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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, 

spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 

2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou navrhnuta opatření, která pomohou ke 

zvýšení výkonnosti tohoto podniku.   

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the assessment of the economic performance of the company 

STARTECH spol. s.r.o. using the methods of financial analysis. It focuses on the 

development of the company in the years 2010-2013. Based on this information are 

suggested corrective measures which will help to improve the performance of this 

company. 
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ÚVOD 
 
Úspěch podnikové činnosti závisí na míře využití konkurenční výhody každé společnosti. 

Zvláště pak v podmínkách globální konkurence a trvalých změn prostředí. Zde je stále větší 

důraz kladen na možnosti měření výkonnosti podniku. V nových podmínkách se můžou 

úspěšně rozvíjet pouze ty subjekty, které reagují na změněné podmínky podnikání, měří 

a  průměrně vyhodnocují úroveň podnikatelské výkonnosti a usilují o její trvalé zvyšování.  

Zvyšovat výkonnost lze vytvořením a následnou realizací takového systému měření a řízení 

výkonnosti, který bude využíván v souladu s vizí a strategií podniku a sjednotí různé 

pohledy na výkonnost. Existuje řada metod pro řízení firmy a zavádění strategií, bohužel 

žádná metoda není všelékem, ale pouze návodem, jak úspěšně podnik vést ke splnění 

strategických cílů. 

Nezbytnou podmínkou úspěšné společnosti je stabilní finanční situace. Tuto situaci by měla 

každá firma neustále sledovat. Pro tyto účely slouží finanční analýza, která odráží finanční 

zdraví společnosti. Metoda poměřuje získané údaje navzájem mezi sebou a tím rozšiřuje 

jejich vypovídací schopnost. Smyslem je vyhodnotit údaje o firmě, dále odhalit její silné 

a  slabé stránky. Finanční analýza je pohledem do minulosti, ale současně napomáhá 

rozvíjet podnikatelský záměr pro následující období. 

Důležitá rozhodnutí nelze činit jen na základě finanční analýzy. Důležité jsou také analýzy 

z okolí podniku, trhu, konkurence, makroekonomického hlediska a další. 

V diplomové práci se zabývám společností STARTECH spol. s r.o., která působí na 

českém trhu od roku 1996, předmětem její činnosti je zakázková výroba rotačních 

i nerotačních obráběných součástí s použitím jak klasických metod kovoobrábění, tak 

i  progresivních CNC technologií.  
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Vymezení problému a cíl práce 
 

Cílem mojí diplomové práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost společnosti STARTECH 

spol. s r.o. pomocí vybraných tradičních ukazatelů i moderních metod finanční analýzy. 

Následně navrhnout taková řešení, která povedou ke zvýšení ekonomické výkonnosti 

podniku. 

První část diplomové práce bude věnována teoretickým východiskům práce. Nachází se zde 

charakteristika základních pojmů finanční analýzy, metod a finančních ukazatelů, které 

budou dále použity při hodnocení ekonomické výkonnosti podniku v této práci. 

V druhé části představím společnost STARTECH spol. s r.o., její základní údaje, historii, 

současnost, výrobní program a organizační strukturu. Následně provedu strategickou 

a  finanční analýzu podniku. K výpočtům využiji interní informace firmy a účetní výkazy 

z roku 2009 až 2013. 

V poslední části mé diplomové práce analyzuji slabá místa hospodaření a na základě 

zjištěných informací navrhnu opatření, která by měla být nápomocná ke zlepšení finanční 

výkonnosti společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

V této části diplomové práce se budu věnovat teoretickým poznatkům, které jsou důležité 

pro pochopení dané problematiky a nadále budou využity v praktické části práce. 

 

1.1 Hodnocení výkonnosti podniku 
 

Podniková činnost a její výkonnost závisí na míře využití konkurenční výhody daného 

podniku. V dnešní době dochází k rychlým změnám podnikatelského prostředí, proto je pro 

společnost nesmírně obtížné udržet si dlouhodobě konkurenční výhodu. Úspěšné jsou jen 

subjekty, které reagují na změnu podmínek podnikáni, sledují a neustále vyhodnocují 

úroveň výkonnosti podniku a také usilují o její trvalé zvyšování. Pouze na základě 

úspěšného hodnocení a řízení výkonnost lze dosáhnout plnění stanovených cílů a tím 

zajistit efektivní rozvoj podniku. 

Proto jsou společnosti nuceny v mnoha případech brát v úvahu širokou škálu inovativních 

manažerských přístupů, filozofií, technik a nástrojů, jež napomáhají zvyšovat výkonnost 

podniku a posilovat konkurenční výhodu. (Pavelková, Knápková, 2010)  

 

1.2 Strategická analýza 
 

Strategická analýza společnosti je na poznávání vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

Jedná se o nástroj, který pomáhá jako významný informační zdroj při řízení firmy. 

(Boučková, 2007)  

Na marketingové prostředí podniku působí řada faktorů, které jsou často navzájem na sobě 

závislé, charakterizované značným stupněm nejistoty, co se týká jejich průběhu, ať už 

jejich vývoj probíhá plynule či ve skocích. Cílem analýzy prostředí je identifikovat tyto 

vlivy působící na společnost. (Boučková, 2007)  



13 
 

1.2.1 Analýza vnějšího prostředí 
 

Při provádění situační analýzy lze vnější prostředí podniku systematicky sledovat jednak 

jako makroprostředí, jednak jako mikroprostředí. Makroprostředí tvoří širší okolí podniku 

(demografické, ekologické, politické, legislativní, sociální a kulturní, ekonomické, přírodní 

faktory). Mikroprostředí tvoří například dodavatelé, konkurence, zákazníci, poskytovatelé 

produktů i služeb, mohou ho také tvořit distribuční mezičlánky a další. (Hadraba, 2004)  

Pro zhodnocení vnějšího prostředí je možné využít více metod. Já jsem se rozhodla pro 

analýzu PEST a Porterův model pěti konkurenčních sil. 

PEST analýza 

Název analýzy vychází z počátečních písmen oblastí, které jsou sledovány.  

• politické, resp. politicko-právní, - daňová politika, regulace zahraničního obchodu, 

antimonopolní opatření, sociální politika, politická stabilita, stabilita vlády, a další,  

• ekonomické – trendy vývoje HDP, míra inflace, úrokové sazby, dostupnost a cena 

energie, míra nezaměstnanosti a další, 

• sociální – míra vzdělanosti obyvatel, mobilita obyvatel, rozdělování příjmů, životní 

úroveň a její vývoj, životní hodnoty, životní styl a další, 

• technologické – nové objevy a vynálezy, hloubka a frekvence technologických 

změn, celková technologická úroveň a další. (Hadraba, 2004) 

 

Porterův model Pěti konkurenčních sil 

Jedná se o způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Model pracuje s pěti prvky. Jedná se 

o  prognózování vývoje konkurenční situace v daném odvětví na základě odhadu možného 

chování subjektů a objektů, které působí na daném trhu. 
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Pět konkurenčních sil: 

• stávající konkurenti -  mohou ovlivnit cenu a množství nabízeného výrobku, 

• potenciální konkurenti – mohou vstoupit na trh a ovlivnit cenu a množství daného 

produktu, 

• dodavatelé – mohou ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných vstupů, 

• kupující - mohou ovlivnit cenu a poptávané množství daného výrobku či služby, 

• substituty – cena a nabízené množství služeb či výrobků alespoň částečně 

schopných nahradit danou službu či výrobek. (Bartošová, Krajníková, 2011)

 

Obrázek 1: Porterův model Pěti konkuren čních sil (http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-

rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html) 

1.2.2 Analýza vnitřního prostředí  
 

Smyslem této analýzy je vymezit a vyhodnotit vnitřní silné a slabé stránky společnosti. 

Samozřejmě se analýza může týkat vyhodnocení slabých a silných stránek podniku 

jakékoliv oblasti činnosti firmy. Lze hodnotit podnik jako celek nebo jen kterékoliv 

vnitropodnikové útvary. (Hadraba, 2004) 
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1.2.3 Komplexní strategická analýza 
 

SWOT analýza  

Jedná se o způsob strategické analýzy, který je zaměřený na zhodnocení vnějších 

a  vnitřních faktorů, jež ovlivňují úspěšnost organizace při dosahování strategických cílů. 

Silné a slabé stránky společnosti jsou faktory, které vytváří či snižují vnitřní hodnotu 

podniku. Příležitosti a ohrožení jsou vnějšími faktory, které lez identifikovat například 

pomocí PEST analýzy. (Bartošová, Krajníková, 2011) 

 

  

Obrázek 2: SWOT analýza (http://www.podnikatel.cz/clanky/neuvazeny-vstup-na-trh-muze-podnikateli-

srazit-vaz/) 
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1.3 KLASICKÝ P ŘÍSTUP K MĚŘENÍ FINAN ČNÍ VÝKONNOSTI 
PODNIKU - FINAN ČNÍ ANALÝZA 

 

Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku, zejména podle údajů 

z účetních výkazů. Slouží především pro posuzování finanční důvěryhodnosti podniku 

a  z hlediska investorů a věřitelů, jakož i k posouzení spolehlivosti financí podniku, jako 

záštity věcného podnikání. (Grunwald, 2001) 

Finanční situaci podniku lze charakterizovat stavem majetku, stavem dluhů, rozdílem mezi 

majetkem a cizími zdroji (vlastní kapitál), výší výnosů a nákladů, výší příjmů a výdajů. 

(Grůnwald, Holečková, 2007) 

Aby podnik dosahoval dobrých hospodářských výsledků, musí být finančně zdravý, to 

znamená, že má vyrovnané finanční toky a nemá problémy s uhrazováním svých závazků. 

(Čechová, 2011) 

Finanční analýza je jedním ze základních nástrojů finančního řízení podniku. Prosperující 

podnik má za cíl dosahování zisku.  Dosáhnout tohoto cíle lze při respektování pravidel 

finančního zdraví. (Pešková, 2012) 

V moderních podnicích je finanční analýza nedílnou součástí finančního řízení, tudíž je 

logické, že má značný rozvoj v podnikové praxi v našich podmínkách. (Mrkvička, 2013). 

Existuje spousta způsobů definice pojmu finanční analýza. Nejvýstižnější je zřejmě ta, 

která říká, že tato analýza představuje systematický rozbor získaných dat (především 

z účetních výkazů). Finanční analýza zahrnuje hodnocení podnikové minulosti, současnosti 

a předpovídání budoucích finančních podmínek. (Růčková, 2007) 
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1.3.1 Úkol finanční analýzy 
 

Nejdůležitějším úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

momentální finanční situaci společnosti a její příčiny, nadále posoudit vyhlídky na finanční 

situaci firmy v budoucnu, dále pak připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace 

společnosti, zajistit další prosperitu podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích 

procesů. Kvalitní finanční řízení se nemůže obejít bez finanční analýzy. (Konečný, 2004) 

1.3.2 Uživatelé FA 
 

Mezi uživatele finanční analýzy patří investoři (tj. akcionáři a ostatní investoři – 

společníci), manažeři, zaměstnanci, obchodní partneři, banky a jiní věřitelé, konkurenti, stát 

a jeho orgány, burzovní makléři, analytici, daňoví poradci, účetní znalci, ekonomičtí 

poradci, odborové svazy, univerzity, novináři, nejširší veřejnost. Tito uživatelé potřebují 

finanční analýzu, aby mohli posoudit na základě srovnání a zjištění příčin dosavadní vývoj. 

(Konečný, 2004) 

1.3.3 Zdroje dat 
 

Data, které jsou nutné pro finanční analýzu lze rozdělit do dvou velkých skupin. První 

skupinou jsou finanční informace, druhou jsou nefinanční. První skupina se týká  

finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, analytické a syntetické účty, 

příloha,…), předpovědi finančních analytiků (vývoj burzovních kurzů akcií, vývoj 

ekonomiky,..), dále hospodářské zprávy v mediích (týkající se plánovaných změn 

v legislativě nebo ekonomického vývoje v daném regionu). Nefinanční jsou například 

zprávy o konkurentech, objevy, změny v zákonech a další. (Bednářová, 2010) 

Dále se budu podrobněji zabývat účetními výkazy. Mezi nejzávaznější charakteristiky 

těchto výkazů patří srozumitelnost, významnost, závažnost, spolehlivost, srovnatelnost. 

(Kovanicová, 2003) 
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Mezi hlavní účetní výkazy patří: 

- Rozvaha 

- Výkaz zisků a ztrát 

- Výkaz Cash flow 

 

Rozvaha 

Při založení podniku je nutné vždy získat finanční zdroje na pokrytí majetku. Kompletní 

informace o tom, co podnik vlastní, jaké má závazky a hodnota majetku jsou zobrazeny 

v rozvaze. Rozvaha zachycuje v určitém okamžiku stav všech aktiv, která podnik vlastní 

a  všech nároků vůči těmto aktivům. (Higgins, 1997)  

Rozvahu je bilance, která ukazuje finanční situaci firmy. (Irena Jindřichovská, 1994) 

 AKTIVA = PASIVA 

 

Výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty, známý jako výsledovka zachycuje postup reprodukce majetku 

podniku či zajištění služby státní organizací. Tento účetní výkaz poskytuje informace 

o  tom, jak vznikl výsledek hospodaření podniku za dané účetní období a také vyčísluje 

jeho další složky. Dokument je uspořádán podle základního zaměření firmy. Rozlišujeme 

provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření z finančních operací a mimořádný 

výsledek hospodaření.  

Výsledek hospodaření = výnosy – náklady 
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Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) 

Celkový peněžní tok zobrazuje výsledek všech kladných a záporných peněžních toků za 

dané účetní období. (Máče, 2006) 

Konečný stav peněz = Počáteční stav peněz + Příjmy – Výdaje 

 

1.3.4 Přístup k finanční analýze 
 

Zaznamenávají se dva přístupy k finanční analýze. 

Fundamentální – soustřeďuje se spíše na vyhodnocování kvalitativních údajů o společnosti. 

Základní metodou analýzy je odhad analytika, který je založený na jeho hlubokých 

empirických i teoretických znalostech a zkušenostech. 

Technický – jedná se o kvantitativní zpracování ekonomických dat, která využívá 

matematické, statické a další algoritmizované metody, které jsou opět kvantitativně, ale 

i  kvalitativně vyhodnocovány.  

Finanční analýzu lze zařadit do technické analýzy, jelikož pracuje s matematickými 

postupy a výsledek se posuzuje z ekonomického hlediska. (Mrkvička, 2013) 

 

1.3.5 Metody finanční analýzy 
 

 Prakticky se analýza finančních ukazatelů provádí tak, že se porovnávají vypočtené 

ukazatele se stejnými ukazateli v rámci firmy nebo se srovnávají ve stejném okamžiku 

s ukazateli jiných konkurenčních podniků nebo s příslušnými odvětvovými průměry. 
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Existuje spousta rozličných metod, mezi základní metody patří: 

1. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů: 

• Horizontální analýza, 

• Vertikální analýza. 

2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

• Analýza pracovního kapitálu 

• Analýza cash flow (peněžních toků) 

3. Přímá analýza poměrových ukazatelů: 

• Analýza ukazatelů likvidity, 

• Analýza ukazatelů rentability, 

• Analýza ukazatelů zadluženosti (stability) 

• Analýza ukazatelů aktivit, 

• Analýza ukazatelů kapitálového trhu, 

• Analýza ukazatelů na bázi cash flow. 

4. Analýza soustav ukazatelů: 

• Pyramidový rozklad ukazatelů, 

• Různé typy složených indexů, 

• Analýza ukazatelů přidané hodnoty. 

• Altmanův index finančního zdraví 

• QUICKTEST (rychlý test) (Landa, 2008) 

 

1.3.6 Analýza absolutních trendů 
 

Při hodnocení finanční situace podniku pomocí této analýzy je využíváno údajů, 

obsažených v účetních výkazech. Sledují se zde nejen změny absolutní hodnoty ukazatelů 

v  čase, ale také se zjišťují jejich relativní (procentní) změny – tzv. technika procentního 

rozboru. Uplatnění absolutních ukazatelů se nalézá v analýze vývojových trendů 

a  v procentní analýze komponent. Provádí se ve dvou formách: horizontální analýza, 

vertikální analýza. (Sedláček, 1998)   
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Horizontální analýza 

Nazývaná též jako analýza výběrových trendů, která zkoumá změny absolutních ukazatelů 

a také jejich procentní změny v čase. Nutností je mít údaje minimálně dvě po sobě jdoucí 

období k dispozici. Porovnávají se jednotlivé položky výkazů v čase po řádcích – 

horizontálně. (Grůnwald, Holečková, 2004) 

 Absolutní změna = ukazatel T – ukazatel (T-1) 

 

Procentní změna =  

                                    

 

Vertikální analýza 

Nazývaná, též jako procentní rozbor component nebo strukturální analýza. Při této analýze 

se posuzují komponenty majetku a kapitálu tzv. strukturou aktiv a pasiv společnosti. 

Pracuje se s výkazy jednotlivých let od shora dolů – vertikální analýza. Tato analýza má 

však jednu nevýhodu, pouze konstatuje změny, ale neukazuje jejich příčiny. Může však 

upozornit na problémové oblasti, které budou podrobeny hlubšímu rozboru. (Grůnwald, 

Holečková, 2007) 

 

1.3.7 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Rozdílové ukazatele, které jsou označovány za finanční fondy, slouží k analýze a řízení 

finanční situace podniku. 

 

 

 

ukazatel T – ukazatel (T-1)                 x 100   [%] 

    ukazatel (T-1) 
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Rozlišují se tři druhy ukazatelů: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky, 

• čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy. 

Čistý pracovní kapitál ČPK   

Jedná se o nejčastěji užívaný ukazatel. Ostatní finanční formy představují jeho modifikace. 

Vznikne rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty 

musí mít dobu splatnosti v rozmezí 3 měsíce až jeden rok. Tento ukazatel má vliv na 

likviditu podniku. Podniková krátkodobá aktiva musí být vyšší než krátkodobé závazky, 

aby byl podnik schopný hradit své závazky. (Sedláček 2001) 

 ČPK = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

1.3.8 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Pomocí podílu 

charakterizují vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli. Nejčastěji vycházejí 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát – z účetních dat. Tyto údaje z rozvahy mají charakter 

ekonomických stavových veličin – zachycují je k určitému datu, okamžitý stav. Oproti 

tomu údaje z výkazu zisku a ztráty ukazují výsledky činnosti za dané období – intervalové 

veličiny.  

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlé a nenákladné informace o základních 

charakteristikách podniku, proto jsou považovány za nejrozšířenější a nejoblíbenější 

metodu finanční analýzy. Tito ukazatelé umožňují provádět tzv. trendovou analýzu – 

analýza časového vývoje finanční situace konkrétní společností, je možné porovnávat více 

podobných podniků navzájem – komparativní analýza. Dále mohou být také používány, jak 

vstupní údaje matematických modelů, které umožňují kvalifikovat stavy, popsat závislost 

mezi jevy, předvídat vývoj a také hodnotit rizika, tyto důvody vedou k širokému využívání 

poměrových ukazatelů. (Sedláček, 1999) 
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V literatuře je možno setkat se s různým členěním. 

Poměrové ukazatele se člení na: 

-  ukazatele rentability (efektivnosti); 

-  ukazatele aktivity; 

-  ukazatele zadluženosti (finanční závislosti); 

-  ukazatele likvidity (platební schopnosti); 

-  ukazatele tržní hodnoty; 

-  provozní (výrobní) ukazatele; 

-  ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. 

Pro potřeby mé práce budu nadále rozvíjet pouze některé z poměrových ukazatelů.  

 

1.3.8.1 Ukazatele rentability 
 

Tyto ukazatele jsou nejoblíbenější a nejsledovanější při hodnocení hospodaření podniku, 

protože poměřují celkový zisk s výší firemních zdrojů. Tento ukazatel se také označuje jako 

ukazatel míry zisku a vypočítá se jako poměr zisku k vloženému kapitálu. (Suchánek, 

2007) 

Ve své práci považuji tento ukazatel rentability jako míru zisku, tedy obecně řečeno 

reprodukci kapitálu vloženého do podniku. 

Podrobněji se budu zabývat ukazatelem rentability vlastního kapitálu, vloženého kapitálu, 

rentability tržeb a rentability celkových vložených aktiv, protože jsou nejpoužívanější. 

(Grunwald, Termer, Holečková, 1992) 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

   

Tento ukazatel měří nejčastěji výnosnost dlouhodobého kapitálu, který byl vložen do 

společnosti, tedy dlouhodobého cizího a vlastního kapitálu. (Grunwald, Termer, 

Holečková, 1992) 

o ROI = EBIT / celkový kapitál 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

ROE je jeden z nejdůležitějších ukazatelů rentability, protože hodnotí úspěšnost společnosti 

hlavně pro své vlastníky, jelikož vytvořený zisk posuzují, jako výdělek z vloženého 

kapitálu. Dosažená úroveň ROE by proto měla být vyšší než investice bez rizika. 

(Suchánek, 2007) 

Rentabilita vlastního kapitálu slouží k testování možné účasti vlastního kapitálu na 

zvyšování zdrojů, udržitelné míry růstu podniku, úrovně výnosnosti vlastního kapitálu při 

srovnání s náklady na cizí kapitál, dále k testování šance na udržení reálné hodnoty 

vlastního kapitálu v podmínkách inflace. (Grunwald, 2001) 

o ROE = čistý zisk / vlastní kapitál (Sedláček, 1998) 

 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které jsou investované do podnikání, bez 

ohledu, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). 

Při dosazení do čitatele EBIT, jež odpovídá v účetní metodice provoznímu zisku, následně 

ukazatel měří hrubou produkční sílu podniku před odečtením daní a úroků spojených 

s nákladem. Používá se při porovnávání firem s odlišnými daňovými podmínkami 

a  s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. (Sedláček, 1998) 

o ROA = EBIT / aktiva 



25 
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Ukazatel poměřuje zisk k tržbám a informuje o tom, kolik zisku tvoří 1Kč tržeb. Vyjadřuje 

hospodárnost, respektive nepřímo indikuje snížení nákladů, efektivní zvyšování cen 

a  z toho plynoucí konkurence-schopnost podniku. Na tento ukazatel působí bezprostředně 

podíl nákladů na realizovaném obratu. Absolutní velikost zisku závisí také na velikosti 

prodeje. Velký vliv na velikost rentability obratu má struktura nákladů. Při srovnání 

ukazatele mezi různými společnostmi je nutné zabývat se strukturou nákladů. (Suchánek, 

2007) 

 

o ROS = hospodářský výsledek po zdanění / tržby 

 

1.3.8.2 Ukazatele aktivity 
 

Tito ukazatelé měří, jak společnost hospodaří se svými aktivy. Jestliže jich má více, než je 

nutné, vznikají jí zbytečné náklady a tím má nízký zisk. Na druhou stranu, jestliže jich má 

nedostatek, musí se pak vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí 

a  tím nadále přichází o výnosy, které by mohla získat. (Sedláček, 2001)  

Obrat celkových aktiv   

Ukazatel udává počet obrátek za daný časový interval. To znamená, kolikrát se aktiva 

obrátí za rok. Jestliže je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek 

celkových aktiv, zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšené tržby nebo prodána 

některá aktiva. Toto značí nízkou podnikovou aktivitu. Naopak vysoká hodnota je 

projevem efektivního využívání majetku. Minimální hodnota by se měla pohybovat 

v intervalu 1,6 – 2,9.   (Sedláček, 2001)  

o Obrat celkových aktiv = roční tržby / celková aktiva  
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Obrat stálých aktiv        

Tento obrat má význam při rozhodování, zda si pořídit další produkční investiční majetek. 

Jestliže je hodnota nižší než průměr v oboru, znamená to signál pro výrobu, aby se využila 

výrobní kapacita. Pro manažery to znamená signál na omezení investic. (Sedláček, 2001)  

o Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva 

 

Obrat zásob                        

Ukazatel obratu zásob se definuje jako poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu. 

Také ukazuje na to, jak intenzivně se využívají zásoby. (Peškokvá, 2012)  

o Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob                         

Jedná se o poměr průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb. Udává, jak dlouho 

jsou oběžná aktiva ve formě zásob. Zjednodušeně lze vypočítat tak, že počet dnů v roce 

(360) se vydělí obratem zásob. (Peškokvá, 2012) 

o Doba obratu zásob = zásoby / denní tržby 

  

Doba obratu pohledávek    

Ukazatel vypovídá o platební schopnosti odběratelů, nadále slouží k vyhodnocení inkasní 

politiky společnosti. Má-li podnik v platební podmínce stanovenou lhůtu splatnosti 

například 30 dnů, je možné z hodnoty ukazatele zjistit, zda inkaso probíhá v souladu s touto 

stanovenou platební podmínkou.(Pešková, 2012) 

o Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů / denní 

tržby  
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Doba obratu závazků               

Jedná se o průměrnou dobu odkladu plateb nebo o dobu provozního úvěru.  Tento ukazatel 

udává, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Obecné pravidlo zní: 

doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. (Sedláček, 2001)  

o Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům / denní tržby          

 

1.3.8.3 Ukazatele zadluženosti 
 

Tito ukazatele zadlužeností ukazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku, dále měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy – zadluženost 

společnosti. Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě a tím mít i vyšší tržní 

hodnotu podniku. (Sedláček, 1998) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel se vypočítá jako podíl cizího kapitálu – celkového dluhu k celkovým aktivům. 

Všichni věřitelé upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti, protože čím je vyšší podíl 

vlastního kapitálu, tím je vyšší bezpečnost proti ztrátám věřitelů, když dojde k likvidaci 

podniku. Vlastníci však preferují větší finanční páku, aby se znásobily jejich výnosy. Pokud 

ukazatel dosahuje vyšších hodnot než oborový průměr, je pro firmu těžší získat dodatečně 

zdroje aniž by nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by nebyli ochotni půjčovat firmě 

další peníze za stejnou úrokovou sazbu, požadovali by vyšší. Doporučuje se velikost 

zadluženosti 0,4-0,6.  (Sedláček, 1998) 

o Ukazatel celkové zadluženosti = cizí kapitál / celková aktiva 

 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

Jedná se o doplněk k ukazateli celkové zadluženosti, který vyjadřuje finanční nezávislost 

společnosti. Součet obou ukazatelů je roven 1. Tito ukazatele informují o skladbě kapitálu 
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firmy. Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu ukazuje finanční páku, jež vede 

k zadlužení podniku.  (Sedláček, 1998) 

o Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Koeficient zadluženosti  

Vypovídací schopnost je stejná jako celková zadluženost. Jak rostou dluhy ve finanční 

struktuře podniku, tak zároveň s tím rostou oba ukazatele. Lineárně roste celková 

zadluženost až do 100%, kdežto koeficient zadluženosti roste až k ∞ exponenciálně. 

Využívá se i převrácená hodnota tohoto ukazatele, označována jako míra finanční 

samostatnosti firmy. (Sedláček, 1998) 

o Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál 

 

Úrokové krytí  

 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku pokrývat úroky svým hospodářským 

výsledkem, respektive kolikrát je zisk větší než nákladové úroky. V zahraničních zemích se 

doporučuje krytí úroků ziskem ve výši trojnásobku. V České republice této hodnoty 

dosahuje jen málo firem. (Suchánek, 2007) 

 

o Úrokové krytí = EBIT/ nákladové úroky 

 

1.3.8.4 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita určité složky vyjadřuje vlastnosti dané složky bez velké ztráty hodnoty a rychle 

přeměnit se na peněžní hotovost. Oproti tomu likvidita podniku vyjadřuje schopnost firmy 

uhradit své platební závazky včas. Nedostatek likvidity vede k neschopnosti podniku 

využívat ziskových příležitostí, které se objevují při podnikání nebo se projevuje 
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neschopností hradit své závazky, což může vést k platební neschopnosti a také k bankrotu. 

Existuje přímá závislost mezi pojmy „likvidita“ a „solventnost“ – podmínkou solventnosti 

je likvidita. Při hodnocení likvidity je důležité zaujmout postoj k různým skupinám, jež 

budou využívat výsledky analýzy. Například skupina pro management podniku zaznamená 

nedostatek likvidity v konečném důsledku při snížení ziskovosti či nevyužití příležitosti 

nebo při ztrátě kontroly nad podnikem. Skupina vlastníků podniku preferuje spíš nižší 

úroveň likvidity, protože oběžná aktiva představují neefektivní vázanost finančních 

prostředků a to může vést ke snižování rentability vlastního kapitálu. Věřitelé při 

nedostatku likvidity budou odkládat inkasování úroků a jistiny. Pro zákazníky a dodavatele 

může snížená likvidita vést k omezení nebo nemožnosti plnit smlouvy a ztrácejí se vztahy. 

Jen dostatečně likvidní společnost je schopna dostát svým závazkům. (Růžičková, 2010) 

Likvidita se rozděluje z hlediska obsahu a názvu na tři základní ukazatele: okamžitá 

likvidita, pohotová likvidita a běžná likvidita.  

 

Běžná likvidita 

Udává, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky. Důležitá je skladba zásob 

a  jejich reálné ocenění, také struktura pohledávek, zda jsou dobytné či nedobytné. Proces 

přeměny zásob na peníze může být zdlouhavý, protože nejdříve musí být zásoby 

spotřebovány - přeměněné na výrobky potom prodány nejčastěji na obchodní úvěr 

a  nakonec je čekací doba několik týdnů i měsíců, než odběratel pošle úhradu. Společnost, 

která má nadměrné zásoby, nízký stav peněžních prostředků, nedobytné pohledávky, tedy 

nevhodnou strukturu oběžných aktiv se snadno může ocitnout v obtížné finanční situaci. 

Dostačující hodnota musí být vyšší než 1,5. (Sedláček, 1999) 

o Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
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Pohotová likvidita 

Tato likvidita se snaží odstranit nedostatky předchozího ukazatele. Vylučuje tedy 

z oběžných aktiv zásoby a využívá okamžité likvidní prostředky, jako jsou peníze 

v hotovosti nebo na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry či krátkodobé 

pohledávky, jež jsou očištěné od obtížně vymahatelných pohledávek. Výrazně nízká 

hodnota pohotové likvidity oproti běžné se zobrazuje nadměrnou váhou zásob podniku. 

Velký rozdíl těchto dvou ukazatelů se zobrazuje nejčastěji u obchodních firem, kde jsou 

zásoby rychle obměňovány a jsou dosti likvidní. Hodnota pohotové likvidity by neměla 

klesnout pod 1. (Sedláček, 1998) 

o Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

 

Okamžitá likvidita 

Poměřuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Peníze v hotovosti či na běžných 

účtech a jejich ekvivalenty jako jsou splatné dluhy, šeky, směnečné dluhy nebo volně 

obchodovatelné krátkodobé cenné papíry. Hodnota ukazatele by měla být alespoň 2. 

(Sedláček, 1998) 

o Okamžitá likvidita = peněžní prostředky a ekvivalenty / okamžitě splatné závazky 

 

Likvidita také vyjadřuje obrat pracovního kapitálu, který je odvozený od čistého 

pracovního kapitálu a měří schopnost podniku vytvořit přebytky, jež se používají 

k financování potřeb (např. na investice, k úhradě závazků, na podíly ze zisku). (Sedláček, 

1998) 

o Obrat pracovního kapitálu = roční tržby / průměrný čistý pracovní kapitál 
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1.3.8.5 Provozní ukazatelé 
 

Provozní ukazatelé se uplatňují ve vnitřním řízení podniku, opírají se o tokové veličiny 

(zejména o náklady), jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých 

druhů nákladů a tím je dosaženo vyššího konečného efektu. Pomáhají managementu 

sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity společnosti. Informace jsou získávány 

z Výkazu zisku a ztráty. 

Průměrná mzda (mzdová produktivita) 

Udává, kolik výnosů připadá na 1Kč vyplacených mezd. Jestliže chceme vyloučit vliv 

nakupovaných energií, surovin a služeb, dosadí se do čitatele přidaná hodnota. 

Mzdová produktivita = výnosy (bez mimořádných) / mzdy. 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Udává, jak velká část výnosů připadá na jednoho zaměstnance. Tato hodnota by měla být 

maximální. 

Produktivita práce = přidaná hodnota / počet zaměstnanců 

 

Nákladovost výnosů 

Tento ukazatel zobrazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota ukazatele 

by měla mít klesající charakter. 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy (bez mimořádných) (Sedláček, 2001) 
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1.3.9 Analýza soustav ukazatelů 
 

Výše popsané ukazatele charakterizují pouze určitou část činnosti podniku, což je značná 

nevýhoda. Tato nevýhoda je odstraněna analýzou soustav ukazatelů, tou je podnik zkoumán 

podrobněji a vyjadřuje se zde finanční situace a výkonnost jedním číslem.  

Podle účelu použití dělíme soustavy ukazatelů na: 

• bonitní modely (diagnostické) – založené hlavně na teoretických znalostech, jedná 

se o Indikátor bonity, QUICKTEST, Tamariho model a další, 

• bankrotní modely (predikční) – podávají informaci o finančním zdraví podniku, zda 

nehrozí společnosti bankrot, jedná se například o Altmanův index finančního 

zdraví, Taflerův bankrotní model, Index IN95, IN99, IN01, IN05 (Konečný, 2004). 

 

1.3.9.1 Altmanům model (Z-Skóre) 
 

Tento model je jeden z nejpopulárnější a nejznámějších, vytvořil ho Edward Altman. Tento 

index používá pět vybraných poměrových ukazatelů. Výsledkem toho modelu je, zda bude 

společnost v budoucnosti prosperovat, nebo přijde bankrot. 

Z-Skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze: 

  Zi = 1,2 x1,i +  1,4 x2,i + 3,3 x3,i + 0,6 x4,1 + 1,0 x5,i 

 

zde znamená: 

 i – i-tý podnik 

 x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

 x2 – kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

 x3 – (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / aktiva 
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 x4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / dluhy 

 x5 – tržby / aktiva. 

Čím větší je hodnota výsledku Z, tím je finanční zdraví firmy lepší. Tato hodnota se 

pohybuje v rozmezí -4 až +8. Jestliže je hodnota Z větší nebo rovna 2,99 značí to finančně 

silnou společnost. Když je hodnota v intervalu 1,81 až 2,99 znamená to, že podnik má 

určité finanční problémy (u těchto podniků nebyla statisticky průkazná prognóza). Hodnota 

nižší než 1,81 značí vážné podnikové finanční problémy (většina takovýchto podniků 

zbankrotuje).  

Index vcelku věrohodně předvídá bankroty společností asi 2 roky předem. (Konečný, 

2004). 

 

Rovnice pro ostatní typy společností: 

 Zi = 0,717 x1,i  +  0,847 x2,i  +  3,107 x3,i + 0,420 x4,1 + 0,998 x5,i 

zde znamená: 

 i – i-tý podnik 

 x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

 x2 – kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

 x3 – (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / aktiva 

 x4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / dluhy 

 x5 – tržby / aktiva. 

Hodnota se opět pohybuje v rozmezí -4 až +8. Jestliže je hodnota Z větší nebo rovna 2,9 

značí to finančně silnou společnost. Když je hodnota v intervalu 1,2 až 2,9 znamená to, že 

podnik má určité finanční problémy (nejasný další vývoj). Hodnota nižší než 1,2 značí, že 

se jedná o přímé kandidáty bankrotu. (Konečný, 2004). 
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1.3.9.2 Index IN05 
 

Inka a Ivan Neumaierovi sestavili čtyři indexy ( IN95, IN99, IN01, IN05), jež umožňují 

posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniků. Já se ve své práci budu zabývat 

indexem IN05, jedná se o aktualizovaný index podle testů na datech průmyslových 

podniků. Index spojuje jak pohled věřitele, tak pohled vlastníka. (Sedláček, 2011) 

 

IN05= 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 

 

Kde: 

A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

 

Vyhodnocení indexu IN05: 

IN  > 1,6 předpověď uspokojivé finanční situace 

0,9  <  IN ≤ 1,6 "šedá zóna 

IN ≤ 0,9 vážné finanční problémy 

Zdroj: (Sedláček, 2011) 
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1.3.9.3 Taflerův bankrotní model  
 

Tento model využívá čtyři poměrové ukazatele. 

T = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 

 

Kde: 

R1  = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2  = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3  = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4  = tržby celkem / celková aktiva 

Pokud vypočítaná hodnota T > 0,3, tak se jedná o podnik s malou pravděpodobností 

bankrotu. U společností, které dosahují hodnot T < 0,2 lze očekávat bankrot s vyšší 

pravděpodobností. (Sedláček, 2011) 

1.3.9.4 Pyramidové rozklady ukazatelů 
 

 Jedná se o oblíbenou metodu při použití finanční analýzy, jelikož v jedné tabulce nebo na 

jednom obrázku lze přehledně zachytit hned několik rysů společnosti. Je zde možné vidět 

vzájemné souvislosti mezi finanční strukturou, likviditou a profitabilitou podniku. Jedním 

ze způsobů syntetického použití poměrových ukazatelů je Du Pont diagram. Tento diagram 

popisuje, jak je výnos na jmění akcionářů neboli ROE určen ziskovou marží, obratem aktiv 

a poměrem celkových aktiv k vlastnímu jmění. Na levé straně je odvozena zisková marže. 

V levé spodní části jsou nejdříve vyčísleny nákladové položky, jež jsou nakonec sečteny do 

položky celkových nákladů.  Odečtením nákladů od tržeb se získá čistý zisk společnosti. 

Zisková marže se získá jako čistý zisk děleno tržby. Jestliže zisková marže má 

několikaletou klesající tendenci nebo je nízká, měl by se analytik zaměřit na analýzy 

jednotlivých druhů nákladů. Na pravé straně diagramu se pracuje s rozvahovými položkami 

a vyčíslují se zde různé druhy aktiv, sčítají se a ukazuje se obrat celkových aktiv. (Blaha, 

Jindřichovská, 1994) 
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1.4 Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku 
 

Pro hodnocení výkonnosti podniku se používají tradiční a moderní ukazatelé, rozdíly mezi 

nimi plynou z koncepční bariéry mezí tržním oceněním podniku a výkonností měřenou na 

základě účetních dat. Účetní postupy a metody totiž ne vždycky odpovídají ekonomickému 

pohledu na výkonnost, důvodem je, že byly vytvořeny pro jiné účely, jako jsou zobrazení 

předmětu účetnictví a finanční situace na bázi účetních pravidel a další. Hlavním 

nedostatkem tradičních metod měření výkonnosti je skutečnost, že neberou v úvahu 

náklady na kapitál a podnikatelské riziko. (Landa 2008) 

1.4.1 Ekonomická přidaná hodnota EVA 
 

Podstata ukazatele je výpočet čistého výnosu z provozní činnosti společnosti. Jde o rozdíl 

mezi ziskem po zdanění a náklady na vložený kapitál. Ukazatel EVA měří, jak firma za 

určité období (většinou roční) přispěl svými aktivitami ke snížení či zvýšení hodnoty pro 

vlastníky. 

Tato metoda je vhodná jak pro hodnocení ekonomické výkonnosti firmy, tak i pro výpočet 

ocenění společnosti a představuje v současné době univerzální ukazatel ekonomické 

výkonnosti. (Landa 2008) 

Základní vzorec pro výpočet: 

EVA = NOPAT – Capital . WACC 

Kde: 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – zisk z operativní hodnoty podniku 

Capital – kapitál vázaný v aktivech, která slouží operativní činnosti firmy 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu, (náklady ušlé příležitosti) (Landa 2008) 

NOPAT se odvodí z následujícího vztahu: 

NOPAT = EBIT . (1 – t) 
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Kde: 

EBIT – provozní zisk před úroky a daněmi 

t – sazba daně z příjmu 

Průměrné náklady kapitálu WACC se vypočítají:  

 

 WACC = rd . (1 - t) . D / C + ra . E / C 

Kde: 

rd – náklady na cizí kapitál 

t – sazba daně z příjmu 

D – cizí kapitál 

C – celkový kapitál 

ra – náklady na vlastní kapitál 

E – vlastní kapitál 

Hodnota ukazatele EVA by měla být kladná nebo alespoň rovna nule. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím větší hodnotu pro vlastníky společnost vytváří. Jestliže je hodnota ukazatele 

rovna nule, znamená to, že vlastníci vydělali pouze tolik, co stačilo na pokrytí nákladů na 

kapitál. Jestliže hodnota ukazatele EVA je záporná, investoři potom dostanou méně, než by 

mohli získat průměrnou investicí. Pro akcionáře ukazatel EVA plní významnou funkci, 

jednoznačně informuje o úspěšnosti, nebo neúspěšnosti investice. (Knápková, 2010) 

Vlastník požaduje, aby mu firma přinesla více, než kolik do ní vložil. (Landa 2008) 

Největším problémem při výpočtu ukazatele EVA jsou náklady na vlastní kapitál. Náklady 

zobrazují požadovanou výnosnost, která odpovídá danému riziku.  

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál lze využít metody: 

- CAMP – model oceňování kapitálových aktiv 

- Stavebnicové modely 

- Arbitrážní model oceňování APM 

- Gordonův růstový model 
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Stavebnicové modely jsou nejčastěji využívané pro nedokonalý kapitálový trh a tržní 

ekonomiku, jež má kratší dobou fungování. Riziková prémie se nezískává z kapitálového 

trhu, ale z účetních dat. Existuje spousta modelů, jedním z nich je metodika Ministerstva 

průmyslu a obchodu, která lze nalézt na www.mpo.cz, ratingový model INFA. 

(Neumaierová, 1998) 

re = rf + rLA + rpodnik + rfinstab + rfinstr 

Kde: 

rf – bezriziková sazba 

rLA – funkce ukazatelů charakterizujících velikost podniku 

rpodnik – funkce ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly 

 rfinstab – funkce ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy 

 rfinstr – funkce ukazatelů charakterizujících dělení produkční síly  

  

Obrázek 3: Model EVA (Sedláček, 2007, str. 87) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU SOU ČASNÉ SITUACE 
 

2.1 Informace o společnosti 
 

Základní údaje 

Obchodní forma: STARTECH spol. s r.o.   

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Vznik: 1.3.1996 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

IČ: 63483751  

DIČ: CZ63483751 

Sídlo: Školní 354 

 CZ 664 82, Říčany u Brna 

Logo: 

  

 

STARTECH spol. s r.o. je strojírenská firma, která působí na trhu více jako 18 let. 

Zákazníci  společnosti jsou jak z České republiky, tak ze zahraničí. 
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O společnosti 

Společnost STARTECH spol. s r.o. je výhradně česká soukromá strojírenská společnost, 

která vznikla roku 1996 jako nástupce původní společnosti STŠ Strojírna Šildberger. 

Zabývá se výrobou rotačních i nerotačních obráběných součástí s použitím jak konvenčních 

metod třískového kovoobrábění, tak i progresivních CNC technologií. Společnost disponuje 

výrobními a montážními prostory o celkové rozloze přes 2000 m2. Pracuje zde 117 

zaměstnanců na plný úvazek. 

Tato firma od svého vzniku vykazuje dynamický ekonomický růst, jehož dokladem jsou 

meziroční nárůsty obratu a meziroční nárůsty zaměstnanosti. 

Od roku 1996 probíhají nepřetržité masivní investice do výrobních technologií 

a  rozšiřování výrobních prostor a kapacit. Samozřejmostí je také počítačová podpora 

technologie výroby - CAD/CAM systémy (Mazak Camware, Autodesk Inventor, 

Solidworks, SolidCAM) 

Mezi  spokojené zákazníky patří společnosti jak z ČR, tak i EU (Francie, Rakousko, 

Dánsko, Německo, Slovensko, Velká Británie...) a USA, kterým nabízí přesné třískové 

obrábění rotačních i nerotačních dílců všech běžných materiálů při malo a středně sériové 

výrobě. 

Dále společnost provádí montáže sestav v čistém prostředí, vyvažování rotačních dílců, 

dělení materiálu a drobné zámečnické práce. V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě 

ověřenými dodavateli je schopna zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav 

a  tepelného zpracování. 
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Obrázek 4: Foto společnosti STARTECH spol. s r.o. ( dostupné z http://www.startech-ricany.cz/) 

Výrobní program:  

V současné době náš výrobní program tvoří převážně: 

• komponenty servomotorů 

• komponenty elektronových mikroskopů, nanoúrovňových spektrometrů a dalších 

sofistikovaných vědeckých přístrojů 

• výrobky pro letecký a kosmický průmysl 

• komponenty bariérové techniky 

• výrobky pro petrochemický, textilní a potravinářský průmysl 

• výrobky pro energetický a jaderný průmysl (např. výroba lopatek parních i vodních 

turbín) 
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Spolupráce se světově nejvýznamnějšími dodavateli nástrojů společnosti umožňuje běžně 

obrábět standardní ocelové slitiny, slitiny nerez ocelí, speciální, obtížně obrobitelné nikl-

chrom-ocelové slitiny, standardní hliníkové a duralové slitiny, speciální hliníkové slitiny, 

užívané zejména v leteckém a kosmickém průmyslu, slitiny mědi (elektrovodná měď, 

mosaz, bronz,..),titanové slitiny, různé druhy plastů. 

V roce 2010 počet zaměstnanců dosahoval čísla 90, z toho 3 byli zdravotně postižení. 

Během sledovaného období následovalo každoroční zvýšení. V roce 2013, už bylo 

zaměstnanců 117 a z toho 4 zdravotně postižení. 

Organizační struktura 

 

Ředitel 

� Řízení kvality 

Manažer kvality 

� Ekonomika 

Hlavní ekonom 

� Personalistika a mzdy 

� Ekonomický úsek 

� Výroba 

Vedoucí výroby 

� Příprava výroby 

� Výroba 

� Kontrola 

Vedoucí kontroly 

� Kontrola mezioperační 

� Kontrola výstupní 
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� Nákup 

Vedoucí nákupu 

� Sklad 

� Nákup 

� Obchod 

Vedoucí obchodu 

� Obchodní oddělení 

� Expedice 

� Výzkumné a vývojové oddělní 

Vedoucí vývojového oddělení 

� Technologie 

� Prototypová dílna 
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2.2 Strategická analýza 
 

Strategická analýza zahrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku STARTECH 

spol. s r.o., jejímž výstupem je SWOT analýza. Tato analýza určuje slabé a silné stránky 

podniku na jedné straně a příležitosti a ohrožení na straně druhé. 

2.2.1 Analýza PESTE 
 

Jedná se o důležitý nástroj při poznávání vnějšího prostředí firmy. Důležité je identifikovat 

faktory, jež mohou ovlivňovat danou společnost. 

� Politické a legislativní faktory 

Stav politické situace v České republice může ovlivnit chod společnosti. V současné době 

lze říci, že je politická situace v rámci možností stabilní.  

Podnik může být dále ovlivněn účetními či daňovými faktory. Jedná se zejména o DPH. 

Společnost musí podle legislativy vlastnit zvláštní certifikáty. Firma je držitelem certifikátů 

systému řízení kvality dle mezinárodních standardů ISO 9001:2008 a EN AS9100 rev.C 

pro výrobu v leteckém a kosmickém průmyslu. Oba certifikáty byly vystaveny prestižní 

certifikační organizací, britskou společností Lloyd's Register. Toto lze považovat za 

omezující, ale také za konkurenční výhodu, díky níž je možné diferencování společnosti. 

� Ekonomické faktory 

Na růst společnosti má důležitý vliv makroekonomika, mezi nejdůležitější můžeme 

zahrnout Hrubý domácí produkt neboli HDP. V Jihomoravském kraji hodnota HDP v roce 

2010 a 2011 vzrostla na 10,4 %, v roce 2012 byla hodnota ještě o kousíček vyšší 10,5%. 

V roce 2013 celorepublikově hodnota klesla o 0,9 %. (www.czso.cz) 

Nezaměstnanost je dalším důležitým faktorem. Jelikož má důležitý vliv na kupní sílu 

zákazníků. Nezaměstnanost v roce 2010 byla 8,46, jedná se o vysoké číslo, které vzniklo 

následkem ekonomické krize. V následujícím roce klesla na 7,62, další rok následoval 

vzrůst na 8,15. V roce 2013 byla hodnota v Jihomoravském kraji 8,94 %, což je nejvyšší za 
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zkoumané období. I přesto, že celková nezaměstnanost ve většině let rostla. Společnost 

STARTECH spol. s r.o. počet zaměstnanců zvyšoval. (www.czso.cz) 

Graf 1: Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2013 
(stav k 31.12.2013, 
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_jihomoravskem_kraji_k_31_prosinci_2013) 

Podniky se 100 a více zaměstnanci v Jihomoravském kraji v roce 2013 vykázaly meziroční 

propad výkonových ukazatelů. U stavebních podniků byl propad vyšší, objem základní 

stavební výroby poklesl proti roku 2012 o 3,7 %. V průmyslových podnicích byl propad 

nižší, tržby z prodeje vlastních výrobků se snížily pouze o 0,1 %. V podnicích obou odvětví 

se snížil i počet pracovníků, v průmyslových podnicích o 3,1 % a ve stavebních podnicích 

o  4,2 %. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem dosáhly téměř 184 miliard 

Kč (6. nejvyšší objem mezi kraji) a tvořily 6,2 % republikového celku. Proti roku 2011 

tržby poklesly o 3,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %, pokles tržeb v Jihomoravském kraji tak byl 

zaznamenán po předchozím dvouročním růstu. (www.czso.cz) 

Průměrná inflace v roce 2010 byla 1,5%, v roce 2011 stoupla na 1,9%, v 2012 následoval 

ještě větší vzrůst na 3,3%, ale v roce 2013 se snížila o více jak polovinu na 

1,4%.(www.czso.cz) 

Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má stále dominantní postavení 

v  ekonomice kraje zpracovatelský průmysl, který se na celkové hrubé přidané hodnotě 

kraje podílí 21,2 %, na další tradiční odvětví především jižních oblastí kraje, zemědělství, 

připadá pouze 2,7 %. Rozvíjející se stavebnictví se podílí 8,7 % a nelze opomenout ani 

obchod a opravy spotřebního zboží se 14,9 % a tzv. komerční služby (16,2 %). 

(http://www.businessinfo.cz) 
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� Sociální faktory 

Jihomoravský kraj má více než milion obyvatel. Průměrný věk obyvatel Jihomoravského 

kraje činí 40,9 roků. Počet obyvatel v tomto kraji rok od roku mírně roste. Což je pro 

společnost STARTECH spol. s r.o. jedině příznivé, protože má větší možnosti při hledání 

svých zaměstnanců či potenciálních zákazníků. 

� Technologické a technické faktory 

Pro společnost je velmi důležité, aby sledovala technologické a technické změny na trhu, 

aby byla schopna konkurence. V současné době je technický pokrok velmi rychlý a podnik 

se musí neustále přizpůsobovat. Podnik STARTECH spol. s r.o. se snaží neustále 

obměňovat své zastaralé stroje, aby obstála konkurenci. 

� Společnost a Věda a výzkum 

V roce 2010 byla ve společnosti Startech spol. s r.o. zahájena I. etapa dotací z Evropské 

unie pod názvem Budování materiálně a technické základny projektu a započetí 

vývojových a výzkumných aktivit v nově vytvořeném Výzkumném a inovačním oddělení. 

V roce 2011 proběhla II.etapa a v roce 2012 konečná III. Etapa. V posledním sledovaném 

roce 2013 tedy Vývojové a inovační oddělení pracuje na plné obrátky. Pracovníci tohoto 

oddělení neustále vyvíjí nové lepší programy třískového obrábění. Společnost se může 

podílet na vývoji dílů pro letecký a elektrotechnický průmysl již ve fázi návrhu. Výsledky 

vývoje je možné ověřovat na konkrétních dílech a prototypech. 

� Ekologické faktory 

V dnešní době je důležité klást velký důraz na ekologii. Společnost, která působí ve 

strojírenském průmyslu, musí dodržovat přísné ekologické normy, aby mohla vykonávat 

svoji činnost. Negativní vlivy jsou ošetřeny takto: 

- Hlučnost provozu je dodržována v rámci normy hlučnosti. 

- Odpadní vody: společnost je napojena na centrální systém kanalizace v obci, který 

odvádí veškeré odpadní vody do centrální čističky odpadních vod. 
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- Nakládání s nebezpečnými odpady uvedenými ve vyhlášce č.381/2001 Sb. Jejich 

likvidace je zajištěna odbornými certifikovanými firmami na základě smluvních 

vztahů. 

- Likvidace komunálního odpadu, obalů a plastů je zajištěna u odborné firmy dle 

uzavřené smlouvy a jejich dodatků. 

- Kovový i nekovový odpad (železo, hliník, slitiny), který ve firmě vzniká obráběním 

výše uvedeného materiálu, je odprodáván kvalifikovaným firmám, které se zabývají 

zpracováním těchto odpadů. 

 

2.2.2 Porterův model pěti konkuren čních sil 
 

Model pracuje s pěti prvky. Jedná se o stávající konkurenci, potenciální konkurenci, 

obchodní síla zákazníků, obchodní síla dodavatelů, hrozba substituce výrobků. 

Ohrožení nově vstupujících konkurentů na trh. 

Ve strojírenském průmyslu s takovouto specializací je dost obtížné založit nový podnik. Je 

k tomu zapotřebí značný kapitál a získávání certifikace, což je velmi časově náročné. Proto 

nemohou nové firmy zcela konkurovat zaběhlým firmám. 

Zákazníci 

Zákazníci společnosti STARTECH spol. s r.o. jsou ze 78% z České republiky, dále ze 13% 

z Francie, z 4% z USA, ze 2% z Rakouska a Dánska a z 1% ze Slovenska. Společnost má 

desítky odběratelů, mezi největší odběratele patří AVEKO s.r.o., dále pak TESCAN Brno, 

s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s. a další. Většina odběratelů jsou stálými zákazníky, kteří 

jsou spokojeni s dodávanými výrobky, jejich kvalitou a cenou. Obchodní podmínky jsou 

ošetřeny ve smlouvách. Společnost STARTECH spol. s r.o. prodává elektřinu ze solárních 

panelů a tím získává Zelený bonus. 
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Dodavatelé 

Společnost STARTECH spol. s r.o. má velkou škálu dodavatelů na dodávky materiálu, 

nástrojů, olejů a maziv, elektřiny, staveb a mnoho dalších. Mezi největší dodavatele 

materiálu patří Alms spol. s r.o., AK 1324, s.r.o., Ferona a.s. Velký výdaj je také na 

nástroje do obráběcích strojů. Jedni z dodavatelů nástrojů jsou: Carbide s.r.o., DEK 

Technik s.r.o., LOB-UHLIŘ s.r.o. a další. Společnost má vždy ošetřené obchody 

smlouvami.  

Substituce výrobků 

V tomto specifickém strojírenském průmyslu je substituce výrobků nereálná. Každý 

výrobek musí být zpracován jen podle certifikace. 

 

 

Obrázek 5: Porterův model pěti konkuren čních sil (Kovář, 2008, str. 106) 

Pozice mezi běžnými konkurenty. 

Konkurence v tomto specifickém strojním průmyslu není zase až tak veliká. Mezi největší 

konkurenty společnosti STARTECH spol. s r.o. patří PBS TURBO s.r.o. Velká Bíteš, 

Elakov Production s.r.o., H+H s.r.o., Jihostroj a.s. a další. Většinou se jedná o velké firmy, 
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které jsou držiteli certifikátu stejně jako STARTECH spol. s r.o. a také nevyrábí pro 

koncového zákazníka. 

 

2.2.3 SWOT analýza 
 

Silné stránky  

Mezi silné stránky společnosti patří certifikace. Systém řízení kvality společnosti 

STARTECH, spol. s r.o. byl úspěšně certifikován podle norem 

EN AS9100 rev. C (letecká a kosmická výroba) a ISO 9001:2008. Oba certifikáty byly 

vystaveny prestižní certifikační organizací, britskou společností Lloyd's Register (LRQA). 

Tím se podniku otevřely nové možnosti v letectví a kosmické výrobě. 

Další silnou stránkou společnosti je využívání dotací, jak už bylo řečeno výše, v roce 2010 

byla ve společnosti Startech spol. s r.o. zahájena I. etapa dotací z Evropské unie pod 

názvem Budování materiálně a technické základny projektu a započetí vývojových 

a  výzkumných aktivit v nově vytvořeném Výzkumném a inovačním oddělení. V roce 2011 

proběhla II.etapa a v roce 2012 konečná III. Etapa. 

Za výhodu lze zcela jistě považovat kvalifikovanou pracovní sílu, ať už se jedná o dělníky 

ve výrobě, přes mistry, programátory a ekonomický úsek, všichni podstupují neustálé 

školení a vzdělávání se. 

Důvěra zákazníků je důležitá pro další obchodování. Společnost STARTECH spol. s r.o. se 

snaží o včasnost, kvalitu a servis dodávek. Dbá na to, aby počet reklamací byl co nejnižší, 

jelikož stojí podnik čas i peníze. V historii firmy se nestalo, že by zákazník přestal odebírat 

od STARTECH spol. s r.o. pokud jeho podnik nadále fungoval. 

Využívání účetního a výrobního programu ABRA, který umožňuje přímo vidět, kde se 

daný výrobek nachází, je propojený na personální a využívá se při výpočtu mezd. 

Společnost také využívá docházkový systém ANET. 
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Další silné stránky: 

Vysoká kvalita výrobků na základě certifikace. Komunikace jak s dodavateli, tak 

s odběrateli a jejich vyjednávání. Dlouholetá tradice.  

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky určitě patří nedostatek výrobních prostor. Společnost STARTECH spol. 

s r.o. o tomto problému ví a začala stavět novou výrobní halu, která ale nebude dostačující 

a do pěti let snad přibyde ještě jedna výrobní hala.  

Já jsem zařadila mezi slabé stránky společnosti také propagaci. Společnost si lze jen 

vyhledat na internetu, nebo své klienty získává na základě doporučení. Společnost 

STARTECH spol. s r.o. má svého obchodního zástupce, který získává nové klienty, ale 

není zde žádná reklama či větší zviditelnění.  

Občas se také stane, že zaměstnanci společnosti nedodrží nastavený systém a nemají zájem 

dodržovat interní pravidla, což vede ke zmatkům a dohledávání výrobků. Společnost se 

snaží eliminovat tyto skutečnosti různými školeními a informováním pracovníků. 

Příležitosti 

Jednou z příležitostí je proniknutí na nový trh. Může se jednat i o zahraniční. Dále růst 

strojírenského průmyslu. Nová oprávnění a certifikáty, neustálé zdokonalování. Nadále 

využívání státních či evropských dotací. Další příležitostí je oslabení české koruny. 

Obměňování zastaralé techniky, která splní požadavky a přání zákazníka. 

Ohrožení 

Vznik světové ekonomické krize je velká hrozba, jak tomu bylo v roce 2009, tento jediný 

rok za svojí existence měl STARTECH spol. s r.o. záporný výsledek hospodaření.   

Vznik nové obrovské konkurenční společnosti, která se bude snažit získat klienty 

společnosti STARTECH spol. s r.o. 

Další ohrožení může přijít ze strany důležitého dodavatele. Při jeho zániku. Teď má 

STARTECH spol. s r.o. sjednaný materiál o určité kvalitě a ceně a ví, co může očekávat. 
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Při krachu hlavního dodavatele by vznikla nejistota, že ostatní dodavatelé nebudou stejně 

kvalitní a včasní. 

Mezi další ohrožení patří ztráta hlavních odběratelů, ztráta licence a osvědčení. Nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků ve strojírenském průmyslu. Nebo také ztráta kvalifikovaného 

pracovníka, který je pro podnik nákladný. Dále pak nebezpečí růstu daňového zatížení. 

A  v neposlední řadě přírodní živly. Jelikož se společnost nachází u potoka. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

certifikace a licence nedostatek výrobních prostor 

využívání dotací propagace 

kvalifikovaná pracovní síla nedodržení nastaveného systému pracovníkem 

důvěra zákazníků 
 

využívání účetního programu 
 

Komunikace 
 

dlouholetá tradice 
 

  
Příležitosti Hrozby 

proniknutí na nový trh světová ekonomická krize 

růst strojírenského průmyslu krach důležitého dodavatele 

nová oprávnění a certifikace ztráta hlavních odběratelů, certifikace 

další využívání dotací vznik nové konkurenční společnosti 

oslabení české koruny odchod kvalifikovaných pracovníků 

obměňování zastaralé techniky přírodní živly, daňové zatížení 

Tabulka 1: SWOT analýza (na základě vlastního zpracování) 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 
 

2.3.1 Horizontální analýza  
 

Analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů a také jejich procentní změny v čase. 

Nutností je mít údaje minimálně dvě po sobě jdoucí období k dispozici. Porovnávají se 

jednotlivé položky výkazů v čase po řádcích – horizontálně. 

Horizontální analýza aktiv 

Aktiva 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

tis.Kč % tis.Kč % tis.K č % tis.Kč % 

Aktiva celkem 22274 17,64 50533 34,02 -27340 -13,73 21788 12,69 

Dlouhodobá 
aktiva 

808 0,94 23123 26,72 -20599 -18,78 23972 26,91 

DNM -395 -97,03 107 88,05 807 352,6 -292 -28,21 

DHM 1093 1,28 23016 26,63 -21407 -19,56 24262 27,56 

DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 21549 53,44 27351 44,2 -6724 -7,54 -2374 -2,88 

Zásoby 5193 62,71 4458 33,09 4668 26,03 2336 10,34 

Dlouh. 
pohledávky 

15695 x -9640 -61,42 0 0 -6055 1 

Krátk. 
pohledávky  

-3462 -22,2 35809 295,13 -12319 -25,7 
-

16743 
-46,99 

Krátk.fin. 
majetek 

4123 25,06 -3278 -15,93 928 5,37 18089 99,25 

Ostatní aktiva -84 -39,23 58 44,23 -15 -8,45 191 111 
Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv 2009-2013 (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2009–
2013) 

 

Ve výše uvedené tabulce lze vidět, že celková bilanční suma aktiv v prvním sledovaném 

roce se zvýšila téměř o 18%. Následující období byl vzrůst ještě vyšší, přesahoval 34%. 

V roce 2012 se celková aktiva snížila o téměř 14%. Bylo to hlavně důsledkem poklesu 

krátkodobých pohledávek. V posledním zkoumaném roce byl zaznamenán opět nárůst. 
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Dlouhodobá aktiva neboli stálá, se skládají z dlouhodobého hmotného, nehmotného 

a  finančního majetku. V celém sledovaném období byl dlouhodobý finanční majetek vždy 

nulový, podnik jej neeviduje. Dlouhodobá aktiva v roce 2010 minimálně vzrostla a to 

o  necelé jedno procento. Následující rok byl vzrůst už větší a to téměř o 27%. Byl to 

následkem zvýšení dlouhodobého nehmotného majetku o více jak 88%.  

Jak je vidět z tabulky č. 2, v roce 2010 se dlouhodobý nehmotný majetek snížil téměř 

o  98%. Krátkodobé pohledávky se snížily o více jak 22%. Dlouhodobé pohledávky v roce 

2009 byly nulové, proto zde je v procentním výsledku x. 

Oběžná aktiva v roce 2011 byla 44,2%. Velký podíl na tom měl vzrůst krátkodobých 

pohledávek a to o 295,13%, což je pro společnost nežádoucí, proto bylo nutné zabývat se 

vymáháním pohledávek.  

V roce 2012 dlouhodobá aktiva poklesla o téměř 19%, v tomto roce se rapidně zvýšil 

dlouhodobý nehmotný majetek a to o více jak 352%. V tentýž rok společnost 

modernizovala firemní software. 

Další rok se dlouhodobá aktiva minimálně zvýšila a to o 27%. Krátkodobý finanční 

majetek měl také nárůst přes 99%, příčinou byly hlavně účty v bankách. V posledním 

sledovaném roce ostatní aktiva vzrostla o 111%, což bylo zapříčiněno zvýšením nákladů 

příštích období. 
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Graf 2: Vývoj položek aktiv (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

Horizontální analýza pasiv 

Pasiva 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 
 

tis.Kč % 
 

tis.Kč %  tis.Kč %  tis.Kč % 
Pasiva celkem 22274 17,64 50532 34,02 -27339 -13,73 21788 12,69 

Vlastní kapitál 13221 11,24 14573 11,13 10938 7,52 20431 13,06 
Základní 
kapitál 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové 
fondy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku -168 -25,59 -104 -21,41 -3 -0,79 41 10,72 
VH minulých 
let 

-300 -0,26 11352 9,81 11363 89,42 13191 9,53 

VH běžného 
úč. období 

13689 x 3325 24,29 -15423 -90,64 7199 43,39 

Cizí zdroje 9053 105,2 35959 203,7 -38277 -71,39 1358 8,85 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dl. závazky  -1782 -58,46 -696 -55,06 333 58,38 -79,00 -8,72 

Krátk. závazky 10836 195,1 36655 223,65 -38610 -72,79 1436 9,95 
Bank. úvěry a 
výpomoci 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 2009-2013 (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 
2009–2013) 
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Pasiva celkem vzrostla v prvním sledovaném roce o téměř 18%, jak lze vyčíst z výše 

uvedené tabulky. Cizí zdroje v tomto roce přesáhly 105%, což bylo způsobeno snížením 

krátkodobých závazků, především z obchodních vztahů. Vlastní kapitál měl podobnou 

hodnotu v 2009 a 2010 téměř 12%. Následující rok byl zaznamenán pokles pod 8% 

a  v 2012 byl opět nárůst přes 13%. Základní kapitál měl pořád hodnotu jeden milion 

korun. Bankovní úvěry a výpomoci a ostatní pasiva byla též ve sledovaném období nulová. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2009 byl nulový, proto 

v následujícím roce nebyl možný procentní výsledek v této analýze.  V roce 2010 cizí 

zdroje vzrostly o více jak 105%, což zapříčinily krátkodobé závazky, převážně 

z obchodních vztahů a jejich vzrůst o téměř 196%. Čtyřnásobně se také zvýšily daňové 

závazky a dotace. Další rok vzrostla pasiva o více jak 34%. Cizí zdroje stejně jako 

v předchozím roce měli velký nárůst a to přes 203%, opět důvodem bylo zvýšení 

krátkodobých závazků, převážně z obchodních vztahů. Daňové závazky a dotace vzrostly 

desetinásobně.  

Rok 2012 zaznamenal nárůst výsledku hospodaření minulých let a to téměř na 90%. Zato 

u  výsledku hospodaření běžného účetního období byl pokles o více jak 90%. Cizí zdroje 

opět poklesly následkem krátkodobých závazků, které poklesly na čtvrtinu. 

V posledním sledovaném roce byly cizí zdroje necelých 9%. Bankovní úvěry a výpomoci 

a  ostatní pasiva byla též ve sledovaném období nulová. 
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Graf 3: Vývoj položek pasiv (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 
tis. 
Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výkony 31928 44,41 39 141 37,7 3 561 2,49 15 386 10,5 

Tržby za prodej 
vlastních 

výrobků a služeb 
26339 36,38 40 780 41,49 1 821 1,31 17 573 12,43 

Výkonná spotřeba 6889 22 20 187 52,84 -1 221 -2,09 -1 042 -1,82 

Přidaná hodnota 25039 61,69 18 953 28,9 4 784 5,67 16 429 18,38 

Osobní náklady 8673 27,46 13 849 34,4 3 569 6,7 8 740 15,15 

Provozní VH 18563 596 6 729 43,56 -1 310 -5,91 7 720 36,99 

Finanční VH -1064 -605 170 13,7 617 57,66 714 157,6 

Mimořádný VH 61 -17307 56 91,8 -4 520 1 484 0 
VH za účetní 

období 
16881 530 3 326 24,3 -423 -2,49 7 199 43,39 

Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2009-2013 (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. 
z roku 2009–2013) 
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Tabulka výše ukazuje, jak se vyvíjely jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty v letech 

2010 – 2013. V analýze můžeme vidět, jak je společnost zisková. 

Tržby za prodej zboží a tím i obchodní marže byly nulové. Společnost STARTECH spol. 

s r.o. prodává pouze vlastní výrobky a služby. Výkony nejvíce rostly v roce 2010 a to 

o  necelých 45%, je to dáno tím, že v roce 2009 na společnost působila ekonomická krize 

a  tím pádem byly výkony podniku nízké. V roce 2011 následoval růst o necelých 38%. 

Další rok byl zaznamenán malý růst a to přes 2%. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly nejvíce v roce 2011 a to o více jak 

41%. V 2012 následoval už jen malý vzrůst a to něco málo přes 1%. V posledním 

sledovaném roce byl zaznamenán nárůst o 12%. 

Výkonová spotřeba měla pouze v roce 2010 a 2011 růst a to o 22% a téměř 53%, ale další 

období byl zaznamenán vždy pokles. Pokles byl důvodem snížení hodnoty služeb 

a  spotřeby materiálu a energie. 

Přidaná hodnota měla vždy zaznamenaný růst, nejvyšší byl v roce 2010 a to o téměř 62%. 

Osobní náklady měly vždy kladnou hodnotu, je to dáno tím, že se zvyšoval počet 

zaměstnanců. 

Provozní VH ve sledovaném období nabýval vždy kladných hodnot, pouze v roce 2012 se 

jednalo o pokles téměř 6%. Jeden z důvodů je pokles výnosových úroků. Největší nárůst 

byl zaznamenán v roce 2010 a to o 18 563tis.Kč. Důvodem byla světová ekonomická krize 

v roce 2009, jak bylo poznamenáno výše. 

Finanční výsledek je zobrazen v záporné hodnotě v prvním sledovaném roce, je to dáno 

tím, že jsou uskutečňovány investice a společnost se nadále rozvíjí. V dalších letech jsou už 

kladné hodnoty. 

Mimořádný výsledek hospodaření byl v roce 2009 pouze -353 Kč, následující rok poklesl 

na -61 445 Kč, proto je zde tak vysoký procentní rozdíl. V roce 2012 byl mimořádný 

výsledek hospodaření nulový, proto je procentní hodnota nulová. 
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Výsledek hospodaření za účetní období má pouze v roce 2012 zápornou hodnotu. Byl zde 

pokles jen o necelá 3%, přesto společnost STARTECH spol. s r.o. v tento rok nebyla 

ztrátová a tvořila zisk. Obzvlášť efektivní byl rok 2010, kdy nárůst měl hodnotu 

16 881tis.Kč. Jak už jsem říkala, rok 2010 se dostával do obvyklého chodu, po roku 2009, 

kdy podnik postihla světová ekonomická krize. V roce 2009 byla společnost ve ztrátě, 

a  proto v roce 2010 byl obrovský nárůst výsledku hospodaření za účetní období.  

 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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2.3.2 Vertikální analýza 
 

Při této analýze se posuzují komponenty majetku a kapitálu tzv. strukturou aktiv a pasiv 

společnosti. Pracuje se s výkazy jednotlivých let od shora dolů. 

Vertikální analýza aktiv 

Aktiva 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobá aktiva 58,25 55,08 51,86 58,41 

DNM 0,08 0,12 0,6 0,38 

DHM 58,18 54,97 51,26 58,02 

DFM 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 41,65 44,82 48,04 41,41 

Zásoby 9,07 9,01 13,16 12,89 

Dlouh. pohledávky 10,57 3,04 3,53 0 

Krátk. pohledávky  8,17 24,08 20,74 9,76 

Krátk. finan ční 

majetek 
13,85 8,69 10,61 18,76 

Ostatní aktiva 0,09 0,09 0,1 0,19 

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv 2009-2013  v % (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 
2009–2013). 

 

V tabulce výše lze vyčíst, že v roce 2010 a 2013 téměř z 60% z celkových aktiv tvoří 

dlouhodobá aktiva, něco málo přes 40% mají oběžná aktiva. Ostatní aktiva mají minimální 

hodnotu. V roce 2011 měla stálá, neboli dlouhodobá aktiva více jak 55%, oběžná tvořila 

necelých 45% celkových aktiv. V 2012 měla oběžná aktiva nejvyšší procentní hodnotu 

48%. Ostatní aktiva, náklady příštích období, jsou v zanedbatelném množství.  
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Dlouhodobý hmotný majetek má v každém roce hodnotu vyšší než 50%, v roce 2010 

a  2013 téměř 59%. Jedná se zejména o samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

(jako jsou například obráběcí stroje,..), dále pak velkou část tvoří stavby. 

STARTECH spol. s r.o. nemá žádný dlouhodobý finanční majetek. Což může vést ke 

komplikacím při likvidit ě. Podnik má také nízké procentní hodnoty v dlouhodobém 

nehmotném majetku, je to tím, že společnost eviduje jen software. 

Zásoby jsou v těchto letech vždy okolo deseti procent. Jedná se hlavně o výrobky 

a  nedokončenou výrobu a polotovary, nezanedbatelnou hodnotu pak tvoří i materiál. 

Hodnota dlouhodobých pohledávek nejdříve měla téměř 11%, následující dva roky, něco 

málo přes 3%, v posledním roce byly už nulové. 

Krátkodobý finanční majetek se pohybuje okolo deseti procent, pouze v roce 2013 se 

vyšplhal na téměř 19%, zvýšily se hlavně účty v bankách. 

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv (Výro ční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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Vertikální analýza pasiv 

Pasiva 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 88,11 73,07 91,07 91,37 

Základní kapitál 0,67 0,5 0,58 0,52 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0,33 0,19 0,22 0,22 

VH minulých let 77,9 63,83 80,6 78,35 

VH běžného úč. období 9,21 8,55 9,66 12,29 

Cizí zdroje 11,89 26,93 8,93 8,63 

Rezervy 0 0 0 0 

Dl. závazky  0,18 0,29 0,53 0,43 

Krátk. Závazky 11,03 26,65 8,41 8,2 

Bank. úvěry a 

výpomoci 
0 0 0 0 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv v % (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013). 

 

Jak je možné vidět z tabulky výše, vlastní kapitál má vždy hodnotu okolo 90%, pouze 

v roce 2011 je hodnota vyšší než 73%. Tyto hodnoty značí, že je společnost hrazena z velké 

části z vlastních zdrojů. Je to pro podnik menší riziko, ale na druhou stranu se jedná 

o  dražší formu financování. 

Cizí zdroje v roce 2010 dosahovaly hodnoty téměř 12%, v následujícím roce přes 26%, 

v dalších dvou letech byly hodnoty okolo 8%. V těchto dvou letech se snížily krátkodobé 

závazky, zejména ty z obchodních vztahů. Bankovní úvěry a výpomoci a ostatní pasiva 

mají nulovou hodnotu. 
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Graf 6: Vertikální analýza pasiv (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Analýza rozdílových ukazatelů zobrazuje velikost volného kapitálu společnosti, který 

zůstane po úhradě krátkodobých závazků. 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál 
 

  2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 61878 89229 82506 80132 

Krátkodobé závazky 16389 53045 14435 15871 

ČPK 45489 36184 68071 64261 

Tabulka 7: ČPK v tis.Kč (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2009–2013) 

Vznikne rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. 

Tento ukazatel má vliv na likviditu podniku. Jak lze vidět z tabulky výše, tak hodnoty 

čistého pracovního kapitálu mají kladné hodnoty. Tyto hodnoty jsou vysoké, což je pro 

společnost výhodné z hlediska platební schopnosti. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 

2012 a to 68 071 tis. Kč. Nejnižší hodnota byla v roce 2011 s výškou 36 184 tis. Kč. 

 

Graf 7: Vývoj ČPK (Výro ční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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2.5 Analýza poměrových ukazatelů 
 

2.5.1 Ukazatele rentability 
 

 Jedná se o nejoblíbenější a nejsledovanější ukazatele při hodnocení hospodaření podniku, 

protože poměřují celkový zisk s výší firemních zdrojů. Ukazatele jsou důležité jak pro 

majitele, tak pro investory. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

ROI 9,52 10,6 11,89 15,16 

ROA 9,22 8,55 9,66 12,29 

ROE 10,46 11,7 10,61 13,45 

ROS 13,86 12,2 11,74 17,97 

Tabulka 8: Ukazatele rentability v % (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

V tabulce nad textem je zpracován ukazatel rentability vloženého kapitálu, rentability 

celkových aktiv, rentability vlastního kapitálu, rentability tržeb.  

Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI je důležitý především pro majitele 

a  investory. Ti zde mohou vidět, jak se jejich vložený kapitál za určité období zhodnotil. 

Tento ukazatel nereaguje na způsob financování, nerozlišuje, zda bylo financováno z cizích 

či vlastních zdrojů. Ideální hodnota ukazatele by měla být v intervalu 12% - 15%. Jak jde 

vidět z tabulky 8, společnost STARTECH, spol. s r.o. zapadá do intervalu pouze v roce 

2013, i když v roce 2012 se hodně přiblížila dolní hranici ideální hodnoty. Všechny 

hodnoty jsou kladné. Rok 2010 a 2011 se pohybuje v šedé zóně. Ale jak lze vidět. ROI má 

rostoucí charakter, což je pro společnost velmi příhodné. 

Hodnota ukazatele rentability vložených aktiv ROA. Zde se poměřuje zisk s celkovými 

aktivy a výsledkem lze vidět, jak efektivně jsou aktiva společnosti využívána. Hodnota 

ukazatele vyšší než 10% značí dobrou situaci firmy. Z tabulky lze vidět, že ve sledovaném 

období jsou všechny hodnoty kladné. První tři roky jsou pod hodnotou 10%, ale v roce 

2013 přes 12%. Znamená to, že aktiva podniku jsou zhodnocena dobře až v posledním roce 

sledování. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE je důležitý pro vlastníky, kteří vložili svůj 

kapitál do společnosti. Ti chtějí dosahovat maximalizace zisku, vyvíjí tlak na vedení 

podniku, aby maximalizovalo zisk před zdaněním, minimalizovalo zdanění zisku, a co 

nejefektivněji využívalo zdroje kapitálu. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 

bezriziková úroková sazba. Z tabulky je patrné, že ve všech sledovaných letech jsou 

hodnoty kladné, což značí, že vlastní kapitál byl zhodnocen. Nejvyšší hodnota byla v roce 

2013 a to více než 13%. 

Hodnota ukazatele rentability tržeb ROS charakterizuje zisk vztažený k tržbám za určité 

období. Tržby jsou ohodnocené výkony společnosti v penězích. Pro lepší vypovídací 

schopnost jsem do tržeb uvedla Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Hodnoty 

tohoto ukazatele by měly zapadnout do intervalu 2% - 6%. Jelikož společnost STARTECH 

spol. s r.o. má výborný výsledek hospodaření v každém sledovaném roce, proto mi hodnoty 

ukazatele vyšly na horní hranici intervalu. V roce 2013 ukazatel dosahoval téměř 18%. 

Podnik zhodnocuje svůj majetek dobře. 

 

Graf 8: Vývoj rentability (Výro ční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

Jak lze vidět z výše uvedeného grafu společnost STARTECH spol. s r.o. dosahuje vždy 
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2.5.2 Ukazatele aktivity 
 

Tito ukazatelé měří, jak společnost hospodaří se svými aktivy.  

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,66 0,7 0,83 0,82 

Obrat stálých aktiv 1,14 1,27 1,59 1,41 

Doba obratu zásob  49,13 46,28 57,57 56,48 

Doba obratu pohledávek 44,39 123,72 90,74 42,77 

Doba obratu závazků 59,76 136,88 36,77 35,95 

Tabulka 9: Ukazatel aktivity (Výro ční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

Ukazatel celkových aktiv nám zobrazuje, kolikrát se obrátila celková aktiva v tržbách za 

dané období, v mém případě za jeden rok. Doporučené hodnoty pro podnik by měly být 

v intervalu 1,6 – 2,9. Jak je zřejmé z tabulky výše, společnost STARTECH spol. s r.o. ani 

v jednom sledovaném roce neměla hodnoty v tomto intervalu. Všechny hodnoty byly pod 

hranící 0,9. Značí to, že podnik má nízký obrat majetku, či vlivem růstu celkových aktiv 

oproti předchozímu roku. Pozitivní je, že v roce 2013 byl mírný pokles aktiv. Nejvyšší 

hodnota ukazatele celkových aktiv byla v roce 2012 a nejnižší v roce 2010. 

Ukazatel obratu stálých aktiv řeší situaci dlouhodobého majetku. Hodnoty ukazatele by 

měly být vyšší než 1, čím vyšší hodnota tím efektivněji podnik využívá svůj dlouhodobý 

majetek. Jedná se o pozemky stavby, samostatné movité věci, software a další… Z tabulky 

lze vyčíst, že společnost má v každém sledovaném roce hodnotu překračující jedničku, což 

je pozitivní, ale pro podnik by byly efektivnější hodnoty ještě vyšší. Ukazatel obratu 

stálých aktiv má pozitivnější výsledky než ukazatel obratu celkových aktiv. Nejlepších 

výsledků dosáhl rok 2012. 

Doba obratu zásob, tento ukazatel zobrazuje, kolik dní jsou ve společnosti zásoby drženy. 

Firma STARTECH spol. s r.o. si zakládá na včasnosti dodávek, kvalitě materiálu, proto je 

nucena mít takové zásoby, aby byla schopna reagovat na přání zákazníka. Nejkratší doba 

obratu zásob byla v roce 2011, a byla delší než 46 dnů, podíl zásob na celkových aktivech 

byl 9 %. Nejdéle společnost držela své zásoby v roce 2012, kdy držení překročilo hodnotu 
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57 dnů. Podíl zásoby na celkových aktivech byl přes 13%. Tento nárůst zapříčinilo zvýšení 

nedokončené výroby a polotovarů a zvýšení objemu výrobků oproti předcházejícímu roku. 

Doba obratu pohledávek nám zobrazuje dobu od okamžiku prodeje po příjem platby do 

společnosti od zákazníka. STARTECH spol. s r.o. se snaží stejně jako každá jiná firma, aby 

tato doba byla co nejkratší. Nejmenší počet dnů byl zaznamenán podle výpočtů ve výše 

uvedené tabulce v roce 2013, kdy dosahoval hodnoty necelých 43 dnů. Nejvyšší hodnota 

ukazatele byla v roce 2011 a to téměř 124 dnů.  Podíl krátkodobých pohledávek na 

celkových aktivech je více než 24 %. Příčinou byl téměř čtyřnásobný nárůst krátkodobých 

pohledávek oproti roku 2010. 

Aby podnik byl efektivní, měla by být doba obratu závazků delší než doba obratu 

pohledávek. Jak je zřejmé z tabulky výše, společnost STARTECH spol. s r.o. splňuje toto 

pravidlo v prvních dvou sledovaných letech. V roce 2012 a 2013, je doba obratu závazků 

kratší, než doba obratu pohledávek. V těchto letech společnost poskytovala svým 

zákazníkům obchodní úvěr. 

 

Graf 9: Doba obratu (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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2.5.3 Ukazatelé zadluženosti 
 

Ukazatele zadlužeností ukazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování firmy, dále 

pak měří rozsah, v jakém společnost používá k financování dluhy. Růst zadluženosti může 

přispět k celkové rentabilitě a tím mít i vyšší tržní hodnotu podniku.  

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 0,12 0,27 0,09 0,09 

Kvóta vlastního kapitálu 0,88 0,73 0,91 0,91 

Koeficient zadluženosti 0,14 0,37 0,1 0,09 

Úrokové krytí 0 0 0 0 

Tabulka 10: Ukazatel zadluženosti (Vlastní zpracování Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 
2010–2013) 

 

Celková zadluženost je poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. Jsou zde dva různé 

pohledy. První je z pohledu vlastníků, ti preferují využití finanční páky. Jelikož je známo, 

že cizí kapitál je do určité míry zadluženosti levnější než vlastní. Kdežto druhý pohled ze 

strany věřitelů je preferování nižší zadluženosti a tím podstupování menšího rizika při 

získávání zpět svých prostředků. Podnik STARTECH spol. s r.o. měl největší zadluženost 

v roce 2011 a to 27%. Jinak celková zadluženost podniku za sledované období je nízká a to 

v průměru okolo 10%. 

Kvóta vlastního kapitálu neboli koeficient samofinancování udává poměr mezi vlastním 

kapitálem a celkovými aktivy. Je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti. Součtem 

těchto ukazatelů by se mělo dojít k hodnotě 100%. U společnosti STARTECH spol. s r.o. je 

tento součet přesný. Koeficient samofinancování je úplně stejný jak v roce 2012, tak v roce 

2013. 
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Graf 10: Poměr zadluženosti (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

Koeficient zadluženosti je poměr mezi cizím kapitálem a vlastním kapitálem. Ukazatel má 

podobný význam jako koeficient samofinancování. Doporučená hodnota pro podniky by 

měla být nižší než 0,7.  Společnost STARTECH spol. s r.o. tuto podmínku splňuje ve všech 

čtyřech sledovaných letech. Hodnoty vypovídají, že společnost STARTECH spol. s r.o. je 

schopna dostát svým závazkům, protože její závazky jsou nižší, než vlastní zdroje. 

Úrokové krytí  je poměr mezi EBIT a nákladovými úroky. Jelikož firemní nákladové úroky 

jsou ve všech sledovaných letech nulové, je též nulový i tento ukazatel. Společnost nemá 

žádný bankovní úvěr ani výpomoci. 

 

2.5.4 Ukazatele likvidity 
 

Likvidita firmy vyjadřuje schopnost podniku uhradit své platební závazky včas. Nedostatek 

likvidity vede k neschopnosti podniku využívat ziskových příležitostí, které se objevují při 

podnikání, nebo se projevuje neschopností hradit své závazky, což může vést podnik 

k platební neschopnosti a také k bankrotu. 
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Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 3,78 1,68 5,72 5,05 

Pohotová likvidita 2,95 1,34 4,15 3,48 

Peněžní likvidita 1,26 0,33 1,26 2,29 

Tabulka 11: Ukazatelé likvidity (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

Běžná likvidita  by měla mít hodnoty v intervalu 1,5 – 2,5. Jak je vidět z tabulky výše, 

pouze rok 2011 spadá do těchto hodnot. V ostatních sledovaných letech jsou hodnoty 

mnohem větší. Čím vyšší je hodnota, tím menší je riziko platební neschopnosti. Z hlediska 

věřitelů, bank je zájem na vyšších hodnotách ukazatelů.  

V pohotové likviditě jsou oběžná aktiva očištěna o zásoby. Hodnota by měla být 

v intervalu 1 – 1,5. Jelikož zásoby tvoří v průměru čtvrtinu oběžného majetku, jsou čísla 

oproti běžné likviditě menší. Stejně jako u běžné likvidity, tak do tohoto intervalu spadá 

rok 2011, ostatní hodnoty jsou opět větší. Hodnoty mají kolísavý charakter, příčinou je 

kolísání krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

Peněžní likvidita  má nabírat doporučené hodnoty v intervalu 0,2 - 0,5. Jedná se o pouze 

pohotové platební prostředky. Opět do intervalu zapadá rok 2011. Ostatní hodnoty jsou 

opět vyšší, stejně jako u předchozích stupňů. Stejné hodnoty má likvidita v roce 2010 

a  2012. 

Z výše uvedené analýzy je jasné, že podnik STARTECH spol. s r.o. je dostatečně likvidní 

a  je schopný hradit své závazky, jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. 

 



71 
 

 

Graf 11: Ukazatele likvidity (Výro ční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

2.5.5 Ukazatele produktivity práce 
 

Provozní ukazatelé se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Pomáhají managementu 

sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity společnosti. Informace jsou získávány 

z Výkazu zisku a ztráty. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Počet zaměstnanců 95 115 120 130 

Průměrná mzda - rok 311 344 Kč 344 492 Kč 351 894 Kč 373 069 Kč 

Průměrná mzda - měsíc 25 945 Kč 28 708 Kč 29 324 Kč 31 089 Kč 

Produktivita práce z přidané 
hodnoty 

729 852 Kč 735 481 Kč 819 696 Kč 813 783 Kč 

Produktivita mezd 2,22 2,14 2,12 2,18 

Tabulka 12: Ukazatelé produktivity práce (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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Průměrná měsíční mzda ve společnosti STARTECH spol. s r.o. neustále rostla. V roce 

2013 dosahovala hodnoty přes 31000 Kč, cože je vyšší než průměrná mzda v České 

republice, která v roce 2013 byla 25 128 Kč. Nejmenší hodnota byla v roce 2010, ale 

i  přesto přesahovala průměrnou mzdu v ČR, která v tomto roce byla 23 951 Kč. 

Produktivita z přidané hodnoty nám vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadá na 

jednoho zaměstnance společnosti. U podniku STARTECH spol. s r.o. má ukazatel do roku 

2012 stoupající tendencí, příčinou je zvyšování tržeb. V roce 2013 následuje mírný pokles, 

který může být důsledkem zvýšení počtu zaměstnanců. 

Produktivita mezd zobrazuje, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených mezd. 

Pro podnik je nejlepší co nejvyšší hodnota. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 

2010 a to ve výši 2,22. Naopak nejnižší hodnota byla v roce 2012. Po celé období 

produktivita mezd vykazuje kladné hodnoty. 

 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 
 

Oproti výše uvedeným ukazatelům je nyní podnik zkoumán podrobněji a vyjadřuje se zde 

finanční situace a výkonnost jedním číslem.  

 

2.6.1 Altmanův index 
 

Tento index používá pět vybraných poměrových ukazatelů. Výsledkem toho modelu je, zda 

bude společnost v budoucnosti prosperovat, nebo hrozí bankrot. 

 

 Z i = 1,2 x1,i + 1,4 x2,i + 3,3 x3,i + 0,6 x4,i + 1,0 x5,i 

 x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva    ukazatel likvidity 

 x2 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva   uk. dl. rentability 
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 x3 – EBIT / aktiva      uk. rentability 

 x4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje  uk. zadluženosti 

 x5 – tržby / aktiva.      uk. aktivity 

 

Stupnice hodnocení: 

Z > 2,9        finančně silný podniky 

1,2 < Z < 2,9    určité finanční problémy v podniku 

Z < 1,2   přímí kandidáti bankrot 

 

    ČPK Nerozdělený VH EBIT VK Tržby  

  Aktiva Aktiva Aktiva 
Cizí 

zdroje Aktiva 

20
10

 Hodnota 0,31 0,78 0,1 7,41 0,66 

Váha 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota 0,22227 0,66066 0,3107 3,1122 0,65868 

Z - skóre 4,96451 

20
11

 Hodnota 0,18 0,64 0,11 2,71 0,7 

Váha 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota 0,12906 0,54208 0,34177 1,1382 0,6986 

Z - skóre 2,84971 

20
12

 Hodnota 0,4 0,81 0,12 10,19 0,82 

Váha 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota 0,2868 0,68607 0,37284 4,2798 0,81836 

Z - skóre 6,44387 

20
13

 Hodnota 0,33 0,78 0,15 10,59 0,82 

Váha 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota 0,23661 0,66066 0,46605 4,4478 0,81836 

Z - skóre 6,62948 
Tabulka 13: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví společnosti (Výroční zprávy STARTECH spol. 
s r.o. z roku 2010–2013) 
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Jak je vidět z tabulky 13, tak Altmanův index v průběhu sledovaných let kolísá. Všechny 

hodnoty se pohybují nad horní hranicí stupnice, a proto se v každém sledovaném roce jedná 

o finančně silný podnik. Pouze rok 2011 se nachází v šedé zóně, ale na samé horní hranici 

Z-skóre. Z výsledku lze tedy vyčíst, že STARTECH spol. s r.o. je finančně silný podnik. 

 

2.6.2 INDEX IN05 
 

    Aktiva EBIT EBIT Výnosy Oběžná aktiva 

  
 

Cizí zdroje Úroky Aktiva Aktiva Krátk. závazky 

2
0

1
0

 

Hodnota 8,41 x 0,1 0,71 3,78 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Vážená hodnota 1,0933 x 0,397 0,1489189 0,3402 

IN05 1,979418919 

2
0

1
1

 

Hodnota 3,71 x 0,11 0,74 1,69 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Vážená hodnota 0,4823 x 0,4367 0,1554 0,1521 

IN05 1,2265 

20
1

2
 

Hodnota 11,2 x 0,12 0,86 5,72 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Vážená hodnota 1,456 x 0,4764 0,1806 0,5148 

IN05 2,6278 

2
0

1
3

 

Hodnota 11,59 x 0,15 0,86 5,05 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Vážená hodnota 1,5067 x 0,5955 0,1806 0,4545 

IN05 2,7373 
Tabulka 14: Vývoj INDEXU 05  (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

Jak je vidět z tabulky výše, podnik ve většině sledovaných let překračoval hodnotu 1,6. To 

znamená, že společnost STARTECH spol. s r.o. má předpověď uspokojivé finanční situace 

v nadcházejících letech. Pouze v roce 2011 se nacházela v tzv. „šedé zóně“. Musíme však 

zde zdůraznit, že v každém sledovaném roce jsou úroky nulové, proto je také hodnota B 

nulová. 
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2.6.3 Taflerův bankrotní model 
 

Pokud vypočítaná hodnota T > 0,3, tak se jedná o podnik s malou pravděpodobností 

bankrotu. U společností, které dosahují hodnot T < 0,2 lze očekávat bankrot s vyšší 

pravděpodobností.  

Jak lze vidět z tabulky níže, ve všech sledovaných rocích jsou hodnoty větší než 0,3, takže 

z toho vyplývá, že společnost STARTECH spol. s r.o. má malou pravděpodobnost 

bankrotu. 

    EBIT Oběžná aktiva Krátk. závazky Výnosy 

  
 

Krátk. závazky Cizí kapitál Celk. aktiva Aktiva 

20
1

0
 

Hodnota 0,86 3,5 0,11 0,71 

Váha 0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota 0,4558 0,455 0,0198 0,113462 

T 1,044062034 

2
0

1
1

 

Hodnota 0,4 1,66 0,27 0,74 

Váha 0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota 0,212 0,2158 0,0486 0,1184 

T 0,5948 

2
01

2
 

Hodnota 1,41 5,38 0,08 0,86 

Váha 0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota 0,7473 0,6994 0,0144 0,1376 

T 1,5987 

2
0

1
3

 

Hodnota 1,85 4,8 0,08 0,86 

Váha 0,53 0,13 0,18 0,16 

Vážená hodnota 0,9805 0,624 0,0144 0,1376 

T 1,7565 
Tabulka 15: Vývoj Taflerova bankrotního modelu (Vlastní zpracování Výroční zprávy STARTECH 
spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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Graf 12. Taflerův bankrotní model (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 
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2.7 Shrnutí výsledků provedených analýz 
 

V této části mé diplomové práce shrnu všechny výsledky, ke kterým jsem přišla pomocí 

finanční analýzy podniku STARTECH spol. s r.o. ve sledovaném období 2010 -2013. 

Podle zjištěných informací nadále poskytnu návrhy na zlepšení situace výkonnosti podniku. 

Jednotlivé ukazatele různých analýz mají různé výsledky, důležité pro hodnocení 

výkonnosti podniku je dát je do vzájemné souvislosti a posuzovat je jako celek, díky němuž 

dostaneme dostatečný přehled o finanční situaci firmy. 

Finanční situace společnosti STARTECH spol. s r.o. se dá ve sledovaném období hodnotit 

jako pozitivní. Každý rok následoval vzrůst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Ve 

většině provedených analýz podnik vykazoval výborné výsledky, ale samozřejmě i oblasti, 

které by měla firma zlepšit. Za nejúspěšnější rok se dá považovat poslední sledovaný rok 

2013, zde měla společnost nejvyšší tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a také 

nejvyšší výsledek hospodaření. Důvodem je zvyšování výkonů, zvýšení počtu 

zaměstnanců, zavedení nové oblasti Vědy a výzkumu a tím zefektivňování výrobních 

postupů. 

Bilanční suma aktiv  v horizontální analýze v prvním sledovaném roce rostla. Následující 

období byl růst ještě vyšší. V roce 2012 se celková aktiva snížila, což bylo hlavně 

důsledkem poklesu krátkodobých pohledávek a poklesu dlouhodobého hmotného majetku, 

zvláště pak obrovské snížení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

V posledním zkoumaném roce byl zaznamenán opět nárůst.  

Pasiva podniku měla v prvních dvou sledovaných letech rostoucí charakter, v roce 2012 

nastal pokles a v posledním roce byl zaznamenán opět růst. Základní kapitál byl v tomto 

období vždy jeden milion korun. Největší růst byl vypočítán v roce 2010 a 2011 v cizích 

zdrojích, jednalo se převážně o růst krátkodobých závazků. V roce 2012 však nastal velký 

pokles těchto závazků a to o téměř 73%. Vlastní kapitál měl po všechny roky zaznamenaný 

růst. Struktura pasiv má pozitivní charakter a ukazuje nám nízkou míru zadlužení. 
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Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že se jedná o výrobní společnost, 

jelikož tržby za prodej zboží jsou nulové. Tržby za prodané vlastní zboží a služby 

překročily v roce 2013 hodnotu 150 mil. Kč, což je nejvíc za existenci firmy. Provozní 

výsledek hospodaření ve všech sledovaných letech rostl, až na výjimku v roce 2012, kdy 

dosahoval mírného poklesu. Finanční výsledek je zobrazen v záporných hodnotách, 

v prvním sledovaném roce, je to dáno tím, že jsou uskutečňovány investice a společnost se 

nadále rozvíjí. V dalších letech jsou už kladné hodnoty. 

U rozdílových ukazatelů čistý pracovní kapitál má každý sledovaný rok vysoké kladné 

hodnoty. To je pro společnost STARTECH spol. s r.o. výborné, protože aktiva rostou 

rychleji než krátkodobé závazky. Lze hodnotit čistý pracovní kapitál společnosti jako 

pozitivní. 

U poměrových ukazatelů je rentabilita , ta dosahuje u sledovaného podniku kolísavých 

výsledků. Nejúspěšnější je rok 2013, kdy jsou hodnoty nejvyšší. Rentabilita tržeb dosahuje 

nejvyšší hodnoty u všech sledovaných let. Nejnižší hodnoty jsou v rentabilitě aktiv, kdy se 

první tři roky nacházejí v šedé zóně. ROE a ROS lze hodnotit za pozitivní, ROI a ROA se 

nachází v šedé zóně, až na rok 2013. 

Ukazatele aktiv  mají kolísavou tendenci. Společnost STARTECH spol. s r.o. ani v jednom 

sledovaném roce neměla hodnoty v požadovaném intervalu. Všechny hodnoty byly pod 

hranící 0,9. Značí to, že podnik má nízký obrat majetku, či vlivem růstu celkových aktiv 

oproti předchozímu roku. Pozitivní je, že v roce 2013 byl mírný pokles aktiv.  U obratu 

stálých aktiv má společnost v každém sledovaném roce hodnotu překračující doporučenou 

jedničku, což je pozitivní, ale pro podnik by byly efektivnější hodnoty ještě vyšší. Ukazatel 

obratu stálých aktiv má pozitivnější výsledky než ukazatel obratu celkových aktiv. 

Firma STARTECH spol. s r.o. si zakládá na včasnosti dodávek, kvalitě materiálu, proto je 

nucena mít takové zásoby, aby byla schopna reagovat na přání zákazníka. Nejkratší doba 

obratu zásob byla v roce 2011, a byla delší než 46 dnů. Nejdéle společnost držela své 

zásoby v roce 2012, kdy držení překročilo 57 dnů. Tento nárůst zapříčinilo zvýšení 

nedokončené výroby a polotovarů a zvýšení objemu výrobků oproti předcházejícímu roku. 

Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Toto pravidlo je 
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splněno pouze v prvních dvou sledovaných letech. V roce 2012 a 2013, je doba obratu 

závazků kratší, než doba obratu pohledávek. V těchto letech společnost poskytovala svým 

zákazníkům obchodní úvěr. Což není pro podnik moc pozitivní. 

Na ukazatel zadluženosti jsou dva pohledy. První pohled je ze strany vlastníků, ti preferují 

využití finanční páky. Jelikož je známo, že cizí kapitál je do určité míry zadluženosti 

levnější než vlastní. Kdežto druhý pohled ze strany věřitelů je preferování nižší 

zadluženosti a tím podstupování menšího rizika při získávání zpět svých prostředků. 

Společnost STARTECH spol. s r.o. měl největší zadluženost v roce 2011. Jinak celková 

zadluženost podniku za sledované období je nízká a to v průměru okolo 10%. U ukazatele 

koeficientu zadluženosti hodnoty vypovídají, že společnost STARTECH spol. s r.o. je 

schopna dostát svým závazkům, protože její závazky jsou nižší, než vlastní zdroje. Jelikož 

firemní nákladové úroky jsou ve všech sledovaných letech nulové, je nulové i úrokové 

krytí. Společnost nemá žádný bankovní úvěr ani výpomoci. Ukazatele zadluženosti 

vykazují pro podnik pozitivní hodnoty. 

STARTECH  spol. s r.o. nemá žádné problémy s likviditou . Ve všech stupních likvidity 

pouze rok 2011 spadá do doporučených hodnot, ostatní roky tyto hodnoty převyšují. Z výše 

uvedené analýzy je jasné, že podnik STARTECH spol. s r.o. je dostatečně likvidní a je 

schopný hradit své závazky, jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Z hlediska 

věřitelů, bank je zájem na vyšších hodnotách ukazatelů. Z hlediska podniku příliš vysoká 

likvidita svědčí o dlouhodobě vysokých hodnotách neproduktivním vázání prostředků 

v  hotovosti a o narušení provozního cyklu u podniku. Příliš vysoká likvidita snižuje 

výnosnost podniku (volné peněžní prostředky nepřináší výnosy). Management podniku 

musí proto usilovat o optimální likviditu a současně o co nejvyšší rentabilitu. 

Ukazatele produktivity  práce mají kladné a rostoucí hodnoty po celé sledované období. 

Průměrná měsíční mzda vždy překračovala průměrnou mzdu v České republice. Nejvyšší 

hodnota produktivity mezd byla zaznamenána v roce 2010. Naopak nejnižší hodnota byla 

v roce 2012. Po celé období produktivita mezd vykazuje kladné hodnoty. U podniku 

STARTECH spol. s r.o. má ukazatel produktivity přidané hodnoty do roku 2012 stoupající 

tendenci, příčinou je zřejmě zvyšování tržeb. V roce 2013 následuje mírný pokles, který 

může být důsledkem zvýšení počtu zaměstnanců. 
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Altmanův index v průběhu sledovaných let kolísá. Všechny hodnoty ukazatele se pohybují 

nad horní hranicí stupnice, a proto se v každém roce jedná o finančně silný podnik. Pouze 

rok 2011 se nachází v šedé zóně, ale na samé horní hranici Z-skóre. Z výsledku lze tedy 

vyčíst, že STARTECH spol. s r.o. je finančně silný podnik. 

Index IN05 byl sestaven pro podmínky na českém trhu. Ve třech sledovaných letech 

překročil hodnotu 1,6 a tím se stal podnikem s předpovědí uspokojivé finanční situace. 

Pouze v roce 2011 se nacházel v tzv. „šedé zóně“. 

Z hodnot Taflerova bankrotního modelu vyplývá, že společnost STARTECH spol. s r.o. 

má ve všech sledovaných letech hodnoty větší než 0,3, takže má malou pravděpodobnost 

bankrotu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

V návrhové části diplomové práce budou prakticky uplatněny provedené analýzy. Navrhnu 

zde opatření, která povedou ke zvýšení ekonomické výkonnosti podniku.  

Návrhy budou ze dvou zkoumaných oblastí: 

Na základě strategické analýzy: 

- Propagace 

- Zvýšení tržního podílu 

- Spokojenost zákazníků 

- Zaměstnanci 

Na základě finanční analýzy: 

- Výsledek hospodaření 

- Snížení pohledávek 

- Snížení stavu zásob 

Dále bych společnosti STARTECH spol. s r.o. doporučila hodnotit výkonnost podniku také 

podle moderního ukazatele výkonnosti EVA. Jako příklad uvedu výpočet ukazatele EVA 

ve sledovaných letech. 

Propagace 

Jednou z slabých stránek společnosti STARTECH spol. s r.o. je propagace. Podnik pro své 

zviditelnění používá pouze webové stránky. Jinak své zákazníky získává na základě 

dobrého jména a doporučení od svých odběratelů, či dodavatelů. Má své obchodní 

zaměstnance, kteří se snaží kontaktováním získat potenciální klienty nebo se spoléhají na 

to, že potenciální zákazník si je vyhledá sám. Klientům jsou pak nabídnuty brožurky 

s DVD se základními informacemi firmy. Veškeré náklady na propagaci si hradí společnost 

sama. 
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Na webových stránkách firmy http://www.startech-ricany.cz/ lze vidět profil společnosti, 

strojní park, výrobní program, novinky, volná pracovní místa a kontakty.  Podnik 

STARTECH spol. s r.o. má webové stránky jak vzhledově, tak obsahově podle mého 

názoru dobře zpracované. Jsou přehledné a zákazník se zde dobře orientuje. Jsou doplněné 

o přehledné grafy a prezentace ke stažení s těmi nejdůležitějšími informacemi. I přes to 

není návštěvnost stránek nějak rapidně vysoká. Proto by bylo na místě zhodnotit jiný druh 

reklamy, která by vedla ke zvýšení počtu zákazníků a tím zvýšení výsledku hospodaření. 

Navrhovala bych společnosti, aby se zúčastnila mezinárodního strojírenského veletrhu na 

Brněnském výstavišti. Oslovit toho správného zákazníka je cílem každé marketingové 

aktivity a komunikační kampaně. Veletrh poskytuje možnost oslovit s vysokou účinností 

právě potřebnou cílovou skupinu. Dále umožňuje přímé setkání nejen se stávajícími, ale 

především s novými zákazníky. STARTECH spol. s r.o. zde může získat tržní příležitost – 

místo na trhu (možnost proniknout na nový trh, možnost sebeprezentace, možnost 

monitoringu a srovnání s konkurencí). Také může získat obchodní příležitost – je to 

prostředí připravené na obchodování a komunikaci, možnost navázat nové obchodní 

kontakty, možnost zvýšení obratu. Dále se také jedná o efektivní přímý marketing – získání 

informací z trhu. Na výstavišti společnost získá publicitu a společenskou hodnotu – setkání 

s odborníky a kolegy z oboru a mnoho dalších výhod. 

Byznys nedělá firma s firmou, ale člověk s člověkem, proto jsou veletrhy pro úspěch 

společnosti důležité. Ale nelze postavit jen stánek a k němu obchodního zástupce. 

Společnost by se musela na tento veletrh řádně připravit.  

Tady je stručný návrh jak se připravit: 

1) Vybrat si správný veletrh – správným výběrem veletrhu může oslovit velký počet 

potenciálních klientů. Společnosti STARTECH spol. s r.o. bych doporučila 

Mezinárodní strojírenský veletrh. Mezinárodní strojírenský veletrh je 

nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 

1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% 

vystavovatelů a 10% návštěvníků. 

2) Ptát se organizátorů - STARTECH spol. s r.o. by měla požadovat informace o 

hlavních cílech návštěvníků, o struktuře a počtu vystavovatelů i návštěvníků.  
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3) Důkladná příprava – aby byl veletrh pro společnost efektivní, je důležitá důkladná 

příprava, která by měla zabrat 80% z celkové přípravy na vystavování. Jako první 

v přípravě by měl být zvolený cíl. Společnosti STARTECH spol. s r.o. bych 

doporučovala za zvolení více cílů: získání nových klientů, posílení image podniku, 

hledání nových dodavatelů. Dále by měla společnost své působení na veletrhu 

vyvěsit na svých webových stránkách a zdůraznit tam, co budou vystavovat. 

4) Aktivita na veletrhu – vystavovatel společnosti STARTECH spol. s r.o. by si měl 

zaznamenávat, s kým jednal a o čem, co si slíbili a na čem se spolu dohodli. 

Důležité je získat kontakt a po skončení veletrhu tyto sliby a dohody dodržet. 

Dotáhnout obchodní jednání z veletrhu do konce. Dále bych doporučila dosadit do 

stánku příjemného, ochotného a hlavně schopného zaměstnance, který dokáže 

zodpovědět na dotazy klientů. I když je vzhled stánku důležitý, větší pozornost je 

zde kladena na lidi v něm.  

5) Vytěžit z veletrhu maximum – bez vyhodnocení firma nikdy nepozná, co jí přinesl, 

zda byla účast na veletrhu efektivní. Společnosti STARTECH spol. s r.o. bych 

doporučila všechny kontakty a podněty obchodním oddělením co nejdříve po 

skončení veletrhu zpracovat. Pokud bude podnik na projevený zájem reagovat za 

několik týdnů, bude to pozdě.  

Za stánek o velikosti 9m2 by společnost zaplatila 43 650 Kč. Je zde možnost 10% slevy 

z ceny při včasné platbě.  

Současné roční náklady na propagaci: 

� Náklady na grafiku a reklamní předměty (brožury)  98 578 Kč 

� Náklady na webové stránky          0 Kč 

� Celkem  98 578 Kč 

Budoucí roční náklady na propagaci: 

� Mezinárodní strojírenský veletrh 43 650 Kč 

Po změně návrhu marketingové strategie se náklady na propagaci vyšplhají na 142 228 Kč. 
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Zvýšení tržního podílu 

Společnost působí ze 78% v České republice, dále ze 13% ve Francii,  ze 4% v USA, ze 2% 

v Rakousku a Dánsku a z 1% ve Slovensku. Společnosti bych doporučovala zaměřit se více 

na letecký průmysl, ve kterém teď získala nové certifikace a oprávnění, což je její 

konkurenční výhoda. Pro společnost je to výhodné, protože zde je vysoká přidaná hodnota. 

Doporučila bych rozšířit tržní podíl v těchto zemích. Například do Francie, kde je jeden 

z největších světových výrobců dopravních letadel Airbus. Získané certifikace a oprávnění 

jsou jedním z podmínek pro uzavření obchodu. Nadále společnost musí projít přísným 

auditem a na základě splněných požadavků se uzavře obchod. To by bylo pro společnost 

STARTECH spol. s r.o. znamenalo finančně výhodné zakázky a zvýšení zisku. Tímto bych 

chtěla společnosti doporučit, aby se nadále snažila zvyšovat počet svých odběratelů. Jelikož 

podnik nevyrábí pro koncového zákazníka, tak by se měla snažit kontaktovat 

specializované firmy, pro které jsou její výrobky vhodné. Například na veletrhu, jak je 

popsáno výše. Tržní podíl by bylo nejlepší zvýšit v leteckém průmyslu, jelikož tam je velký 

růstový potenciál.  

Dále bych doporučila rozvíjet oblast komponentů vědeckých přístrojů. Podnik má nové 

oddělení výzkumu a vývoje a tím má také výhodu před konkurencí. Zde jsou sice 

specifické výrobky, na jejichž výrobu jsou potřeba specifické stroje, které STARTECH 

spol. s r.o. má. Sice se nejedná o objemné zakázky, ale spíše kusové, zato přináší větší zisk. 

 

Spokojenost zákazníků 

Do této diplomové práce jsem zařadila i nefinanční ukazatel spokojenost zákazníků, z mého 

pohledu se zrovna u této společnosti jedná o důležitý ukazatel, protože STARTECH spol. 

s r.o. získává většinu svých klientů na doporučení od stávajících odběratelů. Takže kontakt 

a komunikace se zákazníky je zde velmi důležitý. 

Průzkum spokojenosti zákazníků v podniku je prováděn elektronickým dotazováním, kde 

se odpovídá na 4 otázky: Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků? Jak hodnotíte dodržování 

termínů dodávek? Jak jste spokojeni s komunikací a s obchodním oddělením? Jak jste 
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spokojeni s komunikací a s technickým oddělením? A ke každé otázce je místo na slovní 

komentář, kde se mohou dopsat připomínky. Průzkum je prováděný jednou za rok a jen 

u  odběratelů, jejichž zakázky činí více než 1% na celkových tržbách. Což jsou společnosti, 

které nakupovaly v roce 2010 za necelý milion Kč, a v ostatních sledovaných letech 

nakupovaly přes milion Kč. Pro hodnocení je použita „školní“ metoda, stupnice s rozsahem 

bodového hodnocení 1 až 5, přičemž hodnocení 1 je nejlepší, 5 nejhorší. 

Já bych společnosti doporučila tyto čtyři otázky rozšířit o otázku: Jak jste spokojeni 

s vyřízením reklamace? I přestože se společnost snaží eliminovat vadné kusy, tak se občas 

stane, že se nějaká reklamace najde. Je mi jasné, že by dotazník neměl být extra dlouhý, ale 

touto otázkou by společnost získala zpětnou vazbu, zda změnit něco na postupu reklamace 

výrobku. Ještě bych změnila počet dotazování, který bych zvýšila na dvakrát do roka, tím 

by měla společnost možnost se meziročně zlepšit, nebo udělat nějaká nápravná opatření. 

Dotazník nezabere zase tolik času, proto si nemyslím, že by dotazované nějak obzvlášť 

zatěžoval. Asi nemá smysl posílat ho všem odběratelům, včetně těch, kteří nakupují 

v řádech tisícikorun, ale já bych doporučila dotazník poslat odběratelům, kteří mají odběr 

výrobků větší než za 100 tis. Kč, myslím, že je důležité znát názor i těchto zákazníků. 

Navíc bych doporučila vložit tento nefinanční ukazatel do výroční zprávy společnosti, která 

je přístupná i pro zaměstnance na nižší pozici a ti se mohou dozvědět, jak jsou odběratelé 

spokojeni.  

 

Zaměstnanci 

Aby podnik dobře fungoval, je potřeba co nejlepší přenos informací. V každé společnosti 

by měla fungovat obousměrná komunikace. Většina zaměstnanců ve společnosti 

STARTECH spol. s r.o. jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří každoročně podstupují různá 

školení, pro zlepšování svých schopností. Tato školení jsou pro zaměstnavatele finančně 

i  časově náročná, proto je důležité, aby zaměstnanci byli spokojeni a nedocházelo k jejich 

odchodu ke konkurenci. Dnes to ve firmě funguje tak, že každý pracovník může přijít ke 

svému nadřízenému a sdělit mu jakoukoli připomínku. Já se však obávám toho, že to není 

dostatečné, že někteří pracovníci mají strach projevit svůj názor nebo připomínku a raději 
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pracují v podmínkách, které jim dostatečně nevyhovují a nejsou spokojeni. Společnosti 

bych doporučila, aby vytvořila dotazník pro zaměstnance. Ti by ho dostali jednou ročně 

a  měli možnost se anonymně vyjádřit, jak jsou spokojeni.  

Navrhla jsem pro společnost STARTECH spol. s r.o. příklad dotazníku, který by byl 

vhodný pro získání informací o spokojenosti pracovníků. 

Tento dotazník má dvě části: 

První část se skládá ze 7 otázek, u kterých dotazovaný respondent označí jednu odpověď. 

První otázka je zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při výkonu. Zde si 

může společnost ověřit, jak bezpečně se zaměstnanci cítí, či zda má podstoupit ještě nějaká 

ochranná opatření. Druhá otázka zodpovídá, zda dotazovaný má pocit, že po dobré práci 

následuje jeho uznání. Motivace pracovníků je hnací faktor k lepším výkonům. A hlavně se 

dostaví pocit, že si jeho práce někdo váží. Třetí otázka je stejného typu jako druhá, ale týká 

se finanční motivace pracovníka. Čtvrtá otázka je velmi důležitá. Jestliže pracovník nemá 

dostatečné informace, nemůže svoji práci vykonávat správně. V páté otázce zjistíme, jaké 

vztahy jsou na pracovišti mezi podřízeným a nadřízeným. Šestá otázka zahrnuje 

spokojenost zaměstnance z celkového pohledu na společnost. Jestli je hrdý na to, že tu 

pracuje, nebo raději název své práce nikde neříká. V poslední otázce se přímo ptáme, jestli 

se dotazovaný nechystá naši společnost opustit. Když by byla odpověď ano, tak by to byl 

impuls pro vedení, aby se snažila zjistit důvody, udělat nápravná opatření a udržet si 

dobrého pracovníka. 

Druhá část dotazníku je věnována jakýmkoliv připomínkám respondenta. Je zde prostor 

vyjádřit své návrhy na zlepšení společnosti nebo i daného pracovního prostoru a vše co se 

týká okolo něj. 

Domnívám se, že dotazník není tak obsáhlý a každému zaměstnanci zabere jen pár minut. 

Z pohledu firmy může být dobrým vodítkem, co ve společnosti zlepšit a na co se více 

soustředit v očích pracovníků.  
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NÁVRH:            DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

1. Část 

1) Vedení firmy klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při 

práci. 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

2) Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání? 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

3) Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

4) Mám dostatek informací pro kvalitní výkon mé práce. 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

5) Vztahy s přímým nadřízeným jsou pro mě vyhovující. 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

6) Doporučil/(a) bych naši firmu/organizaci jako dobrého zaměstnavatele. 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 

7) Uvažujete v současné době o odchodu z firmy? 

Rozhodně ano Spíše ano Ani ano, ani ne Spíše ne Rozhodně ne 
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2. část 

MŮJ VZKAZ VEDENÍ FIRMY  

 

Co byste doporučil/a vedení společnosti, aby zlepšilo/ změnilo/ zavedlo/ zrušilo k Vaší 

větší spokojenosti? Uveďte stručně maximálně tři podle Vašeho názoru nejzávažnější 

náměty nebo připomínky. 

 

1) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

3) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkujeme za vaše odpovědi, čas a připomínky. 
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Výsledek hospodaření 

Na základě finanční analýzy je zřejmé, že se výsledek hospodaření každoročně zvyšoval. 

Rok 2009 byl jediný rok za působení společnosti, který se projevil se ztrátou, vliv na to 

měla světová ekonomická krize. Od té doby následuje vždy růst. 

Ziskovost se dá zvýšit dvěma způsoby. První způsob je snižování nákladů, druhý způsob je 

zvyšování výnosů. 

V prvním způsobu by měla společnost neustále snižovat své náklady. Prvním krokem by 

měla být nákladová analýza, která umožňuje sledování jednotlivých nákladů, které byly 

vynaloženy na jednotlivé činnosti firmy. 

Mezi hlavní dodavatele materiálu patří Alms spol. s r.o., AK 1324, s.r.o., Ferona a.s. Velký 

výdaj je také na nástroje do obráběcích strojů. Jedni z dodavatelů nástrojů jsou: Carbide 

s.r.o., DEK Technik s.r.o., LOB-UHLIŘ s.r.o. a další. Jelikož vždy záleží na obchodním 

zástupci, jaké podmínky vyjedná, doporučovala bych těmto zaměstnancům tlačit na 

dodavatele se snížením cen o 1% nebo 2%. Jsou zakázky, které lze „koupit na každém 

rohu“, zde si obchodní zástupci mohou klást podmínky. Ale jsou také materiály, které jsou 

specifické a tam zaměstnanci STARTECHU nemají vyjednávající výhodu.  

Jestliže se podíváme na položku celkových nákladů, tak vidíme, že velkou část zde tvoří 

výkonná spotřeba, která zahrnuje spotřebu materiálu a energie. Každá firma by se měla 

snažit tyto náklady snížit, i když to není zase tak jednoduché, jelikož cena energií je 

vysoká.  

 2010 2011 2012 2013 

Výkonová spotřeba  38 202 176 58 389 342 57 167 769 56 125 659 

Spotřeba materiálu a energie 27 528 870 42 803 233 41 670 769 42 389 823 

Služby 10 673 307 15 586 109 15 496 999 13 735 836 

Tabulka 16: Výkonná spotřeba v tis. Kč (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

V tabulce výše lze vidět výkonová spotřeba ve sledovaném období v roce 2010-2013. 

Rozhodla jsem se zkusit snížit náklady na elektřinu tak, že poptám jiné dodavatele 

a  zjistím, zda je možné náklady na energii snížit. Za prvé jsem zjistila, jak to má 
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společnost STARTECH spol. s r.o., ta má na rok 2015 sjednaný jednotarif pro 

velkoodběratele za 1374 Kč za MWh bez daně z elektřiny a DPH, jejím dodavatelem je 

E.ON Česká republika, s.r.o.. Jako první z konkurence jsem oslovila RWE. Na konkrétní 

poptávku mi přišla nabídka, kde cena za jednotarif pro velkoodběratele byla 1069 Kč MWh 

bez daně z elektřiny a DPH. Cenu ovlivnil i dlouhodobý odběr plynu od této společnosti. 

Pro další srovnání jsem zvolila ELIMON a.s. Zde jsem zjistila, že by společnost 

STARTECH spol. s r.o. platila za jednu MWh 1082 Kč. Do tabulky níže jsem pro výpočet 

zvolila velikost spotřeby stejnou, jaká byla v roce 2013. I když ceny za energii jsou 

poptávané na rok 2015. Předpokládala jsem podobnou spotřebu. 

  Cena za MWh Spotřeba 2013 Cena celkem Rozdíl 

EON  1374 854,464 1 174 033,54 stávající 

RWE 1069 854,464 913 422,02 260 611,52 

ELIMON  1082 854,464 924 530,05 249 503,49 

Tabulka 17: Porovnání nabídek elektrické energie (Na základě vlastního zpracování z nabídek) 

Jak je vidět z tabulky 18, kdyby náš podnik odebíral elektřinu například od společnosti 

ELIMON a.s., ušetřil by necelých 250 tis. Kč. Ještě větší úspora asi o 10 tis Kč by byla při 

odběru elektřiny u společnosti RWE. 

V druhém způsobu tedy v oblasti výnosů, by se mělo vedení společnosti snažit o zvýšení 

cen výrobků. Ceníky společnosti STARTECH spol. s r.o. jsou sestavovány individuálně na 

zákazníka, protože jsou zde speciální požadavky a každý obchodní zástupce firmy poptává 

materiál a musí tlačit cenu co nejvýše. Pro ostatní jsou pak velmi nepřehledné a složité. 

Navrhovala bych, aby obchodní zástupce zdůraznil výhody a slevy pro nejvěrnější 

odběratele. Ceník je potřeba stanovit tak, aby neodradili stávající zákazníky. Jestliže by po 

důkladném zvážení byly ceny opravdu zvýšené, vedlo by to k zvýšení tržeb, zvýšení zisku 

a také zlepšení některých finančních ukazatelů. 

 

Snížení pohledávek 

Jak je zřejmé z finanční analýzy, doba obratu pohledávek je poměrně vysoká. Nejmenší 

počet dnů byl zaznamenán podle výpočtů v roce 2013, kdy dosahoval necelých 43 dnů. 
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Nejvyšší hodnota byla v roce 2011 a to téměř 124 dnů.  Podíl krátkodobých pohledávek na 

celkových aktivech je v tomto roce více než 24 %. Příčinou byl téměř čtyřnásobný nárůst 

krátkodobých pohledávek oproti roku 2010.  

 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu pohledávek 44,39 123,72 90,74 42,77 

Doba obratu závazků 59,76 136,88 36,77 35,95 

Tabulka 18: Doba obratu (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

U efektivního hospodaření podniku má platit, že doba obratu závazků je delší než doba 

obratu pohledávek. Jak je zřejmé z výpočtů společnost STARTECH spol. s r.o. splňuje toto 

pravidlo v prvních dvou sledovaných letech. V roce 2012 a 2013, je doba obratu závazků 

kratší, než doba obratu pohledávek. V těchto letech firma poskytovala svým zákazníkům 

obchodní úvěr. 

Informace, které jsem získala na základě osobní komunikace s pracovníky společnosti 

STARTECH spol. s r.o., jsou, že doba splatnosti pohledávek je různá. Někteří klienti mají 

splatnost 14 dnů (těch je nejmenší počet), někteří 60 dnů (většina), někteří 90 dnů 

(zahraniční firmy).  Splatnost závazků je také různá, záleží na dodavateli, ale většinou je 

v průměru 30 dnů. Potom jsou zde obrovské zakázky, například za téměř 3 mil. Kč a je zde 

domluvený splátkový kalendář ve čtyřech splátkách po měsíci, ale to se jedná o výjimky. 

Doporučila bych společnosti, aby největší počet pohledávek měl dobu splatnosti 30 dnů, 

což je výhodnější, protože budou peníze dříve zpět v podniku.  

Pohledávky může společnost ovlivňovat po celou dobu jejich existence. Je možné je 

ovlivnit před uzavřením samotného obchodu s klienty, dále pak v průběhu, kdy už jsou 

zaevidované do účetnictví nebo také v době jejich splatnosti.  

Řízení pohledávek je možné rozdělit do tří úrovní: prevence, monitoring pohledávek 

a  vymáhání pohledávek. 

Prevence – jedná se o nejlepší variantu, která šetří společnosti čas i peníze. Jeden z příkladů 

prevence je krácení splatnosti o několik dnů, dále požadovat platby předem u finančně 



92 
 

náročnějších objednávek nebo také zpřísnit zálohy. Je možné vycházet z předběžného 

zpracování doby splatnosti u jednotlivých zákazníků. Následně jsou odhaleni ti klienti, kteří 

neplatí včas svoje závazky. U těchto klientů je důležité zpřísnit podmínky a sankce.  

Skonto je také způsob jak snížit pohledávky, tentokrát formou odměny. Jestliže zákazník 

zaplatí okamžitě, či do stanovené doby splatnosti (například do 7 dnů), dostane skonto, tedy 

slevu z ceny. Výše skonta bývá v rozmezí 2-5% z ceny, ale samozřejmě se dá výše upravit. 

Výpočet:   SK = isk * PC 

Kde: SK…….skonto,   isk……skonto vyjádřené procentem z PC,    PC…….prodejní cena 

Příklad: Jestliže prodáváme naše výrobky odběrateli ve výši 200 000 Kč, a při rychlém 

splacení získá odměnu ve výši 2% slevy, po dosažení do vzorečku výše, nám skonto 

vychází 4 000 Kč.  

Je potřeba tento druh snižování pohledávek důkladně zvážit, jelikož jakákoli sleva 

z prodeje sníží tržby podniku a to může mít za následek negativní projev výsledku 

hospodaření. Výhodou je, že má podnik dříve své finanční prostředky a může je investovat 

či dále zhodnotit. 

Monitoring pohledávek – umožňuje společnosti pravidelně sledovat pohledávky 

a  vyhodnotit danou situaci. Společnosti STARTECH spol. s r.o. bych doporučila 

pravidelně monitorovat své zákazníky. Příkladem je, že pracovník společnosti jednou ročně 

kontaktuje odběratele a zjistí, zda platba zakázky probíhá, tak jak má. Toto je jedna 

z možností, jak je možné předejít situaci, že odběratel neuhradí potřebnou částku včas. 

Vymáhání pohledávek – jedná se o třetí úroveň řízení pohledávek. V současné době to ve 

společnosti STARTECH spol. s r.o. probíhá tak, že 3 dny po splatnosti následuje 

telefonický kontakt, kde se zjistí, proč není uhrazena pohledávka. Jestliže do 14 dnů nebude 

splacena částka, volá se znovu. Za dalších 14 dnů následuje písemná upomínka. Po třech 

měsících, kdy ještě nebyly připsané peníze na účet společnosti, je podnik nucen přistoupit 

na soudní vymáhání. 
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Společnosti bych doporučila trošku jiný postup, než jaký teď momentálně má. Podle mého 

názoru by prvním kontaktem měla být zaslaná písemná upomínka do tří dnů po lhůtě 

splatnosti. Tím by byl odběratel informován o tom, že jeho pohledávka má po lhůtě 

splatnosti a je povinen ji rychle uhradit. Jestliže by tak neučinil, zvolila bych telefonický 

kontakt a to sedm dní po splatnosti. Když by klient po telefonickém kontaktu opět částku 

neuhradil, doporučila bych ho ještě jednou telefonicky kontaktovat a upozornit na 

okamžitou úhradu a informovat, že když tak neučiní, bude dluh vymáhán soudně. Druhý 

telefonát bych zvolila 14 dnů po lhůtě splatnosti. Následující krok záleží už na dané 

společnosti a konkrétním klientovi, zda se nějak dohodnou nebo dojde na soudní vymáhání. 

Doporučila bych předat pohledávku k soudnímu vymáhání po 30 dnech od posledního 

telefonátu. STARTECH spol. s r.o. má 90 dnů na řešení situace, než podstoupí soudní 

vymáhání. Díky mému návrhu by bylo možné zkrátit tuto dobu na 44 dnů. Snížením stavu 

pohledávek, podnik získá více peněžních prostředků, které může investovat pro rozšíření 

své působnosti, nebo investovat do výše zmíněné propagace. 

Společnost STARTECH spol. s r.o. může využít faktoringu. Jedná se o odkup pohledávek 

po splatnosti. Podnik této možnosti ještě nikdy nevyužil. Ale s jedním klientem se přes tři 

roky soudí o finanční prostředky, které pořád ani z části nedostal. Měla by to společnost 

určitě zvážit, jestli pro ni není výhodnější mít peníze zpět i když ne v úplně plné výši. 

Náklady za faktoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které podnik požaduje 

a  jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek: 

• Faktoringový poplatek - zahrnuje náklady na administrativní zpracování prodejů 

a  náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% 

do 1,5% z nominální hodnoty pohledávek. 

• Úroková sazba – pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují 

komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů. 

Výhodou však je, že ztrátu pohledávky si může podnik odečíst při daňovém zúčtování. 

Faktoring nabízí například Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna a další.   

Další možnost získání pohledávek je při sjednání outsourcingové firmy, která vše zařídí. 

Velká nevýhoda je ztráta osobního styku s klienty. Jelikož je osobní kontakt pro společnost 
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STARTECH spol. s r.o. velmi důležitý (ceníky se sestavují na danou poptávku), tak bych 

tuto možnost u naší zkoumané firmy nedoporučovala.  

Pro každou společnost je důležité mít řadu stálých odběratelů, udržovat si dobré vztahy, to 

vede k zisku společnosti. Naopak špatní klienti mohou dostat firmu do potíží. 

 

Snížení stavu zásob 

Jak je vidět v tabulce níže, zásoby společnosti STARTECH spol. s r.o. rok od roku rosou. 

Důvodem je zvyšování objemu materiálu a rozšiřování sortimentu. Spolu s růstem zásob 

rostla i nedokončená výroba způsobena zakázkovou výrobou. Zákazníci mají stále větší 

požadavky a podnik se snaží uspokojit jejich přání.  

  2010 2011 2012 2013 

Zásoby (v Kč) 13 473 766 17 932 704 22 600 258 24 936 536 

% zásob na celkovém jmění firmy 9,07 9,01 13,16 12,88 

Doba obratu zásob (dny) 49,13 46,28 57,57 56,48 

Tabulka 19: Stav zásob (Výroční zprávy STARTECH spol. s r.o. z roku 2010–2013) 

 

Náš podnik by se měl více zaměřit na řízení zásob, efektivněji s nimi pracovat a snažit se je 

co nejvíce snížit. Zásoby totiž představují velkou investici. Díky dobrému řízení je možné 

zvýšit úroveň zákaznického servisu a hlavně získat zpět peněžní prostředky, jež je možné 

dále investovat. Náklady na udržování zásob i samotné zásoby každý rok vzrůstají. 

V současné době má podnik 1400 druhů materiálu. Společnost by měla zjistit, které druhy 

materiálu se používají nejčastěji a podle toho řadit materiál na skladě. Podle mého názoru 

by bylo efektivnější řídit zásoby pomocí ABC analýzy. Tato analýza dělí zásoby do tří 

skupin, skupiny A, skupiny B, skupiny C. Analýza vychází z Paretova pravidla, které říká, 

že 80 % jevů je ovlivněno 20 % příčin. 
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Skupina A 

Do této skupiny se zahrnují zásoby, které jsou nejčastěji spotřebovávány. Jedná se 

o  nejdůležitější a nejnákladnější zásoby. Tento druh zásob by měl mít pevný časový, 

peněžní a naturální řád. Společnost STARTECH spol. s r.o. by sem měla zařadit materiál 

jako je Profil 07163 (L – Profil), Profil 10900 T 5 (TG5), Tyč kruhová tažená o 22 mm 

11600, Tyč kruhová tažená o 30 mm 11600, Tyč kruhová tažená o 20 mm 11600, Tyč 

kruhová tažená o 12 mm 11600 a další. Jedná se o materiál, který je nejvíce používání 

a  podílí se na největších prodejích. 

 

Skupina B 

Tato skupina zahrnuje více druhů zásob, které jsou méně nákladné. Tyto zásoby musí mít 

určený limit. Když zásoba spadne pod tento limit, tak se objedná. Do těchto zásob bych 

zařadila Tyč plochá EN AW 6060 60 x 30 mm, PMMA, Akryl o 70mm, Trubka bezešvá 

hladká 140 x 20 mm, a jim podobný materiál. 

 

Skupina C 

Zde by měly být zásoby, které budou objednávány operativně, jen když bude potřeba. 

STARTECH spol. s r.o. by sem měla zařadit materiál jako je například Titan Gr 2 tyč 

kruhová o 14 mm, Titan Gr 2 tyč kruhová o 160 mm, Titan Gr 2 tyč kruhová o 180 mm, 

Titan Gr 2 tyč kruhová o 50 mm, a další. Tento materiál se používá na výrobky s nižší 

poptávkou. 

 

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku 

Pro hodnocení výkonnosti podniku STARTECH spol. s r.o. je možné použít i moderní 

ukazatele. Rozdíly mezi moderními a tradičními metodami plynou z koncepční bariéry 

mezí tržním oceněním podniku a výkonností měřenou na základě účetních dat. Účetní 
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postupy a metody totiž ne vždycky odpovídají ekonomickému pohledu na výkonnost. 

Důvodem je, že byly vytvořeny pro jiné účely, jako jsou zobrazení předmětu účetnictví 

a  finanční situace na bázi účetních pravidel a další. Hlavním nedostatkem tradičních metod 

měření výkonnosti je skutečnost, že neberou v úvahu náklady na kapitál a podnikatelské 

riziko. Mezi moderní metody patří ukazatel EVA. 

 

3.1 Ekonomická přidaná hodnota EVA 
 

Jedná se o výpočet čistého výnosu z provozní činnosti společnosti. Je to rozdíl mezi ziskem 

po zdanění a náklady na vložený kapitál. Ukazatel EVA měří, jak podnik za určité období 

(většinou roční) přispěl svými aktivitami ke snížení či zvýšení hodnoty pro vlastníky. 

Metoda je vhodná jak pro hodnocení ekonomické výkonnosti firmy, tak i pro výpočet 

ocenění společnosti a představuje v současné době univerzální ukazatel ekonomické 

výkonnosti.  

 

Základní vzorec pro výpočet: 

EVA = NOPAT – Capital . WACC 

Kde: 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – zisk z operativní hodnoty podniku 

Capital – kapitál vázaný v aktivech, která slouží operativní činnosti firmy 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu, (náklady ušlé příležitosti)  

NOPAT se odvodí z následujícího vztahu: 

NOPAT = EBIT . (1 – t) 

Kde: 

EBIT – provozní zisk před úroky a daněmi 

t – sazba daně z příjmu 
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Průměrné náklady kapitálu WACC se vypočítají:  

 

 WACC = rd . (1 - t) . D / C + ra . E / C 

Kde: 

rd – náklady na cizí kapitál 

t – sazba daně z příjmu 

D – cizí kapitál 

C – celkový kapitál 

ra – náklady na vlastní kapitál 

E – vlastní kapitál 

Hodnota ukazatele EVA by měla být kladná nebo alespoň rovna nule. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím větší hodnotu pro vlastníky společnost vytváří. Jestliže je hodnota ukazatele 

rovna nule, znamená to, že vlastníci vydělali pouze tolik, co stačilo na pokrytí nákladů na 

kapitál. Jestliže hodnota ukazatele EVA je záporná, investoři potom dostanou méně, než by 

mohli získat průměrnou investicí. Pro akcionáře ukazatel EVA plní významnou funkci, 

jednoznačně informuje o úspěšnosti nebo neúspěšnosti investice. Největším problémem při 

výpočtu ukazatele EVA jsou náklady na vlastní kapitál. Náklady zobrazují požadovanou 

výnosnost, která odpovídá danému riziku.  

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál lze využít metody: 

- CAMP – model oceňování kapitálových aktiv 

- Stavebnicové modely 

- Arbitrážní model oceňování APM 

- Gordonův růstový model 

 

Stavebnicové modely jsou nejčastěji využívané pro nedokonalý kapitálový trh a tržní 

ekonomiku, jež má kratší dobou fungování. Riziková prémie se nezískává z kapitálového 

trhu, ale z účetních dat. Existuje spousta modelů, jedním z nich je metodika Ministerstva 

průmyslu a obchodu, která lze nalézt na www.mpo.cz, ratingový model INFA. 

(Neumaierová, 1998) 
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re = rf + rLA + rpodnik + rfinstab + rfinstr 

Kde: 

rf – bezriziková sazba 

rLA – funkce ukazatelů charakterizujících velikost podniku 

rpodnik – funkce ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly 

 rfinstab – funkce ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy 

 rfinstr – funkce ukazatelů charakterizujících dělení produkční síly  

  

Obrázek 6: Model EVA (Sedláček, 2007, str. 87) 

 

Dále jsem hodnotila výkonnost podniku STARTECH spol. s r.o. pomocí ekonomické 

přidané hodnoty a to metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  Jedná se o moderní 

metodu hodnocení výkonnosti, která je založena na koncepci Shareholder Value. Jedná se 

o  porovnání ukazatele ROE s alternativními náklady na kapitál re, která znázorňuje 

minimální požadovanou hodnotu pro investora. Následně se rozdíl mezi skutečnou 

a  požadovanou výnosností vynásobí vlastním kapitálem. 
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EVA se neomezuje jen na zisk účetní, nýbrž počítá i zisk ekonomický, kde jsou zahrnuty 

i  implicitní náklady. Což je důležité pro investory, protože je zajímá, zda jsou vložené 

finance zhodnocovány minimálně v takové míře, která jim přináší investice. 

  2010 2011 2012 2013 

ROE 10,46 11,7 10,61 13,45 

re 9,64 9,63 11,69 10,06 

Spread 0,82 2,07 -1,08 3,39 

VK 130 893 145 466 156 404 176 835 

EVA 1073 3011 -1689 5995 
Tabulka 20: EVA (Výroční zprávy STARTECH spol. s r. o. z roku 2010–2013 a www.mpo.cz) 

 

V tabulce výše lze vidět ukazatel EVA v letech 2010-2013. Pouze v roce 2012 měl ukazatel 

EVA zápornou hodnotu, zde nebyla tvořena hodnota pro investory. Důvodem bylo snížení 

rentability vlastního kapitálu a také zvýšení alternatívních nákladů na kapitál. Ostatní 

sledované roky mají ukazatel kladný. Nejvyšší je v roce 2013 a podnik vytvářel přidanou 

hodnotu a tím zvyšoval jmění svých majitelů. 

 

Graf 13: EVA (Výroční zprávy STARTECH spol. s r. o. z roku 2010–2013 a www.mpo.cz) 
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ZÁVĚR 
 

Cílem mojí diplomové práce bylo zhodnotit ekonomickou výkonnost dané společnosti 

pomocí vybraných tradičních ukazatelů i moderních metod finanční analýzy. Následně 

navrhnout taková řešení, která povedou ke zvýšení ekonomické výkonnosti podniku. 

Pro svoji práci jsem si vybrala podnik STARTECH spol. s r.o., který se zabývá výrobou 

rotačních i nerotačních obráběných součástí s použitím jak konvenčních metod třískového 

kovoobrábění, tak i progresivních CNC technologií.  

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela z účetních výkazů zvolené společnosti 

v období 2009 – 2013. 

Nejdříve jsem se věnovala teoretickým východiskům práce. Charakteristice základních 

pojmů finanční analýzy, metod a finančních ukazatelů, které jsem dále použila při 

hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. 

Dále jsem představila společnost STARTECH spol. s r.o., její základní údaje, historii, 

současnost, výrobní program a organizační strukturu. Následně jsem provedla strategickou 

a finanční analýzu podniku. K výpočtům jsem využila interní informace firmy a účetní 

výkazy z roku 2009 až 2013. 

V poslední části mé diplomové práce jsem analyzovala slabá místa hospodaření a na 

základě zjištěných informací jsem navrhla opatření, která by měla být nápomocná ke 

zlepšení finanční výkonnosti společnosti.  

Výše zmíněným postupem jsem zjistila, že společnost STARTECH spol. s r.o. je velmi 

zdravou a vysoce prosperující firmou, která vykazuje každoroční zisky. Domnívám se, že 

mé vlastní návrhy na zlepšení výkonnosti podniku lze použít v praxi a mohou sloužit pro 

další rozšiřování a zavádění nových prvků ve firmě. Cíl mé diplomové práce považuji za 

splněný. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozvaha – aktiva v roce 2010 – 2013 v tis. Kč 

označ.    
a 

AKTIVA                                                                                               
b 

2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM      ( ř. 02 + 03 + 31 + 63) 148 549 198  199 081 544  171 742 271  193 530 411  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál  0  0  0  0  

B. Dlouhodobý majetek  86 540 847  109 664 417  89 064 570  113 035 724  

B.I. Dlouhodobý nehmot. majetek  ( ř. 5 až 12) 121 701  228 854  1 035 770  744 103  
B.I.   
1.  Zřizovací výdaje 0  0  0  0  

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0  0  0  0  

3. Software   112 101  223 904  1 035 770  744 103  

4. Ocenitelná práva 0  0  0  0  

5. Goodwill    0  0  0  0  

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  

7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 9 600  4 950  0  0  

8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 0  0  0  0  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ř. 14 až 22) 86 419 145  109 435 563  88 028 799  112 291 621  
B.II.   
1. Pozemky   519 927  519 927  4 009 087  4 304 365  

2. Stavby   52 613 455  60 647 469  58 693 589  55 280 380  

3. 
Samostatné movité věci a soubory movit. 
Věcí 19 147 225  18 037 435  25 146 794  38 802 881  

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0  0  0  0  

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek -13 140  -13 140  0  0  

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14 151 679  30 243 873  179 330  13 903 996  

8. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 0  0  0  0  

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  

B.III. Dlouhodobý finan ční majetek( ř. 24 až 30) 0  0  0  0  
B.III.  
1. 

Podíly v ovládaných a řízených osobách  
0  0  0  0  

2. Podíly v účetních jednotkách  0  0  0  0  

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  

4. Půjčky a úvěry-ovlád. a řídící osoba 0  0  0  0  

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek  0  0  0  0  

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  0  0  0  0  

7. Poskytnuté zálohy na dl. finanční majetek 0  0  0  0  

C. Oběžná aktiva            ( ř. 32 + 39 + 48 + 58) 61 878 152  89 229 338  82 505 778  80 131 927  

C.I. Zásoby                                      ( ř. 33 až 38) 13 473 766  17 932 704  22 600 258  24 936 536  
C.I.   
1. Materiál   2 519 870  3 516 917  2 982 558  2 167 877  

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 302 611  3 406 362  6 081 015  6 085 492  
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3. Výrobky   7 651 286  11 009 425  13 536 686  16 683 168  

4. Zvířata   0  0  0  0  

5. Zboží   0  0  0  0  

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  

C.II. Dlouhodobé pohledávky     ( ř. 40 až 47) 15 695 275  6 055 275  6 055 275  0  
C.II.  
1. Pohledávky z obchodních vztahů  0  0  0  0  

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  

3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  

4. Pohled. za společníky, čl.družstva 0  0  0  0  

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  

6. Dohadné účty aktivní  0  0  0  0  

7. Jiné pohledávky  15 695 275  6 055 275  6 055 275  0  

8. Odložená daňová pohledávka  0  0  0  0  

C.III. Krátkodobé pohledávky          ( ř. 49 až 57) 12 133 679  47 943 520  35 624 301  18 880 518  
C.III. 
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů  
9 776 852  16 076 396  15 504 942  15 538 544  

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  

3. Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  

4. Pohled. za společníky, čl.družstva 0  0  0  0  

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  0  0  0  0  

6. Stát – daňové pohledávky  503 060  2 357 447  63 828  135 422  

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy  597 067  523 742  329 300  573 450  

8. Dohadné účty aktivní  7 700  71 935  0  598 054  

9. Jiné pohledávky  1 249 000  28 914 000  19 726 230  2 035 048  

C.IV. Krátkodobý finan ční majetek ( ř. 59 až 62) 20 575 432  17 297 839  18 225 944  36 314 873  
C.IV. 
1. 

Peníze   50 221  90 197  180 510  201 055  

2. Účty v bankách 20 525 211  17 207 642  18 045 435  36 113 818  

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  0  0  0  0  

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek  0  0  0  0  

D.I.  Časové rozlišení                     ř. 64 až 66) 130 199  187 789  171 924  362 760  
D.I.   
1. Náklady příštích období 130 199  187 789  171 924  362 760  

2. Komplexní náklady příštích období  0  0  0  0  

3. Příjmy příštích období 0  0  0  0  
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Příloha 2: Rozvaha – pasiva v roce 2010 – 2013 v tis. Kč 

Označ.       
a 

PASIVA                                                             
b 

2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM            ( ř. 68 + 85 +118) 148 549 198  199 081 544  171 742 271  193 530 411  

A. Vlastní kapitál ( ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 130 893 276  145 466 449  156 404 275  176 834 929  

A.I. Základní kapitál                     ( ř. 70 až 72) 1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  

A.I.   1. Základní kapitál 1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)  0  0  0  0  

3. Změny základního kapitálu 0  0  0  0  

A.II. Kapitálové fondy ( ř. 74 až 77) 0  0  0  0  
A.II.   
1. 

Emisní 
ážio   0  0  0  0  

2. Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  0  

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a 
závaz. 0  0  0  0  

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách  0  0  0  0  

5. Rozdíly z přeměn společností 0  0  0  0  

6. 
 Rozdíly z ocenění při přeměnách 
společností 0  0  0  0  

A.III.  Fondy ze zisku                       ( ř. 81 + 82) 488 880  384 207  381 161  422 030  
A.III.  
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  200 000  200 000  200 000  200 000  

2. Statutární a ostatní fondy 288 880  184 207  181 161  222 030  

A.IV. VH minulých let                     ( ř. 84 + 86) 115 715 123  127 067 574  138 431 012  151 621 870  
A.IV.  
1. Nerozdělený zisk minulých let 115 715 123  127 067 574  138 431 012  151 621 870  

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  

3.  Jiný výsledek hospodaření z minulých let 0  0  0  0  

A.V.  VH běžného ú četního období /+-/  13 689 273  17 014 668  16 592 101  23 791 029  

B. Cizí zdroje           ( ř. 89 + 94 + 105 + 117) 17 655 922  53 615 095  15 337 997  16 695 482  

B.I. Rezervy                             ( ř. 90 až 93) 0  0  0  0  

B.I.   1.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  0  0  0  0  

2. Rezerva na důchody a podobné závazky  0  0  0  0  

3. Rezerva na daň z příjmů  0  0  0  0  

4. Ostatní rezervy  0  0  0  0  

B.II. Dlouhodobé závazky        ( ř. 95 až 104) 1 266 518  570 289  903 203  824 406  
B.II.   
1. Závazky z obchodních vztahů  0  0  0  0  

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  

3. Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  

4. Závazky ke společníkům, členům družstva 0  0  0  0  

5. Dlouhodobé přijaté zálohy  0  0  0  0  

6. Vydané dluhopisy  0  0  0  0  

7. Dlouhodobé směnky k úhradě  0  0  0  0  

8. Dohadné účty pasivní  0  0  0  0  
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9. Jiné závazky  0  0  0  0  

10. Odložený daňový závazek  1 266 518  570 289  903 203  824 406  

B.III. Krátkodobé závazky     ( ř. 106 až 116) 16 389 404  53 044 805  14 434 794  15 871 076  
B.III.  
1. Závazky z obchodních vztahů  9 601 910  23 453 736  5 263 662  7 640 918  

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  

3. Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  

4. Závazky ke společníkům, čl.družstva 43 182  52 317  55 210  58 192  

5. Závazky k zaměstnancům  2 049 349  2 510 031  2 496 654  2 947 076  

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav.poj. 1 191 603  1 487 773  1 477 414  1 746 723  

7. Stát – daňové závazky a dotace  2 997 427  22 453 433  4 309 066  2 698 129  

8. Krátkodobé přijaté zálohy  19 236  4 809  0  0  

9. Vydané dluhopisy  0  0  0  0  

10. Dohadné účty pasivní  486 697  2 992 921  588 165  671 599  

11. Jiné závazky 0  89 786  244 623  108 439  

B.IV. Bank. úv ěry a výpomoci ( ř. 118 až 120) 0  0  0  0  
B.IV.  
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  0  0  

2. Běžné bankovní úvěry 0  0  0  0  

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0  0  0  0  

C.I. Časové rozlišení               ( ř. 122 + 123) 0  0  0  0  
C.I.   
1. Výdaje příštích období 0  0  0  0  

2. Výnosy příštích období 0  0  0  0  

 

Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát v roce 2010 – 2013 v tis. Kč 

Označ
.         
a 

TEXT                                             
b 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 

+ Obchodní marže ( ř.01 - 02) 0 0 0 0 

II. Výkony ( ř.05 až 07)  103 828 871 142 969 675 146 531 241 161 917 451 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb  98 727 662 139 507 784 141 329 328 158 902 425 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 5 101 208 3 461 891 5 201 913 3 015 026 

II.3. Aktivace 
  0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba (ř.09 až 10) 38 202 176 58 389 342 57 167 769 56 125 659 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 27 528 870 42 803 233 41 670 769 42 389 823 

B.2. Služby   10 673 307 15 586 109 15 496 999 13 735 836 

+ Přidaná hodnota ( ř.03 + 04 - 08) 65 626 695 84 580 333 89 363 472 105 791 792 

C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 40 259 203 54 108 076 57 676 946 66 417 114 
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C.1. Mzdové náklady  29 577 720 39 616 535 42 227 333 48 498 953 

C.2. Odměny členům orgánů spol. a 
družstva  0 0 24 000 24 000 

C.3. Náklady na soc.zabezpečení a 
zdrav. poj.  9 947 033 13 518 914 14 353 600 16 757 042 

C.4. Sociální náklady  734 450 972 627 1 072 013 1 137 119 

D. Daně a poplatky  140 497 42 282 46 838 83 231 

E.  
Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku  13 504 356 13 878 193 14 564 392 13 866 640 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu (ř.20 až 21) 6 063 316 3 457 960 3 312 411 3 707 787 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 768 000 291 616 204 167 87 985 

III.2. Tržby z prodeje materiálu  2 295 316 3 166 344 3 108 244 3 619 802 

F. Zůstat.cena prodan. DM a 
materiálu (ř.23 - 24)  2 830 473 9 322 138 534 48 279 

F.1. 
Zůstat.cena prodaného dl. 
Majetku  2 830 473 9 322 138 534 19 521 

F.2. Prodaný materiál  0 0 0 28 758 

G. Změna stavu rezerv a opr.p. 
v prov.obl.  

0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy  545 854 2 497 566 2 011 580 1 548 364 

H. Ostatní provozní náklady  52 465 319 741 1 392 772 2 044 578 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

* Provozní VH 
(ř11-12-17-
18+19-22-
25+26-
27+28-29) 

15 448 870 22 178 245 20 867 981 28 588 102 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů  0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

VII. 
Výnosy z dl. fin. majetku (ř.34 až 
36)  0 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a 
úč.j.  0 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ost.dl.cenných papírů a 
podílů  0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ost.dl.finančního majetku 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku  0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cen. papírů a 
derivátů  0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cen. papírů 
a derivátů  0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opr.pol. ve 
fin. Oblast  0 0 0 0 

X. Výnosové úroky  5 006 7 277 9 956 63 935 

N. Nákladové úroky  0 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy  397 770 1 905 385 1 662 274 2 057 293 

O. Ostatní finanční náklady   1 643 619 2 983 367 2 124 736 1 860 205 

XII. Převod finančních výnosů   0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů   0  0  0  0  
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* 

Fin. VH   

(ř31-
32+33+37-
38+39-40-
41+42-
43+44-
45+46-47) -1 240 843  -1 070 705  -452 506  261 022  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 až 
51) 457 309  4 088 351  3 823 374  5 541 693  

Q.1. – splatná     2 239 850  4 784 580  4 886 470  5 620 490  
Q.2. – odložená     -1 782 541  -696 229  -1 063 096  -78 797  
** Výsledek hospoda ření za 

běžnou činnost 
(ř30 + 48 - 
49) 

13 750 718  17 019 188  16 592 101  23 307 431  
XIII. Mimořádné výnosy   0  0  0  483 598  
R. Mimořádné náklady   61 445  4 520  0  0  
S. Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti 
(ř.56 až 
57) 0  0  0  0  

S.1. – splatná     0  0  0  0  
S.2.  – odložená     0  0  0  0  

* 
Mimo řádný VH (ř53 - 54 - 

55) -61 445  -4 520  0  483 598  
T. 

Převod podílu naVH společníkům 
(+/-) 

  
0  0  0  0  

*** VH za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 
- 59) 13 689 273  17 014 668  16 592 101  23 791 029  

**** VH před zdaněním (ř60 + 49 
+ 55 ) 14 146 582  21 103 020  20 415 475  29 332 722  


