějších cílů jak uspokojovat zákazníky, vykazovat zisk a zajistit si tak 

i potřebnou prosperitu do budoucna.  

 

Existuje spousta možných teoretických poznatků a opatření, jak těchto cílů dosáhnout, 

ale tak jako se liší jednotlivé firmy a společnosti, se stejně tak liší i jejich 

charakteristické rysy a způsoby jejich vedení vůbec. Nelze tedy určit jakýsi univerzální 

návod, který by byl pro všechny tyto subjekty společný, ale můžeme vycházet z toho, 

čím už si prošla konkurence před námi a vyvarovat se tak případných problémů a chyb. 

Získané informace a znalosti však nejsou to jediné, čeho je třeba k dosažení úspěchu. 

Člověk, který má vyšší cíle a rád by vyniknul, musí mít především jakýsi šestý smysl      

– tak totiž dokáže nejen to, co spousta jiných, ale k tomu ještě něco navíc.  

 

Oblast podnikání nemá sice v naší zemi bohatou tradici, neboť minulý režim 

neumožňoval příliš velkou samostatnost, ale za posledních téměř 20 let došlo k velkému 

pokroku, který má kladný vliv nejen na výsledky jednotlivých podnikatelských 

subjektů, ale i celého národního hospodářství. Zlomovým můžeme označit rok 1989, 

kdy došlo k velkému převratu, padla komunistická vláda a dala tak možnost 

svobodnému podnikání. Do ryze státních oblastí začaly pronikat nové, soukromé firmy, 

které na základě konkurence rozšířily nabídku, a postavily zákazníky před možnost 

výběru. Na trhu se tak objevila celá řada společností, které se po dlouhém zvažování 

rozhodly pro tu či onu oblast, a ve které si postupně upevňují svá postavení, avšak 

současně také čelí stále novým a novým útokům ze strany konkurence. 

 

A právě jednou z těchto firem je i společnost Trido, s. r. o., jejíž hlavní předmět 

podnikání souvisí s výrobou a instalací garážových vrat a automatických dveří. Někomu 

by se snad mohlo zdát, že tato oblast podnikání nepatří mezi nejvýnosnější a raději by 
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se ohlídli jinde, avšak zasvěcení ví, že naopak trh s nemovitostmi a výstavbou zažívá 

zvláště v posledních letech nevídaný rozmach a záleží už pouze na společnostech 

působících v této oblasti, jak dokážou své produkty či služby zákazníkovi prodat. 

 

Všeobecně jsou investice do uměleckých děl a nemovitostí považovány za jedny 

z nejstálejších a nejvýnosnějších, neboť časem neztrácejí svou hodnotu, ale naopak 

jejich cena roste, a ve srovnání s výše uvedeným faktem expanze ve stavebnictví, se 

tento obor řadí mezi skutečně lukrativní. Pokud k tomu ještě připočteme neustále se 

zvyšující životní úroveň obyvatelstva, jeho touhu po „dokonalejším“ životě, nadčasový 

design a kvalitu, nemohla si firma, o které pojednává tato diplomová práce, vybrat lépe.  

 

Společnost Trido, s.r.o. působí na trhu již více než 10 let a za dobu své existence si 

prošla celou řadou změn, včetně převratu z osobní na kapitálovou společnost. 

V podmínkách neustále rostoucí konkurence tak dokázala nejen uhájit svou existenci, 

ale především proniknout na zahraniční trhy a stále se rozvíjet. Zaujímá poměrně 

stabilní pozici, avšak často se také setkává s různými hrozbami, ať už v podobě 

finančních problémů, přírodních katastrof, či konkurenčních útoků např. ze strany 

východoasijských států.  
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1   Vymezení problému a cíle práce 

 

1.1   Cíle práce 
Společnost Trido, s.r.o. na trhu působí již více než 10 let, zaujímá poměrně stabilní 

pozici, a proto tato diplomová práce pojednává o hodnocení její finanční situace. 

Hlavním cílem jsou tedy návrhy na její zlepšení, které mají odstranit problémy 

související s jejím chodem a přispět ke zvyšování tržní hodnoty.  

 

Dalším z cílů, které si tato práce klade, je poukázat na její nedostatky z hlediska 

provozního i finančního řízení. Obě tyto oblasti spolu totiž vzájemně souvisejí                

a nabízejí velký prostor k manipulaci, jak s majetkem společnosti, tak také se způsoby 

jeho financování. Při nalezení optimálního řešení totiž dochází nejen k úspoře nákladů, 

ale také možnosti lepšího zhodnocení vlastního kapitálu.  

 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších 

aspektů, na nichž závisí budoucí vývoj společnosti. Vzhledem ke konkurenci působící 

na daném trhu, hraje ve prospěch jednotlivých subjektů nejen jejich historie                    

a zkušenosti, ale především také sebeprezentace. Troufám si říci, že společnost Trido 

má v této oblasti ještě jisté rezervy, a proto by se návrhy měly týkat také této oblasti. 

 

1.2   Stručná charakteristika firmy    
Společnost Trido, s.r.o. vznikla původně 2.5.1995 jako veřejná obchodní společnost se 

sídlem v Jedovnici. O rok později však zanikla a následně znovu vznikla 1.7.1996 už 

jako zmiňovaná společnost s ručením omezeným. Sídlí v Blansku, je vedena                   

u rejstříkového soudu v Brně a jejími společníky jsou Ing. Miroslav Hasa, Věra Hasová 

a Josef Zouhar, přičemž manželé Hasovi jsou současně také jednateli společnosti.  
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Jako předmět svého podnikání uvádí zámečnictví, montáž, opravy vyhrazených 

elektrických zařízení a koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, i když ve 

všech námi sledovaných letech se této činnost nevěnovala. V rámci odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ) se řadí do skupin 281200 – Výroba 

kovových prefabrikátů, 312000 – Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích 

zařízení, 521000 – Maloobchod v nespecializovaných prodejnách a 286300 – Výroba 

zámků a kování. Výše uvedenou skupinu 312000 můžeme označit za hlavní předmět 

podnikání a z ní také vychází odvětvové srovnání metodikou INFA, uvedené 

v praktické části této diplomové práce. 

 

Společnost působí na českém, slovenském ale i zahraničním trhu, přičemž největší podíl 

tvoří zákazníci v tuzemsku. Její hlavní výrobní závod sídlí v Blansku v areálu o rozloze 

10000 m2 a neustále se rozvíjí. V činnosti ji podporují pobočky v Praze, Plzni, Opavě          

a ve Zvolenu na Slovensku, které zabezpečují plynulý provoz a případný servis.  

 

 
Obrázek 1 – Centrála a pobočka v ČR 

 
Zdroj: http://www.trido.cz (36) 

 

 

Zákazníky jsou jak fyzické, tak i právnické osoby, a nejlukrativnějšími zakázkami, které 

firma může považovat za svou reklamu, byla např. centrála České národní banky 

v Praze, Sazka Arena, Škoda Plzeň a mnoho dalších. Ze zahraničních destinací stojí za 

zmínku projekty v Jižní Korei, ve Francii, Norsku, Německu, Slovinku, Bulharsku atd. 
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Od svého vzniku prošla společnost již celou řadou změn a za zmínku jistě stojí popis 

původní v.o.s., která sídlila pouze v jedné kanceláři s jedním PC v Blansku, zatímco na 

výrobu měla pronajatou garáž v Kotvrdovicích. Po vzniku s.r.o. došlo k postupnému 

otevírání poboček v ČR i a na Slovensku, rozšiřování kanceláří a vozového parku                   

i k neustálému stěhování do větších výrobních prostor. Důležitým mezníkem můžeme 

označit r. 2001, kdy společnost zakoupila vlastní areál od bývalé stolařské firmy                 

a následující rok pak začala s přestavbou tohoto objektu a stavbou vlastních 

skladovacích a výrobních hal. Postupně dochází k dalšímu růstu společnosti, rozšiřování 

řad zaměstnanců, služeb i sortimentu výroby. 

 

Trido se stalo obchodní značkou, která už mnoho let buduje a posiluje svou dobrou 

pověst. Společnost pravidelně prezentuje své výrobky a novinky na významných 

odborných veletrzích. Stěžejní jsou mezinárodní veletrhy FOR ARCH v Praze a IBF          

a AUTOTEC v Brně. Jejich výrobky však přitahují pozornost návštěvníků i na 

zahraničních výstavách CONECO v Bratislavě, FOR ARCH v Banské Bystrici, 

CONTRUMA v Budapešti, MTV v bulharském Plovdivu, SAE DUE v italské Boloni       

a mnoha dalších.  

 

Pro dosažení vysoké kvality produkce využívá společnost Trido moderní pracovní 

metody s vysokou efektivitou, které však zároveň umožňují individuální přístup. 

Zárukou rychlého a profesionálního servisu jsou především prostorné výrobní haly, 

kvalifikovaný personál a bohaté zásoby materiálu, přičemž kvalita procesu výroby 

všech produktů společnosti byla oceněna certifikátem jakosti ISO9001. 

 

Automatické dveře a turnikety vyráběné z nejrůznějších materiálů a v široké škále 

provedení jsou vhodné zejména do supermarketů, obchodních domů, administrativních 

budov, bank, úřadů, hotelů, odbavovacích hal, nemocnic či kulturních institucí. Najdou 

uplatnění jak v moderních budovách, tak i v historických a památkově chráněných 

objektech. Setkat se s nimi můžeme v pobočkách bank, na finančních úřadech,              

v muzeích a na mnoha dalších místech. Dokáží zaujmout nejen spolehlivostí                      

a funkčností ale svým vzhledem mohou podtrhnout a zvýraznit architekturu exteriéru          

i interiéru. 
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Vzhledem k tomu, že všechny firmy působící v oblasti dveřních systému nabízejí 

podobné zboží, snaží se získat své zákazníky prostřednictvím nejlepší kvality                 

a nejvýhodnějších finančních podmínek, neboť rivalita je zde, stejně jako v mnohých 

oblastech podnikání, obrovská. Hlavní konkurenty společnosti Trido, s.r.o. můžeme 

rozdělit do dvou oblastí, a to na garážová vrata (Hörmann, Lomax, Kružík, Olymps 

Door) a automatické dveře (Spedos, Steko, Bottling, Besam). 

 

Hlavním cílem společnosti je přesně vystihnout přání svých zákazníků, a proto se již 

stalo samozřejmostí, že klienti navštěvují nově zbudované zákaznické centrum už ve 

fázi plánování. Kvalifikovaný tým odborníků je zde vždy připraven na základě 

individuálních představ a požadavků navrhnout nejvhodnější technické řešení 

s vysokým důrazem na provozní spolehlivost a vzhled. K dispozici je v sídle společnosti 

také výukové centrum, kde probíhají pravidelná školení pracovníků široké sítě 

distributorů montážních a servisních firem. Společnost rovněž dbá o svou dobrou pověst 

a každoročně sponzoruje zrakově postižené děti, basketbal a hokejový klub 

HC Blansko. 

 

Výrobní sortiment 
Automatické dveře  

se systémy a komponenty francouzské firmy PORTALP. Tyto lineárně posuvné dveře 

jsou používány jako vstupní nebo interiérové, především v místech s vysokou frekvencí 

průchodu osob, v místech s požadavkem na bezbariérový přístup či exkluzivitu. Po 

úpravách je lze rovněž použít i jako únikového východu nebo protipožární uzávěr. 

 

Turnikety neboli karuselové dveře 

Jedná se o speciální dveřní soupravy umožňující průchod osob, bez přímého styku 

vnějšího a vnitřního klimatického prostředí. Všechny typy turniketů jsou kruhového 

půdorysu a liší se pouze počtem dveřních křídel, tvarem střední osy, elektronickým 

vybavením a velikostí. Jejich hlavní výhoda spočívá v bezpečnostním sklápění křídel 

při styku s překážkou, dále pak jejich reverzace, usnadňující vyšší bezpečnost                 

a plynulost provozu a dále pak ovládání prostřednictvím automatických režimů. 
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Průmyslová vrata 

slouží k uzavírání stavebních prostor převážně pro vozidla nebo manipulaci 

s materiálem, a sice jak na vstupu, tak také uvnitř budovy. K jejich nejčastějšímu použití 

dochází v průmyslových objektech, jako jsou výrobní haly, sklady, garáže, autoservisy, 

mycí linky … Vzhledem k jejich designu je však lze využít i do reprezentativnějších 

budov jako jsou banky a úřady, nemocnice, supermarkety atd.  

 

Skládací a hangárová vrata  

slouží pro uzavírání rozměrných stavebních objektů, převážně průmyslového 

charakteru. Stejně jako je tomu v případě průmyslových vrat, je možno i tyto produkty 

vyrábět v klasickém moderním designu a své místo tak nacházejí i ve výše uvedených 

administrativních budovách.  

 

Garážová vrata  

jsou určena především pro klasické garáže, dvojgaráže či vjezdy do hromadných 

parkovacích prostor. Jsou vyráběny ze stejných komponentů jako průmyslová vrata            

a snesou tedy i vysoké provozní zatížení. Stejně tak konstrukce a povrchová úprava 

zajišťují jejich vysokou provozní užitnost a dlouhodobou životnost. Jak automatické, 

tak také ruční ovládání je velmi jednoduché a nevyžaduje velkou fyzickou sílu. 
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2   Teoretická východiska práce 

 

2.1   Podnikatelské cíle a prostředí 
Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku není v náročných ekonomických 

podmínkách jednoduchým úkolem. Neexistuje ani přesný návod na to, jak se s vlastní 

činností a především konkurencí srovnat. Jen obtížně bychom totiž hledali dva úplně 

stejné podniky, a tak všechna poznání, která již byla v minulosti zpracována, jsou pouze 

jakýmsi teoretickým návodem. V praxi už záleží na každé firmě zvlášť, jak se se svým 

úkolem vyrovná. K tomu, aby se firma mohla rozvíjet a vykazovat zisk, potřebný ke své 

další podnikatelské činnosti, je třeba plánů a strategií. Už při zakládání podniku musí 

být známo, čemu se firma chce věnovat a ve které oblasti se hodlá prosadit.  

 

Pokud daná firma překoná počáteční problémy, a získá si své místo na trhu, ale také 

stálý a rozšiřující se trh zákazníků, nesmí zapomínat na neustále se měnící ekonomické 

prostředí, jehož vlivem může dojít také ke změně uvnitř firmy. Stalo se již nepsaným 

pravidlem, že úspěšná firma se při svém hospodaření bez rozboru vlastní finanční 

situace a následné zpětné vazby neobejde.  

 

„Za základní cíl podnikání každé firmy je obecně považováno zvýšování její tržní 

hodnoty v delším časovém období, přičemž energií, která umožňuje podnikání je 

kapitál.“ (10, str.1) Ten je totiž již dlouhou dobu považován za zdroj, který vyprodukuje 

více, než kolik bylo do podnikání vloženo. Tato funkce závisí nejen na jeho zajištění, 

ale především také na managementu firmy, jehož cílem je nejen stanovit potřebné cíle 

do budoucna, tvořit a ovlivňovat strategické plány, ale především také efektivně 

využívat zdroje, které má podnik k dispozici, hodnotit současný stav firmy a předvídat 

možné problémy s chodem související.  

 

Činnost firmy je zachycena v účetnictví, které spolu s dalšími informačními zdroji 

slouží analytikům k posuzování jejího finančního zdraví a přípravě podkladů pro 
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potřebná rozhodnutí. Přestože účetnictví je tedy schopno poskytnout prvotní a často 

také hlavní ekonomická data, samo o sobě neurčuje přesný stav firmy. Je zřejmé, že 

zjištěné peněžní toky, stavy aktiv i zdroje financování značně kolísají a i zdánlivě 

náhodné změny, vyvolané současnou situací na trhu mají vliv na další vývoj firmy. 

Zpracování podkladů získaných z účetnictví se však potýká s vážnými problémy, neboť 

v ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem, neexistují zde ani obecně 

platné normální hodnoty ukazatelů a jinde použitelné metody zpracování dat v ekonomii 

často selhávají. 

 

Veškeré finanční rozhodování je ovlivňováno převážně ekonomickým prostředím, ve 

kterém firma působí, právě probíhající fází jejího života a charakterem jejích cílů. Platí 

zde tedy následující pravidla: 

1) Mikroekonomické prostředí je dáno nejen odvětvím, ve kterém firma působí a jejím 

postavením na trhu, ale také současnou vládní hospodářskou politikou působící na 

straně nabídky, politikou vůči monopolům a oligopolům, … 

2) Makroekonomické prostředí, charakterizované fiskální a monetární politikou vlády, 

ovlivňuje dopady na peněžní nabídku a poptávku, zaměstnanost, úrokové míry          

a inflaci. 

3) Fáze života firmy jsou obdobné jako u člověka od jeho růstu, přes stabilitu až po 

fázi poklesu. V případě firmy však pokles nemusí končit jejím zánikem (jako je 

tomu uvedeno na obrázku 2), ale při použití vhodných nástrojů řízení lze dosáhnout 

jejího opětovného růstu. 

4) Vedle hlavního finančního cíle, kterým je růst tržního hodnoty firmy, a tedy také 

růst bohatství jejích vlastníků, existují i cíle a vlivy ostatních zúčastněných stran na 

procesu hospodářské činnosti, jakými jsou např. manažeři preferující krátkodobé 

výsledky, které charakterizují jejich zdatnost a výkonnost. Dochází tak ke střetu 

zájmů s vlastníky společnosti, kteří naopak preferují dlouhodobou úspěšnost            

a následný růst tržní hodnoty podniku. Další ze zúčastněných stran jsou 

zaměstnanci, preferujících rozdělení veškerých volných přebytků ve prospěch mezd, 

různé zainteresované strany, projevující se požadavky na nefinanční cíle, jakými je 

např. růst firmy, diverzifikace, udržení zaměstnanosti, šetrný přístup k životnímu 

prostředí, … (10) 
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Obrázek 2 – Životní cyklus výrobků 

 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. (4). (str. 27). 

 

2.2   Typy analýz 
Finanční analýzu lze stejně jaké téměř všechny ekonomické kategorie členit, přičemž 

způsobů existuje celá řada. Prostřednictvím analýzy metodou „top to down“ neboli 

podle objektu zkoumání, vycházející z výsledků národohospodářských analýz, přes 

analýzu odvětví ke konkrétní společnosti, je rozlišujeme na 

1) Mezinárodní analýza, která se zabývá analýzou aspektů nadnárodního charakteru. 

Je zpracovávána specializovanými institucemi, zabývajícími se hodnocením 

(ratingem) jednotlivých ekonomik či firem. Tyto informace jsou pak „pouze“ 

přejímány do analýz nižších úrovní. Nevýhodou je značné zpoždění, pohybující se 

na hranici 2 let. 

2) Analýza národního hospodářství, která je rovněž prováděna specializovanými 

institucemi nebo organizačními složkami společnosti. Je zdrojem externích 

informací, které prezentují vnější prostředí firmy. K národohospodářským datům 

patří data popisující celkovou hospodářskou situaci, jakou je např. míra 

ekonomického růstu, míra inflace, míra nezaměstnanosti, úroková míra, … 

3) Analýzy odvětví – odvětvím rozumíme skupinu objektů, které jsou si z určitého 

hlediska podobné, přičemž tato podobnost je určena provozovanými činnostmi 

z hlediska technologických postupů, z hlediska poskytovaných služeb apod. 
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V podmínkách České republiky je toto členění do odvětví dáno odvětvovou 

klasifikací ekonomických činností, tzv. OKEČ. V rámci odvětvové analýzy jsou 

zohledňovány především odbytové možnosti, stav nasycenosti domácího                    

i zahraničního trhu, importní náročnost, … 

4) Analýza podniků a společností je prováděna s ohledem na otázky, které mají být 

její pomocí zodpovězeny, přičemž je nutno přihlédnout také k postavení společnosti 

v rámci příslušného odvětví a národního hospodářství. V rámci jedné společnosti lze 

provádět pouze časová srovnání, u kterých je nutno sledovat, zda nedošlo u daného 

subjektu k zásadním změnám, které by mohly toto časové srovnání ovlivnit. Provádí 

se jak analýza kvalitativní, tak také analýza kvantitativní, která vychází z účetních 

výkazů dané společnosti a je hlavním předmětem této diplomové práce. 

 

2.3   Finanční analýza 
Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. Nejvýstižněji ji 

můžeme charakterizovat jako systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech, přičemž finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti ale také předpovídání budoucích finančních podmínek.  

 

Hlavním smyslem finanční analýzy je především připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku s ohledem na jeho budoucnost. Je zřejmé, že mezi 

účetnictvím a rozhodováním podniku existuje velmi úzká spojitost. Účetnictví totiž 

předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, 

které se však vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku a tyto údaje jsou více méně 

izolované. K tomu, aby mohla být tato data využita pro hodnocení finančního zdraví 

podniku, musí být proto podrobena finanční analýze.  

 

2.3.1   Historie finanční analýzy 

Při pohledu do minulosti můžeme říci, že původ finanční analýzy je pravděpodobně 

stejně starý jako je vznik peněz, a prakticky je jí využíváno již po několik desetiletí. 

Dochází k jejímu přirozenému vývoji podle doby, ve které měla fungovat, přičemž 
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struktura finančních analýz se podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné 

míry začaly využívat počítače, které změnily také matematické principy a důvody, které 

vedly k jejich sestavování.  

 

Finanční analýzy se původně vyznačovaly především znázorňováním absolutních změn 

v účetních výsledcích. Za kolébku jejich vzniku lze považovat Spojené státy americké, 

avšak v té době se jednalo pouze o jakési teoretické práce, které neměly s praktickou 

analýzou nic společného. Později se ukázalo, že rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou 

zdrojem kvalitních informací pro zjišťování úvěrové schopnosti podniků, jakou je zájem 

o likviditu a schopnost přežít. V Čechách se s finanční analýzou setkáváme na počátku 

tohoto století, kdy se v literatuře poprvé objevuje pojem „analýza bilanční“, a sice ve 

spisu „Bilance akciových společností“, jejímž autorem je prof. dr. Pazourek.  

 

V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou má finanční analýza dlouhodobou tradicí         

a stala se neoddělitelným prvkem podnikového řízení. Stejně tak je tomu i v případě 

České republiky, kde se v posledních 15 letech stala oblíbeným nástrojem při hodnocení 

reálné ekonomické situace firmy. Získané finanční výsledky jsou základním kritériem 

ekonomických rozhodnutí a podnikové finance tak získávají nové postavení, neboť se 

stávají centrem pozornosti všech podnikatelů. Jejich úloha spočívá nejen při 

strategickém řízení firmy v oblasti finančního managementu, ale také při hodnocení       

a výběru partnerů v obchodní oblasti. 

 

Mezi základní cíle finančního řízení podniku patří především dosahování finanční 

stability, kterou je možno hodnotit ze dvou úhlů pohledu: 

- schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál 

(Tento cíl je obecně považován za nejdůležitější, neboť vystihuje podnikání jako 

takové. Každý totiž vstupuje do podnikání s myšlenkou zhodnocení peněz, 

respektive rozšíření vlastního bohatství.) 

- zajištění platební schopnosti podniku (Na první pohled se sice může zdát tento cíl 

druhotným, avšak je třeba si uvědomit, že bez platební schopnosti neexistuje 

možnost fungování firmy a je znamením konce podnikatelské činnosti dané firmy.) 
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Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách, a sice že se 

ohlíží do minulosti a hodnotí, jak se firma vyvíjela až do současnosti, tzv. práce s daty 

ex-post, a na druhou stranu slouží jako základ pro finanční plánování ve všech časových 

rovinách. Umožňuje tak nejen plánování krátkodobé spojené s běžným chodem firmy, 

ale také strategické související s jejím dlouhodobým rozvojem (práce s daty ex-ante). 

 

Finanční analýza nespadá pouze do finančního řízení, ale má svůj vliv také na firmu 

jako celek. Objektivně se při jejím zpracovávání jedná o identifikaci slabin ve firemním 

finančním zdraví, které by v budoucnu mohly vést k problémům, a silných stránek 

souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku společnosti. Svůj význam má 

nejen uvnitř firmy, ale také při pohledu zvenku, neboť např. ukazuje zaměstnancům, jak 

směřovat hodnocení firemní likvidity a možnosti zaměření výroby, nebo podmiňuje 

úvěrový a investiční potenciál firmy.  

 

Základními nástroji jednoduché (tzv. elementární) analýzy jsou finanční ukazatele, 

neboť přinášejí odpovědi na různé otázky související s finančním zdravím firmy. Patří 

k základním dovednostem každého finančního manažera a je součástí jeho každodenní 

práce. Samotnou analýzu si lze představit jako rozbor činnosti, v souvislosti s níž je 

možno uvažovat o čase a penězích a zkresleně lze říci, že je prováděna běžně i na té 

nejjednodušší úrovni v rodině. Z našeho pohledu je však důležitá především pro 

management, akcionáře (respektive vlastníky), věřitele a další externí uživatele. (9) 

 

2.3.2   Uživatelé finanční analýzy 

Investoři 

Jsou pro podnik poskytovateli kapitálu a sledují proto informace o finanční výkonnosti 

podniku ze dvou důvodů -  prvním je získání dostatečného množství informací pro 

rozhodování o případných investicích v daném podniku, přičemž jejich hlavní pozornost 

se soustřeďuje na míru rizika a výnos spojený s vloženým kapitálem, a druhým 

důvodem je získání informací, jak podnik nakládá se zdroji, které mu investoři poskytli. 

Tento aspekt je zvláště důležitý v akciových společnostech, neboť zde dochází 

k oddělení vlastnictví od řízení (vlastníci kontrolují, jak manažeři hospodaří).  



20 

Banky a ostatní věřitelé 

Využívají informací analýzy především pro závěry o finančním stavu potenciálního 

nebo již existujícího dlužníka. Banka se rozhoduje, zda dané společnosti poskytne či 

neposkytne úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek, přičemž pravidelný reporting 

podniku bance o vývoji finanční situace je integrální součást úvěrových smluv. 

 

Stát a jeho orgány 

Zaměřují svou pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní a využívají informace 

o podnikáních i pro různá statistická šetření (např. INFA), kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí (dotace, subvence, garance úvěrů 

apod.) a získávání přehledu o finančním stavu podniků, kterým byly v rámci veřejné 

soutěže svěřeny státní zakázky. 

 

Obchodní partneři 

Hlavní pozornost dodavatelů směřuje především ke schopnosti podniku hradit splatné 

závazky a sledují tak především solventnost, likviditu a zadluženost. Tyto ukazatele 

jsou výrazem krátkodobého zájmu obchodních partnerů, k čemuž přispívá i neméně 

důležité hledisko dlouhodobé, jakým je předpoklad dlouhodobé stability dodavatelských 

vztahů. Na druhou stranu odběratelé mají zájem o příznivou finanční situaci dodavatele, 

neboť jejich možnost nákupu při případném bankrotu dodavatelského podniku jsou do 

značné míry omezené. Prioritním cílem je tedy z jeho pohledu bezproblémové zajištění 

výroby. 

 

Manažeři 

Jak již bylo uvedený výše, využívají výsledky finanční analýzy pro operativní                

i strategické finanční řízení podniku. Z hlediska přístupu k informacím mají ty nejlepší 

předpoklady pro zpracování finanční analýzy, neboť disponují i těmi informace, které 

nejsou veřejně dostupné externím zájemcům, jakými jsou např. investoři, banky, … 

Manažeři tedy zpravidla znají pravdivý obraz finanční situace a měli by jej využívat ke 

své každodenní práci tak, aby veškerá činnost byla podřizována základnímu cíli 

podniku. 
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Zaměstnanci 

Mají přirozený zájem o prosperitu a hospodářskou a finanční stabilitu svého podniku. 

Jedná se o perspektivu a jistotu zaměstnání, o možnosti v oblasti mzdové a sociální, 

popř. další výhody poskytované zaměstnavatelem.  

 

Výčet uživatelů finanční analýzy není zdaleka úplný, neboť existuje celá řada dalších 

zájemců o výstupy hospodaření podniku, jakými jsou např. odbory, daňoví poradci, 

analytici, makléři i veřejnost. Z výše uvedeného počtu uživatelů vyplývá, že význam 

finanční analýzy nelze v žádném případě podceňovat. Naopak si v současné době nelze 

existenci podniku bez průběžného sestavování a vyhodnocování finančních ukazatelů 

představit. Proto jejich zvládnutí patří k základním dovednostem každého manažera bez 

ohledu na pozici, kterou v daném podniku právě zastává. 

 

I přesto se však v praxi lze často setkat s názorem, že finanční analýza není nutná           

a obvykle bývají pro finanční rozhodování považována za dostačující pouze data 

z účetnictví získaná prostřednictvím účetních výkazů, a sice rozvaha, výkaz zisků a zrát 

a přehled o peněžních tocích (cash-flow). Pro rozhodování finančních manažerů však 

nemají tyto souhrnné údaje dostatečnou vypovídací schopnost a nemohou poskytnout 

úplný a detailní obraz o hospodaření podniku. K tomuto účelu je využíváno finanční 

analýzy jako formalizované metody, která poměřuje mezi sebou navzájem a rozšiřuje 

tak jejich vypovídací schopnost. Jednotlivá čísla z účetních výkazů tak dostávají 

praktický smysl a význam právě až při porovnání s ostatními číselnými údaji.  

 

2.3.3   Vstupy do finanční analýzy 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka, upravovaná 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále souborem opatření, kterými se stanoví 

účetní osnova a postupy účtování. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie byla 

uskutečněna změna zákona o účetnictví, jsou připravovány prováděcí vyhlášky a platí 

české účetní standardy, jejichž cílem je harmonizace postupů v této oblasti s EU. 

V souvislosti s tímto krokem se očekává, že zaváděním harmonizovaného účetnictví se 

podstatnou měrou zvýší přístup podniků na kapitálový trh, a postupná globalizace 
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přinese další sjednocování ve prospěch existence jednotného a transparentního základu 

pro investory v globálním světě. Účetní závěrku můžeme rozdělit na řádnou, 

mimořádnou a mezitímní, přičemž pro účely finanční analýzy bývá nejčastěji užíváno 

řádné účetní závěrky, kterou (jak již bylo uvedeno výše) tvoří rozvaha, výkaz zisků        

a ztrát a přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow). 

 

2.3.3.1   Rozvaha 

Údaje z rozvahy charakterizují stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu, přičemž 

se jedná o tzv. okamžikové, neboli stavové ukazatele. Rozvaha vychází ze základního 

účetního pravidla, že žádná firma nemůže mít více majetku, než má zdrojů, tedy         

tzv. princip bilanční rovnosti.  

 

Členíme ji na aktiva a pasiva. Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí 

a jsou uspořádána podle funkce, kterou plní, podle času, po kterou je majetek v podniku 

vázán a podle likvidity. Její základní 2 složky tvoří dlouhodobý majetek a oběžná 

aktiva. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco dlouhodobý majetek zůstává v podniku 

po dobu delší než je 1 rok, mění oběžná aktiva postupně svoji podobu, tj. od peněz 

k penězům. Naproti tomu pasiva vyjadřují zdroje, se kterými podnik právě „pracuje“      

a stejně jako aktiva je můžeme členit na 2 základní skupiny a sice vlastní kapitál a cizí 

zdroje. Vlastní kapitál je tvořen převážně základním kapitálem a dále pak různými 

fondy a výsledky hospodaření běžného či minulého účetního období. Naopak cizí zdroje 

představují kapitál, který podnik získal od jiných právnických nebo fyzických osob        

a který mu byl zapůjčen na určitou dobu. Obvykle je za toto půjčení placen úrok.  

 

2.3.3.2   Výkaz zisků a ztrát 

Jeho smyslem je informovat o úspěšnosti podniku a o jeho výsledku, kterého dosáhl 

podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v určitém 

období a náklady spojenými s jejich tvořením. Platí, že nákladové a výnosové položky 

se neopírají o skutečné hotovostní toky (příjmy a výdaje), a proto ani výsledný čistý 

zisk neodráží čistou skutečnou hotovost získanou hospodařením podniku. Výkaz zisků    
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a ztrát má v České republice stupňovité uspořádání a je rozlišován na část provozní, 

finanční a mimořádnou.  

 

2.3.3.3   Cash flow 

Zatímco rozvaha i výkaz zisků a ztrát se zakládají na vztahu výnosů a nákladů 

k určitému časovému okamžiku, informuje výkaz cash-flow o příjmech a výdajích, 

které podnik v minulém účetním období realizoval. Platí zde tzv. metoda dvou hřebíků, 

kterými jsou příjmy a výdaje, přičemž je požadováno, aby příjmy převyšovaly výdaje. 

Pojem cash-flow je používán v několika významech. Jednak se jedná o staticky volnou 

zásobu peněz, která je k dispozici (z hlediska podniku), jednak jde ze strany investora    

o dynamické pojetí a jeho využití jako potenciálního, budoucího, odnímatelného 

výnosu, který může investor získat v případě, že by investoval do podniku. Stejně jako 

je tomu u VZZ, člení se také cash-flow na několik částí, a sice na provozní, investiční      

a finanční. 

 

2.3.3.4   Příloha účetní závěrky 

Jejím účelem je podat doplňující a vysvětlující informace k rozvaze a výkazu zisků        

a ztrát, přičemž základním požadavkem nespolehlivost, neutralita a srozumitelnost 

vedení účetních záznamů. Její hlavní význam spočívá především v poskytnutí obrazu       

o majetku, závazcích a vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a hospodářském 

výsledku. Jde o doplnění informací dávajících předpoklad, že umožní srovnávat 

výkonnost podniku v čase a jejich základ tvoří obecné údaje. Informace o použitých 

účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování, doplňující informace k rozvaze     

a přehled o peněžních tocích (viz. cash-flow). 

 

2.3.4   Základní metody finanční analýzy 

Prostřednictvím finanční analýzy jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky,      

a sice procentní rozbor a poměrová analýza. Východiskem obou těchto technik jsou 

absolutní ukazatele, tj. jak stavové, tak i tokové veličiny, které tvoří obsah účetních 
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výkazů. Základní přístupy k budování „tradičních“ ukazatelů jsou soustavy paralelní      

a pyramidové. Zatímco u paralelních soustav je pro existenci podniku stejně významné, 

jak je zhodnocován kapitál akcionářů a jaká je úroveň likvidity a zadluženosti, je           

u pyramidové soustavy stanoven tzv. klíčový účel analýzy. Od tohoto účelu se odvíjí 

vrchol, hlavní kritérium analýzy, které je v dalších postupových krocích rozkládáno na 

dílčí činitele, jejichž cílem je vysvětlit změnu chování vrcholu. Typickým příkladem 

pyramidové soustavy je vrcholový ukazatel ROA, kterého je využíváno i při analýzách 

Ministerstva průmyslu a obchodu.  

 

2.3.4.1   Absolutní ukazatele 

Nezbytným předpokladem pro analytickou práci jsou vstupní data, která jsou získávána 

z rozvahy, charakterizující veličiny stavové, a výkazu zisků a ztrát a z přehledu              

o peněžních tocích, charakterizující veličiny tokové. Absolutní ukazatele tvoří základní 

východisko rozboru, neboť zpracovávají horizontální a vertikální struktury účetních 

výkazů.  

 

Zatímco horizontální analýza se zaměřuje na trendy a porovnání změn ukazatelů 

v čase, vertikální analýza určuje procentuální podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv 

společnosti. Můžeme je souhrnně označit jako fundamentální analýzu. Obě tyto metody 

(viz. příloha) nemají příliš velkou vypovídací schopnost a v praxi tak nepřináší důležité 

informace. Daleko podstatnější jsou jednotlivé dílčí ukazatele poměrových ukazatelů, 

které hodnotí situaci společnosti do hloubky a upozorňují na možné nedostatky.  

 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru účetních výkazů jsou důležité rovněž 

některé další, tzv. rozdílové ukazatele, se kterými se ve finanční analýze obvykle 

pracuje. Pravděpodobně nejdůležitějším z nich je pracovní kapitál, přesněji řečeno čistý 

pracovní kapitál. Jedná se o nejpoužívanější rozdílový ukazatel, neboť ostatní finanční 

fondy představují jeho modifikace. Do kontinentální Evropy se rozšířil zejména z USA 

a v češtině bývá také označován jako provozovací či provozní kapitál. Vychází z tzv. 

zlatého pravidla financování, předepisující, aby stálá aktiva byla financována 

z dlouhodobých zdrojů, zatímco k financování oběžných aktiv by měly sloužit 
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krátkodobé zdroje. K  výpočtu ČPK slouží 2 různé metody, které se od sebe liší různými 

úhly pohledu. 

 

1. Přístup finančních manažerů podniku 

ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál 

 

2. Přístup vlastníka podniku 

aktivastálákapitáldlouhodobýcizíkapitálvlastníČPK −+=  

 

 
Obrázek 3 – ČPK v rozvaze podniku 
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Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (3).(str. 82). 
 

2.3.4.2   Poměrové ukazatele 

Výpočet poměrových ukazatelů navazuje na analýzu absolutních vstupních dat               

a pokrývá veškeré složky výkonnosti podniku. Jejich uspořádání, počet i konstrukce se 

liší s ohledem na cíl analýzy a s tím spojený okruh uživatelů, pro něž je analýza 

zpracovávána.  
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Ukazatele rentability 

Bývají rovněž označovány jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti, a slouží 

k vyjádření vztahů mezi ziskem, získaným z podnikání, a výší jednotlivých zdrojů, jichž 

bylo pro jeho dosažení využito. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv řízení 

aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu, všechny udávají, kolik Kč zisku 

připadá na 1Kč jmenovatele a mezi nejznámější z nich patří následující ukazatele. 

 

pasiva
úrokynákladovéEBITROI +

=   - rentabilita vloženého kapitálu 

 

aktiva
EATROA =    - rentabilita celkových aktiv 

 

kapitálvlastní
EATROE =    - rentabilita vlastního kapitálu 

 

tržby
EATROS =    - rentabilita tržeb 

 

kapitálvlastní
aktivapákaFin =.    - finanční páka 

 

 

Ukazatele likvidity 

K tomu aby mohl podnik dlouhodobě působit, nestačí pouze, aby byl přiměřeně 

výnosný, ale musí být současně schopen hradit své závazky. Likvidita je proto 

nezbytnou podmínkou jeho existence, přičemž se střetává v přímém protikladu 

s rentabilitou, neboť oba ukazatele se vzájemně vyvracejí. Její výše a řízení je otázkou 

strategie firmy, neboť existují takové společnosti, které si mohou dovolit velmi 

agresivní přístup k řízení likvidity. Strategie konzervativní spočívá ve slaďování 

položek oběžných aktiv s pasivy a strategie defenzivní plyne naopak z pozice malých 

firem, které jsou závislé na jednom velkém odběrateli. Podle likvidnosti jednotlivých 

oběžných aktiv ji můžeme rozdělit na níže uvedené 3 skupiny. 
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závazkykrátkodobé
majetekfinstupeň ..1 =   - likvidita okamžitá 

 

závazkykrátkodobé
zásobyOAstupeň −

=.2   - likvidita pohotová 

 

závazkykrátkodobé
OAstupeň =.3   - likvidita běžná 

 

 

Ukazatele aktivity 

Jsou využívány především pro řízení aktiv a reprezentují kombinované ukazatele, které 

staví do vzájemného poměru jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda disponuje relativně 

rozsáhlými kapacitami, nebo naopak firma nemá dostatek produktivních aktiv                 

a z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít šanci pro jejich realizaci. 

Ukazatele aktivity představují jeden ze tří základních činitelů efektivnosti, které mají 

zásadní vliv na ukazatele ROA i ROE. V zásadě lze pracovat se dvěma typy ukazatelů, 

vyjádřenými počtem obratů nebo dobou obratu. Mezi nejpoužívanější ukazatele patří 

 

aktiva
tržbyaktivcelkovýchObrat =  

 

aktivastálá
tržbyaktivstálýchObrat =  

 

zásoby
tržbyzásobObrat =  

 

tržbydenní
zásobyzásobobratuDoba =  
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tržbydenní
pohledávkypohledávekobratuDoba =  

 

tržbydenní
závazkyzávazkůobratuDoba =  

 

 

Ukazatele aktivity 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv cizí 

zdroje, čímž ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak také riziko podnikání. 

V dnešní době už je prakticky nemyslitelné, aby zvláště velké podniky financovaly 

všechna svá aktiva pouze z kapitálu vlastního nebo naopak cizího. Hlavním motivem 

pro jeho použití e relativně nižší cena, která je dána tzv. daňovým štítem, který vzniká 

možností započítání úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů. Ukazatele 

zadluženosti jsou ovlivňovány čtyřmi základními faktory, které podniky zvažují, a sice 

daně, riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku. 

 

aktiva
zdrojecizítzadluženosCelková =  

 

aktiva
kapitálvlastníánísamofinanKoeficient =cov  

 

flowcashprovozní
majetekfinzdrojecizídluhůspláceníDoba
−

−
=

.  

 

úrokynákladové
EBITkrytíúrokovéhoKoef =.  

 

 

Souhrnné ukazatele 

Vzhledem k tomu, že pro zjištění finanční stability společnosti je nutné vypočítat velké 

množství poměrových ukazatelů a že jejich interpretace může přinášet rozporuplné 



29 

názory, usilovala celá řada autorů o nalezení jediného ukazatele, který by ohodnotil 

silné a slabé stránky firmy. Souhrnné indexy mají tedy za cíl vyjádřit ekonomickou 

situaci a výkonnost podniku prostřednictvím jednoho čísla. Rozeznáváme bonitní           

a bankrotní modely, přičemž bonitní modely usilují o stanovení bonity hodnoceného 

podniku a mezifiremní srovnání a bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik 

do určité doby zbankrotuje. Tato diplomová práce využívá bankrotních modelů 

 

aktiva
ČPKZ ∗= 717,0 +

aktiva
letHV .min847,0 ∗ +

aktiva
EBIT

∗107,3 +
zdrojecizí

ZK
∗42,0 + 

          + 
aktiva
tržby

∗998,0   - Altmanův model 

 

zdrojecizí
aktivaIN ∗= 13,001 +

úrokyN
EBIT

∗04,0 +
aktiva
EBIT

∗92,3 +
aktiva
výnosy

∗21,0 + 

 +
BÚazávazkykr

OM
.

09,0 ∗  - Model IN 

 

 (5) 
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3   Analýza problému a současné situace 

 

3.1   Analýza vnějšího prostředí 
K tomu, abychom mohli začít posuzovat firmu jako takovou, je třeba se nejprve 

soustředit na prostředí, ve kterém působí. Na první pohled by se mohlo zdát, že je její 

činnost ovlivňována pouze nejbližším okolím, ale zvláště v oblasti podnikání je třeba 

brát v úvahu i činnosti s firmou zdánlivě nesouvisející. Jednou z možností, jak posoudit 

prostředí, ve kterém firma působí, je SLEPT analýza. 

 

3.1.1   SLEPT analýza 

Tato strategická analýza je pouze jednou z mnoha, které zkoumají obecné faktory 

prostředí, v němž se společnost nachází. Nejblíže má k analýze PEST s tím rozdílem, že 

pořadí a počet faktorů se mění. Název SLEPT analýzy je tedy sestaven z počátečních 

písmen zkoumaných oblastí, a sice - S(sociální), L(legislativní), E(ekonomické), 

P(politické) a T(technologické). Vzhledem k neustálému rozvoji ekonomických činností 

a prostředí, v němž se subjekty nacházejí, dochází také v oblasti teoretických poznatků 

k různým inovacím. V případě této analýzy se jedná o rozšíření další oblasti zkoumání, 

a sice o E(ekologickou), tedy SLEPTE, která bude jistě postupně nabírat na svém 

významu vzhledem k novému zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

který upravuje i daně z elektřiny, z pevných paliv a ze zemního plynu. Pro potřeby této 

diplomové práce však budeme vycházet ze základních faktorů analýzy SLEPT. 

 

3.1.1.1   Sociální faktory  

Součástí sociálních faktorů jsou demografické charakteristiky, jako např. velikost 

populace, věková struktura, geografické a etnické rozložení, dále pak makroekonomické 

charakteristiky trhu práce, zahrnující rozdělení příjmů a míru zaměstnanosti,      

sociálně-kulturní aspekty, zkoumající životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví                   
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a populační politiku, a v neposlední řadě pak dostupnost pracovní síly a pracovní 

zvyklosti. 

 

- Geografické rozmístění obyvatelstva 

Pokud pomineme výše uvedené klasické faktory, jakými je např. věková struktura či 

míra zaměstnanosti, které nejsou pro naši práci až tak podstatné, měli bychom se 

zaměřit především na geografické rozmístění obyvatelstva, kterým sledujeme 

strategické rozmístění jednotlivých poboček společnosti a především pak na data 

z oblasti stavebnictví, neboť firma získává své nové zákazníky především tam, kde 

dochází k novým výstavbám či opravám stávajících nemovitostí. 

 

Jak již bylo uvedeno, sídlí společnost v Blansku, přičemž, kromě slovenské pobočky ve 

Zvolenu, má firma na území České republiky další 3 pobočky, a sice v Praze, Plzni       

a v Opavě. Z hlediska zařazení do naší tabulky, tedy zaujímá jistou pozici v oblasti 

Střední Moravy, Prahy, Jihozápadu a v Moravskoslezském kraji. Pokud bychom měli 

postupovat podle obydlenosti jednotlivých oblastí, nabízí se jistý potenciál v nejvíce 

zalidněné části, kterou je jihovýchod, avšak vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj ani 

Vysočina nejsou považovány za nejbohatší oblasti naší země, postačí současné 

obchodní aktivity zajišťované centrálou v Blansku nebo pobočkou v Plzni. Do 

budoucna však lze v těchto oblastech hledat jistý potenciál, a to např. díky různým 

developerským projektům, které jsou v této oblasti plánovány. 

 

 
Tabulka 1 - Počet obyvatelstva ČR (k 31.12.) 

Oblast 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Praha 1 161 938 1 165 581 1 170 571 1 181 610 1 188 126 1 212 097 
Střední Čechy 1 128 674 1 135 795 1 144 071 1 158 108 1 175 254 1 201 827 
Jihozápad 1 174 471 1 175 654 1 175 330 1 179 294 1 184 543 1 194 338 
Severozápad 1 123 932 1 125 117 1 126 721 1 127 447 1 127 867 1 138 629 
Severovýchod 1 482 292 1 480 771 1 480 144 1 483 423 1 488 168 1 497 560 
Jihovýchod 1 639 422 1 640 081 1 640 354 1 641 125 1 644 208 1 654 211 
Střední Morava 1 229 880 1 228 179 1 230 129 1 229 303 1 229 733 1 232 571 
Moravskoslezsko 1 262 660 1 260 277 1 253 257 1 250 769 1 249 290 1 249 897 
Celkem 10 203 269 10 211 455 10 220 577 10 251 079 10 287 189 10 381 130 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Graf 1- Počet obyvatelstva ČR (k 31.12.) 
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Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

- Výstavba 

Při srovnání dat z oblasti stavebnictví a demografie je zřejmé, že zatímco počet obyvatel 

se mírně zvyšuje, dochází ve stavitelství spíše k útlumu, z čehož je zřejmé, že velká část 

projektů je namísto dřívějších individuálních staveb soukromých osob, spíše pod 

vedením stavebních společností, prostřednictvím tzv. domů na klíč. Zcela evidentní je 

pak nárůst nových bytů, k jejichž výstavbě dochází na základě útlumu výstavby domů či 

jejich oprav.  

 

Jednoznačně pak můžeme upozornit na neustále se zvyšující ceny v oblasti stavebnictví, 

především pak na růst finančních prostředků, které jsou této oblasti věnovány a s tím 

také související růst zisků stavebních společností. Porovnáme-li totiž požadavky na 

bydlení před několika lety a dnes, je zřejmé, že lidé si více potrpí na luxus a možnost 

výběru, který by je odlišil od ostatních, za což jsou ochotni utratit nemalé částky. 

Předmětem realizace naší společnosti tak nejsou pouze novostavby, ale také starší 

nemovitosti, které jejich majitelé hodlají zrekonstruovat. V souvislosti s neustálým 
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rozvojem průmyslové a obchodní činnosti na území České republiky, dochází také 

k růstu zájmu o naše produkty ze strany právnických osob.  

 

 
Tabulka 2 - Vydaná stavební povolení (k 31.12.) 

Rok Stavební 
povolení Nové byty Nové domy 

nebo opravy 
Cena         

(mil. Kč) 

2000 169 574 32 087 137 487 229 955 
2001 149 244 29 407 119 837 236 375 
2002 140 822 35 097 105 725 242 212 
2003 149 339 38 927 110 412 286 228 
2004 153 622 39 944 113 678 315 072 
2005 142 941 41 628 101 313 325 824 
2006 135 391 43 747 91 644 360 945 
2007 117 384 43 796 73 588 357 708 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 
Graf 2 - Vydaná stavební povolení (k 31.12.) 
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3.1.1.2   Legislativní faktory 

Předmětem legislativních faktorů je existence a funkčnost podstatných zákonných norem 

jako např. obchodní právo, daňové zákony, neregulační opatření, různá legislativní 

omezení (ekologická opatření, distribuce, …) a právní úprava pracovních podmínek, 

známá pod zkratkou BOZP, dále pak nehotová legislativa, která se však týká přímo 

činnosti dané firmy a mohla by ji do budoucna ovlivnit, a v neposlední řadě i další 

faktory, jako je např. funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva …  

 

České soudnictví jako takové, nemá bohužel mezi ostatními evropskými státy dobrou 

pověst a stížnosti u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu jsou takřka na denním 

pořádku. Jako pozitivní krok můžeme sledovat založení úřadu veřejného ochránce práv, 

jehož cílem je mimo jiné pomoci těm, kteří mají pocit, že bylo rozhodnuto v jejich 

neprospěch a také urychlit vyšetřování soudních případů. 

 

- Podstatné zákonné normy 

Vzhledem k tomu, že společnost Trido nepůsobí v žádné právně nejasné oblasti, 

připomeňme si pouze ty legislativní normy, kterých se její činnost přímo dotýká. Jelikož 

se jedná o právnickou osobu, je její činnost přesně stanovena zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodním zákoníkem, který byl již několikrát novelizován. Konkrétně v  §105-153e 

tento zákon určuje práva a povinnosti společníků, orgány společnosti, možnost změny 

společenské smlouvy, zrušení a likvidaci společnosti, její zánik, … a dále pak také 

smlouvy běžné v oblasti podnikání. 

 

S činností společnosti také přímo souvisí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který 

přesně upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, druhy pracovního 

poměru, pracovní dobu, odměňování, …dále pak zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

určující rozsah vedení účetnictví, účetní závěrku, způsoby oceňování, inventarizaci       

a uschování účetních písemností, … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

stanovující pravidla pro výpočet daně z příjmu fyzických a právnických osob a způsoby 

odepisování majetku, … zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ujasňující 

daňové subjekty, zdanitelná plnění, odpočet daně  a osvobození od daně, …a mnoho 

dalších.  
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Zcela typickým je pro oblast, ve které společnost podniká, zákon č. 71/2000 Sb.,          

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

kterým byl nahrazen stávající zákon 22/1997 Sb. a který upravuje způsob stanovení 

technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví 

nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, práva a povinnosti osob, které 

uvádějí na trh nebo distribuují takovéto výrobky, práva a povinnosti osob pověřených 

k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých 

technických norem nebo se státním zkušebnictvím, a dále pak způsob zajištění 

informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a norem… 

 

Další neméně důležitou legislativní normou, která se přímo týká činnosti firmy, je 

nařízení vlády č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky 

označované CE, které stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být 

uváděny na trh s označením CE, dále pak podmínky uvádění těchto výrobků na trh, 

evropské technické schválení, posuzování schody, ochranná opatření, podmínky 

autorizace… 

 

Činnost firmy je ovlivňována i celou řadou technických norem, jako např. ČSN EN 

60335-2-95, ČSN EN 12433-1, ČSN 12433-2 a mnoha dalšími.  

 

3.1.1.3   Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory si můžeme rozdělit na 3 skupiny, a sice základní hodnocení 

makroekonomické situace, kterým je např. míra inflace, úroková míra, rozpočtový 

deficit nebo přebytek, výše HDP, měnová stabilita a mnoho dalších, dále pak přístup 

k finančním zdrojům, tedy náklady na místní půjčky, bankovní systém a dostupnost       

a formy úvěrů, a daňové faktory, které zahrnují výši daňových sazeb, jejich vývoj, 

zatížení a cla.  

 

- Hrubý domácí produkt 

Pro názornou ukázku současné výkonnosti naší ekonomiky byl zvolen ukazatel 

Hrubého domácího produktu (HDP), který je peněžním vyjádřením celkové hodnoty 
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statků a služeb nově vytvořených v daném období a na určitém území. K jeho výpočtu 

slouží 3 různé metody, a sice produkční, která zahrnuje všechny finální výrobky            

a služby, avšak nebere v úvahu tzv. meziprodukt, dále pak výdajová, jejíž výsledek je 

součtem výdajů domácností na spotřebu, soukromých hrubých domácích investic, 

výdajů státu na nákup výrobků a služeb a čistého exportu. Poslední metodou, která je 

uvedena níže, je tzv. důchodová neboli příjmová, která měří příjmy domácností, neboť 

domácnosti jsou ve své podstatě vlastníky výrobních faktorů a součet jejich důchodů 

tedy tvoří národní důchod.  

 

 
Tabulka 3 - Hrubý domácí produkt (v mil. Kč) 

Název 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Náhrady zaměstnancům  917 939 994 681 1 064 404 1 128 979 1 202 209 1 283 174 1 382 887

Mzdy a platy  693 577 754 837 804 769 853 345 907 318 968 563 1 043 870

Sociální příspěvky zaměstnavatelů 224 362 239 844 259 635 275 634 294 891 314 611 339 017

Čisté daně z výroby a dovozu  186 908 192 595 211 465 218 729 267 233 280 289 289 876

Daně z výroby a z dovozu 247 881 257 990 268 028 286 929 331 406 352 774 368 054

Dotace (-) -60 973 -65 395 -56 563 -68 200 -64 173 -72 485 -78 178

Hrubý provozní přebytek a smíš. důchod  1 084 322 1 164 938 1 188 563 1 229 402 1 345 320 1 424 259 1 558 813

Spotřeba fixního kapitálu  451 454 477 428 491 562 508 676 537 528 553 539 571 859

Čistý provozní přebytek a smíš. důchod  632 868 687 510 697 001 720 726 807 792 870 720 986 954

Hrubý domácí produkt  2 189 169 2 352 214 2 464 432 2 577 110 2 814 762 2 987 722 3 231 576
Zdroj: Český statistický úřad 

 
Graf 3 - Hrubý domácí produkt (v mil. Kč) 
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- Měnová stabilita 

Neustále posilující česká koruna vůči americkému dolaru, ale také evropskému euru, již 

jistě nadělala vrásky nejednomu makléři a nejsou výjimkou ani podniky, které vše 

vsadily na jednu kartu, a v důsledku oslabení těchto měn museli svou činnost ukončit.  

Přestože se společnost Trido také aktivně podílí na zahraničním obchodu, jedná se 

pouze o malé procento jejích zakázek, neboť většina z nich je realizována na území 

České republiky a Slovenska. Posilování české koruny proto pouze nepřímo ohrožuje 

její zisky. Naopak je můžeme označovat z hlediska firmy za pozitivní, neboť velká část 

dodavatelů je ze zahraničí, konkrétně z Německa, a firma tudíž nakupuje, za 

předpokladu, že se ceny materiálu nemění, s nižšími náklady. 

 

 
Graf 4 - Vývoj kurzu EUR 
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- Daňový systém 

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje ekonomickou oblast společnosti, je systém 

zdanění v České republice. Přestože se daňový systém může jevit jako nestabilní, neboť 

k jeho neustálým obměnám dochází každý rok, jedná se spíše o mylný dojem. Daně 
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jako takové si totiž již dávno našly v českém zákonodárství své místo, a jsou pouze 

průběžně upravovány dle potřeb státu. Daně dělíme na přímé a nepřímé. Jejich rozdíl 

spočívá v tom, že přímé daně jsou odváděny tzv. přímo poplatníkem z jeho příjmů, 

zatímco nepřímé daně jsou uhrazeny v ceně finálních výrobků a služeb.  

 

Přímé daně 

1. Daň z příjmu - je upravována zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozlišuje 

daň z příjmu FO a PO. Zatímco v minulosti byla daňová sazba pro fyzické osoby 

rozdělena do několika daňových pásem, a k jejich změnám docházelo téměř každý 

rok, byl tento zákon letos výrazně novelizován a pro poplatníky zavedeno tzv. rovné 

zdanění ve výši 15% z tzv. superhrubé mzdy. Stejně tak i v případě daně z příjmu 

PO dochází k různým novelizacím a postupnému snižování daňové sazby, která byla 

pro r. 2008 snížena z 24 na 21%. 

2. Daň z nemovitostí – je upravována zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 

Rozlišuje 2 typy nemovitostí, a sice pozemky a stavby, a stanovuje také podmínky, 

podle nichž jsou jednotlivé nemovitosti zdaňování či osvobozeny od daně. 

Vzhledem k tomu, že společnost vlastní nemovitosti za účelem podnikání jsou jak 

pozemky, tak také stavby na nich předmětem zdanění. 

3. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí – jsou upravovány zákonem            

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Přestože se jedná o 3 různé daně, systém jejich zdanění je téměř totožný, a proto 

bývají označovány, jako tzv. trojdaň. 

4. Daň silniční – je upravována zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Vzhledem 

k tomu, že jí podléhají všechna silniční motorová vozidla určená k podnikání, 

souvisí tento právní předpis, stejně jako předchozí daně z příjmů a daň 

z nemovitostí, přímo s činností firmy.  

 

Nepřímé daně 

1. Daň z přidané hodnoty (DPH) – je upravována zákonem č. 235/2004 Sb., o dani       

z přidané hodnoty. Jak již bylo řečeno, jedná se o daň, která je vybírána 

prostřednictvím finálního výrobku či služby. I tento daňový zákon prošel k lednu 

2008 podstatnou novelizací a sice navýšením snížené sazby z 5 na 9%. Stávající 
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základní sazba zůstala zachována ve výši 19%. Stejně tak i tento zákon ovlivňuje 

činnost firmy Trido, která je plátcem DPH, neboť v minulosti její obrat přesáhl         

u 12 po sobě jdoucích měsících částku 1 mil. Kč.  

2. Spotřební daň – je upravována zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tato 

právní norma upravuje podmínky daně z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína      

a meziproduktů a z tabákových výrobků. Předmětem daně jsou produkty na území 

České republiky vyrobené či sem dovezené. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní 

velké množství firemních aut, ovlivňuje i tato daň její činnost a následně dosažený 

hospodářský výsledek. 

 

3.1.1.4   Politické faktory 

Mezi politické faktory spadá především hodnocení politické stability z hlediska formy    

a stability vlády, klíčových orgánů a úřadů, existence a vlivu politických osobností        

a politické strany u moci, dále pak politicko-ekonomické faktory, jako např. postoj vůči 

privátním a zahraničním investicím, vztah ke státnímu průmyslu a postoj vůči 

privátnímu sektoru, hodnocení externích vztahů, tedy zahraniční konflikty a regionální 

nestabilita, a v neposlední řadě i politický vliv různých skupin. 

 

Přes drobné výkyvy ve vládě, kterou byla např. letošní volba prezidenta republiky, 

můžeme českou politickou scénu označit za poměrně stabilní a neměnnou. Zvláště po 

pádu komunismu se v čele země za různé spolupráce střídají koaliční a opoziční strany, 

které se sice vyznačují ochotou spolupracovat, ale jejich primárním cílem je diktování si 

vlastních podmínek. Zatímco koalice se vyznačuje především podporou podnikání, 

zastává se opozice naopak sociálního obyvatelstva. Za jistý přínos můžeme označit 

neustále vznikající nebo se rozvíjejí politické strany, jako je např. Strana zelených, 

zaměřující se na ochranu životního prostředí, která sice v české politice působí již 

několik let, ale teprve v poslední době se dokázala výrazněji prosadit.  

 

Přestože nejvyšší hlavou státu je prezident, má pouze omezené možnosti, jak do chodu 

vlády zasahovat, a působí spíše jen jako jakási reprezentativní ikona státu. Nejvýše 

postaveným zákonem, který ovlivňuje situaci na naší politické scéně je (vedle Listiny 
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základních práv a svobod) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Ten vymezuje moc 

zákonodárnou (parlament), výkonnou (prezident a vláda), a soudní. Mimo jiné také 

charakterizuje Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku a územní samosprávu.  

 

3.1.1.5   Technologické faktory 

Součástí technologických faktorů je podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na 

tento výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, rychlost 

morálního zastarání, nové technologické aktivity a obecná technologická úroveň. 

 

Historii českého výzkumu můžeme považovat za poměrně bohatou a úspěšnou, avšak 

při srovnání se zahraničními investicemi do vývoje, máme ještě hodně co dohánět. Mezi 

nejznámější české vynálezy a objevy patří např. bleskosvod, buněčná struktura, lodní 

šroub, zákon dědičnosti, oblouková lampa, definice čtyř krevních skupin, polarografie, 

plastická trhavina semtex, či kontaktní čočky, které jsou právě důkazem neochoty či 

neschopnosti vlády podporovat vědeckou činnost. Přestože se jejich vynálezce Otto 

Wichterle dostal několikrát do sporu se státní mocí socialistického Československa, byl 

patent na výrobu měkkých kontaktních čoček prodán tehdejší vládou do zahraničí bez 

jeho vědomí a za minimální částku.  

 

Mezi nejznámější české objevy současnosti (za spolupráce se zahraničími institucemi) 

patří truvada, což je dosud nejúčinnější lék proti AIDS, který významně prodlužuje 

život pacientů, dále pak hepsera, lék proti hepatitidě B, memrec, což je počítač ovládaný 

pohybem očí, automatický přepis mluveného slova, nanospider, tedy technologie pro 

tkaní nanovláken, která se stala nenahraditelnou součástí zdravotnictví, dělení buněk při 

rakovině atd.  

 

Z pohledu společnosti Trido hrají velkou roli především novinky ze světa stavebních 

materiálů či technologií výroby, u nichž však nedochází k až tak častým změnám. 

Pozitivním trendem je jistě prodlužující se použitelnost produktů, neboť firma klade 

velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost výrobků a právě z hlediska kvality je 

vlastníkem certifikátu systému řízení kvality podle normy ISO 9001. 
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3.1.2   Porterova analýza 

Dalším z možných způsobů, jak nahlížet na podnikatelské prostředí, je Porterova 

analýza 5 konkurenčních sil. Každá z těchto sil je tím větší, čím silnější je daný 

rozhodující činitel. Jednotlivými sílami, působícími na podnik, jsou  

- hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, 

- vyjednávací síla (schopnost) dodavatelů, 

- vyjednávací síla (schopnost) odběratelů, 

- hrozba substitutů a 

- intenzita konkurenčního boje uvnitř odvětví. 

 

Primárním cílem Porterova modelu je analýza aktivnosti odvětví, které umožní 

předvídat jeho ziskovost. Jeho hlavní kritika se týká především teoretických základů     

a dále pak tvrzení, že konkurování je dynamický proces, v němž není nikdy dosaženo 

rovnováhy, přičemž neustále dochází i ke změně struktury odvětví. Ta můžeme rozdělit 

do několika skupin a sice na  

- Vytvářející se odvětví – nacházejí se v ranné, formující se fázi. Je třeba především 

pracovat na návrhu produktů a řešení technologických problémů a může se zde 

uplatnit i široká paleta strategických přístupů, neboť ještě nebyla přesně stanovena 

„pravidla hry“. 

- Rychlé trhy – jejich hlavní charakteristikou jsou překotné technologické změny, 

krátké životní cykly produktů, vstupy nových konkurentů, akvizice a fůze a stále 

nové požadavky ze strany zákazníků. 

- Zralá odvětví – můžeme je charakterizovat především zpomalením růstu. 

- Roztříštěná odvětví – jsou typická pro velké množství malých a středních firem, bez 

podstatného podílu na celkových obratech v odvětví. Chybí zde odvětvoví vůdci       

i firmy s velkým podílem na trhu.  

 

3.1.2.1   Hrozba vstupu nových konkurentů 

Při tvorbě podnikatelského plánu je jedním z kritérií výběr trhu, na kterém by firma 

chtěla působit, přičemž stávající konkurence je daná, a tedy i částečně čitelná. Pokud se 

jedná o skutečně lukrativní prostředí, je jen otázkou času, kdy se začnou na trhu 
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objevovat stále noví a noví konkurenti. Rozhodujícími činiteli z hlediska jejich vstupu 

je ekonomika rozsahu, tedy úspory v případě velkovýroby, dále pak absolutní nákladové 

výhody, spočívající ve strategii „low cost“, požadavky na kapitál, reprezentující potřebu 

investic), odlišení produktů, přístup k distribučním kanálům, právní bariéry                    

a politika vlády, očekávaná odvetná opatření a mnoho dalších.  

 

Oblast podnikání společnosti Trido, s.r.o. je ustáleným trhem, s poměrně stejně velkým 

polem působnosti jednotlivých konkurentů. Dalo by se říci, že poptávka přímo souvisí    

s rostoucí bytovou výstavbou, avšak vzhledem k tomu, že tento trend nedosahuje 

závratných hodnot, nejeví se daný trh jako dostatečně lukrativní pro nově vstupující 

konkurenty a do budoucna pravděpodobně zůstane i nadále stabilní, jako tomu bylo 

doposud. Jedinou výjimkou by snad mohla být např. chuť smluvních prodejců               

o osamostatnění se, avšak pokud působí jako zástupci nadnárodní a stabilní společnosti, 

museli by najít skutečně dobrý důvod k tomu, aby se této jistoty vzdávali.  

 

3.1.2.2   Vyjednávací síly dodavatelů 

Snad jen v případě nedokonalé konkurence, jakou je např. monopol či oligopol, se 

společnost nezaobírá otázkou, zda pro své podnikání zvolila optimálního dodavatele, 

který jí umožní mimo jiné snižovat náklady a tím dosahovat vyšších zisků. Mezi 

rozhodující faktory, které mohou ovlivňovat vyjednávací síly dodavatelů, patří 

především jejich koncentrace, diferenciace vstupů, náklady na přechod k jinému 

dodavateli, existence náhradních, neboli substitučních vstupů či důležitost objemu 

dodávek pro dodavatele. 

 

Mezi přední dodavatele společnosti Trido patří především zahraniční podniky, 

vyznačující se bohatou historií i kvalitou. I zde platí staré dobré známé přísloví, že 

kvalita něco stojí, a přestože by se jistě na trhu našly mnohem levnější náhradní díly, 

upřednostňuje vedení firmy odběry materiálů právě u zmiňovaných nadnárodních 

společností, u kterých je záruka nejen dodržení dodacích podmínek, ale především 

požadované kvality. Vzhledem k tomu, že vzájemná spolupráce trvá již několik let        

a společnost Trido tak má možnost čerpat z množstevních slev, byla by sama proti sobě, 
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kdyby za každou cenu usilovala o snižování nákladů formou nákupů levného materiálu 

především z východoasijských států. Na druhou stranu by jistě stála za úvahu i varianta, 

dle které by si společnost část svého materiálu vyráběla sama. K tomu však potřebuje 

řadu zkušeností, a pokud je se stávajícími dodavateli spokojená, není proč měnit.  

 

3.1.2.3   Vyjednávací síly odběratelů 

Odběratele můžeme označit především za cenově citlivé a mezi rozhodující faktory, 

které ovlivňují naší činnost, patří především náklady na produkt vzhledem k celkovým 

nákladům, dále pak konkurence mezi kupujícími, odlišení produktů a motivace těch, 

kteří o nákupu rozhodují. V rámci vyjednávací síly pak jejich převaha spočívá 

především v koncentraci kupujících vzhledem ke koncentraci dodavatelů, v nákladech 

na přechod k jinému dodavateli, v informovanosti odběratelů, schopnosti integrace 

s dodavateli (tzv. zpětná integrace) a v existenci substitutů. Vyjednávací sílu odběratelů 

můžeme rozdělit do několika skupin, a sice na skupinu reklamních předmětů, 

spotřebních výrobků a technických výrobků, která je příkladem naší firmy a z výše 

uvedených skupin je pro ni typická nejnižší vyjednávací síla. Platí tedy, že čím větší       

a významnější je zákazník z hlediska firmy, tím větší je jeho vyjednávací síla.  

 

Pokud pomineme několik větších firem, které jsou stálými zákazníky společnosti Trido, 

tvoří převážnou část odběratelů především noví a noví zákazníci, neboť produkty nejsou 

předměty denní spotřeby a vzhledem ke stále se zvyšující odolnosti použitých 

materiálů, dochází k menšímu opotřebení a tím také ke snižování frekvence objednávek 

u stávajících klientů. Hlavním cílem je tedy především disponovat určitou konkurenční 

výhodou a potenciálního zákazníka tak získat na svou stranu. Není jistě třeba 

připomínat, že každý zákazník by si rád stanovil cenu produktu, avšak o určité 

vyjednávací síle lze hovořit pouze v souvislosti se stávajícími zákazníky.  

 

3.1.2.4   Hrozba substitutů 

Substituty jsou zaměnitelné produkty, pro které se zákazník rozhodl vzhledem k výši 

ceny původního produktu, užitným vlastnostem, masovému zájmu apod. Rozhodujícími 
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činiteli, kteří mohou jeho chování ovlivnit, jsou především náklady na přechod 

k novému výrobku, sklon zákazníka k tomu zkoušet něco nového nebo relativní výše 

ceny substitutů.  

 

Ohlédneme-li se zpět do minulosti jsou automatická garážová vrata volným nástupcem 

garážových vrat na ruční pohon. Stejně jako existují lidé, kteří si rádi nechávají usnadnit 

svůj život a dávají tak přednost pohodlí v tom dobrém slova smyslu, stejně tak se 

najdou zástupci tradičních produktů, kteří ať už z finančních či jiných důvodů nemají tu 

možnost nakupovat a zkoušet neustále inovované produkty. Vzhledem k tomu, že v této 

oblasti stavebnictví nedochází k žádným převratným novinkám, které by inovovaly 

daný trh, lze předpokládat, že v nejbližší době nehrozí žádné větší nebezpečí v podobě 

modernějších substitutů. 

 

3.1.2.5   Intenzita konkurenčního boje 

Stávající konkurence je vedle dodavatelů a odběratelů faktorem, který ovlivňuje činnost 

podniku, působí nejen na jeho hospodaření, ale také na strategii i rozhodovací procesy 

s ním související. Mezi nejdůležitější činitele ovlivňující intenzitu konkurenčního boje 

patří především růst odvětví, rozdíly mezi produkty, koncentrace a rozmanitost 

konkurentů, nákladové podmínky, bariéry vstupu či výstupu z odvětví, …  

 

Jak již bylo uvedeno výše, pouze na trzích s nedokonalou konkurencí existuje výhradní 

právo, které má za následek takřka neomezené možnosti dané firmy. V našem případě 

jsou však síly na trhu rozděleny poměrně pravidelně a záleží pouze na každém 

konkurentovi zvlášť, jak dokáže zákazníka svou nabídkou zaujmout a získat ho tak na 

svou stranu. Primární roli zde hraje především strategie společnosti a její marketing, 

tedy způsob jakým se dokáže prezentovat navenek.  

 

3.1.3   Analýza konkurenčního prostředí  

Základním principem konkurence je soupeření, v našem případě se tedy jedná o projev 

hospodářské soutěže. Stejně jako v jiných oblastech, jsou i zde stanovena pevná 
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pravidla, za jejichž nedodržení následují případné sankce, a šanci na úspěch mají pouze 

ti, kteří v náročném prostředí obstojí. Vzhledem k tomu, že všechny firmy působící 

v oblasti dveřních systémů nabízejí podobné zboží, snaží se získat své zákazníky 

prostřednictvím nejlepší kvality a nejvýhodnějších finančních podmínek, neboť rivalita 

je zde, stejně jako v mnohých oblastech podnikání, obrovská. Hlavní konkurenty 

společnosti Trido, s.r.o. můžeme rozdělit do dvou oblastí, a to na garážová vrata            

a automatické dveře.  

 

3.1.3.1   Garážová vrata 

Hörmann 

Společnost Hörmann vznikla v Německu, její historie spadá až do 19. století                   

a momentálně je vedena již čtvrtou generací vnuků a pravnuků zakladatele firmy. Jako 

jediná z níže uvedených konkurenčních firem vyrábí své vlastní pohony. Jedná se          

o největšího dodavatele stavebních dílů v Evropě, jehož prvním výrobkem byla ocelová 

vrata. Po 2. světové válce musel být podnik prakticky znovu vybudován, přičemž 

rozhodujícím impulsem k rozvoji firmy se stala právě garážová vrata. Ta zaznamenala 

v 60tých letech takový rozmach, že firma přerostla hranice rodinného domu ve 

Steinhagenu. Ke skupině Hörmann patří společnosti jako Schörghuber GmbH, Ampfing 

(dřevěné objektové dveře), Dyna Seal (nakládací technika), Tubauto SAS, Sens               

a Garador Holdings Ltd., … Od r. 2000 působí firma také v Pekingu a o 2 roky později 

přichází i do USA.  

K podniku dnes náleží 5500 zaměstnanců, hustá síť více než 50 vlastních obchodních 

zastoupení a smluvních prodejců ve více než 30 zemích. V r. 1997 bylo založeno také 

výhradní obchodní zastoupení pro Českou republiku a v současné době vzrostl počet 

autorizovaných prodejců na cca. 140. Mezi nejvýznamnější dodávky patří především 

logistická centra jako např. Centrální sklad LIDL Brandýs n. Labem, logistické centrum 

společnosti Activa v Letňanech, budovy Miele v Uniově a společnosti Temposervis, 

nové logistické centrum ČSA Cargo na pražském letišti a mnoho dalších. Základními 

produkty společnosti jsou výklopná a sekční garážová vrata, průmyslová vrata, 

nakládací technika, domovní a bezpečnostní dveře, …(23) 
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LOMAX & Co s.r.o. 

Firma LOMAX & Co s.r.o. vznikla v r 1992 a ve svých počátcích se zabývala výrobou, 

montáží a prodejem stínící techniky. Od jara 1994 začala užívat obchodní značku 

LOMAX – Dufek Luboš a ve stejném období také rozšířila výrobní sortiment                 

o předokenní rolety, sítě proti hmyzu a garážová vrata. V r. 2000 uvedla ve spolupráci 

s firmou DOORS production spol. s r.o. do provozu válcovací trať vyrobenou na 

zakázku a jako jediní ve východní Evropě zahájili výrobu vlastních sekcí pro sekční 

garážová vrata, což jim umožňuje nejen poskytování rozumných cen v poměru k vysoké 

kvalitě, ale také pružnost a operativnost vůči přání zákazníků. Během několika let se tak 

firma LOMAX stala v oboru garážových vrat a předokenních rolet jedním z největších 

výrobců v České republice. Na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2002 v Brně pak 

jako první představili světovou novinku v podobě designu sekčních vrat s imitací dřeva 

(prostřednictvím exteriérové fólie na ocelovém povrchu sekce), čímž nastartovali trend 

v dalším vývoji designu vrat v Evropě. Od r. 2004 dochází ke sloučení obou 

spolupracujících firem LOMAX – Dufek Luboš a DOORS production spol. s r.o. ve 

firmu LOMAX & Co s.r.o.  

 

Firma je vlastníkem certifikátu ISO 9001 a každoročně se účastní různých stavebních 

veletrhů. Jak již bylo uvedeno, patří mezi její hlavní produkty rolovací, sekční                

a posuvná garážová vrata, předokenní rolety a z doplňkové výroby např. rolovací sítě, 

sítě proti hmyzu, … (26) 

 

Kružík s.r.o. 

Firma Kružík s.r.o. má více než 13letou historii a patří mezi tradiční výrobce sekčních 

garážových a průmyslových vrat. Byla založena v r. 1994, kdy dovážela a montovala 

garážová vrata z Kanady a v následujících letech rozšířila svůj sortiment o výrobky 

z Itálie, služby o montáž elektronických zabezpečovacích systému, dodávku a montáž 

těsnících límců, výrobu a montáž bran a dodávku obkladů MONOWALL. V r. 1997 

došlo k uzavření dohody o dodávkách materiálu z Itálie a Holandska, zahájení výroby 

garážových vrat a výstavby provozní budovy v Kroměříži. O 2 roky později ustoupila 

firma od ostatních aktivit ve prospěch výroby vrat, budování sítě autorizovaných 

montážních firem, zvyšování výroby a s tím související zásadní snižování cenových 
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úrovní od dodavatelů. V r. 2002 došlo k přestěhování firmy do nových 

administrativních prostor a o rok později pak k dokončení výrobních a skladovacích 

prostor o ploše 3500 m2. Z hlediska mezinárodní spolupráce byl zlomovým r. 2004, kdy 

bylo zřízeno obchodní zastoupení firmy v Německu. Následovaly pobočky na Ukrajině 

(Kyjev a Vinnitsa), které zajišťují prodej a propagaci na území SNS.  

 

Bohaté zkušenosti s výrobou a obchodem na domácím i evropském trhu řadí firmu 

Kružík s.r.o. mezi největší tuzemské producenty v tomto oboru. V posledních letech se 

stále výrazněji prosazuje i v evropském měřítku a v současnosti má již pravidelný odbyt 

v 9 evropských zemích. Garancí nejmodernější technologie výroby sekčních vrat, 

kvality systému řízení jakosti a bezpečného provozu jsou certifikáty TÜV, ISO 

9001:2000 a evropská norma EN 13241-1. Mezi základní produkty společnosti patří 

garážová a průmyslová vrata, vedlejší dveře a nakládací technika. (24) 

 

OLYMPS DOOR s.r.o. 

Firma OLYMPS DOOR s.r.o. patří k největším firmám distribuujícím sekční 

průmyslová a garážová vrata ve střední Evropě. Vznikla v r. 1996 a je členem americké 

skupiny The Olymps Group, která působí ve 13 zemích Evropy. V České republice, na 

Slovensku a v Maďarsku zastupují aktivity skupiny sesterské společnosti OLYMPS 

DOOR s.r.o., T.A. OLYMPS DOOR spol. s r.o. a OLYMPS DOOR Kft. V ostatních 

státech působí na bázi smluvních partnerů. Od r. 1995 je firma leaderem na slovenském 

trhu. Předmětem její výroby jsou garážová vrata, průmyslová a rychloběžná vrata, 

automatické závory, těsnící límce, vyrovnávací můstky, … (29) 

 

3.1.3.2   Automatické dveře 

Spedos s.r.o. 

Firma Spedos s.r.o. byla původně obchodní firmou a zabývala se dovozem různorodé 

škály výrobků pro stavebnictví. Postupem času se z ní stala významná výrobní 

společnost, s jasnou orientací a specializací, která již několik let zaujímá jednu 

z nejvyšších příček ve svém oboru nejen na domácím trhu, ale stále více směřuje se 

svou produkcí také na zahraniční trhy. Firma vznikla v r. 1991 s počáteční orientací 
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obchodního zboží na dálkově ovládaná garážová vrata a automatické dveře. O 4 roky 

později již zahájila prodej vlastních automatických dveří a založila dceřinou společnost 

Spedos SLOVENSKO s.r.o. V následujících letech rozjela i výrobu vlastních vrat           

a můstků pro průmysl, dobudovala obchodní a servisní sítě, zřídila „zelenou“ servisní 

linku nejprve v ČR a následně i na Slovensku a získala certifikát ISO 9001:2000.      

V r. 2007 založila obchodní skupinu SPEDOS, kterou tvoří Spedos s.r.o., Spedos Vrata 

a.s. a Spedos ADS a.s.  

 

V současnosti sídlí společnost ve vlastním výrobním a administrativním komplexu, 

investuje do špičkových výrobních zařízení, vlastního výzkumu a vývoje, a díky 

kvalitní a dynamické obchodní politice se úspěšně prosazuje v souboji s tuzemskými      

i zahraničními konkurenty. Mezi její hlavní produkty mimo zmiňovaných 

konkurenčních automatických dveří patří také hliníkové konstrukce, turniketové             

a karuselové dveře, garážová a průmyslová vrata, protiprůvanové vratové clony, 

vyrovnávací můstky a vratová těsnění. (34) 

 

Skupina STEKO 

Skupina STEKO je rozvíjející se řadou společností, jejichž hlavním sídlem je 

společnost STEKO spol. s r.o. v Blansku (shodou okolností ve stejné městské části jako 

společnost Trido s.r.o.). Kromě této centrály se na území České republiky nachází síť 

dceřiných společností, a to Steko Praha, Steko Pardubice, Steko HP s.r.o. Karlovy Vary, 

Steko CB s.r.o. České Budějovice, Steko HP s.r.o. Plzeň, Steko SV s.r.o. Dvůr Králové 

a obchodních zastoupení v dalších městech a má také zastoupení v podobě zahraničních 

dceřiných společností, kterými jsou STEKO AG v Curychu a STEKO Slovakia s.r.o. 

v Bratislavě. Skupina byla založena v r. 1991 a již od prvopočátku neustále prochází 

dynamickým rozvojem, který se projevuje nejen stálým zvyšováním objemu výroby, ale 

také systematickým doplňováním sortimentu nabízených služeb a produktů. Postupně 

dochází také k rozšiřování obchodních vztahů i do dalších evropských zemí.  

 

STEKO je členem Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory česko-švýcarké, 

přičemž v obou těchto komorách jsou zastoupeni v jejich vedení. Základními produkty 

skupiny jsou automatické dveře, brány, průmyslová a garážová vrata, bezpečnostní, 
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protipožární a balisticky odolné systémy, teplovzdušné dvouplášťové krby, krbové 

vložky, krbová kamna, zařizování supermarketů a hypermarketů, … (35) 

 

Bottling s.r.o. 

Firma Bottling s.r.o. působí na trhu již od r. 1993 a na území České republiky je 

výhradním zástupcem společnosti MANUSA, která dodává systémy pro výrobu 

automatických dveří do více než 50 zemí světa. Provozovna sídlí v Mikulově, odkud 

tým pracovníků zajišťuje plnou podporu pro výrobu, dodávku, montáž a servis po celém 

území ČR. Největší důraz je kladen na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost, přičemž firma 

nabízí komplexní a flexibilní služby s cílem uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. 

Součástí nabídky služeb je také záruční a pozáruční servis, přičemž záruční lhůta na 

pohony automatických dveří je nastavena na 4 roky, na pohony privátních garážových 

vrat na 5 let a jejich bezpečnou funkci dokonce na 10 let. Všechny výrobky firmy 

Bottling splňují platné Evropské normy. Mezi hlavní produkty společnosti patří 

automatické dveře, brány a závory, průmyslová a privátní garážová vrata, … (15) 

 

Besam, spol. s r.o. 

Firmu Besam založil v r. 1962 Bertil Samualsson ve švédském městě Landskrona           

a původně byla zaměřena na automatické dveřní pohony křídlových dveří pro 

prosperující sektor zdravotnictví. O 7 let později byla zahájena výroba posuvných dveří 

a došlo k expanzi i do dalších segmentů trhu. V r. 1974 vstoupila společnost na 

americký trh, kde koupila podnik poskytující servis pro všechny značky automatických 

dveřních systémů, následně došlo k rozšíření nabídky také o karuselové dveře a získání 

certifikátu kvality ISO 9001. V r. 1993 dosáhl poprvé roční objem prodeje 100 milionů 

amerických dolarů a v následujících letech společnost nejen expandovala, ale také 

založila dceřiné společnosti, a to v Austrálii a v Číně (Peking, Šanghaj a Suzhou).      

V r. 2002 převzala Besam přední světová zámečnická společnost ASSA ABLOY AB, 

která se o 3 roky později opět rozrostla a byla přejmenována na ASSA ABLOY 

Entrance Systems Group. Mezi hlavní produkty společnosti patří automatické dveřní 

systémy, obloukové posuvné dveře, balanční a karuselové dveře, pohony, vstupní 

systémy, … (14) 
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3.1.4   Dodavatelé 

K tomu, aby mohla společnosti Trido rychle a kvalitně zpracovávat veškeré objednávky 

je třeba především výborných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na českém trhu 

bohužel zatím neexistuje firma, která by dokázala uspokojit náročné spektrum 

požadavků, a proto jsou všechny výrobní díly nakupovány ze zahraničí, především 

z Německa, Holandska, Itálie, Slovenska … Vzhledem k zesilující se moci a nástupu 

východoasijských států lze ovšem předpokládat, že velká část materiálu je právě tohoto 

původu. 

 

Metecno Bausysteme GmbH. 

Jedná se o dceřinou společnost italské Metecno Group, která je celosvětově hlavním 

producentem spojovacích elementů. Metecno Bausysteme GmbH je zodpovědná za 

servis ve střední a východní Evropě. Jejich výrobní hala v Jena-Blankenhain byla 

zřízena až v r. 1994, ale v oblasti prodeje a služeb se pohybují již více než 30 let. Jedná 

se o kontinuální rostoucí podnik, který ve stavebním průmyslu vyniká především 

vysocekvalitními produkty a servisem. Centrální poloha německého závodu slouží při 

optimalizaci logistiky ve střední Evropě. Mezi hlavní produkty společnosti patří střešní 

a stěnové prvky, chladicí systémy, protipožární prvky, zvuková izolace a stavební 

panely. (27) 

 

SOMMER - Antriebs- und Funktechnik GmbH 

Firma byla založena v r. 1980, své produkty původně prodávala pod značkou 

Egrotronik a o pět let později vyvinula svůj první pohon garážových vrat. Má pobočky 

téměř po celém světě a v současnosti se jedná o jednoho z největších producentů 

vysocekvalitních pohonů garážových, otočných a posuvných vrat, pohonů žaluzií           

a markýz a stejně tak dálkových ovladačů pro domácí automaty v Evropě. Velký důraz 

klade především na kvalitu a dokonalý servis produktů, které jsou na trh dodávány 

prostřednictvím dealerské sítě, přičemž 70% odbytu je určeno na export.  Od r. 1995 je 

firma vlastníkem certifikátu ISO 9001. (33) 
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Flexi-Force Group B.V. 
Jde o zcela samostatný, nizozemský podnik s dceřinými společnostmi v Maďarsku, 

Španělsku a Číně. Založil ho v r. 1980 Frans Meijer původně jako velkoobchod 

průmyslovými komponenty. O 10 let později začíná produkovat vlastní výrobky             

a expandovat do Maďarska. Mezi její hlavní produkty patří zkrutné pružiny, ocelové 

profily, ohyby a kompletní sady kování. Prostřednictvím svých poboček usiluje 

především o plnění přání zákazníků flexibilním způsobem a nabídkou širokého 

sortimentu nejen standardních ale také specifických výrobků. (21) 

 

PORTALP 

Portalp je rodinná firma, která byla založena roku 1962. Ředitelství celé skupiny je 

umístěno ve Fontaine v Grenoblu a jedná se o největšího francouzského výrobce           

a vůdce na daném trhu. Má širokou síť poboček, pokrývajících území celé Francie, 

přičemž jde o více než 20 kanceláří s 300 zaměstnanci, a dceřiné firmy společnosti 

spolu s jejich distributory pokrývají téměř všechny Evropské země. Skupina Portalp se 

rozšiřuje dále do Východní Evropy, na Střední Východ, do Asie a za moře a dosáhla tak 

svého zastoupení již ve více než 35 zemích po celém světě. Díky neustálým investicím 

do výzkumu a vývoje je společnost zaměřena na výkon, spolehlivost a design svých 

produktů. Distribuuje široké spektrum automatických dveří, které jsou oceňovány 

architekty pro svůj design a jednoduchou integraci. Rozdílné modely z nabízeného 

sortimentu jsou ideálním řešením pro všechna stavební odvětví. V roce 2003 získal 

Portalp certifikát ISO 9001/2000. Celý jeho sortiment vyhovuje EC standardům             

a evropským direktivám bezpečnosti a specifickým standardům některých zemí 

(schválení TÜV). (31) 

 

GfA   

Firma GfA (Gesellschaft für Antriebstechnik) vznikla v r. 1954 v Düsseldorfu jako 

první dodavatel bezpečnostních šnekových převodů s integrovaným uchopovacím 

zařízením a již delší dobu udává standardy ve svém oboru. V současnosti prodává pod 

značkou Elektromaten® více než 100 tisíc jednotek ročně a dosahuje spolehlivosti 

dodávek více než 99%. Je vlastníkem certifikátu DIN EN ISO 9001:2000, který 

zaručuje vysokou kvalitu produktů. Hlavními pilíři firemní politiky je kvalita                 

a spolehlivost, přičemž neustálé zlepšování výrobků je zárukou maximální bezpečnosti, 
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přesnosti a technologické úrovně. GfA vyrábí a dodává elektro zařízení, pohony a jejich 

technické příslušenství, ovládací zařízení vrat a bran, mechanismy, šnekové převody, 

pohony vrat, zajišťovací zařízení, … (22) 

 

3.1.5   Odběratelé 

Odběrateli společnosti Trido s.r.o. jsou jak fyzické, tak i právnické osoby v tuzemsku     

i zahraničí. Výjimkou nejsou ani neustále se rozvíjející developerské firmy, jejichž 

předností jsou několikanásobné a ve většině případů totožné objednávky, které 

usnadňují vyřízení a realizaci. Většina zákazníků je získávána díky pravidelné účasti na 

evropských veletrzích, prostřednictvím kampaní v rádiu nebo formou pronájmu 

reklamních ploch. Nezřídka se také stává, že potenciální zákazníci přichází 

s doporučením od svých známých či na základně předchozí zkušenosti. Společnost si 

tak cení nejen nově příchozích, ale také stávajících klientů, jejichž zúžený seznam je 

uvedený níže.  

 

Česká republika  
Česká národní banka 

Sídlí v Praze Na Příkopě, je centrální bankou České republiky a současně nejvyšším 

orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Byla zřízena na základě Ústavy    

a řídí se zákonem o České národní bance a dalšími právními předpisy.  Hospodaří jako 

samostatný, veřejnoprávní subjekt, nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada, která 

se sestává z guvernéra, 2 viceguvernérů a 4 vrchních ředitelů, přičemž všechny tyto 

členy jmenuje prezident republiky na šestileté období. Jejím hlavním cílem je péče         

o cenovou stabilitu, a sice udržování nízkoinflačního prostředí v ekonomice, a rovněž 

podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády. Předpokladem účinnosti měnových 

nástrojů je její nezávislost. ČNB tedy určuje měnovou politiku, vydává bankovky          

a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad 

bankovním sektorem, kapitálovým trhem, … Předmětem činnosti firmy Trido byly 

vstupní karuselové dveře s mosazným obkladem, umožňující řízený přístup osob. (18) 

 

 



53 

ČEZ Mělník 

Akciová společnost ČEZ je českou elektrárenskou společností, která byla založena       

6. května 1992 Fondem národního majetku České republiky. Vznikla jako jeden 

z nových subjektů z majetkové podstaty Českých energetických závodů a více než 30% 

akcií společnosti prošlo první a druhou vlnou kuponové privatizace. Jejím hlavním 

předmětem činnosti je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační 

soustavy, současně se také zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Skupina ČEZ 

je v současnosti nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní 

Evropy a patří do evropské desítky největších energetických koncernů. Součástí této 

skupiny jsou také distribuční firmy v Bulharsku a Rumunsku, elektrárny v Polsku, 

dceřiné společnosti v Srbsku, Kosovu, … Elektrárna Mělník se původně sestávala ze      

3 technologických celků a ze všech výroben ČEZ je nejblíže Praze. Předmětem výroby 

zde byla pro společnost Trido rolovací vrata v rozsahu celého energetického závodu. 

(17) 

 

UniCredit Bank Czech Republic a.s.  

Tato společnost zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007, a to vznikem 

integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank 

a Živnostenské banky. Jedná se o silnou a rychle se rozvíjející banku, která nabízí 

širokou škálu produktů pro firmy i privátní zákazníky. Je jednou z nejsilnějších bank na 

trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate 

Finance a mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního 

financování. Jde o silnou a výkonnou evropskou banku s dominantním postavením ve 

střední a východní Evropě. Původní Živnostenskou banku můžeme směle označit za 

předního odběratele společnosti Trido, neboť měla možnost realizovat vstupní dveře ve 

více než 2 desítkách poboček této finanční instituce. (37) 

 

Za další významné klienty firmy Trido na českém trhu můžeme označit Obchodní          

a servisní centrum MERCEDES BENZ Praha-Chodov, Nejvyšší kontrolní úřad v Praze, 

Parlament ČR a obchodní řetězce MAKRO A GLOBUS. 
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Slovensko  
RENAULT TRUCKS CENTER Zvolen 

Počátkem historie sítě RENAULT TRUCKS můžeme označit r. 1894, kdy byl 

Mariusem Berlietem připraven a zrealizován jednoválcový motor, poté sestaveno první 

vozidlo na naftu a následně první kamion. Postupně došlo k založení hromadné výroby 

a v r. 1919 se Marius Berliet spojil s Louisem Renaultem, aby vybudovali vlastní 

automobilovou skupinu, která po řadě změn a fúzi v r. 1978 získala jméno Renault 

Véhicules Industrie. Od r. 2001 je Renault součástí skupiny Volvo a o rok později 

přijímá celosvětové nové obchodní jméno Renault Trucks. Předmětem činnosti firmy 

Trido zde byly průmyslové brány. (32) 

 

Pivovar Šariš 

Pivo bylo v oblasti Šariše vařeno pravděpodobně už v dobách raného středoveku a první 

várka piva v nověvybudovaném pivovaru byla uvařena v r. 1967. Závod se v prvních 

letech svého úspěšného působení stal největším slovenským pivovarem a současně 

největším vývozcem piva. Přímo v areálu vlastnil sladovnu, výrobu nealko nápojů         

a závodní dopravu. V 90. letech byl pivovar privatizován a i nadále působil 

v podmínkách volného trhu. Rozhodujícím momentem v historii dalšího vývoje firmy 

byl vstup jednoho z největších hráčů na světovém trhu piva společnosti SABMiller, 

která přispěla ke sloučení společností Šariš a Topvar v r. 2007 pod společnou značku 

Pivovary Topvar, a.s. Předmětem výroby byla tentokrát průmyslová vrata expedičních 

skladů, a to hned v několika pobočkách, jako např. Bratislava, Žilina, Zvolen, … (30) 

 

Letiště M.R.Štěfánika Bratislava 

V r. 1923 byla zahájena první pravidelná linka z Prahy do Bratislavy, přičemž 

s přípravou výstavby budovy letiště se otálelo až do r. 1947. V následujících 20 letech 

byl vybudován dnešní terminál pro cestující s příslušným přednádražím a novým 

komunikačním systémem, byla rozšířena odbavovací plocha a z původní terminál byl 

přestavěn pro potřeby Letky ministerstva vnitra SR. Od r. 1993 nese letiště jméno po 

výše uvedeném významném slovenském politikovi, vědci, diplomatovi a generálovi. 

Areál i jeho okolí prochází neustálými změnami, přičemž 5. května 2004 dochází 

k transformaci původně příspěvkové organizace Slovenská správa letísk na akciovou 
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společnost Letovisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava. Současně dochází 

k neustálým přípravám vstupu Slovenské republiky do tzv. Schengenského prostoru. 

Úkolem firmy Trido zde byla výroba a montáž protipožárních automatických 

posuvných dveří v areálu celého letiště. (25) 

 

Dalšími významnými klienty jsou na území Slovenské republiky Rooseveltova 

nemocnice v Banské Bystrici, a dále pak společnosti INVESTEX a.s. Zvolen                 

a GENERALINVEST s.r.o. Prievidza.  

 

Zahraničí 
Ze zahraničí stojí jistě za zmínku ruská banka IIP, polský NIKE, Velvyslanectví ČR 

v Německu a v Norsku, ukrajinská společnost FAKRO, anebo vzdálenější 

EUROSOUND v Mongolsku či Velvyslanectví v Jižní Korei. 

 

3.2   SWOT analýza 
slouží k nejjednoduššímu určení konkurenčních výhod firmy a k identifikaci klíčových 

vnitřních faktorů, které představují její silné a slabé stránky, a vnějších faktorů, 

ovlivňující její příležitosti a hrozby. V případě naší společnosti tedy rozlišujeme  

 
Tabulka 4 - SWOT analýza 
S (strenght = síla) W (weakness = slabost) 

- kvalita a servis 

- rostoucí zisk 

- zkušený a kvalifikovaný personál 

- výroba na zakázku 

- marketing a propagace 

- vysoká doba obratu pohledávek 

- sezónnost 

O (opportunity = příležitost)  T (threat = hrozba)  

- rostoucí trh 

- vstup do Schengenského prostoru 

- stále se zvyšující životní úroveň  

- postupně snižující se DPPO 

- růst konkurence 

- nízké bariéry vstupu do odvětví  

- nestálé vládní prostředí 
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Na základě této analýzy tedy můžeme říci, v čem spočívá hlavní opora firmy, a kterým 

nedostatkům je naopak třeba předcházet. Za její hlavní silné stránky můžeme označit 

kvalitu, servis a kvalifikovaný personál avšak na druhou stranu je ohrožována 

především rostoucí konkurencí. Firma si je dobře vědoma svých příležitostí na trhu, 

jejichž prostřednictvím usiluje o minimalizaci slabých stránek, jakou je např. sezónnost. 

Stejně tak by měla usilovat také o nápravu své další slabosti, kterou je marketing a 

propagace, vzhledem k tomu, že rostoucí trh s bydlením a především zvyšující se 

životní úroveň jí nabízejí větší šance pro uplatnění. Prostřednictvím snižující se sazby 

daně z příjmu právnických osob roste zisk, jehož je možno využít ke svému dalšímu 

rozvoji. 

 

3.3   Finanční analýza společnosti 
K tomu, aby firma mohla realizovat svůj podnikatelský záměr, je třeba nejen stanovit si 

cíl, kterého chce dosáhnout, ale také umět zhodnotit stávající situaci a předpovědět její 

možný vývoj do budoucna. Pro tento účel se nám nabízí velké množství analýz, které 

porovnávají stavy jednotlivých ukazatelů a poskytují tak důležité informace, nejen 

z finanční ale také z provozní oblasti.  

 

3.3.1   Analýza soustav ukazatelů  

Jedná se o analýzu, která hodnotí celkovou situaci společnosti a v obou případech bylo 

použito bankrotních modelů, odvozených na základě hodnocení skutečných dat. Ta byla 

získána z velmi rozsáhlého souboru podniků, což vede k omezené vypovídavosti obou 

indexů. 

 

 
Tabulka 5 - Altmanův index  

2002 2003 2004 2005 2006 
2,7710 2,6430 2,9071 2,5062 3,0064 

 

Tento index byl vytvořen v r. 1968 prof. Edwardem Altmanem a původně označován 

jako tzv. diskriminační analýza, která měla dokázat předpovědět finanční krach firmy      
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a pracovala pouze se dvěma ukazateli, a to rentabilitou vlastního kapitálu a 

koeficientem úrokového krytí. Postupně byl několikrát přepracován a doplňován a podle 

současné verze se naše společnost nacházela v letech 2004 a 2006 ve skupině finančně 

silných podniků. Naproti tomu byl tento ukazatel v ostatních letech spíše kolísavý a 

firma „spadala“ do oblasti tzv. šedé zóny, kam se řadí také většina společností, které 

mají jisté finanční potíže. Není však třeba se znepokojovat, neboť finanční bankrot je 

definován hranicí 1,2 a je tedy zřejmé, že si společnost i v těchto letech udržovala svou 

výhodnou pozici. Do budoucna lze očekávat, že trend bude spíše rostoucí, firma se opět 

vyhoupne za hranici indexu 2,9 a znovu tak zaujme pozici finančně silné a zdravé 

společnosti.  

 

 
Tabulka 6 - Index IN01  

2002 2003 2004 2005 2006 
2,3301 1,1731 1,7959 1,2064 2,3673 

 

Dle výsledků indexu manželů Neumaierových se společnost tentokrát nacházela 

v oblasti šedé zóny (definované hranicí 0,75 – 1,77) pouze v letech 2003 a 2005, kam 

spadá i většina podniků naší ekonomiky. V ostatních letech se řadila mezi finančně silné 

a zdravé společnosti a vzhledem k tomu, že index IN01 byl odvozen od Altmanova 

indexu a přizpůsoben poměrům v českých zemích, dá se předpokládat, že má lepší 

vypovídací schopnost.  

 

U obou indexů je také možno si všimnout rozdílných přístupů při jejich tvorbě a výběru 

jednotlivých ukazatelů. Přestože u obou indexů dosáhla společnost nejvyšších hodnot 

v roce 2006, byl předcházející vývoj zcela odlišný - zatímco dle prvního indexu byla 

společnost v roce 2004 finančně silnější než v roce 2002, je tomu u druhého indexu 

zcela naopak. Obě metody se také jednoznačně rozcházejí v případě určení jednoznačně 

nejslabšího roku ve sledovaném období.  
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3.3.2   Analýza stavových ukazatelů  

3.3.2.1   Rozvaha 

Dle údajů získaných z ekonomického oddělení se jedná o společnost, která za poslední 

rok vzrostla o 17,3%. Podléhá auditu, neboť splnila 2 ze 3 základních podmínek, a to 

více než 50 zaměstnanců (v současnosti už překročila hranici 100), suma jejich aktiv 

(pasiv) je vyšší než 40 milionů – v našem případě 80.724 tisíc a celkový obrat přesáhl 

80 milionů. 

 

 

Aktiva 

Jedná se o kapitálově lehkou společnost, neboť oběžná aktiva tvoří 72,7 % celkových 

aktiv (v předchozím roce 72,1%).  

 

Dle pohledávek za upsaný vlastní kapitál lze usoudit, že společnost funguje již více než 

na 2 roky, neboť jsou zcela splaceny. Celkově je však dle VZZ starší než 7 let, protože 

zřizovací výdaje je možno odepisovat 5 let a tato částka je v našem případě nulová. 

 

Dlouhodobý majetek tvoří 25,7% celkových aktiv (v předchozím roce 26,3%) a došlo 

tedy k jeho mírnému poklesu. Největší podíl tvoří DHM (99,3%), následován DFM, 

DNM má nulovou hodnotu. 

 

- z DNM vlastní společnost pouze software, který je však již zcela odepsán, a je tedy 

starší než 1,5 roku, neboť dle zákona o dani z příjmu je odepisován 36 měsíců. Má 

pouze malou hodnotu a není pravidelně modernizován, tudíž je zřejmé, že se 

nejedná o high-tech firmu, a je potřebný pouze pro běžné účely podnikání. 

Společnost nemá žádná ocenitelná práva, goodwill, ani nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje a provozuje tedy činnost, která není specifická ničím, na co by 

vlastnila patent. Stejně tak i jiný DNM a nedokončený DNM má nulovou hodnotu 

a lze předpokládat, že neplánuje žádnou změnu v této oblasti.  
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- z DHM vlastní společnost stavby (80,6%), SMV (14,3%), nedokončený DHM 

(3,6%) a pozemky.  

- přestože pozemky mají nízkou hodnotu, nelze přesně určit jejich velikost, neboť 

se jedná o historickou cenu (společnost je zakoupila na konci r. 2001, od té doby 

došlo k několikanásobnému navýšení jejich ceny, a lze soudit, že jsou pro 

podnikání dostačující) 

- stavby tvoří největší podíl DHM a dochází k jejich nárůstu o 12,4%, z čehož 

plyne, že je společnost modernizuje. Jedná se o relativně novou budovu, neboť 

je odepsána přibližně ze 13,3%. Je zřejmé, že nejde o žádný produktovou, neboť 

na to mají stavby příliš malou hodnotu.  

- u SMV došlo taktéž k nárůstu, ale pouze ve výši 3,1% a vzhledem k tomu, že 

jsou již z téměř 80% odepsány, je zřejmé, že je společnost pouze modernizuje     

a nejedná se o výrobu, která by byla náročná na nejnovější technologie  

- nedokončený DHM vzrostl ze 17 tisíc na 745 tisíc, a vzhledem k tomu, že není 

uveden ve VZZ pod aktivací, může jít o vlastní projekt společnosti, který ještě 

nebyl zkolaudován, nebo o zakázku u cizí firmy. Došlo k velkému nárůstu 

v řádu několika set procent, což nasvědčuje modernizaci DHM. 

 

- DFM tvoří pouze 0,7% DM, má v průběhu posledních let stále stejné složení, není 

s ním tedy obchodováno a svědčí o tom, že společnost je matkou nebo vlastní 

dlouhodobé CP 

- podíly v ovládaných a řízených osobách tvoří 95,2% DFM, přičemž jejich 

hodnota se v čase nemění, a jsou tady důkazem toho, že je společnost matkou.  

- podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem tvoří zanedbatelnou 

položku dlouhodobého majetku společnosti. Za zmínku jistě stojí fakt, že do této 

účetní skupiny spadají CP tvořící 20-50% společnosti, avšak vzhledem k tomu, 

že hodnota vlastněných CP je pouze 7000 Kč, může se jednat o CP, které byly 

získány již dávno v minulosti a postupně dochází k jejich prodeji, nebo               

o tzv. zlaté akcie. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, tvoří oběžná aktiva 72,7% celkových aktiv a jedná se                 

o kapitálově lehkou firmu. Lze tedy předpokládat, že neprodukuje v žádném z odvětví 
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těžkého průmyslu a věnuje se oboru se snazší výrobou či službám. Meziročně došlo k  

nárůstu oběžných aktiv o 18,5% a jejich největší podíl tvoří krátkodobé pohledávky, 

následovány zásobami, krátkodobým finančním majetkem a časovým rozlišením. 

Dlouhodobé pohledávky mají nulovou hodnotu. Tato struktura byla i v předchozím roce 

a vzhledem k velkému podílu krátkodobých pohledávek můžeme firmu označit za ne 

příliš efektivní. 

- zásoby tvoří druhou největší položku oběžných aktiv, a to 33,9% (v předchozím 

roce 35,4%) a došlo tedy k jejich mírnému poklesu. 

- největší podíl na zásobách má materiál, který tvoří 86,5% a přestože došlo 

k jeho mírnému nárůstu, tvořil v předchozím roce 93,3% zásob. Z tohoto podílu 

lze soudit, že se skutečně jedná o výrobní firmu. Vzhledem k tomu, že volba 

způsobu oceňování materiálu je zcela v její režii, nemusel být nutně nakoupen 

nový materiál, ale mohlo pouze dojít k jeho přecenění nebo ke zvýšení ceny 

v rámci inflace. Hodnota materiálu v tomto případě narostla o 5,4%, což je výše 

než hladina inflace, a jedná se skutečně o nákup nového materiálu, neboť trh 

s bydlením neustále roste a společnost meziročně přijímá nové zakázky. 

V porovnání se spotřebou materiálu a energie z VZZ nám materiál vystačí na 

necelé 2 roky, což lze považovat za průměrný stav v ČR. Oproti předchozímu 

roku došlo k poklesu tohoto ukazatele, což dokazuje, že společnost lépe 

hospodaří s náklady na zásoby. V porovnání s tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb z VZZ by tyto náklady měly být vráceny do 16 měsíců. I zde je 

oproti minulému roku zaznamenán pokles této hodnoty, což opět nasvědčuje 

tomu, že společnost lépe hospodaří se svým majetkem.  

- Nedokončená výroba a polotovary jsou druhou položkou zásob, tvoří 13,5%    

a oproti předchozímu roku došlo k jeho 100% nárůstu. Společnost si tedy zřejmě 

sama vyrábí materiál, který pro svou činnost potřebuje a není běžně k dostání 

nebo jsou náklady na jeho pořízení příliš vysoké, a vlastní výroba je pro ni tedy 

levnější.  

- Společnost nevlastní žádné výrobky, z čehož lze usuzovat, že vyrábí a dodává 

metodou just-in-time. Nevznikají jí tedy žádné zbytečné náklady na skladování   

a výrobky jsou přímo z výroby dodávány a instalováno zákazníkovi. 
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- Součástí rozvahy nejsou ani žádné zvířata, z čehož je zřejmé, že se nejedná       

o zemědělskou výrobu ani o objekt, který by musel být střežen hlídacími psy 

- Stejně tak neeviduje společnost ani žádné zboží, což znamená, že byla založena 

výhradně za účelem výroby, nikoliv obchodování, a nemá ani žádné poskytnuté 

zálohy na zásoby, tady se svými dodavateli má dobré vztahy a nemusí za 

materiál platit předem. 

 

- Dlouhodobé pohledávky mají nulovou hodnotu. Společnost tedy nejenže 

neposkytuje dlouhodobé obchodní úvěry, ale navíc je přísnou matkou vůči svým 

pobočkám.  

 

- Krátkodobé pohledávky tvoří největší položku oběžných aktiv, a to 53,7%            

(v předchozím roce 50%) a došlo tedy k jejich mírnému navýšení. Ve srovnání 

s předchozím rokem došlo k celkovému nárůstu o 27,1%. 

- Největší podíl mají na krátkodobých pohledávkách pohledávky z obchodních 

vztahů, které tvoří 93,7% (v předchozím roce 93,5%). Součástí těchto 

pohledávek jsou také korekce ve výši 425 tisíc – jedná se pravděpodobně           

o odpis nedobytné pohledávky, v důsledku např. zkrachovalého odběratele. 

V porovnání s tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb z VZZ jsou tyto 

pohledávky splaceny za 2,2 měsíce (v předchozím roce 2,3 měsíce), což 

můžeme označovat za pozitivní trend, a vzhledem k tomu, že doba splatnosti 

pohledávek je kratší než doba splatnosti závazků, je zřejmé že společnost si 

udržuje pozici dlužníka. Celkově lze říci, že doba splatnosti pohledávek je příliš 

dlouhá, neboť v českých podmínkách bývá stanovena na 14 dní až 1 měsíc.  

- Stejně jako je tomu v případě dlouhodobých pohledávek, ani zde nemá 

společnost žádné pohledávky vůči ovládajícím a řídicím osobám, z čehož lze 

soudit, že je přísnou matkou.  

- Oproti loňskému roku nemá ani žádné daňové pohledávky vůči státu, které 

měly hodnotu 194 tisíc – pravděpodobně se jednalo o vrácení DPH. 

- V průběhu roku došlo k poklesu krátkodobých poskytnutých záloh o 20%,      

u kterých však nelze přesně určit, o co se jedná. 
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- Změnou oproti loňskému roku je účtování o dohadných účtech aktivních ve 

výši 771 tisíc, kdy pravděpodobně došlo k nějaké nenadálé události a společnost 

očekává její úhradu od pojišťovny nebo.  Může se také jednat o předpis náhrady 

škody vůči osobě v této výši. 

- V evidenci jsou vedeny také jiné pohledávky, které oproti loňskému roku 

poklesly o 3,2% - může se jednat např. o jinou obchodní zvyklost. 

 

- Krátkodobý finanční majetek tvoří 12,4% oběžných aktiv (v předchozím roce 

14,6%) a celkově došlo k jeho nárůstu o 0,7%, což bychom mohly označit za 

pozitivní trend. Podíl na oběžných aktivech je však poměrně vysoký a může se 

jednat o neznalost firmy o vhodnějších investicích, přípravu na tunel či akvizici, 

protože potřebují hotovost, nebo o pouhé rozšíření aktiv. 

- Hotovostní peníze poklesly více než 5x a tvoří 2,8% krátkodobého finančního 

majetku (v předchozím roce 15,3%). Při srovnání s pohybem peněz na 

bankovním účtu je zřejmé, že došlo k jejich převodu z pokladny.  

- Naopak peníze na účtu v bance vzrostly o 15,5% a tvoří 97,2% krátkodobého 

finančního majetku (v předchozím roce 84,7%). Jde o pozitivní trend, neboť 

peníze v bance přinášejí společnosti vyšší (ačkoliv pouze malý) zisk. 

- Společnost nevlastní žádné krátkodobé CP a podíly, což potvrzuje, že se jedná 

o českou firmu, které s nimi neumí obchodovat.  

 

- Společnost eviduje také časové rozlišení, které tvoří 2,2% oběžných aktiv               

(v předchozím roce 2,3%) a došlo k jeho mírnému nárůstu o 11,3%. 

- Náklady příštích období tvoří v tomto roce celou hodnotu časového rozlišení, 

oproti loňskému roku došlo o nárůst o 65,7% a pravděpodobně se jedná               

o reklamu, pronájem, leasing, vědu a výzkum nebo nedokončenou výrobu 

dlouhodobého majetku.  

- V loňském roce společnost evidovala také příjmy příštích období, které tvořily 

32,8% časového rozlišení. Pravděpodobně se šlo o peníze, které byly očekávány 

ještě týž rok, ale společnost je dostala až po novém roce, což může souviset se 

zmiňovanými problémy se splatností pohledávek. 
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Pasiva 

Společnost je ze 44% financována z vlastních zdrojů (v předchozím roce 35,6%). 

Přestože došlo k jeho navýšení, společnost i nadále využívá možnosti finanční páky       

a prostřednictvím cizích zdrojů tak snižuje svůj daňový základ.  

 

Vlastní kapitál – došlo k jeho nárůstu o 44,7%, což odpovídá zmiňovanému zvýšení 

koeficientu samofinancování, neboť celkově vzrostla společnost o 17,3%. Největší podíl 

tvoří výsledek hospodaření z minulých let, následuje výsledek hospodaření běžného 

účetního období, základní kapitál a rezervní fondy.  

 

- Základní kapitál společnosti je ve výši 100 tisíc, což souvisí s tvrzením, že 

společnost je starší než 5 let, neboť k zákonnému navyšování základního kapitálu ze 

100 na 200 tisíc došlo na přelomu roku 2002/2003. Tvoří 0,3% vlastního kapitálu    

(v předchozím roce 0,4%) a rezervní fond již dosáhl své předepsané výše. 

Společnost v předchozích letech neprovedla žádné změny základního kapitálu ani 

nevlastní žádné vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, což potvrzuje, že se 

nejedná o akciovou společnost.  

 

- Společnost neeviduje žádné kapitálové fondy, tedy nemá žádné emisní ážio 

(nejedná se o a.s.), nemá žádné ostatní kapitálové fondy, tedy neprovádí činnost, 

na kterou by mohla získat dotace a v posledních 2 sledovaných letech nedošlo 

k přecenění majetku a závazků ani přeměně.  

 

- Zákonný rezervní fond nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku - rezervní fond 

je ve výši 10 tisíc, což je 10% z vlastního kapitálu. Vzhledem k tomu, že s.r.o. mají 

povinnost tvořit zákonný rezervní fond každoročně z 10% hospodářského výsledku 

až do dosažení výše 5% základního kapitálu, je jeho výše v našem případě 

dvojnásobná. Statutární a ostatní fondy mají nulovou hodnotu a společnost si tedy 

jejich prostřednictvím nevytváří skryté rezervy.  

 

- Výsledek hospodaření minulých let má největší podíl na vlastním kapitálu, a to 

66% (v předchozím roce 89,3%) a došlo k jeho navýšení o 6,9%. Jedná se o skryté 
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rezervy, o kterých společnost prozatím nerozhodla, na co je použije. Vzhledem k tak 

vysoké částce lze předpokládat, že nic nevyplácí, a snaží se uměle navýšit svou 

bonitu, aby mohla požadovat např. další úvěr.   

 

- Výsledek hospodaření běžného účetního období tvoří 33,7% vlastního kapitálu    

(v předchozím roce 10,3%) a došlo k jeho téměř 5ti násobnému navýšení. 

V předchozím roce byl výsledek hospodaření u běžného účetního období přesunut 

celý do nerozděleného zisku, což koresponduje s tvrzením navyšování bonity. 

Společnost se pravděpodobně snaží udržovat dojem majetné firmy a brání se tak 

před konkurencí nebo usiluje o nějakou akvizici. Ve srovnání s přidanou hodnotou 

z VZZ lze předpokládat, že došlo ke zdražení produktů, snížení nákladů a tím 

k výraznému zvýšení ziskovosti.  

 

Cizí zdroje – tvoří 56% celkových pasiv (v předchozím roce 64,4%) a celkově došlo 

k jejich nárůstu o 2,2%. Největší podíl tvoří krátkodobé závazky, dále společnost 

eviduje bankovní úvěry a výpomoci. Na druhou stranu netvoří žádné rezervy ani 

dlouhodobé závazky.  

 

- Rezervy - ve sledovaném ani v předchozím roce netvořila společnost žádné rezervy, 

což je z hlediska řízení firmy negativní jev, neboť vzhledem k výši zisku, který 

dosáhl téměř 12 milionů, by bylo rozumnější rezervy utvořit, aby společnost 

nemusela platit tak vysokou daň z příjmu.  

 

- Společnost neeviduje ani žádné dlouhodobé závazky, z čehož vyplývá, že se 

nechce zbytečně zadlužovat na delší dobu. Stejně tak jako vystupovala v pozici 

přísné matky si ani ona nepůjčuje od svých dcer (v našem případě poboček, které si 

vedou samostatné účetnictví). Společnost nevydává ani žádné dluhopisy či směnky.  

 

- Krátkodobé závazky tvoří největší podíl na cizích zdrojích, a to 89,9%                   

(v předchozím roce 70,6%) a došlo k jejich celkovému navýšení o 30,1%.  

- největší podíl na krátkodobých závazcích mají závazky z obchodních vztahů    

a sice 76% (v předchozím roce 74,7%) a celkově vzrostly o 32,5%. Ve srovnání 
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s výkonovou spotřebou z VZZ splácí své závazky průměrně za 3,1 měsíce         

(v předchozím roce 2,9 měsíce), což lze označit za pozitivní trend a navíc ve 

srovnání se splatností krátkodobých pohledávek (2,2 měsíce) dokonce za 

výhodné postavení společnosti, neboť požaduje od svých odběratelů splacení 

pohledávek dříve, než sama uhradí své závazky.  

- Společnost nemá žádné krátkodobé závazky vůči ovládajícím a řídicím 

osobám, což se shoduje s tvrzením, že si nepůjčuje od svých dcer, a nemá ani 

žádné závazky vůči osobám s podstatným vlivem.  

- závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 

potvrzují mimo jiné opět fakt, že se nejedná o a.s. Tvoří 4,4% krátkodobých 

závazků (v předchozím roce 8,7%) a došlo k jejich celkovému poklesu o 53,8%, 

což nasvědčuje tomu, že vedení pravděpodobně někoho vyplatilo.  

- účet závazky vůči zaměstnancům tvoří 3,8% (v předchozím roce 3,9%) a došlo 

k jejich celkovému nárůstu o 28,6%. Ve srovnání s mzdovými náklady z VZZ že 

společnost má přibližně 100 zaměstnanců – v našem případě jejich stav v r. 2007 

překročil skutečně hranici 100. Na tomto účtu jsou evidovány mzdy, které 

dostanou zaměstnanci proplaceny v lednu následujícího roku. Částky jsou 

v obou letech nižší než měsíční průměr dle VZZ, což je způsobeno především 

nemocemi a vybíráním poslední dovolené na konci roku.  

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění by měly tvořit 

12,5% pojištění hrazeného zaměstnancem a 35% pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem ze závazků vůči zaměstnancům. Ve sledovaném roce je to 

60,4% (v předchozím roce 61,4%), což koresponduje s výše uvedenými 

nemocemi a dovolenou na konci roku.  

- společnost má také daňové závazky a dotace vůči státu, které tvoří druhou 

největší položku krátkodobých závazků, a to 9,7% (v předchozím roce 6,8%)      

a celkově došlo k jejich navýšení o 84,1%. Může se jednat např. o daň z příjmu, 

DPH a jiné daně.  

- krátkodobé přijaté zálohy tvoří 3,7% celkových krátkodobých závazků           

(v předchozím roce 2,7%) a celkově vzrostly o 77%. Pravděpodobně se jedná     

o zálohy od odběratelů, se kterými společnost nemá dobré zkušenosti, nebo         

o akontace, které jsou vyžadovány od všech odběratelů.  
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- společnost neeviduje žádné vydané dluhopisy, tedy jak ani krátkodobé, tak ani 

dlouhodobé, jak bylo uvedeno výše. 

- dohadné účty pasivní tvoří 0,1% krátkodobých závazků (v předchozím roce 

0,8%) a celkově poklesly více než 6x. Jedná se o reklamace za špatně 

odvedenou práci, které byly vůči společnosti uplatněny, avšak ještě nebyla 

stanovená jejich přesná výše. 

- na účtu jiné závazky je v obou sledovaných letech stejná zanedbatelná částka,    

a to 7 tisíc – pravděpodobně se jedná o závazek, který je dle vnitropodnikové 

směrnice účtován na účet 379, o kterém však nemůže přesně určit, o co se jedná. 

 

- Bankovní úvěry a výpomoci tvoří 10,1% cizích zdrojů (v předchozím roce 29,4%), 

celkově poklesly o 185,5% a došlo tedy k jejich částečnému splacení. Zarážející je, 

že při srovnání s nákladovými úroky z VZZ, které naopak vzrostly, byly úvěry ve 

sledovaném roce úročeny 16,5% (v předchozím roce klasicky 5,5%). 

- dlouhodobé bankovní úvěry tvoří 34,2% (v předchozím roce 19,4%) a došlo 

k jejich celkovému poklesu o 61,5%. Pravděpodobně se jedná o úvěr                  

u zahraniční banky, neboť české banky upřednostňují z hlediska jistoty splacení 

spíše krátkodobé úvěry. 

- právě krátkodobé bankovní úvěry tvoří 65,8% celkových úvěrů (v předchozím 

roce 80,6%) a došlo opět k jejich poklesu o 250%, a tedy ke splacení.  

- Ve sledovaném ani v předchozím roce společnost nevyužila krátkodobých 

finančních výpomocí. 

 

- Společnost nemá na straně pasiv žádné časové rozlišení, a tedy nepředpokládá 

žádné výdaje ani výnosy příštích období.  

 

3.3.2.2   Výkaz zisků a ztrát 

Dle nulové hodnoty tržeb za prodej zboží je zřejmé, že firma (ačkoliv to má uvedeno 

v předmětu podnikání) neobchoduje se zbožím a věnuje se výrobní činnosti nebo 

poskytování služeb, což souhlasí s oběžnými aktivy v rozvaze.  
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Ve sledovaném roce došlo k nárůstu výkonů o 28,6%, což rovněž souhlasí s rozvahou   

a rozvojem společnosti. Největší podíl mají na výkonech tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, a to 99,1% (v předchozím roce 100,1%) a ostatní podíl tvoří změna 

stavu zásob vlastní činnosti. Společnost neprovádí žádnou aktivaci. Ve srovnání 

s nárůstem pohledávek, závazků a zásob je zřejmé, společnost meziročně zvýšila svou 

efektivitu, neboť její výnosy rostou rychleji než náklady.  

Stejně jako v případě tržeb, došlo i k nárůstu výkonové spotřeby, a to o 20%. Přestože 

meziročně dochází ke zdražování energií, ne v takové míře, a je tedy zřejmé, že 

společnost rozšiřuje svou výrobu. Největší podíl mají na této spotřebě matriál                

a energie, a to 90,1% (v předchozím roce 86,3%) a došlo jejímu celkovému nárůstu       

o 25,2%. Naproti tomu poklesl podíl služeb, které tvořily 9,9% výkonové spotřeby       

(v předchozím roce 13,7%) o 15,2%. 

Při porovnání přidané hodnoty s tržbami, získáme poměr 27,7% (v předchozím roce 

22,7%). Přestože dochází k jeho nárůstu, lze společnost označit za jednu z vícero firem 

působících na daném trhu, neboť v případě zakázkové výroby by tento poměr měl být 

minimálně 1/3.  

 

Osobní náklady vzrostly ve sledovaném roce o 23,8%, což je způsobeno nejen 

nárůstem průměrné mzdy v podniku, ale také přijetím nových pracovníků. Největší 

podíl tvoří mzdové náklady, a to 73,7% (v předchozím roce rovněž 73,7%), které 

celkově vzrostly o 23,9%, tedy jen o trochu více, než celkové osobní náklady. Ve 

sledovaném ani v předchozím roce společnost nevyplácela odměny členům orgánů 

společnosti a družstva, které dokazují, že se jedná o s.r.o. nebo fyzickou osobu. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tvoří v obou letech 35% ze 

mzdových nákladů a jsou hrazeny paušálem jako zdrav. a soc. pojištění za 

zaměstnavatele z hrubých mezd zaměstnanců. Společnost dále eviduje sociální 

náklady, které tvoří 0,9% mzdových nákladů (v předchozím roce 1%), což lze 

považovat za pozitivní trend, ale vzhledem k tak malé odchylce jde pravděpodobně 

pouze o vliv zaokrouhlování. Celkově vzrostly o 15,8% a patří sem např. nemocenská.  

 

Daně a poplatky narostly meziročně o 9,1% a jedná se o DPH, daň silniční, …             

U odpisů DHM a DNM došlo k mírnému poklesu, a sice o 0,9%, ale vzhledem k tomu, 
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že hodnota tohoto majetku ve sledovaných letech stoupla, je zřejmé, že odepisování 

některé z věcí skončilo, pravděpodobně se jedná o SMV. Hodnoty skutečného odpisu 

lze stanovit jako rozdíl odpisu a nedobytné pohledávky.  

 

Ve sledovaných letech firma neprodávala svůj DHM ani materiál a naopak investovala 

do rozvoje, nejvíce do staveb – v našem případě se jednalo o rozšíření skladové haly.  

Došlo ke snížení stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a KNPO         

o 150 tisíc a pravděpodobně se jedná o přecenění majetku, zásob nebo SMV, … tedy       

o jakýsi opatrnostní polštář, přičemž společnost přišla na to, že už této rezervy není 

potřeba a byla rozpuštěna nebo čerpána.  

 

Vzhledem k tomu, že ostatní provozní výnosy a náklady nemají přesnou definici         

a může se jednat např. o náhradu škody, praní pracovních oděvů, pracovní úraz … nelze 

přesně určit, k čemu byly vynaloženy. Z hlediska výnosů došlo k poklesu o 17% a          

u nákladů k navýšení o 9,3%, což lze považovat za negativní trend.  

 

Ve sledovaném roce došlo ke zvýšení provozního výsledku hospodaření o 251,6%, 

což je způsobeno především růstem přidané hodnoty a tedy zvýšením a zefektivněním 

výroby.  

 

Nulové výnosy z  prodeje CP odpovídají tomu, že firma nevlastní žádné CP a ve 

sledovaných letech ani neobchodovala s podíly v ovládaných a řízených osobách ani 

s CP v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.  

 

Došlo ke zvýšení výnosových úroků o 40%, což neodpovídá nárůstu peněz na 

bankovním účtu – to je způsobeno především tím, že peníze nejsou na účtu celý rok a 

zatímco rozvaha je sestavena k 31.12., zohledňuje VZZ pohyby na účtech v průběhu 

celého roku. Stejně tak došlo i ke zvýšení nákladových úroků, a to o 5,9%. 

V porovnání s bankovními úvěry by znamenalo, že jsou úročeny 16,5%. Společnost 

však účtuje o nákladech příštích období, v našem případě leasing, a v nákladových 

úrocích jsou tudíž započítány i úroky z tohoto leasingu.  
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Ostatní finanční náklady a výnosy nemají stejně jako ty provozní přesnou definici       

a může se jednat o náhradu škody na finančním majetku, výnosy za poskytnuté záruky, 

vyplacení hodnoty přeplatkem nepeněžního charakteru, … Z hlediska výnosů došlo ke 

zvýšení o 41,6% a u nákladů k poklesu o 8,2%, což lze považovat za pozitivní trend. 

 

Celkově došlo k nárůstu finančního výsledku hospodaření, avšak přesto dosahuje 

záporných hodnost.  

 

Vzhledem k tomu, že firmě narostl celkový výsledek hospodaření za běžnou činnost 

před zdaněním o 288,5%, zvýšila se i daň z příjmu, a to o 224,6%. Rozdíl je způsoben 

především položkami snižujícími nebo naopak zvyšujícími daňový základ, např. odpisy, 

daňově neuznatelné náklady, … 

 

V předchozím roce firma také účtovala o mimořádných nákladech a výnosech, a sice 

náklady několikanásobně převyšovaly výnosy – jde o škody z povodní v daném roce.  

 

Dle výsledku hospodaření za účetní období po zdanění došlo k jeho nárůstu téměř 

5x, což je způsobeno především nárůstem přidané hodnoty. Přestože to můžeme 

považovat za pozitivní výsledek, mohla firma dosáhnout ještě lepších výsledků, neboť 

podniká v oblasti zakázkové výroby – v našem případě jí to však konkurence na daném 

trhu nedovolí.  

 

3.3.2.3   Celkové shrnutí 

Jedná se o kapitálově lehkou společnost, která vzrostla ve sledovaných letech o 17,3%. 

Podléhá auditu, neboť má více než 50 zaměstnanců, celková suma jejích aktiv je vyšší 

než 40 milionů, a výše obratu přesáhla 80 milionů. Její majetek je tvořen ze 72,7% 

oběžnými aktivy, což nasvědčuje tomu, že se nejedná o firmu působící v těžkém 

strojírenství, produktovod, ani žádnou další společnost náročnou na stálá aktiva. 

Společnost působí na vlastním pozemku a vlastních prostorách a má zastaralý software, 

což nasvědčuje tomu, že se nejedná o high-tech firmu. Je matkou, tedy přesněji řečeno 

sídlem společnosti, přičemž každá z jejích poboček si vede vlastní účetnictví. Vzhledem 
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k tomu, že neúčtuje o výrobcích, ale má na svém kontě velké zásoby, je zřejmé, že se 

jedná o zakázkovou výrobu. Doba splatnosti pohledávek je poměrně dlouhá a firma má 

skutečně problém se vymáháním svých pohledávek, avšak ve srovnání s dobou 

splatností závazků, je na tom dobře. Vlastní přibližně stejnou výši krátkodobého 

finančního majetku, který je na bankovním účtu ve výši 7 milionů pouze minimálně 

zúročen a měla by tudíž přistoupit k jiné formě investice těchto peněž.  

 

Společnost je z vlastních zdrojů financována ze 44%, což lze označit za pozitivní, neboť 

využívá možnosti snížení daňového základu prostřednictvím cizích zdrojů. Dle 

základního kapitálu je zřejmé, že se jedná o s.r.o. Rezervní fond přesahuje předepsanou 

výši. Společnost účtuje poměrně vysokou částku v případě výsledku hospodaření min. 

let i běžného účetního období, čímž např. usiluje o umělé navyšování své bonity, nebo 

nezná jiný způsob, jak by si opět mohla snížit daňový základ. Netvoří rezervy, ani 

nevyužívá dlouhodobých závazků (pravděpodobně z opatrnosti). Krátkodobé závazky 

tvoří především z obchodních styků, ale např. dle závazků vůči zaměstnancům je 

zřejmé, že došlo k jejich navýšení. V předchozím roce byly z velké části splaceny 

bankovní úvěry, především krátkodobé, čímž zvýšila svou likviditu.  

 

Ve sledovaných letech došlo ke zvýšení výkonnosti a také přidané hodnoty, z čehož je 

zřejmé, že firma usiluje o snižování nákladů a zvyšování efektivnosti. U zakázkové 

výroby lze předpokládat i lepší výsledek, ale v našem případě tomu brání velká 

konkurence na trhu. Stejně tak došlo i k celkovému nárůstu hospodářského výsledku za 

účetní období. 

 

3.3.3   Analýza rozdílových ukazatelů  

Cílem této analýzy je zhodnocení rozdílů mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv. Výsledky pak bývají 

využívány především v managementu oběžných aktiv. Rozdílové ukazatele bývají 

rovněž označovány jako finanční fondy nebo také fondy finančních prostředků. Pro 

názornost je uveden pouze ukazatel čistého pracovního kapitálu, který však má největší 

vypovídací schopnost.  
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Tabulka 7 – ČPK (manažerský pohled) 
2002 2003 2004 2005 2006 
1 330 2 122 5 914 7 819 15 045 

 
 

Tabulka 8 – ČPK (pohled vlastníků) 
2002 2003 2004 2005 2006 
1 447 2 411 6 646 8 955 16 309 

 

ČPK tvoří rozhodovací prostor pro nejefektivnější činnost vedení podniku, především 

pro finančního manažera, neboť tato část oběžných aktiv není zatížení nutností brzkého 

splacení. Bývá proto rovněž označován jako ochranný polštář. V případě obou metod 

dochází k postupnému růstu čistého pracovního kapitálu v závislosti na růstu 

společnosti. V případě přístupu vlastníka podniku jsou relativně volné finanční 

prostředky vyšší, a hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco dle první  metody je volný 

kapitál chápán jako prostředky k zajištění hladného průběhu hospodářské činnosti, 

vyjadřuje druhá metoda, kolik z dlouhodobého kapitálu připadne na financování běžné 

činnosti.  

 

3.3.4   Analýza poměrových ukazatelů  

Jedná se o nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu finanční analýzy, která nejen 

umožňuje sledovat změny během časového vývoje, ale také srovnávat získané údaje 

s odvětvím. Její základ tvoří poměrové ukazatele vybraných veličin a nejdůležitějším 

krokem je správná interpretace výsledků.  

 

 

Ukazatele likvidity 
Analýza likvidita udává schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky, vyjadřuje 

tedy poměr mezi prostředky, kterými je možno platit, a mezi dluhy, které je nutno 

uhradit. Podle likvidnosti jednotlivých oběžných aktiv ji můžeme rozdělit na níže 

uvedené 3 skupiny. 
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Tabulka 9 - Okamžitá likvidita  
2002 2003 2004 2005 2006 

0,0435 0,0852 0,1301 0,2320 0,1796 
 

Okamžitá likvidita je ve většině sledovaných let pod hranicí doporučených hodnot     

(0,2 – 0,5), což je způsobeno především kolísáním krátkodobých závazků a také 

neúměrným nárůstem finančního majetku v daném okamžiku. Jako pozitivní ovšem 

můžeme označit vzrůstající trend, ke kterému přispěl především r. 2005, kdy se likvidita 

nacházela v doporučeném intervalu.  

 

 
Tabulka 10 - Pohotová likvidita  

2002 2003 2004 2005 2006 
0,3837 0,7242 0,8723 1,0255 0,9542 

 

Vzhledem k tomu, že je velká část oběžného majetku vázána v zásobách, nedosahuje 

ani pohotová likvidita, s výjimkou r. 2005, doporučených hodnot (1 – 1,5). Přestože by 

naše hodnoty mohly být bankami považovány za nepřijatelné, neboť firma působí 

dojmem, že nebude schopná splácet své závazky, není třeba se znepokojovat – jako 

jistou možnost lze považovat odprodej zásob, ovšem vzhledem k tomu, že firma se 

zabývá zakázkovou výrobou, lze předpokládat, že se zásobuje dle aktuální potřeby. Na 

druhou stranu by měla také včas hradit své závazky a především stanovit přísnější 

platební podmínky, neboť při srovnání s VZZ je doba splatnosti závazků i pohledávek je 

příliš dlouhá.  

 

 
Tabulka 11 - Běžná likvidita  

2002 2003 2004 2005 2006 
1,0818 1,3513 1,5205 1,5862 1,4437 

 

Ani u běžné likvidity nedosahuje společnost bankovních standardů (2 – 3), do kterých 

bývají řazeny finančně zdravé podniky. Nejblíže k nim sice měla v roce 2005, avšak ani 

to nelze označovat za pozitivní úroveň. I zde tedy můžeme za možnou příčinu uvést 

neúměrně stoupající krátkodobé závazky společnosti, které jsou mimo jiné následkem 

neustále se zhoršující obchodní platební morálky. Znamená to tedy, že se nemusí jednat 
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pouze o chybu na straně společnosti Trido, neboť její finanční situace je závislá mimo 

jiné na odběratelích a jejich solventnosti. Prvním krokem ke zlepšení likvidity by tedy 

mohla být úprava obchodních podmínek a zpřísnění sankcí za jejich nedodržení.  

 

 

Ukazatele zadluženosti 
Analýza zadluženosti slouží k vyjádření vztahu mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem 

společnosti, popř. jeho složkami. Výsledky pak slouží především investorům                 

a poskytovatelům dlouhodobých úvěrů, neboť vypovídají o tom, jak velká část majetku 

podniku je financována cizím kapitálem. 

 

 
Tabulka 12 - Celková zadluženost 

2002 2003 2004 2005 2006 
0,6585 0,6206 0,6059 0,6435 0,5603 

 

V našem případě se celková zadluženost pohybovala ve všech zkoumaných letech 

kolem hranice 60 %, což nasvědčuje tomu, že firma využívá možnosti snížení daňového 

základu prostřednictvím cizích zdrojů. Toto procento by mohla ještě dále navyšovat,      

a to např. prostřednictvím přesunu hospodářského výsledku běžného i předchozího 

účetního výsledku do rezerv. Tím by došlo ke zvýšení celkové zadluženosti a tím 

pádem také ke snížení daňového základu. 

 

 
Tabulka 13 - Koeficient samofinancování 

2002 2003 2004 2005 2006 
0,3415 0,3794 0,3941 0,3565 0,4397 

 

Oproti předcházejícímu ukazateli dosahuje koeficient samofinancování ve všech letech 

přibližně 40 %, tzn. že aktiva společnosti jsou vlastním kapitálem financována ze 4/10. 

Vzhledem k tomu, že společnost má 3 společníky, je rozhodování o případném 

rozdělení zisku, a tedy i vlastního kapitálu v jejich rukou.  
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Tabulka 14 - Doba splácení dluhů 
2002 2003 2004 2005 2006 

- 9,6976 3,9541 6,2254 6,0808 
 

Vzhledem k tomu, že ukazatel udává, po kolika letech by byl podnik schopen splatit své 

dluhy, je třeba zohlednit především jeho výkonnost a zadluženost. Zatímco hodnota 

cizích zdrojů se neustále zvyšuje, roste cash-flow pomalejším tempem, což 

koresponduje s rostoucí dobou splácení dluhů. Dle zahraničních žebříčků se doporučené 

hodnoty u finančně zdravých podniků pohybují kolem 3 let a u řemeslných živností pak 

kolem 5 let, což zhruba odpovídá našemu případu. (Za r. 2002 nebylo možno ukazatel 

vypočítat, neboť firma v tomto roce nesestavovala přehled o peněžních tocích.)  

 

 
Tabulka 15 - Koeficient úrokového krytí 

2002 2003 2004 2005 2006 
21,74 5,44 12,28 6,23 20,67 

 

Tento ukazatel nám vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky, a platí tedy, čím 

vyšší je, tím lepšího výsledku společnost dosahuje, přičemž pro české podniky je 

typický interval 3 – 6. Kolísavost je v tomto případě způsobena především výkyvy 

v provozním výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu, že při vysokém úrokovém krytí 

je zdravá i vyšší celková zadluženost, odpovídají výše zmíněné ukazatele nejen 

bankovním standardům, ale dokonce řadí společnost nad dobře fungující podniky,         

u nichž se koeficient úrokového krytí pohybuje v intervalu 6 - 8. 

 

 

Ukazatele rentability (ziskovosti) 
Analýzy rentability, neboli ziskovosti, slouží k vyjádření vztahů mezi ziskem, získaným 

z podnikání, a výší jednotlivých zdrojů, jichž bylo pro jeho dosažení využito. 

 

 
Tabulka 16 - Rentabilita vloženého kapitálu  

2002 2003 2004 2005 2006 
19,87% 7,17% 14,96% 7,46% 20,19% 
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Rentabilita vloženého kapitálu nezohledňuje oproti jiným ukazatelům rentability výši 

daňového závazku ani nákladové úroky, a tudíž ho můžeme využít i pro srovnání 

s odvětvím. V našem případě ovšem nemáme finanční údaje o žádné jiné společnosti 

zabývající se podobnou činností, a tedy zdůrazníme především fakt, že v roce 2004 se 

společnost nacházela v intervalu označovanému jako „dobrý“ (12 – 15) a v letech 2002 

a 2006 byla dokonce za jeho hranicí. Naproti tomu v letech 2003 a 2005 byl výsledek 

ROI společnosti oproti jmenovaným rokům téměř trojnásobně nižší, což bylo mimo jiné 

opět způsobeno nízkých provozním výsledkem hospodaření, závislém na nízké výši 

přidané hodnoty. 

 

 
Tabulka 17 - Rentabilita celkových aktiv  

2002 2003 2004 2005 2006 
12,99% 3,16% 9,55% 3,66% 14,83% 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv již oproti ROI bere v úvahu daň i úroky, avšak 

stejně jako on je využíván při srovnávání s odvětvovým průměrem a tudíž nemáme 

možnost jeho širšího zhodnocení. I zde je však zřejmé, že nejziskovějším byl r. 2006      

a naopak nejslabším r. 2003. 

 

 
Tabulka 18 - Rentabilita vlastního kapitálu  

2002 2003 2004 2005 2006 
38,04% 8,33% 24,24% 10,26% 33,73% 

 

Míra ziskovosti (nebo-li ukazatel rentability vlastního kapitálu) slouží k určení, jak 

velký výnos přináší investovaný kapitál a k určení výše finanční páky. V našem případě 

je ROE několikanásobně vyšší než ROA, tudíž i finanční páka dosahuje vysokých 

hodnot a ziskovost vlastního kapitálu je tak zvyšována připojením cizích zdrojů.  

 

 
Tabulka 19 - Rentabilita tržeb  

2002 2003 2004 2005 2006 
6,91% 1,55% 4,62% 1,98% 7,39% 
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Ukazatel rentability tržeb udává, jaký vliv mají na hospodářský výsledek tržby,               

a současně vyjadřuje dílčí stránku efektivnosti podniku, tedy její hospodárnost. 

Vzhledem k tomu, že nepřímo vyjadřuje i snížení nákladů a z nich plynoucí 

konkurenceschopnost, můžeme výsledek označovat za přijatelný, přestože i zde dochází 

ke kolísání hodnot. Zajímavým by mohl být výsledek z r. 2007, který však v momentu 

sestavování této práce nebyl k dispozici.  

 

 
Tabulka 20 - Finanční páka 

2002 2003 2004 2005 2006 
2,9285 2,6359 2,5374 2,8053 2,2744 

 

Ve všech sledovaných letech je finanční páka kladná, což koresponduje s výše uvedenými 

výsledky rentability celkových aktiv a vlastního kapitálu (platí, že ROE > ROA). 

 

 

Ukazatele aktivity 
Analýza řízení aktiv hodnotí, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. 

V praxi mohou nastat 2 extrémy, které vedou k nízkému zisku, a to přebytek aktiv, 

mající za následek vznik zbytečných nákladů na jejich udržování, anebo jejich 

nedostatek, při němž společnost přichází o své příležitosti, protože musí zákazníky 

odmítat.  

 

 
Tabulka 21 - Obrat celkových aktiv 

2002 2003 2004 2005 2006 
1,8788 2,0400 2,0691 1,8487 2,0052 

 

Ukazatel udává počet obrátek aktiv v tržbách za časový interval (v našem případě za 

rok). Zde se společnost ve všech letech pohybuje v doporučených hodnotách, které jsou 

vymezeny intervalem 1,6 – 3.  
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Tabulka 22 - Obrat stálých aktiv 
2002 2003 2004 2005 2006 

6,0776 6,2865 6,1324 7,0312 7,8035 
 

Tento ukazatel určuje využití stálých aktiv společnosti. Vzhledem k tomu, že stálá 

aktiva jsou součástí celkových aktiv, jsou jeho ukazatele také poměrově vyšší. 

 

 
Tabulka 23 - Obrat zásob 

2002 2003 2004 2005 2006 
4,2303 6,5713 7,4731 7,2579 8,1316 

 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát jsou v průběhu roku jednotlivé položky zásob 

prodány a následně znovu uskladněny. Nesoulad spočívá v tom, že zatímco tržby 

odrážejí aktuální hodnotu, jsou zásoby evidovány v historických cenách, což může vést 

ke značnému kolísání, především u takových výrobků, jejichž hodnota se neustále mění. 

Stejně jako u mnoha jiných ukazatelů je i zde rozhodující odvětvový průměr a tudíž 

nemůžeme z daného ukazatele vyčíst žádné bližší informace. Ve vývoji obratu zásob je 

však možné sledovat pozitivní trend, neboť společnost upustila od zbytečného 

předzásobení se a tím přispěla ke snížení nákladů na skladování.  

 

 
Tabulka 24 - Doba obratu zásob 

2002 2003 2004 2005 2006 
85 dnů 55 dnů 48 dnů 50 dnů 44 dnů 

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, který zásoby tráví ve firmě až do jejich 

konečné spotřeby. Přestože ukazatel by měl nabývat co nejnižších hodnot, není to 

v našem případě rozhodující. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, která 

je navíc závislá na stavebních trendech, můžeme tyto výsledky označit za pozitivní,        

i z hlediska vývoje v čase.  
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Tabulka 25 - Doba obratu pohledávek 
2002 2003 2004 2005 2006 

38 dnů 40 dnů 49 dnů 66 dnů 66 dnů 
 

Ukazatel vyjadřuje období mezi okamžikem prodeje výrobku či zboží a následným 

inkasem jeho platby. Zde je možno si povšimnout neustále se zhoršující platební 

morálky ze strany kupujících. Jistým východiskem by mohlo být, stejně jako v případě 

likvidity, zpřísnění platebních podmínek a sankce za jejich nedodržení. 

 

 
Tabulka 26 - Doba obratu závazků 

2002 2003 2004 2005 2006 
97 dnů 58 dnů 43 dnů 66 dnů 69 dnů 

 

Ukazatel vyjadřuje období mezi okamžikem přijetí materiálu či služby a jejich 

následnou platbou dodavateli. Až na r. 2004, kdy byla doba splatnosti závazků kratší, 

než doba splatnosti pohledávek, si firma stojí poměrně dobře. Laikovi by se mohla 

uvedená čísla zdát příliš vysoká, avšak vzhledem k tomu, že firma splácí své závazky 

později, než sama požaduje splacení svých pohledávek, jsou výsledky v pořádku. 

Zjednodušeně řečeno firma využívá obchodního úvěru, čímž přispívá k udržení finanční 

rovnováhy.  

 

3.3.5   INFA  

INFA je zkratkou pro benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů. Byl 

vytvořen za spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu s akademickou vědou, 

zastupovanou Vysokou školou ekonomickou, a sice Doc. Ing. Inkou Neumaierovou       

a Ing. Ivanem Neumaierem, kteří jsou rovněž autory indexů IN. MPO zabezpečuje 

datovou základnu, programátorskou kapacitu a spolu s VŠE pak metodický rámec          

a analytické práce.  

Systém INFA slouží podnikům k ověřování jejich finančního zdraví a porovnání 

výsledků hospodaření s nejlepšími firmami v odvětví nebo jeho průměrem. Slouží 

k identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomáhá odhalit 
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a tím také představuje první krok k jejich řešení. Současně je také východiskem pro 

formování a určení podnikové strategie.  

Datovou základnu tvoří statistická data ČSÚ, ze kterých vycházejí „Analýzy vývoje 

ekonomicky ČR a odvětví v působnosti MPO“. Ty jsou dále kombinovány s daty 

resortního šetření MPO pro navazující „Finanční analýzy podnikové sféry v průmyslu      

a stavebnictví“. Z časového hlediska obsahuje systém data od r. 2002 vždy celoroční,      

a za poslední rok pak čtvrtletně.  

 

 
Tabulka 27 - INFA 

Hodnocení ekonomické oblasti 2002 2003 2004 2005 2006 
Spread (ROE – re)           
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)           
Úroveň rizika (re)           

Hodnocení úrovně provozní oblasti   
Produkční síly (EBIT/A)           
Obrat aktiv (Výnosy/A)           
Marže (EBIT/Výnosy)           
Přidaná hodnota/Výnosy           
Osobní náklady/Výnosy           
Odpisy/Výnosy           
(Ostatní Výnosy-ostatní náklady)/Výnosy           

Hodnocení finanční politiky   
Úplatné zdroje/A           
Vlastní kapitál/A           
Úroková míra           

Hodnocení úrovně likvidity   
L1           
L2           
L3           

Zdroj: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita (28) 

 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že společnost prochází vzhledem ke své konkurenci 

neustálou změnou. I zde můžeme vidět rozdíly mezi silnými roky, jako byly např. 2006 

a 2002 a naproti tomu slabší sezonou v r. 2005. Pro bližší vysvětlení principu fungování 

systému INFA si rozebereme jednotlivé ukazatele pro poslední ze sledovaných let.  

 

Až na oblast likvidity dosahuje společnost téměř ve všech sledovaných oblastech 

uspokojivých hodnot. Podniková výkonnost, tvorba a dělení EBIT, provozní výkonnost 
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zastoupená hodnotou produkční síly, obratem aktiv, marží a podílem přidané hodnoty, 

jsou označovány za vynikající, neboť vzhledem ke konkurenci dosahují vyšších hodnot. 

Z hlediska finanční politiky je společnost úspěšná jen u podílu úplatných zdrojů na 

aktivech. Kapitálová struktura je ve srovnání s její provozní výkonností relativně 

v pořádku.  

 

Problémy společnosti spočívají především ve stabilitě a jiných vlivech, re (tedy 

výnosnosti odpovídající podstoupenému riziku) a podílu osobních nákladů na výnosech, 

které jsou vyšší než charakteristická hodnota odvětví – firma tedy ve srovnání 

s konkurencí platí svým zaměstnancům více, než získává. Má také výrazně nižší podíl 

vlastního kapitálu a naopak hodnota úrokové míry je příliš vysoká. Všechny ze 

sledovaných ukazatelů likvidity jsou nižní než charakteristická hodnota odvětví              

a společnost se tak navenek jeví, jako nedůvěryhodný partner.  

 

Jednoznačně vyhodnotit nelze pouze podíl odpisů na výnosech, které vyžadují další 

informace, a podíl hospodářského výsledku na výnosech, pro které je nutnější 

analytičtější pohled.   

(Součástí přílohy této diplomové práce jsou grafy zobrazující vlivy na rozdíl Spread       

a strukturu těchto vlivů.) 
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4   Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů 
řešení 

 
Z uvedené finanční analýzy je patrno, že růstu společnosti odpovídá také růst 

hospodářského výsledku, přestože ten má spíše kolísavý charakter, což potvrzují i oba 

souhrnné indexy IN01 a Altmanův index. Pro stabilnější růst zisku by se společnost 

měla soustředit nejen na vlastní výkony, které mimo jiné souvisí s aktuální situací na 

daném trhu, ale především na nákladovou stránku a sice na osobní náklady a výkonovou 

spotřebu.  

 

Změna mzdového systému 

V případě osobních nákladů se jedná o velice ožehavé téma, neboť zaměstnanci jen 

neradi slyší o změnách mzdové politiky, přesněji řečeno o takových změnách, díky 

kterým by si dle vlastního uvážení pohoršili, jako je např. změna části pevné složky 

mzdy na systém odměňování dle výkonu každého jedince zvlášť. V tomto případě musí 

být vedení společnosti na pozoru, neboť pokud by i přes protesty svých zaměstnanců 

přistoupila k takovýmto změnám, mohou být výkony ještě daleko horší. Zatímco jedny 

by nový systém motivoval k vyššímu pracovnímu nasazení, najde se jistě spousta 

takových, kteří na něj rezignují s argumenty zbytečné snahy. Navrhuji proto, aby se 

mzda pracovníků výroby skládala z pevné a pohyblivé složky. Pevná složka by měla 

tvořit 60% hrubé mzdy a zbývajících 40% by pak byla složka pohyblivá, přičemž její 

výše by závisela na výkonu jednotlivých pracovníků, zmetkovosti a nemocnosti. Zvláště 

by pak měla být hrazena práce přesčas a pro zvýšení motivace by společnost také mohla 

vyplácet čtvrtletní prémie, jejichž výše by opět procentuelně závisela na předchozích 

mzdách. 

 

Snížení nákladů na skladování a pořizovacích nákladů 

Výkonová spotřeba nabízí tedy daleko širší pole působnosti bez zbytečných konfliktů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zakázkovou výrobu, měla by společnost 

v rámci možností omezit náklady na skladování. Pří pohledu na obrat zásob a dobu 
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jejich obratu jde společnost správnou cestou, neboť zásoby tráví ve výrobním závodu 

stále méně času a šetří tak nejen energii na ně vynaložené, ale také prostor. Obrat zásob 

by však měl být regulován v závislosti na nákladech na jejich pořízení. Pokud by se 

totiž jednalo o materiál ze vzdálených zemí, u nichž by byla pořizovací cena neúměrně 

vysoká, je naopak lepší se předzásobit. V případě stálých dodavatelů se jistě vyplatí 

požadovat množstevní slevy nehledě na dobré kontakty a rychlejší vyřízení v případě 

nedodržení podmínek z hlediska času či kvality.  

 

Outsourcing 

Není jistě třeba připomínat, že společnost by měla v rámci výrobních procesů 

s materiálem šetřit a volit takový způsob výroby, který bude z hlediska nákladů i času 

co nejefektivnější. V současnosti pracuje výrobní závod v Blansku pouze na ranní 

směnu, což může být v zimním období dostačující, avšak např. na podzim, kdy dochází 

k zavírání staveb a všichni se snaží na poslední chvíli ještě získat potřebný materiál, 

nebo v období akcí, kdy společnost Trido poskytuje nejrůznější slevy na své produkty, 

se jako jedno z řešení nabízí přeměna ze zbývajících převážně obchodních poboček i na 

výrobní. Tento krok by však byl příliš nákladný, neboť vzhledem k množství výrobního 

sortimentu a objemu dodávek by bylo třeba vystavět velké skladovací plochy. Jako 

daleko vhodnější se tedy jeví rozšíření stávající centrály na 2směnný provoz nebo 

využití možností outsourcingu, tedy delegace potřebných činností na externí firmu se 

stejnou nebo podobnou specializací. Pokud bychom srovnali tyto dvě možnosti, hraje 

v neprospěch dvousměnného provozu riziko jeho nevytíženosti v klidnějším období 

výroby, kdy by firma naopak na své zaměstnance doplácela. Vzhledem k tomu, že 

přímo naproti společnosti Trido působí také konkurenční Steko je outsourcing, za 

předpokladu ochoty spolupracovat, nejvhodnější z výše uvedených variant. 

 

Image a vývoj technologie 

Nedílnou součástí dnešní doby je nejen funkčnost, ale především také design. Spousta 

firem těží ze své značky, která ji prezentuje na všech výrobcích, neboť zákazníci se už 

nezajímají pouze o kvalitu a užitné vlastnosti, ale především také o image.              

Vzhledem k tomu, že na daném trhu působí několik konkurentů a síly jsou poměrně 

rovnoměrně rozloženy, bylo by vhodné, pokud by společnost Trido své produkty něčím 
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odlišila. Pravděpodobně se nebude jednat o nic zásadního, neboť daná výrobní oblast 

není předurčena k výrazným změnám, avšak i malá drobnost dokáže upoutat pozornost 

a zvýraznit styl, jako např. širší paleta vzorů či imitace dřeva. Zajímavostí poslední 

doby je návrat k původním materiálům, a proto zastánci tradice tento design jistě ocení. 

Ochota přizpůsobit se zákazníkovi je v dnešní době nepostradatelnou silnou stránkou, 

která umocňuje konkurenční výhodu. V přímé souvislosti s výše uvedeným designem 

by společnost měla také vystoupit ze stínu pozorovatele a následovníka a sama začít 

udávat trend. K tomuto účelu by bylo vhodné zřídit samostatné oddělení, zaměřující se 

na vývoj technologií a jejich posun kupředu, neboť stále je co zlepšovat. 

 

Zřízení zahraničních poboček 

Vzhledem k neustálé integraci zahraničních trhů a účasti jednotlivých států                     

v mezinárodních organizacích, jakou je např. Evropská unie, dochází k rozšiřování 

podnikatelského pole působnosti a růstu obchodních příležitostí. Přestože účast ve 

zmiňované Evropské unii zajišťuje volný pohyb zboží a služeb a sníženou 

administrativu v daňové oblasti, bylo by vhodné nejen využívat možností zahraničních 

trhů, ale také rozšířit firemní strukturu o další pobočky (viz. dotace). Přestože 

společnost v minulosti realizovala několik zakázek na území Rakouska a Německa, byla 

veškerá administrativa, zahrnující nabídku a sjednávání obchodních podmínek,                

i výrobní proces řízeny z České republiky. 

 

Dotace 

V souvislosti se snahou firmy proniknout na zahraniční trhy se společnosti nabízí 

možnost čerpání dotací z Evropské unie. V našem případě se jedná o operační program 

Podnikání a inovace pro období 2007-2013, který nabízí celkem 15 programů podpory. 

Implementační agenturou je CzechInvest, která je státní příspěvkovou organizací 

podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Jejím cílem je především podpora 

malých a středních podniků, podnikatelské infrastruktury a inovací získáváním 

zahraničních investic. Takto získané finanční prostředky může společnost Trido využít 

na spolufinancování podnikatelských projektů a souvisejících služeb. Vhodným 

programem je „Marketing“, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na 

zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu 
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existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací 

v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace 

podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních 

materiálů. Za předpokladu, že žádost firmy Trido bude schválena, může společnost 

získat až 50 % nákladů zpět, a sice formou nenávratné dotace po ukončení realizace 

projektu. 

(Domnívám se, že v tomto případě by bylo vhodnější zřízení výše uvedených 

zahraničních poboček, stejně tak jako je tomu např. u společnosti Kružík, s.r.o., neboť 

místní obchodníci dokážou lépe pochopit problematiku a požadavky daného trhu. Na 

druhou stranu však současný vývoj kurzu české koruny vůči euru není pro exportéry 

příliš pozitivní. Neustálé posilování české měny má totiž za následek snižování zisku, 

avšak dle předběžných odhadů už hranice dosáhla svého minima a do budoucna lze 

přepokládat její postupné oslabování. Zůstává však otázkou, jakého kurzu koruna 

dosáhne, neboť při zavedení eura byl směnný kurz nastaven na 35,226 Kč/EUR              

a v současnosti se pohybuje na hranici o cca 10 Kč nižší.) 

 

Odprodej zásob 

Přestože společnost dosahuje poměrně dobrých výsledků v oblasti rentability a řadí se 

tak mezi dobře prosperující subjekty, oblast likvidity nasvědčuje tomu, že má ještě 

určité rezervy jak z hlediska řízení výroby tak také z hlediska financí. Žádný ze 

sledovaných ukazatelů likvidity totiž nedosahuje doporučených hodnot, což teoreticky 

řadí společnost do kategorie nespolehlivých a neschopných splácet své závazky, a tedy 

z pohledu banky jako nepřijatelného dlužníka. Jisté řešení se nabízí v možnosti 

odprodeje zásob, které tvoří velkou část oběžných aktiv. Vzhledem k tomu, že se však 

jedná o zakázkovou výrobu, je tento krok nereálným.  

 

Zpřísnění platebních podmínek 

Druhou možností, jak navýšit likviditu společnosti, je zvýšení oběžných aktiv např. 

prostřednictvím finančního majetku. V této souvislosti by mělo vedení firmy zpřísnit 

platební podmínky a jejich sankciování pro odběratele, kteří nejsou schopni splácet své 

závazky ve lhůtě splatnosti. Vzhledem k tomu, že je však likvidita mimo jiné také 

závislá na splatnosti krátkodobých závazků, bude třeba učinit vhodná opatření i ve 
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vlastních řadách. Při srovnání doby splatnosti pohledávek a závazků si firma udržuje 

svou pozici, neboť po svých odběratelích vyžaduje, aby přijaté faktury spláceli dříve, 

než sama hradí své závazky. Při úpravě obchodních a platebních podmínek by tedy 

měla dbát na zachování této skutečnosti a pokud možno i nadále těžit z tohoto vůdčího 

postavení.  

 

Tvorba zákonných rezerv 

Oblast výroby však není jedinou, kde lze uspořit na nákladech a dosáhnout tak vyššího 

zisku. Společnost vykazuje poměrně vysoký hospodářský výsledek, který pak podrobuje 

zdanění. Pokud neusiluje o umělé navyšování své bonity a iluzi finančně zdravé a silné 

společnosti, mělo by vedení firmy uvažovat o možném přerozdělení zisku a tím také      

o snižování daňového základu. Jistou formou, jak snížit hospodářský výsledek a tím 

také daňovou povinnost je tvorba zákonných rezerv, stanovených zvláštním zákonem, 

které by měly sloužit k opravě hmotného majetku, jehož doba odepisování musí být 

delší než 8 let. Ve všech sledovaných letech společnost nevyužívala možnosti tvorby 

rezerv a je tedy na čase, aby sama začala ovlivňovat výši svého zisku a daňového 

závazku. 

 

Marketing 

V neposlední řadě, jak přispět ke zvyšování zisku a tím také tržní hodnoty podniku je 

forma, jakou se společnost prezentuje navenek. Vzhledem k tomu, že na daném trhu 

působí necelá desítka hlavní konkurentů, je třeba potenciálního zákazníka zaujmout 

odlišností, která však musí hraničit s jeho vkusem. Základním předpokladem, jak uspět 

na nasyceném trhu je její mise, tvorba firemní značky a motta, a nezapomenutelná 

image, která je poloviční cestou k úspěchu. Domnívám se, že v tomto případě má 

společnost Trido ještě hodně co dohánět. Přestože na svých internetových stránkách 

prezentuje nejen svou historii, současnost, sortiment výroby, ale také sponzorskou 

činnost, označila bych je za méně přehledné a graficky slabší, než jako je tomu               

u společnosti LOMAX & Co s.r.o. Hlavním problémem je dle mého názoru reklamní 

kampaň s heslem „Vrata Vašich snů“. Navrhovala bych proto spíše prezentaci 

zaměřenou na užitné vlastnosti produktů či jejich přínos např. pro dopravní prostředky, 

namísto lidských iluzí v době spánku.  
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5   Závěr 

 
Společnost Trido, s. r. o., patří mezi 9 největších firem, působících na trhu garážových 

vrat a automatických dveří. Přestože jí ze strany konkurence nehrozí žádný velký útok, 

který by přímo ohrozil její hlavní činnost, neboť síly na daném trhu jsou poměrně 

rovnoměrně rozloženy, mělo by vedení společnosti nejen nadále operativně řídit 

výrobu, ale především si také stanovit strategické cíle, kterých by v budoucnu chtěli 

dosáhnout. 

 

Dle provedené finanční analýzy i benchmarkingového diagnostického systému INFA se 

jedná o ekonomicky stabilní společnost, která má dostatečné množství volných 

finančních prostředků, z nichž by mohla při případném rozvoji čerpat. Vzhledem 

k tomu, že firma provádí zakázkovou výrobu a pracuje pouze na jednu směnu, stává se 

v průběhu roku, že pro přijaté zakázky jsou výrobní kapacity nedostačující a dochází tak 

k jejich pozdržení. V horším případě lze předpokládat, že netrpěliví zákazníci půjdou 

raději ke konkurenci.  

 

Nabízí se tedy několik možných řešení, avšak ne všechna jsou z ekonomického hlediska 

ta nejefektivnější. Zatímco rozšíření poboček, které jsou převážně obchodní, by stálo 

společnost velké množství úsilí i finančních prostředků, jeví se zavedení 2. směny jako 

výhodnější. V případě, že však prognózy nenasvědčují dostatečnému množství zakázek 

v průběhu celého roku a zaměstnanci by tak byli spíše přítěží, nabízí se jako 

nejschůdnější řešení outsourcing. Zatímco pro jedny znamená nepředstavitelnou 

spolupráci s konkurencí, jiní už naopak pochopili jeho výhody a při delegaci činnosti do 

budoucna doufají, že vzájemná spolupráce je také postaví do opačné role a sami budou 

moci zvýšit svůj obrat v „klidnější“ části roku.  

 

Hlavním problémem, se kterým se společnost potýká, je její likvidita. Ve všech 

sledovaných letech totiž okamžitá, pohotová ani běžná likvidita nedosahují 

doporučených hodnot a jeví se tak z hlediska banky jako nestabilní a nedůvěryhodný 

partner, který nebude schopen splácet své závazky. Domnívám se, že společnost má 
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dostatečné množství vlastních finančních prostředků a tuto nízkou hladinu likvidity si 

tedy může udržovat i nadále. V přímé souvislosti se schopností dostát svým závazkům 

je také splatnost pohledávek. Všeobecně neustále se zhoršující platební morálka by 

měla vést společnost k zavedení přísnějších platebních podmínek a jejich sankciování. 

Při porovnání splatnosti závazků a pohledávek by si však vedení mělo i nadále udržet 

pozici dlužníka, který přijaté faktury splácí později, než inkasuje peníze ze vydané.  

 

Dle provedené SWOT analýzy se společnosti nabízí dostatek příležitostí, které by 

mohla využít ve svůj prospěch. Za nejdůležitější považuji členství České republiky 

v Evropské unii a také letošní vstup do Schengenského prostoru. Ačkoliv vývoj kurzu 

eura není vzhledem k neustále posilující české koruně pro vývozce příliš příznivý, 

dosáhl už dle odhadů některých odborníků svého minima a do budoucna lze očekávat 

jeho opětovný růst.  

 

Vzhledem k tomu, že v době sestavování této práce nebyla ještě účetní závěrka pro        

r. 2007 k dispozici, můžeme označit r. 2006 za nejúspěšnější v historii společnosti. 

Nejen že rozšířila své výrobní prostory a získala řadu nových zákazníků, ale především 

dosáhla nejvyššího zisku. Z tohoto zisku je při pohledu do rozvahy z velké části ve 

všech sledovaných letech navyšován nerozdělení zisk minulých let. Pokud společnost 

neusiluje o umělé navyšování bonity, aby mohla získat další úvěr, a neplánuje žádnou 

akvizici, mělo by vedení společnosti zvážit lepší způsob využití těchto peněz, jakým 

jsou např. investice či tvorba daňově uznatelných rezerv, prostřednictvím nichž by 

navýšili své náklady a snížili tak daň z příjmu.  

 

V neposlední řadě je otázkou úspěchu především marketing a image, jakou se 

společnost prezentuje navenek. Domnívám se, že v této oblasti má vedení společnosti 

ještě velké rezervy. Na současném přesyceném trhu totiž mají možnost uspět nejen ti 

nejlepší, ale především ti, kteří se dokáží zapsat do podvědomí zákazníků, neboť dobrá 

reklama je z velké části zárukou budoucího úspěchu. Pokud tedy společnost vloží svou 

„PR“ do rukou specializovaných firem, úvodní investicí sice navýší své náklady, ale do 

budoucna může očekávat nejen zájem ze strany zákazníků ale především další rozvoj. 
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Příloha 1 - Rozvaha (aktiva) 
        2002 2003 2004 2005 2006 
      AKTIVA CELKEM 44 757 43 943 55 837 68 794 80 724
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - -
B.     Dlouhodobý majetek 13 836 14 260 18 840 18 088 20 743
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 48 48 - - -
B. I. 1 Zřizovací výdaje - - - - -
    2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - - - - -
    3 Software 48 48 - - -
    4 Ocenitelná práva - - - - -
    5 Goodwill - - - - -
    6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - - - - -
    7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - -
    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  - - - - -
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 13 648 14 065 18 693 17 941 20 596
B. II. 1 Pozemky 320 320 320 320 320
    2 Stavby 11 174 10 946 15 336 14 756 16 594
    3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 065 1 769 3 026 2 848 2 937
    4 Pěstitelské celky trvalých porostů - - - - -
    5 Základní stádo a tažná zvířata - - - - -
    6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek - - - - -
    7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 89 1 030 11 17 745
    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - - - - -
    9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - - - - -
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 140 147 147 147 147
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 140 147 147 140 140
    2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem - - - 7 7
    3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly - - - - -
    4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv - - - - -
    5 Jiný dlouhodobý finanční majetek - - - - -
    6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - - - - -
    7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - - - - -
C.     Oběžná aktiva 30 804 29 394 36 265 49 570 58 717
C. I.   Zásoby 19 878 13 642 15 460 17 523 19 906
C. I. 1 Materiál 13 330 12 302 14 183 16 345 17 226
    2 Nedokončená výroba a polotovary 6 548 1 340 1 277 1 178 2 680
    3 Výrobky - - - - -
    4 Zvířata - - - - -
    5 Zboží - - - - -
    6 Poskytnuté zálohy na zásoby - - - - -
C. II.   Dlouhodobé pohledávky - - - - -
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů - - - - -
    2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba - - - - -
    3 Pohledávky - podstatný vliv - - - - -
    4 Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdruž. - - - - -
    5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy - - - - -
    6 Dohadné účty aktivní - - - - -
    7 Jiné pohledávky - - - - -
    8 Odložená daňová pohledávka - - - - -
C. III.   Krátkodobé pohledávky 9 688 13 899 17 702 24 796 31 506
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 8 990 9 993 15 800 23 185 29 524
    2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba - - - - -
    3 Pohledávky - podstatný vliv - 100 - - -
    4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruž. - - - - -
    5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - - - - -
    6 Stát - daňové pohledávky 479 1 648   194 -
    7 Krátkodobé poskytnuté zálohy - - 1 683 1 191 992
    8 Dohadné účty aktivní - - - - 771
    9 Jiné pohledávky 219 2 158 219 226 219
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 1 238 1 853 3 103 7 251 7 305
C. IV. 1 Peníze 250 522 872 1 107 206
    2 Účty v bankách 984 1 322 2 231 6 144 7 099
    3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 9 - - -
    4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek - - - - -
D. I.   Časové rozlišení 117 289 732 1 136 1 264
D. I. 1 Náklady příštích období 117 279 703 763 1 264
    2 Komplexní náklady příštích období - - - - -
    3 Příjmy příštích období - 10 29 373 -



 

Příloha 2 - Rozvaha (pasiva) 
        2002 2003 2004 2005 2006 
      PASIVA CELKEM 44 757 43 943 55 837 68 794 80 724
A.     Vlastní kapitál 15 283 16 671 22 006 24 523 35 492
A. I.   Základní kapitál 100 100 100 100 100
A. I. 1 Základní kapitál 100 100 100 100 100
    2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) - - - - -
    3 Změny základního kapitálu - - - - -
A. II.   Kapitálové fondy - - - - -
A. II. 1 Emisní ážio - - - - -
    2 Ostatní kapitálové fondy - - - - -
    3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - - - - -
    4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách - - - - -
A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 10 10 10 10
A. III. 1 Zákonný rezervní fond 10 10 10 10 10
    2 Statutární a ostatní fondy - - - - -
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 9 359 15 173 16 562 21 896 23 412
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 9 359 15 173 16 562 21 896 23 412
    2 Neuhrazená ztráta minulých let - - - - -
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 5 814 1 388 5 334 2 517 11 970
B.     Cizí zdroje 29 474 27 272 33 831 44 271 45 232
B. I.   Rezervy - - - - -
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů - - - - -
    2 Rezerva na důchody a podobné závazky - - - - -
    3 Rezerva na daň z příjmů - - - - -
    4 Ostatní rezervy - - - - -
B. II.   Dlouhodobé závazky - - - - -
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů - - - - -
    2 Závazky - ovládající a řídící osoba - - - - -
    3 Závazky - podstatný vliv - - - - -
    4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž. - - - - -
    5 Dlouhodobé přijaté zálohy - - - - -
    6 Vydané dluhopisy - - - - -
    7 Dlouhodobé směnky k úhradě - - - - -
    8 Dohadné účty pasivní - - - - -
    9 Jiné závazky - - - - -
    10 Odložený daňový závazek - - - - -
B. III.   Krátkodobé závazky 28 474 21 752 23 851 31 251 40 672
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 22 591 14 551 13 657 23 341 30 927
    2 Závazky - ovládající a řídící soba - - - - -
    3 Závazky - podstatný vliv - 16 - - -
    4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž. 2 515 2 693 2 727 2 730 1 775
    5 Závazky k zaměstnancům 830 996 1 105 1 211 1 557
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 539 616 648 743 940
    7 Stát - daňové závazky a dotace 164 160 3 423 2 132 3 926
    8 Krátkodobé přijaté zálohy - - 1 943 849 1 503
    9 Vydané dluhopisy - - - - -
    10 Dohadné účty pasivní 818 895 327 238 37
    11 Jiné závazky 1 017 1 825 21 7 7
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 1 000 5 520 9 980 13 020 4 560
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé - - 3 480 2 520 1 560
    2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 000 5 500 6 500 10 500 3 000
    3 Krátkodobé finanční výpomoci - 20 - - -
C. I.   Časové rozlišení - - - - -
C. I. 1 Výdaje příštích období - - - - -
    2 Výnosy příštích období - - - - -

 



 

Příloha 3 - Výkaz zisků a ztrát 
      VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2002 2003 2004 2005 2006 
  I.   Tržby za prodej zboží - - - - -
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží - - - - -
  +   Obchodní marže - - - - -
  II.   Výkony 85 441 84 437 115 470 127 083 163 370
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 84 090 89 645 115 534 127 181 161 867
    2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 035 -5 208 -64 -98 1 503
    3 Aktivace 316 - - - -
B.     Výkonová spotřeba 61 691 63 380 84 872 98 227 117 847
B.   1 Spotřeba materiálu a energie 53 916 56 519 75 332 84 742 106 137
B.   2 Služby 7 775 6 861 9 540 13 485 11 710
  +   Přidaná hodnota 23 750 21 057 30 598 28 856 45 523
C.     Osobní náklady 15 315 17 609 20 742 22 306 27 624
C.   1 Mzdové náklady 11 234 12 968 15 298 16 432 20 366
C.   2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva - - - - -
C.   3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 895 4 492 5 296 5 709 7 067
C.   4 Sociální náklady 186 149 148 165 191
D.     Daně a poplatky 915 172 197 175 191
E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 314 1 567 1 906 2 527 2 503
  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 4 039 8 17 - -
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  4 039 8 17 - -
    2 Tržby z prodeje materiálu - - - - -
F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 677 - - - -
F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   1 677 - - - -
F.   2 Prodaný materiál - - - - -
G.     Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní obl. a KNPO -2 223 -119 39 147 -4
  IV.   Ostatní provozní výnosy 303 1 323 682 1 887 1 613
H.     Ostatní provozní náklady 2 594 498 687 1 166 1 275
  V.   Převod provozních výnosů - - - - -
I.     Převod provozních nákladů - - - - -
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 8 500 2 661 7 726 4 422 15 547
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - - - - -
J.     Prodané cenné papíry a podíly - - - - -
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - - - - -
  VII. 1 Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobám a v UCE jedn. s podst. vlivem - - - - -
  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů - - - - -
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - - - - -
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku - - - - -
K.     Náklady z finančního majetku - - - - -
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů - - - - -
L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů - - - - -
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti - - - - -
  X.   Výnosové úroky   1 6 5 7
N.     Nákladové úroky 391 489 629 710 752
  XI.   Ostatní finanční výnosy 696 298 745 862 1 221
O.     Ostatní finanční náklady 476 720 436 596 551
  XII.   Převod finančních výnosů - - - - -
P.     Převod finančních nákladů - - - - -
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) -171 -910 -314 -439 -75
Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 2 514 408 2 137 1 079 3 502
Q.   1 splatná 2 514 408 2 137 1 079 3 502
Q.   2 odložená           
  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) 5 815 1 343 5 275 2 904 11 970
  XIII.   Mimořádné výnosy 7 45 103 21 -
R.     Mimořádné náklady 8 - 44 408 -
S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - - - -
S.   1 splatná - - - - -
S.   2 odložená - - - - -
  *   Mimořádný výsledek hospodaření (+/-) -1 45 59 -387 -
T.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) - - - - -
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5 814 1 388 5 334 2 517 11 970
  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 8 328 1 796 7 471 3 596 15 472



 

Příloha 4 - Cash-flow 
      CASH FLOW 2003 2004 2005 2006 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 238 1 853 3 103 7 251
      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  1 388 7 417 3 983 15 472
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 1 883 2 606 3 085 3 248
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 1 567 1 906 2 527 2 503
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv -172 -39 -147  
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv     
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku     
A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 488 739 705 745
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace     
A. *    Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 3 271 10 023 7 068 18 720
A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -177 -2 153 1 026 -8 260
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -4 211 -4 208 -7 351 -6 838
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -2 202 3 873 10 440 961
A. 2 3 Změna stavu zásob 6 236 -1 818 -2 063 -2 383
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů     
A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 3 094 7 870 8 094 10 460
A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -489 -745 -710 -752
A. 4   Přijaté úroky 1 6 5 7
A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  544 -1 079 -3 502
A. 6   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů  59 -387  
A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 606 7 734 5 923 6 213
      Peněžní toky z investiční činnosti     
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 991 -6 484 -1 775 -5 158
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv     
B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám     
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 991 -6 484 -1 775 -5 158
      Peněžní toky z finanční činnosti     
C. 1   Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků     
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty    -1 001
C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia…     
C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům    -1 001
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů     
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky     
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů     
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně     
C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti    -1 001
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 615 1 250 4 148 54
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 1 853 3 103 7 251 7 305

 



 

Příloha 5 - Horizontální analýza (aktiva) 
      Aktiva (v %) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 
      AKTIVA CELKEM ↓ 1,82 ↑ 27,07 ↑ 23,21 ↑ 17,34
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - -
                
B.     Dlouhodobý majetek ↑ 3,06 ↑ 32,12 ↓ 3,99 ↑ 14,68
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek - - - -
                
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek ↑ 3,06 ↑ 32,90 ↓ 4,02 ↑ 14,80
    2 Stavby ↓ 2,04 ↑ 40,11 ↓ 3,78 ↑ 12,46
    3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ↓ 14,33 ↑ 71,06 ↓ 5,88 ↑ 3,13
    7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ↑ 1057,30 ↓ 98,93 ↑ 54,55 ↑ 4282,35
                
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek ↑ 5,00 0 0 0
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách ↑ 5,00 0 ↓ 4,76 0
                
C.     Oběžná aktiva ↓ 4,58 ↑ 23,38 ↑ 36,69 ↑ 18,45
C. I.   Zásoby ↓ 31,37 ↑ 13,33 ↑ 13,34 ↑ 13,60
C. I. 1 Materiál ↓ 7,71 ↑ 15,29 ↑ 15,24 ↑ 5,39
    2 Nedokončená výroba a polotovary ↓ 79,54 ↓ 4,70 ↓ 7,75 ↑ 127,50
                
C. II.   Dlouhodobé pohledávky - - - -
                
C. III.   Krátkodobé pohledávky ↑ 43,47 ↑ 27,36 ↑ 40,07 ↑ 27,06
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů ↑ 11,16 ↑ 58,11 ↑ 46,74 ↑ 27,34
    6 Stát - daňové pohledávky ↑ 244,05 - - -
    7 Krátkodobé poskytnuté zálohy - - ↓ 29,23 ↓ 16,71
    9 Jiné pohledávky ↑ 885,39 ↓ 89,85 ↑ 3,20 ↓ 3,10
             
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek ↑ 49,68 ↑ 67,46 ↑ 133,68 ↑ 0,74
C. IV. 1 Peníze ↑ 108,80 ↑ 67,05 ↑ 26,95 ↓ 81,39
    2 Účty v bankách ↑ 34,35 ↑ 68,76 ↑ 175,39 ↑ 15,54
    3 Krátkodobé cenné papíry a podíly ↑ 125,00 - - -
                
D. I.   Časové rozlišení ↑ 147,01 ↑ 153,29 ↑ 55,19 ↑ 11,27
D. I. 1 Náklady příštích období ↑ 138,46 ↑ 151,97 ↑ 8,53 ↑ 65,66
    3 Příjmy příštích období - ↑ 190,00 ↑ 1186,21 -

 
 
 



 

Příloha 6 - Horizontální analýza (pasiva) 
      Pasiva (v %) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 
      PASIVA CELKEM ↓ 1,82 ↑ 27,07 ↑ 23,21 ↑ 17,34
A.     Vlastní kapitál ↑ 9,08 ↑ 32,00 ↑ 11,44 ↑ 44,73
A. I.   Základní kapitál 0 0 0 0
A. I. 1 Základní kapitál 0 0 0 0
                
A. II.   Kapitálové fondy - - - -
                
A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0
A. III. 1 Zákonný rezervní fond 0 0 0 0
                
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let ↑ 62,12 ↑ 9,15 ↑ 32,21 ↑ 6,92
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let ↑ 62,12 ↑ 9,15 ↑ 32,21 ↑ 6,92
                
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ↓ 76,13 ↑ 284,29 ↓ 52,82 ↑ 375,57
                
B.     Cizí zdroje ↓ 7,47 ↑ 24,05 ↓ 30,86 ↑ 2,17
B. I.   Rezervy - - - -
                
B. II.   Dlouhodobé závazky - - - -
                
B. III.   Krátkodobé závazky ↓ 23,61 ↑ 9,65 ↑ 31,03 ↑ 30,15
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů ↓ 35,59 ↓ 6,14 ↑ 70,91 ↑ 32,50
    4 Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdruž. ↑ 7,08 ↑ 1,26 ↑ 0,11 ↓ 34,98
    5 Závazky k zaměstnancům ↑ 20,00 ↑ 10,94 ↑ 9,59 ↑ 28,57
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ↑ 14,29 ↑ 5,19 ↑ 14,66 ↑ 26,51
    7 Stát - daňové závazky a dotace ↓ 2,44 ↑ 2039,38 ↓ 37,72 ↑ 84,15
    8 Krátkodobé přijaté zálohy - - ↓ 56,30 ↑ 77,03
    10 Dohadné účty pasivní ↑ 9,41 ↓ 63,46 ↓ 27,22 ↓ 84,45
    11 Jiné závazky ↑ 79,45 ↓ 98,85 ↓ 66,67 0
                
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci ↑ 452,00 ↑ 80,80 ↑ 30,46 ↓ 64,98
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé - - ↓ 27,59 ↓ 38,10
    2 Krátkodobé bankovní úvěry ↑ 450,00 ↑ 18,18 ↑ 61,54 ↓ 71,43
                
C. I.   Časové rozlišení - - - -

 



 

Příloha 7 - Horizontální analýza (VZZ) 
      VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v %) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005
  I.   Tržby za prodej zboží - - - -
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží - - - -
  +   Obchodní marže - - - -
  II.   Výkony ↓ 1,18 ↑ 36,75 ↑ 10,06 ↑ 28,55
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ↑ 6,61 ↑ 28,88 ↑ 10,08 ↑ 27,27
    2 Změna stavu zásob vlastní činnosti ↓ 603,19 ↓ 98,77 ↑ 53,13 ↓ 1633,67
    3 Aktivace - - - -
B.     Výkonová spotřeba ↑ 2,74 ↑ 33,91 ↑ 15,74 ↑ 19,97
B.   1 Spotřeba materiálu a energie ↑ 4,83 ↑ 33,29 ↑ 12,49 ↑ 25,25
B.   2 Služby ↓ 11,76 ↑ 39,05 ↑ 41,35 ↓ 13,16
  +   Přidaná hodnota ↓ 11,34 ↑ 45,31 ↓ 5,69 ↑ 57,76
C.     Osobní náklady ↑ 14,98 ↑ 17,79 ↑ 7,54 ↑ 23,84
C.   1 Mzdové náklady ↑ 15,44 ↑ 17,97 ↑ 7,41 ↑ 23,94
C.   2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva - - - -
C.   3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ↑ 15,33 ↑ 17,90 ↑ 7,80 ↑ 23,79
C.   4 Sociální náklady ↓ 19,89 ↓ 0,67 ↑ 11,49 ↑ 15,76
D.     Daně a poplatky ↓ 81,20 ↑ 14,53 ↓ 11,17 ↑ 9,14
E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ↑ 19,25 ↑ 21,63 ↑ 32,58 ↓ 0,95
  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ↓ 99,80 ↑ 112,50 - -
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  ↓ 99,80 ↑ 112,50 - -
    2 Tržby z prodeje materiálu - - - -
F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu - - - -
F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   - - - -
F.   2 Prodaný materiál - - - -
G.     Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní obl. a KNPO ↓ 94,65 ↓ 132,77 ↑ 276,92 ↓ 102,72
  IV.   Ostatní provozní výnosy ↑ 336,63 ↓ 48,45 ↑ 176,69 ↓ 14,52
H.     Ostatní provozní náklady ↓ 80,80 ↑ 37,95 ↑ 69,72 ↑ 9,35
  V.   Převod provozních výnosů - - - -
I.     Převod provozních nákladů - - - -
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) ↓ 68,69 ↑ 190,34 ↓ 42,76 ↑ 251,58
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - - - -
J.     Prodané cenné papíry a podíly - - - -
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - - - -
  VII. 1 Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobám a v UCE jedn. s podst. vlivem - - - -
  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů - - - -
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - - - -
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku - - - -
K.     Náklady z finančního majetku - - - -
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů - - - -
L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů - - - -
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti - - - -
  X.   Výnosové úroky - ↑ 500,00 ↓ 16,67 ↑ 40,00
N.     Nákladové úroky ↑ 25,06 ↑ 28,63 ↑ 12,88 ↑ 5,92
  XI.   Ostatní finanční výnosy ↓ 57,18 ↑ 150,00 ↑ 15,70 ↑ 41,65
O.     Ostatní finanční náklady ↑ 51,26 ↓ 39,44 ↑ 36,70 ↓ 7,55
  XII.   Převod finančních výnosů - - - -
P.     Převod finančních nákladů - - - -
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) ↑ 432,16 ↓ 65,49 ↑ 39,81 ↓ 82,92
Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost ↓ 83,77 ↑ 423,77 ↓ 49,51 ↑ 224,56
Q.   1 splatná ↓ 83,77 ↑ 423,77 ↓ 49,51 ↑ 224,56
Q.   2 odložená - - - -
  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) ↓ 76,90 ↑ 292,78 ↓ 44,95 ↑ 312,19
  XIII.   Mimořádné výnosy ↑ 542,86 ↑ 128,89 ↓ 79,61 -
R.     Mimořádné náklady - - ↑ 827,27 -
S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - - -
S.   1 splatná - - - -
S.   2 odložená - - - -
  *   Mimořádný výsledek hospodaření (+/-) ↓ 4600,00 ↑ 31,11 ↓ 755,93 -
T.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) - - - -
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ↓ 76,13 ↑ 284,29 ↓ 52,81 ↑ 375,57
  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ↓ 88,43 ↑ 315,98 ↓ 51,87 ↑ 330,26 

 



 

Příloha 8 - Horizontální analýza (cash-flow) 
      CASH FLOW (v %) 2004/2003 2005/2004 2006/2005 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období ↑ 49,68 ↑ 67,46 ↑ 133,68
      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) - - -
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  ↑ 434,37 ↓ 46,30 ↑ 288,45
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace ↑ 38,40 ↑ 18,38 ↑ 5,28
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku ↑ 21,63 ↑ 32,58 ↓ 0,95
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv ↓ 77,33 ↑ 276,92 -
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv - - -
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku - - -
A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky ↑ 51,43 ↓ 4,60 ↑ 5,67
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - - -
A. *    Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami ↑ 206,42 ↓ 29,48 ↑ 164,86
A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu ↑ 1116,38 ↓ 147,65 ↓ 905,07
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv ↓ 0,07 ↑ 74,69 ↓ 6,98
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv ↓ 275,89 ↑ 169,56 ↓ 90,80
A. 2 3 Změna stavu zásob ↓ 129,15 ↑ 13,48 ↑ 15,51
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů - - -
A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami ↑ 154,36 ↑ 2,85 ↑ 29,23
A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných ↑ 52,35 ↓ 4,70 ↑ 5,92
A. 4   Přijaté úroky ↑ 500,00 ↓ 16,67 ↑ 40,00
A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - ↓ 298,35 ↑ 224,56
A. 6   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů - ↓ 755,93 -
A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti ↑ 196,78 ↓ 23,42 ↑ 4,90
      Peněžní toky z investiční činnosti - - -
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv ↑ 225,67 ↓ 72,62 ↑ 10,59
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv - - -
B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám - - -
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti ↑ 225,67 ↓ 72,62 ↑ 190,59
      Peněžní toky z finanční činnosti - - -
C. 1   Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků - - -
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty - - -
C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia… - - -
C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům - - -
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů - - -
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky - - -
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů - - -
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně - - -
C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - - -
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků ↑ 103,25 ↑ 231,84 ↓ 98,70
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období ↑ 67,46 ↑ 133,68 ↑ 0,74

 



 

Příloha 9 - Vertikální analýza (aktiva) 
        2002 2003 2004 2005 2006 
      AKTIVA CELKEM (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - -
                  
B.     Dlouhodobý majetek 30,91 32,45 33,74 26,29 25,70
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0,11 0,11 - - -
B. I. 3 Software 0,11 0,11 - - -
               
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 30,49 32,01 33,48 26,08 25,51
B. II. 1 Pozemky 0,71 0,73 0,57 0,47 0,40
    2 Stavby 24,97 24,91 27,47 21,45 20,56
    3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4,61 4,03 5,42 4,14 3,64
    7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,20 2,34 0,02 0,02 0,92
                  
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0,31 0,33 0,26 0,21 0,18
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,31 0,33 0,26 0,20 0,17
    2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem - - - 0,00 0,00
               
C.     Oběžná aktiva 68,82 66,89 64,95 72,06 72,74
C. I.   Zásoby 44,41 31,04 27,69 25,47 24,66
C. I. 1 Materiál 29,78 28,00 25,40 23,76 21,34
    2 Nedokončená výroba a polotovary 14,63 3,05 2,29 1,71 3,32
               
C. II.   Dlouhodobé pohledávky - - - - -
                  
C. III.   Krátkodobé pohledávky 21,65 31,63 31,70 36,04 39,03
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 20,09 22,74 28,30 33,70 36,57
    3 Pohledávky - podstatný vliv - 0,23 - - -
    6 Stát - daňové pohledávky 1,07 3,75 - 0,28 -
    7 Krátkodobé poskytnuté zálohy - - 3,01 1,73 1,23
    8 Dohadné účty aktivní - - - - 0,96
    9 Jiné pohledávky 0,49 4,91 0,39 0,33 0,27
                  
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 2,77 4,22 5,56 10,54 9,05
C. IV. 1 Peníze 0,56 1,19 1,56 1,61 0,26
    2 Účty v bankách 2,20 3,01 4,00 8,93 8,79
    3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,01 0,02 - - -
               
D. I.   Časové rozlišení 0,26 0,66 1,31 1,65 1,57
D. I. 1 Náklady příštích období 0,26 0,63 1,26 1,11 1,57
    3 Příjmy příštích období - 0,02 0,05 0,54 -

 



 

Příloha 10 - Vertikální analýza (pasiva) 
        2002 2003 2004 2005 2006 
      PASIVA CELKEM (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.     Vlastní kapitál 34,15 37,94 39,41 35,65 43,97
A. I.   Základní kapitál 0,22 0,23 0,18 0,15 0,12
A. I. 1 Základní kapitál 0,22 0,23 0,18 0,15 0,12
               
A. II.   Kapitálové fondy - - - - -
                  
A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
A. III. 1 Zákonný rezervní fond 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
               
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 20,91 34,53 29,66 31,83 29,00
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 20,91 34,53 29,66 31,83 29,00
                  
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 12,99 3,16 9,55 3,66 14,83
                  
B.     Cizí zdroje 65,85 62,06 60,59 64,35 56,03
B. I.   Rezervy - - - - -
                  
B. II.   Dlouhodobé závazky - - - - -
                  
B. III.   Krátkodobé závazky 63,62 49,50 42,72 45,43 50,38
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 50,47 33,11 24,46 33,93 38,31
    3 Závazky - podstatný vliv - 0,04 - - -
    4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž. 5,62 6,13 4,88 3,97 2,20
    5 Závazky k zaměstnancům 1,85 2,27 1,98 1,76 1,93
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,20 1,40 1,16 1,08 1,16
    7 Stát - daňové závazky a dotace 0,37 0,36 6,13 3,10 4,86
    8 Krátkodobé přijaté zálohy - - 3,48 1,23 1,86
    10 Dohadné účty pasivní 1,83 2,04 0,59 0,35 0,05
    11 Jiné závazky 2,27 4,15 0,04 0,01 0,01
               
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 2,23 12,56 17,87 18,93 5,65
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé - - 6,23 3,66 1,93
    2 Krátkodobé bankovní úvěry 2,23 12,52 11,64 15,26 3,72
    3 Krátkodobé finanční výpomoci - 0,05 - - -
                  
C. I.   Časové rozlišení - - - - -

 



 

Příloha 11 - Vliv na rozdíl Spread 

 
 

 

 

 

 
Příloha 12 - Vliv na rozdíl Spread 

 
 



 

Příloha 13 - Struktura vlivů na rozdíl Spread 
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