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Anotace 

 
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti 

prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návody, postupy a 

potřebné informace ke zvýšení prosperity firmy. 
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The Bachelor's Thesis deals with the evaluation of financial and economic situation of 

the company through selected methods of financial analysis. This includes instructions, 

procedures and informations needed to increase the prosperity of the company. 
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1. ÚVOD 

 

 
     Každá firma v průběhu své existence prochází určitým vývojem. Je založena, rozvíjí 

se, roste. Daří-li se firmě zvládat růst a vyrovnávat se s měnícím vnějším prostředím, 

prosperuje.  

 

     A právě na základě finanční analýzy podnik získává zpětnou vazbu mezi skutečným 

stavem a očekávaným stavem, ve kterém se jednotlivé činnosti podniku nacházejí. Díky 

finanční analýze lze včas rozpoznat slabá místa firmy, která mohou v budoucnosti 

způsobit podniku problémy a naopak finanční analýzou lze silné stránky podniku 

rozvíjet a podporovat. 

 

     Mnou vybraná firma byla založena v roce 2000 s právní subjektivitou s.r.o. Předmět 

podnikání nákup a prodej. Stoprocentní zahraniční vlastník. Mateřská společnost 

anglická firma s mnoholetou tradicí výroby kovových regálových systémů pro obchodní 

řetězce. Z důvodu rozšíření teritoria trhu se rozhodla zřídit v České republice svoji 

dceřinou společnost. Podnikatelský záměr byl takový, že Eden Europe, s.r.o. bude 

odebírat hotové výrobky od mateřské společnosti a bude je prodávat zákazníkům na 

území ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a v dalších zemí východní Evropy.  

 

     Firmě se dařilo. Postupně si vybudovala stálé zákazníky, kteří pravidelně odebírali 

zboží. Po sedmi letech firma začala přemýšlet co dál, již nechtěla být závislá na 

produkci mateřské firmy a tak si začala myslet na přechod z obchodní firmy na firmu 

výrobní. Je jasné, že tato akvizice z obchodní firmy na výrobní nebude lehká.  

 

     Tato bakalářské práce je zpracována na téma: „Analýza rozvoje malé obchodní 

firmy“. Subjektem pro zhodnocení ekonomických změn a situace je právě společnost 

Eden Europe, s. r. o. Jako podklad slouží finanční výkazy za rok 2005 až do roku 2007.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 
 

     Cílem mé bakalářské práce je nejprve analyzovat danou společnost a na základě 

ekonomického zhodnocení změn ve firmě navrhnout strategii, která povede firmu 

k prosperitě.  

 

 

     Mým záměrem je ukázat na možné nedostatky ve firmě a navrhnout opatření k 

ekonomickému zlepšení ve firmě jako např. hospodárnější využívání zdrojů pro 

podnikání, efektivnější získávání peněžních prostředků.  

 

     Strukturu bakalářské práce jsem podle obsahu rozdělila do kapitol, které na sebe 

logicky navazují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1.  Charakteristika podnikových financí 
 

     „Založení podniku, jeho fungování, různé formy spojování a zánik jsou v tržní 

ekonomice doprovázeny pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a 

finančních zdrojů. 

          Vedle peněžních prostředků souvisí se vznikem, fungováním a zánikem podniku 

podnikový kapitál. Ve financích a účetnictví se obvykle podnikový kapitál chápe jako 

souhrn všech peněz, vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní 

kapitál) a věřiteli (dluhy, cizí kapitál).  Rozhodující část podnikového kapitálu je vázána 

v hmotném a nehmotném majetku, nepeněžní části finančního majetku, zásobách a 

pohledávkách. Menší část vystupuje jako peněžní prostředky.  

     Za finanční zdroje považujeme zdroj tvorby peněžních prostředků a podnikového 

kapitálu. Můžeme je i charakterizovat jako souhrn peněz (tedy tokovou, obratovou 

veličinu), který podnik získá za určité období realizací svých výrobků, služeb, růstem 

různých forem Založení podniku, jeho fungování, různé formy spojování a zánik jsou 

v tržní ekonomice doprovázeny pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a 

finančních zdrojů. 

     Peněžní prostředky podniku představují část jeho aktiv (majetku), která má 

podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních 

prostředků (tj. cenin, šeků, poukázek na zboží a služby). Často se peněžní prostředky 

podniku označují pojmem hotovost.  Není to správné, protože hotové peníze představují 

zpravidla jen menší část celkových peněžních prostředků, s kterou podnik disponuje. 

Rozhodující část má podobu oběžných a termínovaných vkladů u peněžních ústavů. 

     V okamžiku, kdy porovnáváme stav peněžních prostředků s peněžními závazky. 

Vysoký stav peněžních prostředků může nepříznivě ovlivňovat elektivnost podnikání, 

rentabilitu. Je to způsobeno tím, že peněžní prostředky v hotovosti a vklady v bankách 

nepřinášejí takový efekt, jaký by podniku zpravidla mohl dosáhnout, kdyby peníze 

použil na jiné účely (finanční, hmotné či nehmotné investice). Peníze zajišťují tedy 

platební schopnost (likviditu), ale nenesou výnosy, nebo jen relativně nižší výnosy 

(termínované vklady. 

     Peněžní prostředky není možné také ztotožňovat s některými novými kategoriemi, 

které se v české odborné literatuře objevují v souvislosti s vykazováním, analýzou a 

plánováním peněžních toků podniku: čisté pohotové prostředky.  V těchto případech 

jde o určité ukazatelové veličiny, které vyjadřují rozdíl mezi peněžními prostředky 
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podniku a jeho krátkodobými závazky. Vyjadřují tedy, jaká část prostředků zůstává 

k dispozici podniku po úhradě závazků. 

     Peněžní prostředky podniku jsou stavová veličina: zachycují stav peněz podniku 

k určitému okamžiku. Jsou přirozeně nejlikvidnější složkou celkového podnikového 

majetku, okamžitě použitelnou pro úhradu jeho závazků. Velikost peněžních prostředků 

je východiskem pro posuzování platební situace (platební schopnosti resp. Neschopnosti 

podniku k určitému vlastního kapitálu, dluhů. Za specifický finanční zdroj je nutné 

považovat i leasing (umožňuje okamžité pořízení majetku bez potřebných peněžních 

prostředků) a různé formy záloh od odběratelů.“ [6, str.11]  

     „Finanční zdroje jsou východiskem pro hodnocení finanční situace podniku (finanční 

rovnováhy) za určité časové období, kdy se porovnává výše finančních zdrojů, jejich 

struktura a jejich poměr k finančním potřebám. Zabezpečování finanční rovnováhy je 

dlouhodobým cílem finanční politiky podniku a předpokladem udržování soustavné 

platební schopnosti podniku. Finanční rovnováha nemusí vždy automaticky znamenat 

příznivou platební situaci – i podnik s vyrovnanou finanční situací se může v určitých 

okamžicích dostávat do platebních obtíží a opačně.  

     V souvislosti s fungováním podniku dochází k neustálému pohybu peněžních 

prostředků, kapitálu i finančních zdrojů. Neustále se na jedné straně vytváření (obnovují 

či rozšiřují) nové peníze, kapitál i finanční zdroje. Na druhé straně dochází k jejich 

rozdělování a užití (investování)“. [6, str. 14] 

     Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních 

zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních 

peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem.  

     V souvislosti s charakteristikou financí podniku je možné vymezit i finanční řízení 

podniku. Obvykle se finanční řízení definuje jako subjektivní ekonomická činnost, 

zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních 

zdrojů, alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku a rozdělováním zisku 

s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy.  

     Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších 

variant pohybu peněz, kapitálu a finančních zdrojů a kontrola realizace těchto 

rozhodnutí. 
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3.2.  Finanční analýza podniku 
 

     „Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním 

účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím 

základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních 

tocích (cash flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako 

procesu, který shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje údaje o hospodaření podniku. 

Zdrojem pro finanční analýzu jsou i další zdroje z oblasti vnitropodnikového účetnictví, 

ekonomické statistiky, peněžního a kapitálového trhu.“ [6, str.91]   

 

     „Nedostatkem účetních informací z hlediska finančního řízení je však to, že 

zobrazují minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. Poskytují údaje momentálního 

typu, v podobě převážně stavových absolutních veličin za určité období, které jednotlivě 

mají vypovídací schopnost. Samotné souhrnné výstupy neposkytují úplný obraz o 

hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, 

trendech a celkové kvalitě hospodaření.  

 

     K překonání těchto nedostatků se proto využívá finanční analýza jako 

formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje 

tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá 

rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.  

 

     Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických 

prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, 

případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního 

hospodaření. Jedná se například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu 

likvidity.   

 

     Za finančně zdraví podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou 

chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní 

ekonomiky to prakticky znamená, že je schopen dosahovat trvale také míry zhodnocení 

vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s jakým je 

příslušný druh podnikání spojen. Čím větší je výnosnost neboli rentabilita vloženého 

kapitálu, tím lépe pro podnik a jeho investory.  
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     Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně účetní 

informace. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky jednou 

položkou uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. 

Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit, musí být 

relevantní zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. 

 

     Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob 

jejich interpretace a hodnocení.  

 

     Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže 

k některému aspektu finančního stavu podniku. Zpravidla se uvádí dělení na 4 základní 

skupiny, podle posuzované vlastnosti objektu, na kterou se zaměřuje. 

 

3.3.  Analýza rentability a aktivity podnikání 
 

     První skupinu ukazatelů tvoří ukazatele rentability, tj. různé formy míry zisku jako 

všeobecně akceptovaného vrcholového ukazatele efektivnosti podniku. V rámci této 

skupiny jsou často uváděny i bezprostřední analytické ukazatele míry zisku, tj. určitá 

forma rentability odbytu v podobě ziskové marže, resp. ziskového rozpětí a 

charakteristika obratu neboli vázanosti vloženého kapitálu. 

 

     Jako zvláštní skupina bývají často vyčleněny tzv. ukazatele aktivity. Jedná se o 

ukazatele stupně využití podnikových aktiv, neboli ukazatele rychlosti nebo doby obratu 

zásob (materiálových, nedokončené výroby, hotových výrobků), 

pohledávek,dlouhodobého hmotného majetku. Tyto ukazatele mají pevnou vazbu na 

syntetické ukazatele rentability a je tudíž logicky opodstatněné i jejich zařazení do první 

skupiny.  
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3.4.  Analýza zadluženosti a likvidity 
 

     Druhá skupina sdružuje ukazatele zadluženosti hodnotící finanční strukturu podniku. 

Zahrnuje řadu ukazatelů, které hodnotí strukturu vloženého kapitálu z hlediska 

vlastnictví, porovnávají vlastní a cizí finanční zdroje.  

 

     Třetí skupina je složena z ukazatelů platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidity. 

Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit se k potenciální schopnosti podniku hradit promptně 

své splatné závazky.  

 

     Čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu, jde-li o 

akciovou společnost, jejíž akcie jsou volně obchodovatelné.“[6, str.92] 

 

 

3.5.  Manažerské účetnictví 
 

     „Manažerské účetnictví je chápáno jako účetnictví vytvořené pro řízení, což 

v podstatě vystihuje jeho hlavní úkol. Mělo by tedy sloužit především vedení účetní 

jednotky k správnému rozhodování o jejím chodu a dalším rozvoji. Proto, aby 

rozhodování bylo správné a účelné, musí mít vedení k dispozici potřebné informace, a 

ty mu může poskytnout právě účetnictví.  Manažerské účetnictví tedy představuje 

soulad řízení a účetnictví  a to znamená, že k tomu, aby naplnilo svůj smysl, je nutné 

znát a pochopit obě jeho základní složky, tj. řízení a účetnictví.“ [3, str. 3] 

     „Obecně lze říci, že základním a globálním úkolem manažerského účetnictví je 

sloužit potřebám řízení podniku neboť řízení podniku je tvořeno řadou rozhodovacích 

procesů a právě cílem manažerského účetnictví je poskytovat informace potřebné pro 

rozhodování. Základní úkol je tvořen řadou dílčích úkolů, jež jsou vzájemně propojeny 

a navazují na sebe, a které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 zjišťování skutečných jevů a informací 

 kontrola těchto jevů, jejich rozbor a zpracování výstupních informací 

 příprava informací pro samotné rozhodování a následně stanovení úkolů 

vyplývajících z rozhodovacích proces.“ [3, str. 5] 

     

1) „Vzhledem k tomu, že manažerské účetnictví pracuje především s nákladovými 

položkami (avšak nejen s nimi, právě manažerské účetnictví využívá také 

výnosů a peněžních toků), je jedním z jeho úkolů podávat informace o struktuře 

nákladů. 
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V současné době známe dvě základní struktury nákladů, jež se nejčastěji využívají a to: 

 druhové členění nákladů 

 účelové členění nákladů 

Tyto dvě struktury jsou jistě známé všem uživatelům ekonomických výkazů podniku, 

jsou dle nich sestavovány výkazy zisku a ztráty.  

Druhové členění nákladů (ale i výnosů) je důležité především pro finanční účetnictví, 

neboť povětšinou je výsledovka sestavována podle nákladových druhů a údaje v ní 

uvedené pak jsou podkladem pro řadu ukazatelů, především vyčíslení hrubého 

provozního výsledku, finančního, ale také mimořádného výsledku hospodaření, 

k vyčíslení obchodní marže, přidané hodnoty. 

Naopak účelové členění je orientováno především na potřeby vnitropodnikového řízení, 

podává informace o nákladech vynaložených k určitému účelu, tzn., na co byl náklad 

vynaložen, k jakému účelu. 

 

2) Jedním ze základních úkolů manažerského účetnictví je a vždy bylo, poskytovat 

informace o výkonech. Nestačí znát náklady, ty samy o sobě nemají význam, 

pokud v důsledku jejich užití nejsou vytvářeny výkony. Jinak jsou pouhým 

výdajem vynaloženým bez účelu (existují samozřejmě výjimky, kdy nelze 

jednoznačně přiřadit určitým nákladům konkrétní výkon, avšak přesto je náklad 

nutný pro celkové fungování podniku). 

3) Manažerské účetnictví dále poskytuje informace o jednotlivých útvarech 

podniku, o tom, kde náklady vznikají, a to především režijní náklady. Tyto 

informace jsou velmi důležité pro správné stanovení položek kalkulace, zejména 

pro stanovení režií, až již výrobní, správní, odbytové či zásobní režie.  

 

4) Dalším úkolem manažerského účetnictví je vytváření kalkulačního systému 

podniku. Systém kalkulací vychází z údajů minulosti a předpokladu 

budoucnosti, využívá informací, jež poskytuje účetnictví. 

 

5) Důležitých úkolem manažerského účetnictví je také přenos odpovědnosti na 

jednotlivé útvary podniku, tj. jakési řízení odpovědnosti. 

 

6) V manažerském účetnictví jsou obsaženy prvky kontroly nákladů formou 

kontroly plnění norem, kalkulací, rozpočtů apod. Provádí se zde vyčíslení a 

rozbor odchylek od těchto norem, rozpočtů apod., stanovení příčin a 

odpovědnosti. 

 

7) Manažerské účetnictví se také zabývá rozpočetnictvím. Podnikový rozpočet 

má určitou podobnost s kalkulací, avšak rozpočet je vytvářen pro celý podnik, 
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případně pro určitou investici, nikoliv jen pro určitý výkon či výrobek. 

Stanovení rozpočtu je velmi zodpovědný úkol, jehož nezvládnutí může vést ke 

špatnému hospodaření podniku. Mimo podnikový rozpočet se pak sestavují 

vnitropodnikové rozpočty. 

 

8) Nemalým úkolem manažerského účetnictví pak je připravovat rozhodování, 

která jsou jeho cílem. A to mohou být rozhodování krátkodobá, investiční, 

dlouhodobá, rozhodnutí v oblasti cenové politiky podniku apod. Rozhodování je 

samozřejmě ovlivněno řadou dalších faktorů, jako jsou výrobní či kapacitní 

možnosti podniku, požadavky trhu a úroveň konkurence, vývoj techniky apod. 

Avšak základní informace o tom, zda přijmout to či ono rozhodnutí, možnosti 

variantních řešení a možnosti finančně rozhodnutí zabezpečit, podávají 

informace vyplývající z účetnictví.“  [3, str.5-6] 

 

3.6.  SWOT analýza 
 

     „Každé rozhodnutí strategického charakteru by měl mít management podložen 

relevantními informacemi. Management by měl (mimo jiné) provést strategickou 

analýzu své firmy, která pomůže identifikovat postavení na trhu. 

     SWOT analýza zkoumá vzájemné vazby silných stránek (S – strengths) a slabých 

stránek (W – weaknesses), které jsou výsledkem interní analýzy, a příležitostí (O-

opportunities) a hrozeb (T – theats), jež vycházejí z externí analýzy. 

 

     Cílem interní analýzy je nalézt zdroje a schopnosti firmy, tedy její silné a slabé 

stránky. Silné stránky se hledají ve specifických přednostech firmy. Zdrojem 

specifických předností je majetek (např. unikátní stroj, technologie, licence apod.) nebo 

schopnosti (zejména dovednosti a znalosti managementu, specializovaných 

pracovníků). Hlavní specifickou předností je tzv. hodnototvorný řetězec. Pokud firma 

vytváří produkt (výrobek či službu), za který jsou zákazníci ochotni zaplatit, vytváří 

hodnotu pro zákazníka. 

     Hodnotový řetězec lze rozdělit na: 

o hlaví funkce (výroba, marketing-oddělení, které produkt vytvoří, předají 

zákazníkovi a poskytnou k němu servis), 

o podpůrné funkce (zásobování, vědecko-technický rozvoj, personalistika, 

informační systém apod. – oddělení, která zajišťují vstupy pro hlavní funkce). 

Firma by měla usilovat o získání specifické přednosti v obou funkcích tak, aby 

hodnota, kterou vytváří, nebyla dosahována s vysokými náklady. 
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Externí analýza vyhledává v okolí podniku hrozby a příležitosti. Okolí lze rozdělit 

na mikrookolí )odvětví, obor podnikání) a na makrookolí (národní ekonomiku). 

K analýze mikrookolí se nejčastěji používá Porterův model pěti sil, který 

identifikuje hrozby a příležitosti: 

o v riziku vstupu potenciálních konkurentů do mikrookolí (toto riziko bývá 

nízké u odvětví s vysokými bariérami vstupu – regulace ze strany státu, 

oddanost zákazníků. Absolutní nákladové výhody apod.), 

o v rivalitě mezi stávajícími subjekty v mikrookolí (rozsah rivality je dán 

zejm. strukturou odvětví, potenciálem růstu poptávky, výší výstupních bariér 

z odvětví apod.), 

o ve smluvní síle kupujících (velkou smluvní sílu má např. monopolní 

odběratel nebo kupující, které od firmy nakupuje velké objemy zboží nebo 

který si může vybírat mezi mnoha dodavateli apod.) 

o ve smluvní síle dodavatelů (např. při existenci malého počtu dodavatelů 

s vysokou diferencovaností produktů apod.) 

o v hrozbě substitučních výrobků (zejm. v oborech, kde se mohou snadno 

vytvořit blízké substituty k námi vytvářenému produktu). 

 

K analýze makrookolí se nejčastěji používá PEST analýza, např. v této podobě: 

o makroekonomické okolí (do jaké míry představuje pro podnik hrozbu či 

příležitost míra ekonomického růstu, úroková míra, devizové kurzy, 

míra inflace a další makroekonomické indikátory), 

o technologické okolí (obecně je možné sledovat rychlý růst 

technologických změn, který může pro mnohé firmy představovat 

hrozby, ale i příležitosti v podobě nových výrobních možností), 

o sociální prostředí (patří sem zejm. změny životního stylu, zplošování 

životního prostředí, což mže pro některé firmy znamenat i hrozbu), 

o demografické prostředí (zejm. změny ve složení populace, nástupy, tzv. 

silných ročníků apod.), 

o politické a legislativní prostředí (je dáno zejm. existencí legislativních 

omezení, regulací, politickou stabilitou apod.), 

o světové okolí (nejvýznamnější jsou vnímány hrozby válek, terorismu a 

epidemií, ale také očekávaný ekonomický vzestup Brazílie, Ruska, Indie 

a Číny). 

 

Výstupem SWOT analýzy bychom měli získat přehled silných a slabých 

stránek, hrozeb a příležitostí firmy. Je vhodné uspořádat je buď do matice, ve 

které sledujeme vzájemné vazby (zdali daná hrozba neutralizuje určitou silnou 

stránku nebo ji příležitost ještě zesílí atd.), anebo do vytvoření doporučených 

přístupů ke strategiím (strategie S-O, W-O, S-T, W-T). 
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V praxi se však nejčastěji používá přehled silných a slabých stránek, hrozeb a 

příležitostí firmy, přičemž se vytvoří pořadí jednotlivých S,W,O,T podle 

důležitosti.  

 

Výsledky strategické analýzy se musí projevit ve změně strategie firmy, která 

by se měla zaměřit na odstranění slabých stránek, posílení a získání dalších 

silných stránek, eliminaci hrozeb a využití příležitostí.“ [7, str. 286] 

 

 

3.7.  Růst malých firem 
 

     „Každá firma v průběhu své existence prochází určitým vývojem. Je založena, 

rozvíjí se, roste, ale rovněž se potýká s problémy či řeší krizové situace. Daří-li se firmě 

zvládat růst a vyrovnávat se s měnícím vnějším prostředím, prosperuje. V opačném 

případě stagnuje či dochází k jejímu zániku. Existují firmy, které působí na trhu 

desetiletí. Větší je ovšem počet firem, které zanikají už brzy po svém založení. Uvádí 

se, že v prvním roce podnikání ukončí svou činnost až 70% firem.  

 

     Růst firmy může být pro podnikatele cílem i výzvou, může k němu dojít i vlivem 

příznivých vnějších okolnosti, nezvratně však mění charakter firmy a s ním i roli 

podnikatele ve firmě. Podnikatel si musí v každém stadiu růstu odpovědět na otázku, 

jaká je jeho vize a kam chce vývoj firmy směřovat.“ [7, str. 267] 

 

 

     STADIA RŮSTU FIRMY: 

 

 „Stadium koncepce. Před zahájením podnikání je důležité, aby si budoucí 

zakladatel firmy ujasnil důvody, proč chce firmu založit, a své aspirace. 

Dlouhodobé cíle může mít smělé, ale krátkodobé cíle musí jasně definovat a 

musí být reálné. Důvodem pro založení firmy bývá často snaha osamostatnit se a 

touha něco dokázat. Budoucí zakladatel řeší otázku, zda bude podnikat 

samostatně nebo s partnery, hledá prostory pro podnikání, zkoumá legislativní 

možnosti a případné překážky, hodně času věnuje získání potřebných informací. 

Jestliže má zakladatel již v této fázi pochybnosti o zamýšleném záměru, 

konkurenčních výhodách, ale i osobních předpokladech pro podnikání, 

doporučuje se od záměru založit firmu ustoupit a myšlenku na podnikání opustit. 

Ušetří se tím nejen finanční prostředky, ale i možné osobní psychické a sociální 

problémy. 
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 Stadium existence. Jestliže se podnikatel rozhodne firmu založit, její první 

stadium můžeme nazvat existence. Ve stadiu existence firmy hraje rozhodující 

roli vlastník. Obvykle je současně i manažerem, ponechává si velkou část 

pravomocí a také nese odpovědnost. Zásadní rozhodnutí leží na něm. Nezřídka 

zabere řízení malé firmy vlastníkovi všechen čas. Je důležité, aby si vlastník 

položil otázku, do jaké míry se chce věnovat také jiným  aktivitám – koníčkům, 

rodině. Sladění podnikání zvláště s rodinou může být obtížné a vyžaduje dobrou 

organizaci času od vlastníka a velkou míru pochopení od rodiny. Firmu 

posunuje kupředu kreativita vlastníka. Řízení firmy probíhá pomocí přímé 

osobní komunikace. Formální je spíše operativně. Prioritou je hostečný prodej 

produktu, který by zajistil příjmy a umožnil formě přežít. Firma má málo 

zaměstnanců a 2 až 3 specializované funkce.  

 

Jak firma roste, přibývají i problémy. Zakladatel není schopen zvládnout řízení 

stále rostoucí firmy. Aby se podnikatel nezhroutil a firma mohla dále růst, musí 

vlastník některé pravomoci delegovat na nižší úroveň. To bývá velmi složité a 

krizové období pro vlastníka. Často je přesvědčený, že nikdo nedokáže činnosti 

vykonávat tak dobře jako on a svým spolupracovníkům nedůvěřuje. Je zklamán, 

že manažeři, na které delegoval některé pravomoci a odpovědnost, nepracují pro 

firmu s takovým zaujetím a nasazením jako on. Má obavy, že ztrácí hlavní vliv 

na vývoj firmy, kterou založil a vybudoval. Rozčarovaní manažeři, kterým 

neustále zasahuje do jejich pravomocí, pak opouštějí firmu. Majitel rostoucí 

firmy se nezřídka věnuje podnikání na úkor své rodiny a krize v rodině bývá 

často signálem blížící se krize ve firmě.  

 

 Stadium rozvoj. Jedná se o stadium, kdy firmu řídí manažeři. Zakladatel může 

být vůdčí osobností, ale jeho vliv slábne. V tomto stadiu je stěžejní získat nebo 

vychovat schopné manažery pro rozvíjející se firmu. Firmy mají nejčastěji 

dvoustupňovou až třístupňovou organizační strukturu. Vztahy ve firmě jsou 

formální. Firma je nucena rozšiřovat formální systémy řízení a plánování. 

Začíná se projevovat sklon jednotlivých oddělení k přílišné autonomii. 

Koordinace úkolů a projektů mezi jednotlivými odděleními vede až k vysoké 

úrovni byrokracie. Adaptovat se na změny v externím prostředí se stává pro 

firmu velmi obtížné. Časté jsou také problémy se zaměstnanci, s jejich 

získáváním, kvalifikací, fluktuací, nízkou pracovní morálkou či malou 

zastupitelností. 

 

     Řešením je zeštíhlení podnikového managementu. Zaměstnanci musí být 

nejen kvalifikovaní, motivovaní k dobré práci, ale neméně důležité je, aby byli 

schopni konstruktivně spolupracovat. Firma musí správně určit hranice svých 

možností. 

 



21 

 

 Stadium vyspělost. Ve stádiu vyspělosti je firma velká, komplexní, oddělení 

efektivně spolupracují na zadaných projektech. Existují detailní formální 

systémy řízení a plánování. To ovšem klade velké nároky na management a na 

zaměstnance. Management zaměstnance koordinuje, vede a motivuje. 

Problémem je získat nebo vychovat manažery schopné pracovat v týmech. 

Klíčovým faktorem jsou zaměstnanci. D“raz musí být kladen na jejich schopnost 

pracovat v týmech. Klíčovým faktorem jsou zaměstnanci. Důraz musí být 

kladen na jejich schopnost pracovat v týmech. Zaměstnanci musí být na práci 

v týmech připraveni, proškoleni a nové zaměstnanci musí být přijímáni s tímto 

požadavkem.  

 

     Firma se stává dominantní silou na relevantním trhu. Problémem je 

zachování pružné reakce na změny.“  [7, str. 271] 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

4.1.  Založení a charakteristika podniku 
 

Název společnosti: Eden Europe, s.r.o. 

Sídlo: náměstí Práce 483/1, Adamov, okres Brno-venkov 

Eden Europe, s.r.o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 29. února 

2000. Původní název společnosti až do 6. října 2005 byl Sloane Czech s.r.o. 

Předmět podnikání společnosti: 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

 Poskytování služeb v oblasti zařizování interiérů 

 Zařizování interiérů nebytových prostor 

 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

 Výroby kovového spotřebního zboží. 

 

 

Společnost má základní kapitál ve výši 283. 948 tis. Kč 

 

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu 

společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Společník % podíl na základním kapitálu 

Marmon Retail Services LLC, Chicago, 

West Madison Street, 26th Floor 181, 60602 

Spojené státy americké 

Vklad: 163 000 000,- Kč 57,5 % 

Marmon Holdings Corporation 

2001 Speers Road, Oakville, Ontario 

Kanada 

Vklad: 120.948.000,- Kč 42,5 % 

Celkem 100 % 
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Identifikace skupiny: 

     Eden Europe je dceřinou společností společnosti Marmon Retail Services LLC, 

USA, obchodní podíl 57,5 % a společnosti Marmon Holdings Corporation, Kanada, 

obchodní podíl 42,5 %. Eden je předním dodavatelem vybavení obchodů a regálových 

systémů do obchodních řetězců, působících v Evropě. 

 
 

Změny základního kapitálu v průběhu roku 2008 
 

     Valná hromada společnosti rozhodla dne 26. března 2008 o zvýšení základního 

kapitálu společnosti peněžitých vkladem z částky 100.000,- Kč o částku 162.900.000,00 

Kč na celkovou výši 163.000.000,- Kč. Zároveň vyslovila souhlas s možností započtení 

peněžité pohledávky společníka Marmon Retail Services LLC se společností Eden 

Europe, s.r. o. 

 

     Dne 19. září 2008 valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu 

společnosti z částky 163.000.000,- Kč o 120. 948.000,- Kč na celkovou výši 

283.948.000,- Kč. Valná hromada dále vyslovila souhlas s tím, aby společnost Marmon 

Holdings Corporation, jakožto jiná osoba než stávající společník společnosti, převzala 

závazek k novému vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu. Celkový 

vklad společnosti Marmon Holdings Corporation činí 120.948.000,- Kč. 

 

     Až do 25. března 2008, kdy valná společnosti rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu, společnost vykazovala základní kapitál ve výši 100.000,00 Kč. V roce 2008 

dochází i ke změně vlastníka. Obchodní podíl mateřské společnosti Eden Industries 

z Velké Británie byl prodán kanadské společnosti Marmon Holdings Corporation.  
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4.2.  Profil společnosti 
 

 
 

     Eden Europe, s.r.o. je předním dodavatelem vybavení obchodů, regálových systémů 

pro většinu obchodních řetězců působících v Evropě. Sortiment je dodáván do řetězců 

jako je např. obchodní řetězce Tesco, drogerie Marrionaud apod. po celé Evropě. 

 

     Společnost se od počátku zaměřovala na obchod s komponenty regálových systémů 

pro vybavování obchodních interiérů. Hlavním zákazníkem na území ČR byl obchodní 

řetězec Tesco, který od společnosti nakupoval nejenom komponenty regálových 

systémů, ale i služby s jejich dodávkami spojené. Společnost zajišťovala dodávky i do 

okolních států, zejména na Slovensko, kde byl opět hlavním zákazníkem řetězec Tesco.  

 

     Mateřská společnost, která dodávala regálové systémy ve Velké Británii a do okolí 

měla zmapováno průzkumem, dotazy a ozývajícími ohlasy zákazníků z východnější 

části Evropy značný zájem v těchto zemích. Nejprve se snažila sama pokrýt tento zájem 

zákazníků, bohužel veškerá agenda, organizace zakázek, koordinace objednávek, 

komunikace se zákazníkem byla pro ni značně náročná a tak se rozhodla, že v České 

republice zřídí svojí dceřinou společnost a předá ji veškeré know-how, vyškolí 

zaměstnance a finančně podpoří. Tak vznikla v roce 2000 v České republice firma Eden 

Europe, s.r.o. s cílem uspokojit poptávku po regálových systémech do obchodních 

řetězců ve východnější části Evropy od Velké Británie.   

 

 

 

 

Významné události: 

     22.5.2007 byla podepsána Kupní smlouva o prodeji části průmyslového areálu 

a smlouva o zřízení věcných břemen č. 2007-00136-00 mezi společností ADAST a.s. 

a společností Eden Europe, s.r.o. Zápis do katastru nemovitostí byl zapsán dne 6.6.2007. 

 

     Společnost touto akvizicí nastartovala proces změny společnosti z ryze obchodní 

na výrobní společnost. Od června 2007 se rozběhla rekonstrukce původního areálu 

a instalace výrobních linek, zejména pak linky na výrobu zadních panelů a lakovací 

linky.  
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Organizační struktura top managementu společnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura top managementu podniku 

 

 

 

 

4.3.  Historie společnosti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     V počátcích společnost Eden Europe, s.r.o.  jen prováděla nákup a prodej regálových 

systémů. Tyto komponenty nakupovala od mateřské společnosti z Velké Británie. 

Dovezla je do České republiky a ty dál dodávala zákazníkům do okolních států České 

republiky. Skoro padesát procent obratu tvořily dodávky do Německa. Zbytek činili 

zákazníci Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Česka. Konkurence nebyla příliš 

vysoká. Firma Eden Europe, s. r. o. zaplnila díru na trhu organizací.  

     Pohotově využila prázdné místo na trhu a začala okamžitě uspokojovat poptávku po 

regálových systémech zákazníků. Společnost Eden Europe, s.r.o. má za zády silnou 

mateřskou společnost, což je pro ni v konkurenčním boji výhoda a pozitivum.   

Generální ředitel 

(Managing 

Director) 

Provozní ředitel 

(Operations Director) 

Prodejní ředitel (Sales 

Director) 
Výrobní ředitel 

(Manufacturing  

Manager) 

Finanční ředitel 

(Finance Controller) 
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    Postupem času nechtěla být společnost stoprocentně závislá na dodávkách hotových 

produktů od mateřské společnosti z Velké Británie.  Vypracovala si předběžný plán na 

zhotovení výrobního závodu regálových systému. Pomocí finanční podpory mateřské 

společnosti se jí podařilo realizovat výrobní program a od roku 2008 již sama vyrábí 

regálové systémy pro obchodní řetězce a dodává zákazníkům výrobky vyrobené 

z České republiky.  

 

 

4.4.  Produkty společnosti 
 

     Společnost Eden Europe, s.r.o. vyrábí a dodává regálové systémy a vybavení 

obchodů pro obchodní řetězce typu Tesco, Kaufland, Lídl, drogerie Marrionaud po celé 

Evropě. 

     Výhodou regálových systémů od firmy Eden Europe, s.r.o. je jejich flexibilita a 

možnost stavebnicového skládání. Kvalifikovaný pracovník společnosti odborně 

navrhne a naplánuje všechny prvky regálového systému.  Předností regálových systémů 

je také velká paleta barevných odstínů. 

 

 

     Kromě samotného naplánovaní jednotlivých prvků a dodání na místo realizace, 

poskytuje firma i případnou montáž vybavení obchodu.  
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Obrázek č. 2: Produktové portfolio 

 

4.5.  Dodavatelé 
 

     Výroba regálových systémů je převážně tvořena z ocelového materiálu, který se 

dál zpracovává a tvaruje na požadované velikosti a zakřivení. Trh dodavatelů oceli 

je velice omezený. Odběratel materiálu musel často již rok dopředu uzavírat 

smlouvy s pevně stanovenou cenou a zavazovat se, že odebere pevně stanovené 

množství. Jednání dodavatelů bylo ovlivněno tlakem ze stran hutních závodů, které 

musely dopředu vědět, kolik toho mají vyrobit.  

 

     Při výběrových řízeních na dodavatele ocelových svitků firma vybírá z nabídek, 

kde je rozhodující cena, kvalita dodávaných svitků a i dodací termíny. Ceny 

dodavatelů se pohybují přibližně na stejné úrovni, ale pro firmu je důležitá kvalita. 

Společnost se řídí strategií, že se nevyplatí nakupovat ocelové svitky za levnější 

ceny s horší kvalitou, jelikož němečtí zákazníci požadují vysokou kvalitu, takže 

v žádném případě by nebyly rentabilní případné reklamace.  
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4.6.  Zákazníci 

 

 

     Firma Eden Europe, s. r. o. dodává svoje výrobky na trh průmyslový. Konečnými 

spotřebiteli nejsou občané, lidé, ale jedná se o firmy, které dodávají výrobky přímo 

do obchodních řetězců. Orientace je na trh okolních států. Největším odbytištěm 

firemních zakázek je Německo. Tvoří víc jak polovinu celkového obratu. Dalšími 

odběrateli jsou polské firmy, část je dodáváno i na naše území České republiky, 

Slovenska a byly rozšířeny dodávky i na maďarský trh, trh Rakouska, Francie, 

Nizozemí. Mimo státy Evropské unie společnost dodává svoje produkty i do zemí 

mimo EU. Jsou to převážně jednorázové dodávky na území Turecka, Spojených 

Arabských Emirátů.   

 

 

 

4.7.  SWOT analýza 
 

     Tvorba SWOT analýzy byla založena na informacích, které firma poskytla a dále na 

základě rozhovorů se zaměstnanci. 

 

Silné stránky firmy na získání výhody: 

 Včasné využití nevyplněného prostoru na trhu – firma rychle využila volného 

prostoru na trhu 

 Široká škála nabízených produktů v regálových systémech – vyrábí produkty 

v různých velikostech a barevných provedení s prvky designu 

 Znalost konkurenčních produktů – zná konkurenční výrobky, a proto lépe pracuje na 

zlepšení svých výrobků dle požadavků zákazníků 

 Podpora financování od mateřské společnosti – firma má za svými zády zázemí 

silné mateřské společnosti 
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Slabé stránky firmy: 

 Špatná logistika firmy – problémy s koordinací výrobků z výroby k dodání k 

zákazníkovi 

 Nekvalifikovaní pracovníci na klíčových pozicích firmy – bohužel na některých 

klíčových pozicích firmy jsou nekvalifikovaní lidé, kteří nemají dostatečné 

zkušenosti a vědomosti a rozhodují o důležitých problémech naprosto neadekvátně 

bez odborných znalostí věci 

 Konzervativní přístup vedení společnosti – neochota něco měnit, dělat změny, 

inovace – Firma má problémy s implementací inovací. Převládá konzervativní 

přístup ve vedení společnosti. Firma si zvyká delší dobu na něco nového. Tento 

přístup může firmu dostat do nevýhody v boji se zákazníky.  

 

 

Příležitosti pro firmu: 

 Dotace ze státních fondů – využití dotace ze strany států 

 Malá zkušenost konkurence  

 Ekologické trendy – ekologie výrobku 

 

 

Hrozby pro firmu: 

 

 Růst cen materiálových vstupů – v případě vysokého nárůstu cen vstupů materiálu 

by se firma mohla dostat do problému vyšších nákladů a snížení zisku 

 Měnové riziko – veliké kolísání kurzů může negativně ovlivnit firemní hospodaření, 

jelikož inkasuje pohledávky v cizí měně 

 Zpomalení růstu ekonomiky – celkový pokles hospodaření 
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4.8.  Oblast problému 
 

     Mateřská společnost poskytla společnosti Eden Europe, s.r.o. 8,5 mil USD na 

akvizici areálu od společnosti Adast Adamov, a. s. v Adamově. Podnikatelský záměr 

byl jasný: vybudovat výrobní závod na území ČR a ovládnout trh střední Evropy. 

Vlastníci svoje finanční prostředky nekontrolovatelně svěřili do rukou vrcholového 

managementu bez potřebných znalostí a zkušeností.  Ten bez důkladného, cíleného 

plánování, časového výhledu a informačního systému se bezhlavě pustil do budování 

výrobního závodu. Současně také firma provozovala obchodní činnost.  Nakupovala a 

prodávala regálové systémy svým zákazníkům.  

     Na klíčových pozicích byli lidé bez zkušeností a odpovídajícího vzdělání, firmě 

chyběl pořádný informační systém. Účetní operace se prováděly s časovým prodlením, 

nebyla vůbec pod kontrolou fakturace na zákazníka. Dodávky vůbec nebyly podloženy 

řádnými doklady. Hlavní motto firmy bylo: hlavně, že dodáváme zákazníkovi.  

     Firma neprovedla dostatečný průzkum cen výrobků na trhu. Prodejní ceny 

kalkulovala na základě nákladů a přičtení obchodní marže 20%. Domnívala se, že takto 

vysoká marže je dostatečně velká rezerva na pokrytí režijních nákladů a generování 

zisku. Absencí marketingového průzkumu se připravila o vyšší zisk, protože dle 

tendence zvyšování obratu tržeb a konkurence téměř nulové bylo evidentní, že vyšší 

prodejní ceny by byly pro zákazníky akceptovatelné. 
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4.9.  Finanční analýza podniku 
 

     Data pro finanční analýzu budou čerpána z účetních výkazů společnosti za roky 

2005, 2006, 2007.  Účetní data za rok 2008 bohužel v době psaní bakalářské práce 

nebyla dostupná.   

     Kapitola obsahuje analýzy stavových ukazatelů, rozdílových i poměrových 

ukazatelů, na jejichž základě je provedena finanční analýza hospodaření.  

 

 

 

4.9.1. Analýza stavových ukazatelů 

 

ANALÝZA AKTIV 

Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 
2006 

-2005 % 
2007 

-2006 % 

Aktiva celkem 18 114 25 959 384 595 7845 43,31% 358 636 1381,55% 

Stálá aktiva 763 670 198 597 -93 -12,19% 197 927 29541,34% 

DHM a DNM 763 670 198 597 -93 -12,19% 197 927 29541,34% 

Oběžná aktiva 17 266 25 203 185 577 7937 45,97% 160 374 636,33% 

Zásoby 7 398 6 544 40 664 -854 -11,54% 34 120 521,39% 

Dl. pohledávky 23 18 672 -5 -21,74% 654 3633,33% 

Kr.. pohledávky 2 837 10 069 87 116 7232 254,92% 77 047 765,19% 

Kr. finanční majetek 7 008 8 572 57 125 1564 22,32% 48 553 566,41% 

Ostatní aktiva 85 86 421 1 1,18% 335 389,53% 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv 
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Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Aktiva celkem 18 114 25 959 384 595 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 763 670 198 597 4,21% 2,58% 51,64% 

DHM a DNH 763 670 198 597 4,21% 2,58% 51,64% 

Oběžná aktiva 17 266 25 203 185 577 95,32% 97,09% 48,25% 

Zásoby 7 398 6 544 40 664 40,84% 25,21% 10,57% 

Dl. pohledávky 23 18 672 0,13% 0,07% 0,17% 

Kr. pohledávky 2 837 10 069 87 116 15,66% 38,79% 22,65% 

Kr. finanční majetek 7 008 8 572 57 125 38,69% 33,02% 14,85% 

Ostatní aktiva 85 86 421 0,47% 0,33% 0,11% 
 

      Tabulka 2: Vertikální analýza aktiv 

Komentář:  

     Struktura aktiv od roku 2005 až do roku 2007 prošla značným vývojem.  Majetková 

struktura podniku je velmi diferencovaná. Z horizontálního pohledu celkových aktiv je 

zřejmý růst společnosti.  Společnost dokázala svým charakterem produktů proniknout 

na trh a díky mezeře na trhu se jí podařilo růstu i bez větší marketingové strategii.  

     Z vertikální analýzy je vidět, že poměr aktiv roku 2005, 2006 je nevyvážený. Více 

jak 90% představují oběžná aktiva.  Stálá aktiva spolu s ostatními aktivy jsou v rozmezí 

do 10%. Tento poměr potvrzuje zaměření firmy na obchodní činnost. Nakupovala a 

prodávala regálové systémy. Nevlastnila téměř žádný stálý majetek.   

     Rok 2007 byl zlomový. Firma nastartovala proces přeměny z obchodní firmy na 

výrobní. Tento akt je patrný ze struktury aktiv. Došlo ke zvýšení stálých, oběžných 

aktiv. Hodnota aktiv je adekvátní technické náročnosti výroby regálových systémů. 

 

     Z horizontálního pohledu je evidentní skokový růst stálých aktiv za rok 2007. Tato 

změna byla způsobena přeměnou společnosti z malé obchodní firmy na výrobní.  

Výrobní činnost je spojena s vyšším podílem dlouhodobého hmotného i nehmotného 

majetku.  Největší přírůstky stálých aktiv představují nedokončené investice z důvodu 

koupě a následné rekonstrukce majetku budov v areálu Adastu v Adamově.  

 

     Oběžná aktiva za sledované období prošla taktéž vývojem. Horizontální analýza 

tento trend potvrzuje.  Rok 2006 v pohledu řízení zásob byl pro firmu úspěšný. Podařilo 

se jí lépe sladit objednávky zákazníků se skladovými zásobami.  Bohužel tento trend 

pro rok 2007 neplatí.  Ke konci roku 2007 se snažila firma spustit zkušební provoz pro 

výrobu zadních panelů pro regálové systémy. Pro tento účel muselo nákupní oddělení 
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pořídit materiál. Z důvodu testování kvality materiálu firma pořídila materiál na sklad 

od více dodavatelů. Firma stále také nakupovala zboží, které nebyla schopna vyrábět a 

protože výrobní proces byl teprve v počátcích, hodnota nakupovaného zboží odpovídala 

90% objednávek na zákazníka.  

     Pohledávky vypovídají o expanzi společnosti na zahraničním trhu. Procentní nárůst 

pohledávek z vertikálního pohledu je značný.  

     Pokladní hotovost a peníze na bankovních účtech tvoří krátkodobý finanční majetek 

společnosti. Vertikální analýza ukazuje v roce 2007 na neefektivnější využívání 

peněžních prostředků. Peněžní prostředky nechává ležet na bankovním účtu, kde jsou 

minimálně úročeny.  

Ostatní aktiva představují v poměru celkových aktiv zanedbatelnou část, proto v rámci 

analýzy tuto položku nebudeme brát v potaz. 

 

 

 

Graf č. 1: Struktura aktiv 2005-2007 (v %) 

 

 

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2005 2006 2007

Procenta

Roky

Struktura aktiv

Ostatní aktiva

Oběžná aktiva

Stálá aktiva



34 

 

 

ANALÝZA PASIV 

Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 
2006 

-2005 % 
2007 

-2006 % 

Pasiva celkem 18 114 25 959 384 595 7 845 43,31% 358 636 1381,55% 

Vlastní kapitál 6 766 5 526 11 096 -1 240 -18,33% 5 570 100,80% 

Základní kapitál 100 100 100 0 0,00% 0 0,00% 

Fondy ze zisku 0 0 10 0 0,00% 10 0,00% 

Výsl. hos. min. let 6 151 6 666 5 416 515 8,37% -1 250 -18,75% 

Výsl. hos.běž. úč. obd. 515 -1 240 5 570 -1 755 -340,78% 6 810 -549,19% 

Cizí zdroje 11 348 20 433 373 499 9 085 80,06% 353 066 1727,92% 

Rezervy 0 0 1 677 0 0,00% 1 677 0,00% 

Krátkodobé závazky 11 348 20 433 371 822 9 085 80,06% 351 389 1719,71% 

Jiné závazky 0 0 27 0 0,00% 27 0,00% 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 

 

 

 

Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Pasiva celkem 18 114 25 959 384 595 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 6 766 5 526 11 096 37,35% 21,29% 2,89% 

Základní kapitál 100 100 100 0,55% 0,39% 0,03% 

Fondy ze zisku 0 0 10 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsl. hos. minulých let 6 151 6 666 5 416 33,96% 25,68% 1,41% 

Výsl.hos.běž. úč. období 515 -1 240 5 570 2,84% -4,78% 1,45% 

Cizí zdroje 11 348 20 433 373 499 62,65% 78,71% 97,11% 

Rezervy 0 0 1 677 0,00% 0,00% 0,44% 

Krátkodobé závazky 11 348 20 433 371 822 62,65% 78,71% 96,67% 

Jiné závazky 0 0 27 0,00% 0,00% 0,01% 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv 

 

     Finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

financován jeho majetek. Je zachycena v pasivech rozvahy. Z analýzy pasiv je 

pozorovatelný vyšší podíl cizích zdrojů nad vlastním kapitálem. Během 2005-2007 

rostla zadluženost podniku. Je zapotřebí změna struktury vlastních a cizích zdrojů. 

Vyšší zadluženost není výhodná. 
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     Základní kapitál byl po celou dobu tvořen základní zákonnou výší a to 100 tis. Kč. 

Podnik provedl kroky, aby přijatá půjčka ve výši 8,5 mil. USD od společníků byla 

kapitalizována do základního kapitálu. Společnost si totiž velmi dobře uvědomuje, že 

s minimálním základním kapitálem nepůsobí v očích dodavatelů, zákazníků i ostatních 

uživatelů moc velkou důvěryhodnost.  

     Nejvýznamnější položkou vlastního kapitálu je hospodářský výsledek minulých let a 

běžného účetního období. Dle rozhodnutí vlastníků společnost za posledních pět let 

nerozdělila výsledek hospodaření mezi majitele. V roce 2007 použila nerozdělený zisk 

minulých let na úhradu záporného výsledku hospodaření za rok 2006. 

     V roce 2007 vytvořila povinný základní fond ze zisku, který vůbec v minulých 

letech nebyl tvořen, a opět zbylou část převedla společnost do nerozděleného zisku dle 

zápisu z valné hromady.  

     Ostatní pasiva společnost vůbec nevytváří. 

 

 

Graf č. 2: Struktura pasiv v jednotlivých letech (v %) 

     Sloupcový diagram struktury pasiv vyjadřuje negativní trend poklesu vlastních aktiv. 

Vysoká zadluženost podniku. Nutno se zaměřit nad optimálnějším poměrem vlastních a 

cizích zdrojů. 
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ANALÝZA VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Výnosy celkem 45 201 77 885 375 424 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej zboží 43 722 74 231 314 314 96,73% 95,31% 83,72% 

Tržby za pr. výrobků a služeb 426 1 813 16 870 0,94% 2,33% 4,49% 

Změna stavu zásob vl. výroby 0 0 2 774 0,00% 0,00% 0,74% 

Tržby z prodeje dl. majetku 135 180 0 0,30% 0,23% 0,00% 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 41 0,00% 0,00% 0,01% 

Ostatní provozní výnosy 41 69 6 018 0,09% 0,09% 1,60% 

Výnosové úroky 10 7 698 0,02% 0,01% 0,19% 

Ostatní finanční výnosy 725 1 082 34 709 1,60% 1,39% 9,25% 

Mimořádné výnosy 141 502 0 0,31% 0,64% 0,00% 

Tabulka 5: Vertikální analýza výnosů 

 

 

     Vertikální analýza za období 2005-2007 vypovídá o kladném meziročním nárůstu 

celkových výnosů. Společnosti se daří prosazovat na trhu a získávat nové zákazníky.  

V letech 2005, 2006 tržby za prodej zboží představují vice jak 90% podíl celkových 

výnosů.  V roce 2007 trend zvýšení tržeb pokračuje. Ve třetím čtvrtletí roku 2007 byla 

zahájena výroba doposud nakupovaných regálových systémů. Firma se dynamicky 

rozvíjí. Tržby roku 2007 předčily předpoklad a plán.  

     Ostatní položky výnosů představují pro firmu zanedbatelný význam. 
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Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Náklady celkem 44 455 79 125 368 250 100,00% 100,00% 100,00% 

Nákl. Vynal. na prod. zboží 36 549 59 787 273 458 82,22% 75,56% 74,26% 

Výkonová spotřeba 4 802 14 218 63 948 10,80% 17,97% 17,36% 

Spotřeba mat. a energie 482 491 13 336 1,08% 0,62% 3,62% 

Služby 4 320 13 727 50 612 9,72% 17,35% 13,74% 

Osobní náklady 1 630 1 827 8 438 3,67% 2,31% 2,29% 

Daně a poplatky 16 11 29 0,04% 0,01% 0,01% 

Odpisy dl. majetku 200 187 538 0,45% 0,24% 0,15% 

Prodaný materiál 0 0 41 0,00% 0,00% 0,01% 

Změna stavu rezerv 0 1 185 1 561 0,00% 1,50% 0,42% 

Ostatní provozní náklady 173 90 4 232 0,39% 0,11% 1,15% 

Ostatní finanční náklady 1 083 1 480 16 047 2,44% 1,87% 4,36% 

Mimořádné náklady 0 339 0 0,00% 0,43% 0,00% 

Tabulka 6: Vertikální analýza nákladů 

 

     Vertikální analýza nákladů vychází z výkazu zisků a ztrát. Výkaz zisků a ztrát třídí 

náklady podle oblasti činnosti (provozní, finanční a mimořádné náklady) a podle 

nákladových druhů (spotřeba materiálu, energie, osobní náklady, odpisy apod.) 

     Dle výsledků vertikální analýzy je patrný nárůst nákladů proporcionálně k tržbám 

společnosti. Procentuální vyjádření nákladů na prodané zboží ukazuje na snížení 

nákladů. Přesun do oblasti výkonové spotřeby. Tyto údaje svědčí o tom, že firma se od 

roku 2006 začala orientovat nejen na samotné dodaní zboží, ale snažila se rozvíjet své 

služby v oblasti montáže regálových systémů u zákazníka a konec roku 2007 znamenal 

pro firmu rozjezd zkušebního výrobního procesu. Všechny tyto skutečnosti se odráží ve 

výsledcích vertikální analýzy.  
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Položka v tis. Kč / rok 2 005 2 006 2 007 2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Výnosy celkem 45 201 77 885 375 424 100,00% 100,00% 100,00% 

Přidaná hodnota 2 797 2 039 -3 448 6,19% 2,62% -0,92% 

Provozní hosp. výsledek 954 -1 011 -12 187 2,11% -1,30% -3,25% 

Finanční výsl. hospodaření -348 -391 19 360 -0,77% -0,50% 5,16% 

Mimořádný výsl. hospodaření 141 162 0 0,31% 0,21% 0,00% 

HV za účetní období 515 -1 240 5 570 1,14% -1,59% 1,48% 

Tabulka 7: Vertikální analýza hospodářského výnosu 

 

     Přidaná hodnota má v roce 2006 klesající tendenci. Tento stav ukazuje na špatné řízení 

nákladů a výnosů společnosti. Kalkulace prodejní ceny zboží byla tvořena na základě nákupní 

ceny plus marže 20%. Otázka zní, zda tato marže byla dostatečná.  Dle mého názoru nikoliv. 

Firma si neuvědomovala, že kromě nákladů na prodané zboží firmě vznikají režijní náklady 

(např. pronájem budovy, odpisy majetku, mzdové náklady na zaměstnance apod.) 

Dvacetiprocentní marže se zvyšujícím obratem nedokázal pokrýt všechny ceny vstupů, které se 

rok od roku zvyšovaly. Došlo to až do situace, kdy v roce 2007 přidaná hodnota se dostala 

matematicky do záporného čísla. Varovný signál. Pokud tento trend bude pokračovat 

v následujících letech, vedení firmy přivede společnost k bankrotu.  

     Provozní hospodářský výsledek nabírá trend zvyšující se ztráty. Hospodářský výsledek za rok 

2007 dosáhl kladného čísla jen z důvodu vysokých kurzových přepočtů na konci účetního 

období. Přepočet stavu pohledávek a závazků ukládá Zákon o účetnictví.  Kurzové zisky 

z důvodu přepočtu pohledávek a závazků k 31.12.07 činily 29.609. tis Kč.  
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Celkový vývoj hospodářského výsledku je zdokumentován v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 3: Struktura hospodářského výsledku (v tis. Kč) 
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4.9.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL – ČPK 

     Představuje částku volných prostředků, která zůstane podniku po úhradě všech 

běžných krátkodobých závazků.  

     Opačná situace, tedy přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběžným majetkem, 

se označuje jako "nekrytý dluh". 

 

ČPK = OA – CKkr 

 

Kde: 

OA – oběžná aktiva 

CKkr – cizí krátkodobý kapitál 

 

 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Oběžná aktiva 185 577 25 203 17 266 

Cizí krátkodobý kapitál 3 714 20 433 371 822 

Čistý pracovní kapitál 181 863 4 770 -354 556 

Tabulka 8: Vývoj čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

Komentář:  

     V roce 2005 čistý pracovní kapitál značně vysoký. Z hlediska efektivity je potřeba 

snížit. Rok 2006 pozitivní. Firma snížila hodnotu oběžných aktiv úměrně cizímu 

kapitálu. Ideální stav. Ovšem rok 2007 negativní výsledek. Společnost není schopna 

pokrýt svými oběžnými aktivy závazky. Nutno požádat mateřskou společnost o finanční 

pomoc.  
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ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY (ČPP) 

Tento ukazatel vypovídá o okamžité likviditě splatných krátkodobých závazků.  

ČPP = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

Kde: 

Pohotové finanční prostředky = Peníze v pohotovosti + peníze na běžných účtech 

Okamžitě splatné závazky = všechny závazky, jejichž doba splatnosti je k aktuálnímu 

datu a starší 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Pohotové finanční prostředky 7 008 8 572 27 125 

Okamžitě splatné závazky 1 826 9 244 150 488 

Čisté pohotové prostředky 5 182 -672 -123 363 

Tabulka 9: Vývoj čistých pohotových prostředků 

 

Rok 2005:  Firma má na bankovních účtech zbytečně moc pohotových peněžních 

prostředků. Po odečtení okamžitě splatných závazků jí zbývá 5.182 tis. Kč, které 

k danému okamžiku jsou nevyužity.  

V roce 2006 již firma není schopná pokrýt svoje okamžitě splatné závazky pohotovými 

finančními prostředky. Důvod: existence pohledávek po splatnosti ve výši 4 mil Kč.   

Rok 2007: Firma nemůže dostát svým okamžitě splatným závazkům Odběratelé dluží 

firmě 57.522 tis. Kč a další důvod finančních problémů nákup investic související 

s rozjezdem výroby. Firma potřebuje finanční podporu od mateřské společnosti. 
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ČISTÝ PENĚŽNÍ MAJETEK (ČPM) 

ČPM = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky 

    Položka v tis. Kč /rok 2 005 2 006 2 007 

Oběžná aktiva bez zásob 9 868 18 659 144 913 

Krátkodobé závazky 3 714 20 433 371 822 

Čistý peněžní majetek 6 154 -1 774 -226 909 

Tabulka 10: Vývoj čistého peněžního majetku 2005-2007 ( v tis. Kč) 

Ani ukazatel čistý peněžní majetek nevypovídá o lepší finanční situaci podniku.  Vesměs 

kopíruje předchozí výsledky, kdy říká:  

 rok 2005 – neefektivní hospodaření s finančními prostředky, přebytek prostředků bez 

řádného využití 

 rok 2006 - závazky vyšší než položky rozvahy vhodné k úhradě závazku 

 rok 2007 – extrémní zadlužení podniku, podnik bez cizích zdrojů není schopen dostát 

svým závazkům 

 

 

ANALÝZA CASH FLOW 

     Cílem podnikání je hodnocení vloženého kapitálu, k čemuž dochází především 

tvorbou zisku. Zisk je však účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi. Skutečnými 

penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji. Vedení firmy musí zajistit 

zhodnocení vloženého kapitálu a také musí zajistit, aby podnik měl v každém 

okamžiku, kdy je potřebuje, dostatek peněz, tedy cash flow.  

     Cash flow je důsledně založeno na peněžních příjmech a výdajích a vyjadřuje tak 

reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku. 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Stav peněž. prostředků na zač. úč. období 6 440 7 008 8 572 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 568 1 478 68 563 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0 86 -198 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 -10 

Čistý peněžní tok 568 1 564 68 355 

Stav peněž. prostředků na kon. úč. období 7 008 8 572 76 927 

Tabulka 11: Vývoj cash flow (v tis. Kč)  
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Komentář: 

Čistý peněžní tok ukazuje na využívání majetku převážně v neinvestiční úrovni. Trend 

čistého peněžního toku je vzestupný.  

 

 

4.9.3. Analýza poměrových ukazatelů a vztahů mezi nimi 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy.  Počítají se pro 

jednotlivé skupiny aktiv:  pro celková aktiva, zásoby, pohledávky. 

 

Obrat celkových aktiv = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
     (počet obratů za rok) 

 

 

Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Aktiva celkem 18 114,00 25 959,00 384 595,00 

Tržby 45 201,00 77 885,00 375 424,00 

Obrat celkových aktiv 2,50 3,00 0,98 

Tabulka 12: Vývoj obratu celkových aktiv (počet dnů) 

 

 

Komentář:  

     Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za rok. 

Doporučená hodnota 1,6-3. Hodnoty ukazatele za roky 2005,2006 jsou vyhovující. 

V roce 2007 v důsledku budování výrobního závodu stálá aktiva mnohonásobně 

vzrostla. Další důvod neefektivnosti celkových aktiv za rok 2007 je značný růst zásob. 

Firma si na konci roku nakoupila do zásoby na sklad značné množství materiálu a zboží, 

jelikož dle prognóz očekávala rapidní nárůst nakupovaného materiálu a zboží. 
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Obrat zásob = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 Výsledkem výpočtu je absolutní číslo, které znamená počet obrátek, kolikrát se 

přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a 

opětný nákup zásob.  

 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Zásoby 7 398,00 6 544,00 40 664,00 

Tržby 45 201,00 77 885,00 375 424,00 

Obrat zásob 6,11 11,90 9,23 

Tabulka 13: Obrat zásob v letech 2005-2007 (počet obrátek) 

Komentář: 

Tento ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a 

znovu naskladněna.  V roce 2006 vychází ukazatel obratu zásob nejlépe. Ukazatel za 

rok 2007 nevychází nejlépe, protože firma pořídila na konci roku nadměrné 

množství zásob z důvodu očekávaného zvýšení cen v následujícím roce.  
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Doba obratu zásob = 
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
   (udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby 

vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby prodeje u zásob vlastní výroby) 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Zásoby 7 398,00 6 544,00 40 664,00 

Tržby 45 201,00 77 885,00 375 424,00 

Doba obratu zásob 58,92 30,25 38,99 
 

 Tabulka 14: Doba obratu zásob v letech (počet dnů) 

 

Komentář: 

     Průměrná doba obratu zásob za všechny roky je vyhovující. Je patrné zlepšení v roce 

2006 oproti roku 2005. Firma efektivněji využívala zásob.  Bohužel za rok 2007 se doba 

obratu zásob zhoršila v důsledku zvýšené hodnoty zásob. 

     Vždy je co zlepšovat a tak si myslím, že vzhledem k výrobnímu programu, který je 

z velké části stejnorodý a rozmanitost vyráběných prvků je minimální, navrhuji pokusit 

se dobu obratu zásob ještě snížit. Nákupní oddělení by mělo lépe hlídat stavy zásob 

materiálu a přizpůsobit skladbu materiálu dle požadavků zákazníka. 

 

 

 

Doba obratu pohledávek=
𝑂𝑏𝑐𝑜𝑑𝑛 í 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦∗360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

     Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které 

musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Obchodní pohledávky 2169,00 7 719,00 79 491,00 

Tržby 45 201,00 77 885,00 375 424,00 

Doba obratu pohledávek 17,27 35,68 76,23 

Tabulka 15: Doba obratu pohledávek (ve dnech) 
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Komentář:  

     Z výše uvedené tabulky je viditelný trend zvyšující se doby obratu pohledávek. Doba 

obratu v roce 2007 je enormně vysoká.  Firma má standardně splatnost pohledávek 30 

dnů a dle ukazatele roku 2007 firma inkasuje pohledávky v průměru až za 86,40 dnů. 

V případě trvání zvyšujícího trendu se firma může dostat do druhotné platební 

neschopnosti.  

      

 

Dobra obratu závazků =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 ů𝑚∗360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

 

     Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou.  

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Závazky vůči dodavatelům 3509,00 11 645,00 203 331,00 

Tržby 45 201,00 77 885,00 375 424,00 

Doba obratu závazků 27,95 53,83 194,98 

Tabulka 16: Doba obratu závazků v jednotlivých letech (ve dnech) 

Komentář: 

     V roce 2005 firma platila závazky svým dodavatelům do třiceti dnů od pořízení 

zásob.  Jelikož je ve firmě nastavena 30-ti denní splatnost, je zřejmé, že firma dostála 

svých závazků. V očích dodavatelů si počínala velice dobře. V následujícím roce se 

doba obratu závazků zvýšila téměř na dvojnásobek.   

     Ukazatel za rok 2007 je extrémně vysoký.  Když vezmu v potaz standardní 30-ti 

denní dobu splatnosti závazků a porovnám s dobou obratu závazků, je evidentní, že 

dodavatelé vnímali firmu Eden Europe jako nespolehlivou, která neplní včas své 

závazky a tudíž dodávání materiálu do takovéto firmy je rizikové.  
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Při podrobnějším zkoumání závazků vůči dodavatelům za rok 2007: 

     Vedení společnosti by mělo tento ukazatel neustále sledovat, protože nákup na 

obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a 

využívá k uspokojování vlastních potřeb.  Je také nutno zabezpečit, aby v době 

splatnosti byla firma platebně schopná. 

     Varovný signál: Závazky vůči dodavatelům jsou vyšší než obchodní pohledávky. 

Tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Bez finanční pomoci mateřské společnosti by 

firma měla jistě velmi velké potíže. Doporučuji podrobněji analyzovat pohledávky a 

závazky a na základě výsledků učinit opatření.  

     Při podrobnějším zkoumání závazků vůči dodavatelům za rok 2007 bylo zjištěno, že 

v této kategorii jsou zahrnuty, jak faktury za nákupy materiálů, ale i faktury investiční. 

Jednalo se o faktury za pořízení budovy, pozemků v areálu bývalého Adastu 

v Adamově, faktury za rekonstrukční práce na budovách a také dodavatelské faktury za 

nákup výrobních strojů a zařízení na realizaci výroby regálových systémů.  

 

 

Nákladovost výnosů = 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖  𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐)
 

Ukazuje zatížení výnosů celkovými náklady.  

 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Náklady 44687,00 78 786,00 369 853,00 

Výnosy (bez mimořádných) 45060,00 77 383,00 375 424,00 

Nákladovost výnosů 0,99 1,02 0,99 

Tabulka 17: Nákladovost výnosů 

Komentář: Hodnota nákladovosti výnosů by měla klesat. Bohužel ukazatel za rok 2006 má 

opačný trend.  

  



48 

 

 

Materiálová náročnost výnosů = 
𝑆𝑝𝑜𝑡 ř𝑒𝑏𝑎  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 á𝑙𝑢  𝑎  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜 řá𝑑𝑛ý𝑐)
 

Vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi. 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Spotřeba materiálu a energie 482,00 491,00 13 336,00 

Výnosy  (bez mimořádných) 45060,00 77 383,00 375 424,00 

Nákladovost výnosů 0,01 0,01 0,04 

Tabulka 18: Materiálová náročnost výnosů 

Komentář: Podíl materiálu a energie na celkových výnosech za roky 2005,2006 je 

minimální. Firma totiž v těchto letech se zaměřovala převážně na obchodní činnost. Rok 

2007 byl zlomový. Kromě obchodní činnosti podnik rozjížděl výrobní proces, což je 

patrno i z výše ukazatele. Došlo k nárůstu spotřeby materiálu a i ukazatele nákladovosti 

výnosů.  

 

 

ANALÝZA LIKVIDITY 

Ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky. 

 

Běžná likvidita = 
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

 

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Oběžná aktiva 17266,00 25 203,00 185 577,00 

Krátkodobé závazky 3714,00 20 433,00 371 822,00 

Běžná likvidita 4,65 1,23 0,50 

Tabulka 19: Vývoj běžné likvidity v letech 2005-2007 

 

     Ukazatel běžné likvidity vypovídá, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost.   
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     Doporučené hodnoty: Standardní hodnota je 2-3, což je hodnota finančně zdravých 

podniků. Hodnoty menší jak jedna jsou z hlediska finančního zdraví nepřijatelné. 

 

Komentář: 

     Firma za rok 2005 vykazovala hodnoty finančně zdravého podniku. Od roku 2006 se 

finanční situace podniku značně zhoršila. V roce 2006 začala zcela v neadekvátním 

množství nakupovat zásoby. Nákupní oddělení nedokázalo efektivně řídit zakázky, 

nakupovali bez patřičného plánování a sledování zakázek. Tvořily se nadměrné zásoby. 

Skladovací prostory praskaly ve švech. Docházelo ke znehodnocení zásob v důsledku 

špatného skladování, což vedlo k poklesu hodnoty zásob. Rok 2007 je z pohledu 

likvidity extrémní. Krátkodobé závazky obsahují závazky z pořízení investic. Firmě 

bylo jasné, že není schopna sama financovat investiční rozvoj podniku a dostala od 

mateřské společnosti v roce 2007 8,5 mil. dolarů na investice.  

 

 

 

Pohotová likvidita = 
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂−𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

 

Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Oběžná aktiva - Zásoby 9 868,00 18 659,00 144 913,00 

Krátkodobé závazky 3 714,00 20 433,00 371 822,00 

Pohotová likvidita 2,66 0,91 0,39 

Tabulka 20: Vývoj hodnot pohotové likvidity 2005-2007 

 

     Při výpočtu se bere v úvahu struktura oběžných aktiv z hlediska likvidity. Poměřuje 

se jen tzv. pohotová likvidita ke krátkodobým závazkům. Z oběžných aktiv se vylučují 

zásoby, jako nejméně likvidní část. Jejich rychlá likvidace obvykle vyvolá ztráty.  

     Doporučené hodnoty: standardní hodnota je 1- 1,5. Hodnoty menší jak jedna se 

považují za nepřijatelné.  
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 Komentář:  

     Podstatně nižší hodnoty než jsou doporučené standardy ukazují na  nadměrnou váhu 

zásob ve struktuře aktiv podniku.  

     Vypočtená likvidita za rok 2005 je vyšší jak doporučené standardy.  Tato hodnota je 

pozitivní z hlediska věřitelů, naopak pro akcionáře je ukazatel méně příznivý. Znamená 

to, že větší objem oběžných aktiv je vázán ve formě pohotových prostředků, který 

nepřináší žádný nebo velmi malý úrok. např. na bankovním účtu leží velké částky 

peněžních prostředků s úročením 0,1% p.a.. Firma by mohla využívat krátkodobé 

termínované vklady s vyšším úročením, pro dosažení většího výnosu z peněžních 

prostředků.  Rok 2006  se blíží ke standardní doporučené hodnotě pohotových 

prostředků. výše pohotové likvidity za rok 2007 je nepřijatelný. Firma by se měla 

zaměřit na problematiku optimalizace struktury krátkodobých aktiv v oblasti říze í 

zásob, pohledávek a peněžních prostředků.  

 

 

Okamžitá likvidita = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Kr. finanční majetek 7 008,00 8 572,00 57 125,00 

Krátkodobé závazky 3 714,00 20 433,00 371 822,00 

Okamžitá likvidita 1,89 0,42 0,15 

Tabulka 21: Vývoj okamžité likvidity za sledované období 

 

     Doporučené hodnoty: 0,2-0,5. Vyšší hodnota se považuje za špatné hospodaření 

s kapitálem. 

Komentář:  

     Jak je patrné z předchozích poměrových ukazatelů likvidity, tak i za rok 2005 je 

hodnota vyšší než doporučená.  Krátkodobý finanční majetek není efektivně využíván.  

Hodnota okamžité likvidity za rok 2006 je v rozmezí doporučených hodnot. Poměr 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků je ideální.  Z ukazatele pro 

rok 2007 je patrno, že podnik špatně hospodaří s kapitálem.  
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Graf č. 4: Vývoj likvidity v letech 2005-2007 

 

     Vývoj likvidity společnosti je ve všech sledovaných období tristní. Platební 

schopnost podniku je ohrožena. Nelze tuto společnost zařadit do finančně zdravého 

podniku. Nutnost zaměření podniku na optimalizaci krátkodobých aktiv. 

 

 

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI 

 

     Na financování podnikových aktiv se v určité míře podílí jak vlastní kapitál, tak i 

kapitál cizí. Používání cizích zdrojů ovlivňuje výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko. 

Protože hlavní zájem akcionářů, kteří poskytují rizikový kapitál podniku, se soustřeďuje 

na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu, je pro ně důležitá i informace 

o zadluženosti. 
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Celková zadluženost = 
𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 

 

     Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje 

zisky.  Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný přímý 

vztah.  

    Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Celkové závazky 11 348,00 20 433,00 373 499,00 

Aktiva celkem 18 114,00 25 959,00 384 595,00 

Celková zadluženost 0,63 0,79 0,97 

Tabulka 22: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti 

 

Doporučené hodnoty:   

do 0,30 považuje se celková zadluženost za velmi nízkou         

0,30 až 0,50 zadluženost průměrná 

0,50 až 0,70 zadluženost vysoká 

nad 0,70  zadluženost riziková 

 

Komentář: 

     Celková zadluženost ve všech třech letech je vysoká až riziková. Alarmující je 

skutečnost, že celková zadluženost rok od roku stoupá. Zvyšuje se riziko finanční 

nestability podniku.  
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Koeficient samofinancováni = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

     Koeficient vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku financována penězi 

akcionářů. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Jedná se o doplňkový ukazatel 

k celkové zadluženosti, jejich součet se rovná 1.  

 

 

 

   Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Vlastní kapitál 6 766,00 5 359,00 11 096,00 

Aktiva celkem 18 114,00 25 959,00 384 595,00 

Koef. samofinancování 0,37 0,21 0,03 

Tabulka 23: Vývoj koeficientu samofinancování 

Požadovaná hodnota podle „Zlatých pravidel financování“ 50% 

     Komentář: Za všechny sledované roky vyplývá, že poměr vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům je minimální. Snaha podniku zvýšit podíl vlastního kapitálu. 

V roce 2008 je naplánována kapitalizace poskytnuté půjčky od mateřské společnosti do 

základního kapitálu, což povede ke zvýšení koeficientu samofinancování a finanční 

stability podniku 
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Graf. č.5: Vývoj zadluženosti a koeficientu samofinancování (v %) 

 

 

 

ANALÝZA RENTABILITY 

 

     Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní 

ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI)  

 

ROI = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 

kde 

EBIT= zisk před úroky a daněmi – v účetní metodice odpovídá zhruba provoznímu 

hospodářskému výsledku. Ukazatel v této podobě informuje o tom, jaká by byla 

rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. Pro praktické využití se však tento 

ukazatel příliš nehodí. Daň ze zisku je přirozenou součástí ekonomického prostředí,   
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která musí být vzata v úvahu při všech ekonomických propočtech. Tento ukazatel se 

používá pro porovnání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami.  

 

Doporučené hodnoty:  

ROI>0,15 velmi dobré 

ROI 0,12-0,15 dobré 

 

   Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

EBIT 954,00 -1 012,00 -12 187,00 

Celkový kapitál 18 114,00 25 959,00 384 595,00 

ROI 0,05 -0,04 -0,03 

 Tabulka 24: Vývoj hodnot ukazatele rentability vloženého kapitálu 

Komentář:  

V roce 2005 je celková efektivnost podniku 5% a následující dva roky je celková 

efektivnost podniku záporná.  

 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

ROE = 
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑 ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 

     Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníkem. Je 

to ukazatel, podle kterého investor zjistí, zda je jeho kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice.  

 

   Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Hosp. výsledek po zdanění 515,00 -1 240,00 5 570,00 

Vlastní kapitál 5 359,00 5 526,00 11 096,00 

ROE 0,10 -0,22 0,50 

Tabulka 25: Vývoj hodnot ukazatele rentability vlastního kapitálu  
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Komentář:  

     10% rentabilita vlastního kapitálu za rok 2005 je vyšší než míra výnosu 

bezrizikového umístění kapitálu na finančním trhu.  Rok 2006 byl pro akcionáře 

neúspěšný. V důsledku tvorby opravné položky k zásobám se firma dostala do ztráty. 

Rok 2007 představoval pro vlastníky míru rentability vlastního kapitálu 50%.  Firmě se 

dařilo. Dosáhla výsledku hospodaření ve výši 5. 570. tis. Kč, což představuje největší 

podíl na padesáti procentní rentabilitu vlastního kapitálu.  

 

 

 

UKAZATEL RENTABILITY CELKOVÝCH AKTIV (ROA) 

     Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována.  Ukazatel vypovídá, jak podnik využívá 

celá aktiva k uspokojování vlastníků.  

 

ROA = 
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑 ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

   Položka v tis. Kč /rok 2005 2006 2007 

Hosp. výsledek po zdanění 515,00 -1 240,00 5 570,00 

Celková aktiva 18 114,00 25 959,00 384 595,00 

ROA 0,03 -0,05 0,01 

Tabulka 26: Vývoj hodnot ukazatele rentability celkových aktiv 

Komentář:  

Poměrový ukazatel pro další optimální vývoj by měl mít zvyšující se tendenci. 
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Graf . č. 6: Vývoj hodnot rentability 

 

 

 

4.9.4. Testování finančního zdraví podniku 

 

Bankrotní modely: 

 

Index IN05 – český indexový model vytvořený na bázi statistického zpracování 

účetních výkazů českých podniků.  Index IN05 je zaměřen zejména na schopnost 

podniku dostát svým závazkům a na požadavky vlastníků na tvorbu hodnoty pro 

vlastníky.  
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Index je tvořen 5 ukazateli s příslušnými váhami. Model Indexu IN05 s váhami pro 

ekonomiku v ČR má následující tvar: 

IN05 =0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,97*EBIT/A+021*VÝN/A+0,09*OA/(KZ+KBÚ) 

Kde: 

A= celková aktiva 

CZ = cizí zdroje 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním (odpovídá provoznímu hospodářskému výsledku) 

Ú = nákladové úroky 

VÝN = výnosy 

OA = oběžná aktiva 

KZ = krátkodobé závazky 

KBÚ = krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Položka / rok 2005 2006 2007 

Index IN05 1,44 1,11 0,62 

Tabulka 27: Výpočty - Index IN05 

 

Kriteriální hodnoty: 

IN05<0,90          podnik spěje k bankrotu-pravděp. 97% a 76% nebude tvořit hodnotu 

0,90<IN05<1,60     šedá zóna–50% pravděp. bankrotu a z 70% bude tvořit hodnotu 

IN05>1,60         podnik tvoří hodnotu–pravděpodobnost 95% a 92% že nezbankrotuje 

 

Komentář: 

     Existuje mnoho bankrotních a bonitních indexů, ale výhodou IN je jeho konstrukce, 

tedy spojení věřitelského (hrozba bankrotu) a vlastnického pohledu (tvorba hodnoty). 

     Vývoj indexu IN05 má klesající tendenci, což je nutné hodnotit jako negativní jev. 

Index za období 2005 - 2006 ukazuje na schopnost produkovat hodnotu. Ovšem 
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výsledek roku 2007 ukazuje na možné problémy podniku. Pokud firma nebude situaci 

řešit, dostane se do ohrožení své existence. Je zapotřebí požádat mateřskou společnost o 

pomoc a dále sledovat finančně ekonomický stav firmy. 

 

4.10. Shrnutí 
 

     Firma Eden Europe, s.r.o. od svého založení provozovala pouze nákup a prodej 

regálových systémů. Rok 2007 byl zlomový. Na základě pozitivního vývoje situace na 

trhu, příslibu peněžních prostředků od mateřské společnosti firma vypracovala 

investiční plán na vybudování výrobního závodu pro výrobu regálových systémů a ještě 

v tomtéž roce nastartovala jeho realizaci.  

      Změna druhu podnikání, rozsahu a realizace investic se promítl do majetkové i 

finanční struktury podniku. 

     Stálá aktiva v současné době již jsou ustálená. Několik let bude stačit pro společnost 

jen tyto aktiva udržovat. 

     Společnost v oblasti oběžných aktiv ukazuje na efektivnější využívání všech složek. 

Nákupní management podniku se musí naučit efektivnímu řízení zásob. Doposud 

bezhlavě nakupovala bez jakékoliv strategie.  

     U pohledávek by se firma měla zaměřit na včasnou fakturaci. Nemělo by docházet 

k zbytečným časovým prodlením.  Také doporučuji sledování doby splatnosti 

pohledávek. Zaměřit se na vymáhání pohledávek po splatnosti.  

     U dodavatelských závazků  by se měla společnost snažit prodloužit dobu splatnosti. 

Silní dodavatelé jsou schopni akceptovat 60-ti denní splatnost, někteří třeba i 90-ti denní 

splatnost.  

     Hospodářský výsledek je nutno zvýšit. Firma se musí naučit efektivnější řízení 

nákladů. Výnosy zaznamenaly za celé sledované období meziroční nárůst. Potenciál na 

zvýšení hospodářského výsledku v následujících letech tady je, ale pokud budou 

efektivně řízeny celkové náklady.  

     V oblasti likvidity, rentability je nutné zlepšení způsobu řízení. Při pokračování 

trendu dle analýzy může dojít k zániku společnosti. 
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5. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 

5.1. Návrh na implementaci manažerského účetnictví 
 

     Firma potřebuje systém, který bude sloužit potřebám řízení podniku. Řízení podniku je 

tvořeno celou řadou rozhodovacích procesů a právě cílem manažerského účetnictví je 

poskytovat informace potřebné pro rozhodování.  

     Základní skupiny úkolů, na které je třeba se zaměřit: 

a) hospodaření organizace, její celková ziskovost, zadluženost, likvidita 

b) struktura nákladů a její vazba na výnosy, které vytváří 

c) posouzení efektivnosti činnosti jednotlivých středisek k rozhodování 

d) posouzení o investicích 

e) posouzení o rozšíření či změně sortimentu 

f) posouzení o snížení či zvýšení cen 

g) efektivní vybírání inkasa pohledávek 

h) finanční zainteresovanost managementu na výsledcích hospodaření 

i) vzdělávání zaměstnanců 

 

     Je evidentní, že je nutno mít informace pravidelně v určitých intervalech, které musí 

stanovit jako závazné tak, aby všichni zainteresovaní pracovníci znali tyto intervaly a 

byli připraveni informace pravidelně poskytovat. Navrhuji sledovat hospodaření 

měsíčně.  

 

     Vedení společnosti musí vědět, zda vytváří zisk nebo ne. Pokud podnik negeneruje 

zisk, nemá tato činnost smysl. O tom, zda je vytvářen zisk se dozvíme z výkazu zisku a 

ztráty.  Pokud zisk je vytvářen v provozní oblasti, pak hospodaření společnosti je 

příznivé. Avšak je nutno brát v úvahu zda tento zisk pokryje finanční náklady. apod.  

 

     Vrcholový management není současně odborníkem na účetnictví, nedokáže číst 

v účetních výkazech a tak z tohoto důvodu dostane níže uvedené informace pro potřeby 

řízení, správného rozhodování zpracované ekonomických oddělením s vysvětlujícím 

komentářem. 
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Návrh struktury pro sledování výsledku hospodaření: 

  Položka 
sledované 

 období 
minulé 

 období 

  Tržby za zboží     

  Náklady na prodané zboží     

* Marže     

  Výkony     

  Výkonová spotřeba     

* Přidaná hodnota     

  Osobní náklady     

  Daně a poplatky     

  Odpisy dlouhodobého majetku     

Tabulka 28: Návrh struktury pro sledování výsledku hospodaření 

 

     Velmi důležitý je ukazatel přidané hodnoty, který vypovídá o tom, zda podnik 

vytváří příznivý hospodářský výsledek. 

 

     Struktura nákladů podniku má velký význam, který se odvíjí od činnosti podniku. 

Každé tržby provázejí také vznik nákladů, nelze vyrábět bez materiálu a energie a 

především bez lidí. Náklady musí být přiměřené tržbám. Tržby musejí být na takové 

úrovni, aby pokryly přímé náklady na příslušnou činnost, ale také další nezbytné 

náklady podniku a také plánovaný zisk, neboť ten je smyslem veškerého podnikání a 

nutný pro další rozvoj podniku.  
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Návrh struktury výkonové spotřeby 

Číslo 
 účtu Název účtu 

sledované 
 období 

minulé 
 období 

601 Výkony     

501 Spotřeba materiálu     

  Výrobní materiál     

  Materiál pro údržbu     

  Kancelářské potřeby     

  Ostatní     

502 Spotřeba energie     

  Výrobní     

  Režijní     

* Služby celkem     

511 Opravy a udržování     

  Stroje a zařízení     

  Kancelářská technika     

512 Cestovné     

513 Náklady na reprezentaci     

518 Ostatní náklady na služby     

  Služby spojů     

  Přepravné     

  Nájemné, leasing     

  Reklama, inzerce     

  Právní a ekonomické služby     

  Provize, zprostředkování     

  Ostatní služby     

Tabulka 29: Struktura výkonové spotřeby 

     Z údajů uvedených v tabulce vývoje nákladů vedení společnosti si může ověřit, zda 

např.: 

- růst spotřeby výrobního materiálu odpovídá zhruba růstu výkonů 

- zda v závislosti na růstu výkonů také vzrostly náklady na přepravné 

- zda spotřeba energie odpovídá růstu cen energií apod. 

     Na základě této srovnávací analýzy vývoje nákladů může podnik jednoduše zjistit, 

které náklady rostou rychle a z jakých důvodů. Jestliže všechny navýšení mají logické 

vysvětlení, lze konstatovat, že v dalším účetním období by mohl být vývoj 

hospodářského výsledku obdobný. 
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5.2. Návrh řízení pohledávek 

 
     Se zvyšujícím tempem růstu tržeb, úměrně rostou i pohledávky z obchodního 

styku. Bohužel s tímto trendem dochází k prodlužování doby inkasa oproti 

dohodnutým splatnostem.  Doba obratu pohledávek v roce 2005, 2006 přijatelné 

hodnoty. Bohužel dobra obratu pohledávek za rok 2007 se zvýšil na dvojnásobek.  

Tento stav je nepřijatelný. Čekat na platbu od zákazníka 76 dnů při nastavení 

třicetidenní splatnosti faktur je zoufalé a nesystémové.  Řízení pohledávek ve 

společnosti vůbec neexistuje.  

 

     Řešení problému vyžaduje vytvoření systému sledování pohledávek.  

Pohledávky z obchodního styku jsou ve větší míře stejnorodé. Nutno je rozdělit 

podle jednotlivých zákazníků. Počet zákazníků není příliš velký a tak komunikace 

s každým zákazníkem nebude příliš obtížná. Každý obchodní prodejce obdrží od 

účetního oddělení týdenní stav pohledávek pro jeho svěřené zákazníky.  Z výstupu 

bude patrné, kolik zákazník dluží a jak jsou tyto faktury po splatnosti.  Přínosem pro 

firmu by bylo také do aplikace řízení pohledávek zainteresovat finančně i právě 

obchodní prodejce. Daného zákazníka znají lépe než finanční ředitel a vědí, co na 

kterého zákazníka platí.  

 

 

 

Návrh časového rozboru pohledávek z obchodního styku po splatnosti 

Název Pohledávky Pohledávky po splatnosti Pohledávky 

odběratele do splatnosti do 30 dnů 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 180 a více celkem 

                    

                    

                    

                    

Tabulka 30: Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

 

     Způsob, jak snížit množství nesplacených pohledávek je psychologické působení 

na zákazníka. Nutno se zákazníkovi stále připomínat jak telefonicky, tak formou    

e-mailu nebo osobní návštěvy u zákazníka. 
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     Jelikož se jedná ve větší míře o stále stejné zákazníky, kteří nakupují výrobky, 

bylo by dobré pro každého zákazníka nastavit kreditní limit (určitá výše úvěru, za 

kterou si může nakoupit u nás výrobky). Navrhuji zkontaktovat agenturu, která se 

zabývá hodnocení firem.  Na základě informací o úvěrové schopnosti odběratele od 

specializované agentury (výše základního jmění, výsledky hospodaření, likvidita, 

rizikové indexy, bodové hodnocení) bude přidělen kreditní limit. Pokud součet 

vydaných faktur na zákazníka překročí tento stanovený kreditní limit, zákazníkovi 

se zastaví realizace zakázky a bude obnovena až v případě zaplacení částky, se 

kterou překročil kreditní limit.  

 

     Samozřejmě pro nové zákazníky je nutno zavést platbu předem na základě 

zálohové faktury ve výši 100%. Opatření je z důvodu neznalosti platební morálky 

nového odběratele.  

 

     Je samozřejmé, že tyto pravidla musí být jasně a přesně formulovány ve 

smluvních podmínkách s odběratelem. Pokud budou tyto pravidla striktně 

dodržována, firmě se zlepší doba obratu pohledávek i samotné cash flow.  

 

 

5.3. Návrhy na zlepšení řízení výrobní činnosti podniku 
 

     Rozjezd výrobní činnosti podniku je vždy problematický. Výroba regálových 

systémů není na druhou stranu procesně náročná jako například stavba lodí nebo 

reaktorů.  Výroba regálových systémů spadá do oblasti pružné hromadné výroby.  

 

Doporučení směřující k efektivnosti výroby: 

 

1) Plánovaní výrobního programu 

     Podnik musí mít informace o tom, co, kolik pro koho vyrábět. Na základě 

požadavků z prodejního oddělení by měl být sestaven plán odbytu.  Důležitou 

součástí plánování výrobního programu je plánování kvality výrobku.  Právě jakost 

výrobků je problematická. Němečtí zákazníci mají mnohdy přemrštěné požadavky 

na jakost a stává se, že výrobky, které vrátil německý zákazník z důvodu špatné 

kvality, polský odběratel bez problému akceptuje. Firma pracuje na přijatelné míře 

jakosti pro všechny zákazníky. Ale obecně platí, že čím je vyšší požadovaná úroveň 

jakosti výrobku, tím jsou vyšší i náklady na jeho výrobu. Důležité je stanovit úroveň 

kvality.  
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     Upozornění: pozor na výrobu výrobků s perfektní kvalitou, ale cenově 

přemrštěného a nepřijatelného pro odběratele. 

 

 

2) Plánování výrobního procesu 

 

     Firma by měla přesně a jasně vědět, z jakých surovin  a materiálu výrobky 

v požadovaném množství vyrobit.  Výrobní proces nemá pevně stanovený sled 

činností a tak náklady na přípravu a zakončení příslušných procesů rostou.  

 

Nutno: 

 stanovit velikosti výrobní dávky – potřeba vědět pro jaké vyrobené 

množství jsou celkové jednotkové náklady minimální 

 sestavení lhůtového plánu – jaká je doba výroby výrobku.  

 sestavení plánu výrobních kapacit – nutno znát dobu výkonu výrobního 

zařízení, po kterou je v činnosti 

 

 

 

3) Snížení zmetkovosti ve výrobě 

 

     Firma se musí zaměřit na výši zmetkovosti ve výrobě a výši finančních ztrát, 

které podniku vznikají zmetkovostí výroby. Při rozjezdu výrobního procesu je 

přirozené počítat se zmetkovostí. Ovšem je nutno příčiny zmetkovosti sledovat a 

analyzovat. Zmetky vznikají jak nekvalitním materiálem, tak i nesprávnou 

manipulací dělníka při výrobním procesu.  

     Navrhuji vést měsíční přehledy zmetkovosti, ze kterých by bylo patrna příčina 

vzniku, množství znehodnoceného materiálu a i finanční vyčíslení.  
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5.4.  Personální audit 
 

     Personální struktura podniku od svého založení v roce 2000 až do současnosti 

neprošla žádnými výraznými změnami. Zatímco činnost podniku se diametrálně 

změnila, zaměstnanci zůstávají stejní. Z důvodu expanze firmy je tato 

zaměstnanecká struktura nedostatečná. Na klíčových pozicích jsou lidé, kteří vůbec 

nerozumějí problematice výrobní společnosti, řídí firmu stejnými způsoby, jako 

v době vzniku společnosti. Nemají zkušenosti s výrobní firmou, dostatečné vzdělání, 

schopnosti řídit pracovníky jsou minimální. Bohužel je vidět, že jsou pro firmu 

přítěží. Jakákoliv snaha na zavedení změn je tristní. Mnoho energie, námahy, času je 

potřeba k prosazení změny. Vedení společnosti tyto „staré“ pracovníky zvýhodňuje 

před novými. Přitom je evidentní, že zaměstnanec, který je ve firmě sedm let, není 

schopen přinést firmě již žádnou přidanou hodnotu.  

     Firma nemá žádný program na vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. 

Společnost se řídí mylnou strategií, že zaměstnává tak kvalifikované pracovníky, že 

není nutné zvyšovat jejich znalosti.  

 

Návrh na provedení personálního auditu 

     Nezávislá odborně kvalifikovaná firma by měla ve firmě provést průzkum řízení 

lidských zdrojů. Dle pracovní náplně každého zaměstnance posoudí jeho význam 

pro firmu. Je důležité, aby podnik na základě personálního auditoru provedl změny. 

v případě, že je provede, zabezpečí si úspěšné fungování a dynamiku rozvoje. 

Vždyť kvalitní a výkonný personál se stává jedním z nejdůležitějších faktorů 

úspěšného fungování firmy. Je nutné se přizpůsobovat neustále se měnícím 

podmínkám ekonomického a sociálního okolí podniku.         

  



67 

 

 

5.5.  Přínos návrhů řešení 
 

     Pokud společnost implementuje návrhy řešení do řízení podniku lze očekávat: 

 celkové ozdravení firmy 

 zlepšení hospodářského výsledku hospodaření 

 meziroční nárůst hrubého zisku 

 zlepšení image firmy 

 vybudování a upevnění pozice na trhu 

 zlepšení finanční situace podniku 

 zlepšení cash flow podniku 

 

     Nyní záleží na managementu firmy, zda využije a zrealizuje má doporučení. 
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6. ZÁVĚR 

 
     Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou, zhodnocením finančního 

řízení podniku, odhalení slabých stránek a obsahuje návrhy možných řešení a 

opatření na zlepšení celkové finanční situace podniku. 

 

     Hlavním zdroje informací o podniku byly čerpány z účetních výkazů společnosti 

za období od 2005-2007 a informace získané od managementu společnosti, 

řadových zaměstnanců a poznatků na základě systematického pozorování procesů 

ve firmě.  

 

     Výsledkem analýzy je skutečnost, že společnost v důsledku špatného řízení 

rozvoje společnosti nezvládla situaci. to potvrzují i ukazatelé likvidity, rentability, 

zadluženosti.  

 

     Dalším problematickým ukazatelem je doba obratu pohledávek, kde dochází ke 

zvyšování doby inkasa. Tato skutečnost je podrobněji rozebrána v kapitole Návrhy 

na opatření.  

 

     Závěr práce je věnován návrhům řešení a opatření, jak zlepšit danou situaci 

podniku. 

 

     Pokud vedení společnosti bude postupovat podle výše uvedených doporučení, 

dojde neprodleně ke zlepšení finančních ukazatelů podniku, ale také i celé finanční 

situace podniku. Společnost díky návrhům na zlepšení se stane silnější na trhu 

konkurence a dojde i k upevnění celkového finančního zdraví podniku. 
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Příloha č. 1 

 

Rozvaha v plném rozsahu Eden Europe, s.r.o.  (v celých tisících Kč) 

Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

  Aktiva celkem 001 18 114 25 959 384 595 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 

B. Stálá aktiva 003 763 670 198 597 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 1 238 

B.I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

B.I. 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 

B.I. 3 Software 007 0 0 218 

B.I. 4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 

B.I. 5 Goodwill 009 0 0 0 

B.I. 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

B.I. 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 1 020 

B.I. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 012 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 763 670 197 359 

B.II.1 Pozemky 014 0 0 0 

B.II.2 Stavby 015 0 0 0 

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 763 670 1 223 

B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

B.II.5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 

B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 196 136 

B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 021 0 0 0 

B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční  majetek 023 0 0 0 

B.III.1 Podíly v ovládacích a řízených osobách 024 0 0 0 

B.III.2 Podíly v účetních jednotkách pod pods. vlivem 025 0 0 0 

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné podíly 026 0 0 0 

B.III.4 Půjčky a úvěry - ovládající pods. vliv 027 0 0 0 

B.III.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

B.III.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

B.III.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 030 0 0 0 
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Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

C. Oběžná aktiva 031 17 266 25 203 185 577 

C.I. Zásoby 032 7 398 6 544 40 664 

C.I.1 Materiál 033 0 24 4 871 

C.I.2 Nedokončený výroba 034 0 0 0 

C.I.3 Výrobky 035 0 0 2 774 

C.I.4 Zvířata 036 0 0 0 

C.I.5 Zboží 037 7 299 6 421 32 706 

C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 99 99 313 

C.II Dlouhodobé pohledávky 039 23 18 672 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

C.II.2 Pohledávky-ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

C.II.4 Pohledávky za společníky, členy družstva 043 0 0 0 

C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

C.II.7 Jiné pohledávky 046 23 18 0 

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 672 

C.III Krátkodobé pohledávky 048 2 837 10 069 87 116 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 2 169 7 719 79 491 

C.III.2 Pohledávky-ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 

C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

C.III.4 Pohledávky za společníky, členy družstva 052 0 0 0 

C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

C.III.6 Stát - daňové pohledávky 054 668 2 350 7 176 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 418 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

C.III.9 Jiné pohledávky 057 0 0 31 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 058 7 008 8 572 57 125 

C.IV.1 Peníze 059 38 10 106 

C.IV.2 Účty v bankách 060 6 970 8 562 57 019 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D.I Časové rozlišení 063 85 86 421 

D.I.1 Náklady příštích období 064 85 86 421 

D.I.2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

D.I.3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 
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Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

  PASIVA 067 18 114 25 959 384 595 

A Vlastní kapitál 068 6 766 5 526 11 096 

A.I Základní kapitál 069 100 100 100 

A.I.1 Základní kapitál 070 100 100 100 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 0 0 0 

A.I.3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A.II Kapitálové fondy 073 0 0 0 

A.II.1 Emisní ážio 074 0 0 0 

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 076 0 0 0 

A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách 077 0 0 0 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond 078 0 0 10 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 079 0 0 10 

A.III.2 Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 

A.IV Výsledek hospodaření minulých let 081 6 151 6 666 5 416 

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 082 6 151 6 666 5 416 

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 

A.V Výsledek hospodaření běžného úč. období 084 515 -1 240 5 570 

B Cizí zdroje 085 11 348 20 433 373 499 

B.I Rezervy 086 0 0 1 677 

B.I.1 Rezervy podle zvláštních předpisů 087 0 0 0 

B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 

B.I.4 Ostatní rezervy 090 0 0 1 677 

B.II Dlouhodobé závazky 091 0 0 0 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

B.II.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

B.II.3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 

B.II.4 Závazky ke společníkům, členům družstva 095 0 0 0 

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 

B.II.6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 

B.II.9 Jiné závazky 100 0 0 0 

B.II.10 Odložený daňový závazek 101 0 0 0 
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Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

B.III Krátkodobé závazky 102 11 348 20 433 371 822 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 103 3 509 11 645 203 331 

B.II.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 

B.II.3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 

B.II.4 Závazky ke společníkům, členům družstva 106 7 575 7 158 153 663 

B.II.5 Závazky k zaměstnancům 107 110 96 841 

B.II.6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního poj. 108 67 60 436 

B.II.7 Stát - daňové závazky a dotace 109 28 17 2 335 

B.II.8 Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 1 382 1 249 

B.II.9 Vydané dluhopisy 111 0 0 0 

B.II.10 Dohadné účty pasivní 112 59 75 9 940 

B.II.11 Jiné závazky 113 0 0 27 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0 0 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 

B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C.I Časové rozlišení 114 0 0 0 

C.I.1 Výdaje příštích období 115 0 0 0 

C.I.2 Výnosy příštích období 116 0 0 0 
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Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu Eden Europe, s.r.o.  

(v celých tisících Kč) 

Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

I. Tržby za prodej zboží 001 43 722 74 231 314 314 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 002 35 549 59 787 273 458 

+ Obchodní marže 003 7 173 14 444 40 856 

II. Výkony 004 426 1 813 19 644 

II. 1 Tržby za prodej výrobků a služeb 005 0 0 16 870 

II. 2 Změna stavu zásob vlastní výroby 006 0 0 2 774 

II. 3 Aktivace 007 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 008 4 802 14 218 63 948 

B.1. Spotřeba materiálu  a energie 009 482 491 13 336 

II. 2 Služby 010 4 320 13 727 50 612 

+ Přidaná hodnota 011 2 797 2 039 -3 448 

C. Osobní náklady 012 1 630 1 827 8 438 

C.1. Mzdové náklady 013 1 200 1 353 6 166 

C.2 Odměny členům orgánům společnosti 014 0 0 0 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení 015 420 474 2 142 

C.4 Sociální náklady 016 10 0 130 

D. Daně a poplatky 017 16 11 29 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 018 200 187 538 

III. Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 019 135 180 41 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 135 180 0 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 021 0 0 41 

F. Zůstatková cena prodaného majetku 022 0 1 0 

F.1 Zůstatková cena prodaného majetku 023 0 1 0 

F.2 Prodaný materiál 024 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 025 0 1 185 1 561 

IV. Ostatní provozní výnosy 026 41 69 6 018 

H. Ostatní provozní náklady 027 173 88 4 232 

V. Převod provozních výnosů 028 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 029 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 030 954 -1 011 -12 187 

 

  



79 

 

 

 

 

Označ. Položka v tis. Kč / rok řád. 2 005 2 006 2 007 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 032 0 0 0 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 033 0 0 0 

VII.1 Výnosy z podílů v ovládaných osobám 034 0 0 0 

VII.2 Výnosy z ostatních dl. cenných papírů 035 0 0 0 

VII.3 Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 036 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 037 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 038 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů 039 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů 040 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek 041 0 0 0 

X. Výnosové úroky 042 10 7 698 

N. Nákladové úroky 043 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 044 725 1 082 34 709 

O. Ostatní finanční náklady 045 1 083 1 480 16 047 

XII. Převod finančních výnosů 046 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 047 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 048 -248 -391 19 360 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 232 0 1 603 

Q.1 splatná 050 232 0 2 276 

Q.2 odložená 051 0 0 -673 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 374 -1 402 5 570 

XIII. Mimořádné výnosy 053 141 502 0 

R. Mimořádné náklady 054 0 340 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 055 0 0 0 

S.1 splatná 056 0 0 0 

S.2 odložená 057 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 058 141 162 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 059 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 060 515 -1 240 5 570 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 747 -1 240 7 173 

 

 


