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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team  

s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na 

základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení stávající situace podniku.  

 

ABSTRACT 

This Bachelor´s thesis is focused on the financial evaluation of the PMJ team s. r. o. 

company for the first year of operation, based on the financial analysis indicators. Based 

on the given analysis, the improvements of the company’s current situation. 
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ÚVOD 

„Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.“    

Tomáš Baťa 

Ke zpracování své bakalářské práce jsem si zvolil téma: „Hodnocení finanční situace 

podniku.“ Vybral jsem si ho z toho důvodu, že v dnešní době je finanční analýza 

nedílnou součástí každého dobře fungujícího podniku a každý podnikatel i zaměstnanec 

by měl základy finanční analýzy ovládat.  

Prostřednictvím této práce bych si chtěl osvojit několik faktů a znalostí, jak správně 

posoudit finanční zdraví podniku, a naučit se ze zjištěných informací analýzy vyvodit 

správné závěry. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude zhodnotit finanční zdraví ve společnosti PMJ 

team s. r. o. za první rok její existence. Vypracuji návrhy a opatření, které povedou ke 

zlepšení finanční situace ve společnosti.  

Pro objektivní zhodnocení finanční situace PMJ team s. r. o. využiji srovnání 

s konkurenčním podnikem. Do bakalářské práce zahrnu i krátké představení obou 

společností. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude zhodnotit finanční situaci ve společnosti  PMJ 

team s. r. o. za první rok její existence. Dílčím cílem mé bakalářské práce bude v rámci 

teoretické části definovat základní pojmy a metody tvorby finanční analýzy. 

Společnost PMJ team s. r. o. jsem si vybral z toho důvodu, že jsem v ní absolvoval praxi 

v rámci 3. ročníku a během té doby jsem měl možnost nahlédnout do vnitřní struktury 

této společnosti.  

Pro objektivní srovnání výsledků finanční analýzy jsem si zvolil společnost Nomex  

s. r. o. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že Nomex s. r. o. má podobné 

parametry, jako již zmiňovaná společnost PMJ team s. r. o. Obě společnosti mají 

podobnou velikost, podnikají ve stejném odvětví a jejich sídlo je v Rosicích u Brna.  
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2 TEORETICKA VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Finanční analýza  

Existuje mnoho způsobů, jak lze definovat pojem finanční analýza. Mně osobně připadá 

nejvýstižnější definice, která říká, že finanční analýza je systematický rozbor získaných 

dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě 

zahrnuje hodnocení minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek v podniku. Průběžné znalosti finančního zdraví podniku umožňuje 

manažerům správně se rozhodovat a řídit podnik a je nedílnou součástí finančního 

řízení.  

Finanční analýza se začala hojně využívat z důvodů vysoké proměnlivosti 

ekonomických dat, jejich obtížného zpracování a neexistence obecně platných ukazatelů 

prosperujících firem. Při aplikaci finanční analýzy je třeba myslet na to, že se používají 

metody adekvátní praktickým možnostem a podmínkám v podniku. Vynaložené 

náklady na zpracování analýzy by neměly přesáhnout očekávané výnosy plynoucí 

z využití výsledků.  

Mezi hlavní externí uživatele finanční analýzy patří obchodní partneři, investoři, banky 

a jejich věřitelé a stát. K interním uživatelům patří hlavně manažeři a zaměstnanci 

podniku (1, 2, 10, 11).  

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

V dnešní době konkurenčního prostředí je schopný účetní považován za poklad každého 

podniku, protože v účetnictví je uložena celá řada informací, které přebírají další 

ekonomické subjekty a zpracovávají je na základě různých analytických postupů. Čím 

více analytik o společnosti ví, tím stoupá šance vytvořit finanční analýzu s velkou 

vypovídající hodnotou.  

Správné zpracování finanční analýzy závisí na získání kvalitních dat, které umožní 

dosáhnout relevantních výsledků. Možnosti přístupu k informacím, a tím i hloubka 

analýzy se liší podle toho, jestli se jedná o interního nebo externího analytika.   
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Základní zdroj dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku. Sem patří zejména 

rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha k účetní závěrce. 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty patří mezi účetní výkazy, jejichž struktura je závazně 

stanovena Ministerstvem financí. V tom případě, že společnost nevydává výroční 

zprávu, je možné získat účetní závěrku z Obchodního věstníku (1, 2, 10, 11).  

 

Rozvaha  

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která informuje o tom, 

jaký majetek podnik vlastní (aktiva) a z jakých zdrojů je tento majetek financován 

(pasiva). Rozvaha se nejčastěji sestavuje k poslednímu dni každého roku a musí  

platit, že aktiva se za všech okolností rovnají pasivům. Představuje základní přehled 

majetku podniku v okamžiku účetní závěrky (2, 10, 11). 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Je přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období v písemné 

podobě. Udává a zachycuje pohyb výnosů a nákladů. Informace z výkazu zisku a ztráty 

jsou velmi významným podkladem pro zhodnocení toho, zda podnik dosahuje zisku.  

Výnosy lze definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých aktivit 

za dané období bez ohledu na to, zda byly v tomto období inkasovány. Náklady 

představují peněžní částky, které podnik v daném účetním období vynaložil, aby získal 

výnosy, i když k zaplacení těchto nákladu nemuselo ve stejném účetním období dojít. 

Výsledek hospodaření podniku zjistíme, pokud od celkových výnosů odečteme celkové 

náklady (2, 10, 11).  

 

Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

Cash flow patří mezi důležitý element finančního řízení a finanční analýzy  

podniku, protože bezprostředně souvisí se zajišťováním jeho likvidity. Cash flow 

představuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku.  
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Analýza cash flow je založena na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálný příjem nebo 

výdaj peněžních prostředků. Za peněžní prostředky jsou považovány peníze v hotovosti 

včetně cenin, peníze na běžném účtu a peníze na cestě. Obsah výkazu cash flow je dán 

zejména účelem, za jakým je sestavován.  

Výkazy cash flow jsou sestavovány za celý rok v bilanční formě a lze je rozdělit na tři 

základní časti (provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost). Nejdůležitější 

část výkazu cash flow se zaměřuje na provozní činnost v podniku (2, 10, 11).  

 

Při posuzování cash flow se nejčastěji setkáváme s těmito čtyřmi alternativami:  

 Podnik při své činnosti dosahuje provozního zisku, ale nedaří se mu rychle 

inkasovat platby, což má za následek záporné provozní cash flow. Tato situace 

může mít za následek neschopnost splácet své dlužné částky.  

 Podnik vykázal provozní ztrátu, ale i přesto je jeho provozní cash flow kladné. Tato 

situace naznačuje možné problémy managementu zhodnocovat vložený kapitál  

a signalizuje to budoucí problémy v hospodaření firmy.  

 Provozní výsledek i cash flow nabývají kladné hodnoty. Tato situace ukazuje na  

to, že podnik dobře hospodaří se svými finančními prostředky a manažer by měl 

analyzovat faktory, které umožňují udržet tento vývoj.  

 Čtvrtá situace, která může nastat, je ta, že provozní výsledky a cash flow jsou 

negativní. Je to nejhorší možná situace, se kterou se podnik může setkat. 

Management podniku by měl co nejrychleji odhalit příčiny tohoto stavu a zavést 

opatření k vyřešení problému, protože z dlouhodobého hlediska je tento stav 

jednoznačně neudržitelný (10, 11).  

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Metody používané při zpracování finanční analýzy se během historického vývoje 

standardizovaly. Každá použitá metoda musí obsahovat vždy zpětnou vazbu a cíl, který 

má splnit. Použití konkrétní metody je odvozeno od potřeb uživatelů. V některých 
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případech postačí základní metoda, v jiných bude třeba použít sofistikovanějších 

přístupů a kombinace metod.  

Podle dat, které analýza využívá, a podle účelu, ke kterému analýza slouží, se rozlišují 

tyto základní metody (2, 10, 11). 

 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů  

Jde především o analýzu finanční a majetkové struktury. Užitečným nástrojem je 

analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor jednotlivých dílčích 

položek (vertikální analýza). Pracuje hlavně s položkami z rozvahy (2, 10).  

 

 Analýza tokových ukazatelů 

Tato metoda se především soustředí na analýzu výnosů, nákladů a cash flow. 

Typickým představitelem tokového ukazatele je zisk, který představuje rozdíl mezi 

výnosy a náklady. I v tomto případě je vhodné využít vertikální i horizontální 

analýzy (2, 10).  

 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl konkrétní položky aktiv s určitou 

položkou pasiv vtažených vždy k témuž okamžiku. Typickým ukazatelem je čistý 

pracovní kapitál (2, 10).  

 

 Analýza poměrových ukazatelů  

Tvoří nejvyužívanější skupinu ukazatelů. Jedná se o analýzu ukazatelů  

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. (2, 10).  

 

2.4 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

V sobě zahrnuje zejména horizontální a vertikální analýzu a používá se k analýze 

vývojových trendů nebo k procentnímu rozboru jednotlivých položek výkazů (11).   

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami položek jednotlivých účetních 

výkazů. Změny v těchto položkách se sledují po řádcích (horizontálně), proto se tato 
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metoda nazývá horizontální analýza. Tradičně se horizontální analýza využívá 

k zachycení vývojových trendů v majetkové struktuře a kapitálu podniku (2, 11).   

 

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Aplikace této 

metody ulehčuje možnost srovnání s jinými firmami v tomtéž oboru podnikání. Název 

analýzy vznikl z toho důvodu, že se při procentním vyjádření jednotlivých položek 

postupuje v jednotlivých letech ve sloupcích od shora dolů (10, 11).  

 

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku v závislosti na 

likviditě podniku. Jeden z nejdůležitějších a nejčastěji používaných rozdílových 

ukazatelů je čistý pracovní kapitál (2, 10). 

 

Čistý pracovní kapitál 

Je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má 

velký vliv na platební schopnost podniku. Představuje částku, která podniku zůstane po 

uhrazení všech běžných krátkodobých závazků. Manažeři k čistému pracovnímu 

kapitálu přistupují jako k fondu finančních prostředků, který má být co nejlépe využíván 

(2, 11).  

Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé cizí zdroje  (1)                            

 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, které patří mezi 

nejoblíbenější metody hodnocení ekonomické situace podniku. Díky nim můžeme 

získat rychlý a nenákladný obraz o finančním zdraví. Analýza pomocí poměrových 

ukazatelů nejčastěji vychází z údajů základních účetních výkazů. 
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Každá firma si při finanční analýze stanoví vlastní blok hodnoticích ukazatelů, které 

nejlépe vystihují podstatu jejího předmětu činnosti. Výčet použitých ukazatelů musí být 

podřízen cíli analýzy a konečnému uživateli.  

Pro zhodnocení finanční situace ve společnosti PMJ team s. r. o. budu využívat 

následující poměrové ukazatele (2, 11). 

 

2.6.1 Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatelé slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Uvádí se jako 

měřítko schopnosti podniku vytvářet nové finanční zdroje, a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Ukazatelé rentability patří v praxi k nejsledovanějším 

poměrovým ukazatelům. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři druhy zisku, které 

lze rovnou vyčíst z výkazu zisku a ztrát.  

První druh je EBIT. Je to zisk před odečtením nákladových úroku a daně. Využívá se 

tam, kde dochází k mezifiremnímu srovnání. Druhou kategorií je EAT neboli zisk po 

zdanění. Třetím druhem zisku je EBT. Je to zisk před zdaněním, od kterého ještě nebyly 

odečteny nákladové úroky. Využíváme ho tam, kde chceme srovnat výkonnosti firem 

s rozdílným daňovým zatížením (1, 10, 11).  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Pomocí ukazatele ROE mohou vlastníci (akcionáři, společníci, investoři) získat 

informace, jestli jejich kapitál přináší požadovaný výnos. Výsledek ukazatele ROE by 

se měl pohybovat několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých 

vkladů. Prémie za riziko je kladný rozdíl mezi úročením vkladů a rentabilitou (2, 3, 11).  

ROE = 
   

                 
 (2) 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost firmy dosahovat zisku při dané úrovni tržeb a je 

velmi důležitý pro srovnávání se s konkurenčními podniky. Rentabilita tržeb 
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představuje poměr, který v čitateli zahrnuje zisk po zdanění a ve jmenovateli obsahují 

tržby různým způsobem upravované k účelu analýzy (2, 10).  

ROS = 
   

      é   ž   
  (3) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktivit (ROA) 

Jde o důležitý ukazatel, který nám vyjadřuje jakou produkční sílu, má majetek 

v podniku. Hodnota ROA by měla minimálně nabývat 8% (11). 

ROA = 
   

                
 (4) 

 

2.6.2 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik 

k dispozici pro úhradu svých závazků. Ukazatelé likvidity v podstatě poměřují to, čím je 

možno platit, s tím, co podnik musí zaplatit.  

Likvidita je krátkodobější pohled na solventnost podniku. Solventnost podniku lze 

definovat jako schopnost dostát svým závazkům. Jednotlivé ukazatele likvidity členíme 

podle způsobu, jakým vyjádříme čitatele (2, 10, 11). 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Obecně 

řečeno vypovídá o tom, jak by podnik byl schopen uspokojit své věřitele, kdyby veškerá 

svá oběžná aktiva v daném okamžiku proměnil na hotovost. Běžná likvidita je velmi 

citlivá na míru zásob, protože u zásob může trvat velmi dlouho, než se přemění na 

peníze. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1, 5 – 2, 5. Běžná likvidita je 

měřítkem budoucí solventnosti podniku (10, 11).  

Běžná likvidita = 
             

                  
 (5) 
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Pohotová likvidita 

V tomto případě se mezi likvidní prostředky kromě finančního majetku zahrnuje navíc 

krátkodobé pohledávky. Doporučená hodnota pohotové likvidity by měla nabývat 

hodnoty v rozmezí 1 – 1, 5. Pokud hodnota pohotové likvidity je menší než 1, musí 

podnik spoléhat na případný prodej zásob (2). 

Pohotová likvidita = 
                    

                  
       (6) 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit své právě splatné dluhy.  

Do likvidních aktiv je možné zahrnout pouze finanční majetek (peníze v hotovosti nebo 

na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (krátkodobé cenné papíry, bankovní šeky). 

Hodnota okamžité likvidity by měla nabývat hodnot v rozmezí mezi 0, 2 – 0, 5. Vysoké 

hodnoty poukazují o neefektivním využití finančních prostředků (2, 11).  

Okamžitá likvidita =  
  á      ý      č í        

  á      é    í       
      (7) 

 

2.6.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku investovat své finanční prostředky 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Nejčastěji ukazatelé aktivity sledují počet obrátek 

nebo dobu obratu (2).   

 

Doba obratu pohledávek  

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek. Doporučená hodnota ukazatele je běžná doba splatnosti faktur. Pokud je 

doba obratu pohledávek delší než obvyklá doba splatnosti faktur, jedná se o porušení 

obchodně – úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů (2).  

Doba obratu pohledávek =  
  á      é       á   

  ž  
           (8) 
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Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky 

podniku. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby 

nedošlo k narušení finanční rovnováhy v podniku (2).  

Doba obratu závazků =  
  á      é  á     

  ž  
            (9) 

 

Obrat aktiv 

U obratu aktiv platí, že čím větší hodnotu ukazuje, tím lépe. Minimální doporučená 

hodnota je 1. Nízká hodnota signalizuje nedostatečnou majetkovou vybavenost podniku 

a jeho neefektivní využití (2).  

Obrat aktiv =  
  ž  

      
          (10) 

 

2.6.4 Ukazatelé zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování v podniku a také měří  

rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Zadluženost není jenom negativní 

charakteristikou podniku, protože její růst může přispět i k  větší tržní hodnotě  

firmy, ale současně zvyšuje riziko nestability podniku. Čím vyšší zadluženost podnik 

má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože podnik musí být schopen splácet své závazky 

bez ohledu na tom, jak se mu právě daří. Hlavní podstatou analýzy zadluženosti je 

hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem (2, 11).  

 

Celková zadluženost 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele. Doporučená 

hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30 – 60 % (1, 2).  

Celková zadluženost =  
   í       

             
        (11) 
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2.7 Benchmarking 

Pro analytika nebývá zpravidla jednoduché zhodnotit, zda je dosažená hodnota 

ukazatele uspokojivá, nízká, či naopak příliš vysoká.  

Každý podnik je velmi specifickým subjektem, a proto vyžaduje individuální přístup 

k určení finančního zdraví. Z hlediska hodnocení dosažené výše hodnot ukazatelů, bývá 

zpravidla velmi výhodné porovnání s podobnými podniky. Na tomto principu je 

založena metoda benchmarkingu. Výhoda této metody spočívá v tom, že se jedná  

o jednoduchou a široce využitelnou metodu v celé řadě podniků.  

Českým podnikům pro ověření jejich finančního zdraví a porovnání výsledků 

s nejlepšími firmami nebo průměrem poslouží benchmarkingový diagnostický systém 

finančních indikátorů tzv. INFA. Diagnostický systém INFA se nachází na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Ve své bakalářské práci 

této možnosti srovnání využiji (2).  

 

2.8 PEST analýza 

Je analytickou metodou, která slouží ke strategické analýze okolního prostředí 

společnosti. Pomocí PEST analýzy můžeme sledovat různé typy vnějších faktorů 

(makroprostředí), které ovlivňují podnik (5).  

 Politické prostředí  

Do této analyzovaného oblasti patří veškeré politické vlivy. Spadají sem politická 

stabilita, daňová politika, pracovní právo a ochrana spotřebitele.  

 

 Ekonomické prostředí 

V této oblasti se sledují ekonomické podmínky na daném trhu. Patří sem zejména 

ukazatele hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanost a průměrná mzda.  

 

 Sociální prostředí 

Při zkoumání tohoto faktoru se zohledňuje demografický vývoj populace, změny 

životních cyklů a úroveň vzdělání.  
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 Technologické prostředí 

V této oblasti se obvykle zkoumají nové objevy, změny technologií a patenty.  

 

2.9 Porterova analýza 

Určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení základních 

pěti konkurenčních sil, jejichž intenzita působení určuje ziskovost odvětví. Základy této 

analýzy vychází z mikroekonomie (8).  

 Stávající konkurenti 

Sleduje se schopnost stávající konkurence ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku či služby.  

 

 Potenciální konkurenti 

Nově vstupující společnosti mohou vytvořit tlak na cenu. Zjišťují se konkrétní 

bariéry pro vstup nového konkurenta.  

 

 Dodavatelé 

Sleduje, jak silné je postavení dodavatelů. Jestli se jedná o monopolní  

dodavatele, nebo jejich naopak na trhu přebytek.  

 

 Odběratelé 

Zjišťuje, jak silná je pozice odběratelů, jestli mohou více spolupracovat s podnikem 

a odebírat větší množství zboží, služeb.  

 

 Hrozba substitučních produktů  

Analýza zjišťuje, jak snadno mohou být produkty společnosti nahrazeny jinými.  
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2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická metoda, pomocí níž lze identifikovat silné  

a slabé stránky společnosti ve vztahu k příležitostem a hrozbám. Autorem SWOT 

analýzy je Albert Humphrey. Díky SWOT analýze dokáže management podniku 

komplexně vyhodnotit fungování v podniku a nalézt problematické oblasti (9).  

 Vnitřní prostředí  

Stanovuje silné a slabé stránky v konkrétním podniku. Cílem podniku je maximálně 

využít svých silných stránek a současně odstranit své slabé stránky. Veškeré své 

silné a slabé stránky musíme posuzovat ve vztahu ke konkurenci (9).  

 

 Vnější prostředí 

Cílem analýzy vnějšího prostředí je stanovit možné příležitosti pro rozvoj podniku 

a zároveň identifikace možných hrozeb, které by rozvoj podniku mohly znemožnit. 

Faktory spadající do vnějšího prostředí, leží mimo kompetence podniku. Příležitosti 

se podnik snaží maximálně využít, aby posílil svou pozici na trhu. Hrozby se 

podnik snaží minimalizovat nebo se na jejich důsledky dobře připravit (9).   

 

2.11 Analýza soustav ukazatelů 

Interpretace jednotlivých poměrových ukazatelů není vždy jednoduchou  

záležitostí, vyžaduje komplexní přístup i zkušenosti. Proto se celá řada autorů snažila 

nalézt jediný ukazatel, který by byl schopen určit, zda je na tom podnik dobře nebo 

špatně. Ukazatelé, které tuto situaci posuzují, se nazývají souhrnné ukazatele a rozlišují 

se na bankrotní a bonitní modely.  

Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda je v nejbližší době firma ohrožena 

bankrotem. Firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas vykazuje  

symptomy, které k bankrotu vedou. K nejčastějším symptomům patří problémy  

s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkových 

vložených aktiv. 

Bonitní modely si kladou za cíl stanovit, jestli se firma řadí mezi dobře, či špatně 

fungující firmy. Umožňuje srovnávání firem v rámci jednoho oboru podnikání (2, 10).  
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2.11.1 Kralickův rychlý test 

Ukazatel se skládá ze soustavy čtyř rovnic, které nám umožní posoudit finanční situaci 

v podniku. První a druhá rovnice hodnotí finanční stabilitu, druhá a třetí hodnotí 

výnosovou situaci podniku. K výsledkům z jednotlivých rovnic, přidáme bodovou 

hodnotu, která je uvedená v tabulce 1 (10).  

 

Finanční stabilita podniku 

R1 =  
      í      á 

             
          (12) 

R2 =  
  á               é  á           č í        

       í          
 (13) 

 

Výnosová situace v podniku 

R3 =  
    

             
          (14) 

R4 =  
        í          

 ý    
 (15)        

Tabulka 1: Bodování výsledků pomocí Kralickova rychlého testu 

Zdroj: Převzato z (10). 

 

Vyhodnocení ukazatele 

Vyhodnocení probíhá ve třech krocích. Nejprve se hodnotí finanční stabilita podniku 

(součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), následně se hodnotí výnosová situace 

(součet bodové hodnoty R3 a R4 dělený 2) a v třetím kroku hodnotíme celkovou situaci 

podniku (součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2).  

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

R3 < 0 0 - 0, 008 0, 08 - 0, 12 0, 12 - 0, 15 > 0, 15 

R4 < 0 0 - 0, 05 0, 05 - 0, 08 0, 08 - 0, 1 > 0, 1 
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Celkové hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují podnik, který je  

bonitní, hodnoty v intervalu 1 – 3 představují šedou zónu a hodnoty nižší než 1 

poukazují na potíže ve finančním hospodaření podniku (10).  

 

2.11.2 Model IN05 – index důvěryhodnosti  

Tento index byl vytvořen manžely Neumaierovými a jeho záměrem je vyhodnotit 

finanční zdraví českých společností. Index IN05 je založen na základě 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktických zkušeností 

z analýz více než jednoho tisíce českých společností.  

Model IN05 je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zastoupeny poměrové ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každý z těchto ukazatelů má přiřazenou 

váhu, která nabývá hodnoty váženého průměru hodnot tohoto ukazatele v odvětví (10).  

 

IN05       
      

           
         

    

               
         

    

      
        

 
      

      
         

             

  á      é  á     
      (16) 

 

Hodnocení výsledů IN05 

Pokud je index IN05 vyšší než 1, 6, pak se jedná o firmu s dobrou finanční situací  

(tvoří hodnotu). Jestli hodnota IN05 je menší než 0, 9, podnik hodnotu netvoří a může 

mít potencionální problémy. Nachází-li se index IN05 v rozmezí mezi 0, 9 – 1, 6, tak se 

jedná o šedou zónu (2).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V nadcházející kapitole představím společnosti PMJ team s. r. o. a Nomex s. r. o. 

Provedu finanční analýzu a zhodnotím finanční zdraví společnosti PMJ team s. r. o za 

první rok její existence.  

Výsledky, které vyplynou z  finanční analýzy, budu porovnávat s výsledky společnosti 

Nomex s. r. o. za stejné účetní období. Veškerá data, která budu při finanční analýze 

používat, pocházejí z účetních výkazů za rok 2014.  

 

3.1 Základní informace o společnosti PMJ team s. r. o. 

V této části své bakalářské práce vám blíže představím společnosti PMJ team s. r. o.  

Obchodní jméno:    PMJ team s. r. o. 

IČO:      02626926 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:      Palackého nám. 20, 665 01 Rosice 

Předmět podnikání:    Obchod a služby 

 

PMJ team s. r. o. je českou firmou se sídlem v Rosicích u Brna. Působí v regionu Brno  

a okolí, ale veškeré své služby a zboží je schopná dodat po celé České republice. Spadá 

do kategorie mikropodniků v rámci velikosti a je tvořena třemi společníky. Společnost 

svoji činnost zahájila 7. února 2014.  

PMJ team s. r. o. se zabývá prodejem a servisem kancelářské techniky Develop  

a Konica Minolta po celé České republice. Jedná se zejména o prodej spotřebního 

materiálu a použitých kopírovacích zařízení. Společnost kopírovací zařízení nejen 

prodává, ale poskytuje možnost pronájmu. Při pronájmu dojde k umístění plně 

funkčního kopírovacího zařízení k zákazníkovi a je pro něj zabezpečen veškerý servis 

na profesionální úrovni prostřednictvím smluvních partnerů po celé České republice.  

Mezi další činnosti společnosti se nově bude řadit prodej a možnost pronájmu 3D 

tiskáren CUBE. Také u 3D tiskáren bude společnost zabezpečovat servis  
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a školení pro své zákazníky. Pro prodej 3D tiskáren a spotřebního materiálu do nich byl 

zřízen internetový obchod (7). 

 

3.1.1 Organizační struktura PMJ team s. r. o. 

Společnost PMJ team s. r. o. je složena ze tří společníků, kteří ve firmě pracují i jako 

zaměstnanci. Pravomoc, jednotlivých společníků v podniku jsou vymezeny obchodními 

podíly, jakými ve firmě disponují.  

Jeden ze zaměstnanců má na starosti prodej, komunikaci se zákazníky a provoz 

internetového obchodu. Další dva zaměstnanci se zabývají poskytováním servisu, 

instalací zařízení u zákazníků a také provádějí zaškolování ve firmách.  

Organizační struktura ve společnosti je rozdělena do sedmi oddělení: komunikace se 

zákazníky, marketing, prodej, finance, produkce, kvalita a kvalifikace, veřejnost  

a vedení firmy.  

To znamená, že při přijetí jsou novému zaměstnanci předloženy všechny náležitosti. 

Díky tomu přesně ví, co a jak má dělat a jakým způsobem bude za danou práci 

ohodnocen. Buď do toho to systému zapadne, práce mu vyhovuje a má výsledky, nebo 

ze společnosti díky malému finančnímu ohodnocení odchází sám. Plán organizační 

struktury byl společnosti PMJ team s. r. o. zpracován přímo na míru externí firmou. 

PMJ team s. r. o. však nemá tolik zaměstnanců, proto každý člen společnosti zastupuje 

více jednotlivých funkcí. 

 

3.1.2 Dodavatelé společnosti PMJ team s. r. o. 

Dodavatelská síť společnosti je postavena na třech hlavních, stálých obchodních 

partnerech. Dodavatelé byli vybrání na základě dobrých zkušenosti a druhu zboží, které 

poskytují.  

Mezi jednoho z nejdůležitějších dodavatelů patří společnost Konica Minolta, která 

zajišťuje náhradní díly a spotřební materiál pro kopírovací zařízení značky Konica 

Minolta. Fakturační splatnost má společnost jeden měsíc. Veškeré zboží je společnost 
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schopná dodat do druhého dne jak na prodejnu společnosti PMJ team s. r. o., tak  

i rovnou k našemu zákazníkovi. Při objednávce nad 5000 korun se neplatí doprava.  

Mezi dalšího významného dodavatele patří společnost Europapír. Tento dodavatel se 

specializuje na papírenské výrobky. Fakturační splatnost má společnost Europapír jeden 

měsíc. I zde je možnost buď papír dodat do společnosti PMJ team s. r. o., nebo rovnou 

klientům společnosti. Dodaní rovnou ke klientovi, je podmíněno odběrem minimálně 

dvou kartonů papíru.  

Společnost Tonner centrum zabezpečuje dodávku spotřebního materiálů pro kopírovací 

stroje většiny značek (Konica Minolta, Develop). Fakturační splatnost je jeden měsíc  

a veškeré zboží je vyzvedáváno na jejich prodejně.  

To, jestli rozvezou příslušné zboží klientům dodavatelé nebo technici společnosti PMJ 

team s. r. o., závisí na domluvě a tipu klienta.  

 

3.1.3 Cíle společnosti v roce 2015 

Z důvodu rozšíření produktové nabídky se společnost na rok 2015 strategicky soustředí 

na prodej a možnost pronájmu 3D tiskáren. Společnost usiluje o získání přímého 

zastoupení prodeje v rámci českého trhu  a díky tomu o získání exkluzivity na prodej 

uvedeného zboží.  

V oblasti prodeje spotřebního materiálu si společnost stanovila navýšení zisků 

z hodnoty 700 000 Kč na hodnotu 1 200 000 Kč. Zmíněného navýšení prodeje chce 

dosáhnout díky získání dvou strategických obchodních partneru na odběr spotřebního 

materiálu. 

V prodeji použitých kopírovacích zařízení společnost PMJ team s. r. o. patří mezi 

nejlepší na českém trhu. V roce 2014 prodala 105 kusů použitých kopírovacích zařízení 

(zisk před zdaněním 114 000 Kč) a v roce 2015 chce navýšit zisk z prodeje uvedeného 

zboží o 20%.  

V následující tabulce 2 můžeme vidět, srovnání hodnot zisku z prodeje spotřebního 

materiálu a kopírovacích zařízení za rok 2014 s rokem 2015. Jednotlivé hodnoty jsou 

porovnávány za sledované období od ledna po květen příslušného roku.  
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Tabulka 2: Porovnání vybraných položek zisků 

Vybrané položky 2014 2015 

(leden – květen) (leden – květen) 

Zisk z prodeje použitých kopírovacích zařízení 290 000 Kč 341 200 Kč 

Zisk z prodeje spotřebního materiálu 39 500 Kč 183 800 Kč 

 

Za sledované období společnost navýšila hodnoty zisku (před zdaněním), jak za prodej 

kopírovacích zařízení, tak i spotřebního materiálu. Z tabulky vyplývá, že dosažení 

stanovených cílů na rok 2015 je reálné.  

 

3.2 Základní informace o společnosti Nomex s. r. o.  

V této kapitole krádce představím společnosti Nomex s. r. o., kterou budu porovnávat se 

společnosti PMJ team s. r. o.  

Obchodní jméno:    Nomex s. r. o. 

IČO:      25311000 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:      Palackého nám. 39, 665 01 Rosice 

Předmět podnikání:    Obchod a služby 

 

Nomex s. r. o. je ryze českou firmou se sídlem v Rosicích u Brna. Společnost svou 

činnost zahájila 12. září 1996 a je ve vlastnictví dvou společníků. Stejně jako PMJ team 

s. r. o. působí v regionu Brno a okolí, ale veškeré své služby a zboží je schopná dodat 

po celé České republice. Ve společnosti Nomex s. r. o. pracuje 5 zaměstnanců 

s několika externími spolupracovníky. 

Společnost se zabývá prodejem a servisem kancelářské techniky a montáží 

slaboproudých telekomunikačních a počítačových rozvodů. Mezi její další činnosti také 

patří provoz prodejny kancelářské techniky v sídle společnosti (6). 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 
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3.3 PEST analýza  

Politické prostředí 

Jelikož společnost PMJ team s. r. o. podniká na území České republiky, podléhá 

zákonům, vyhláškám a jiným právním normám dané země. Na podnikatelskou činnost 

společnosti PMJ team s. r. o. se vztahují zejména tyto obecně platné právní předpisy. 

Zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), zákon o daních z příjmu (č. 586/1992 

Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 

Sb.), zákoník práce (č. 262/2006 Sb.). Na změny jednotlivých zákonů musí společnost 

reagovat neprodleně po uvedení jejich platnosti.  

 

Ekonomické prostředí  

Mezi makroekonomické ukazatele, které mohou ovlivnit podnikání společnosti PMJ 

team s. r. o., patří zejména hrubý domácí produkt, míra inflace a nezaměstnanost.  

Za rok 2014 byla hodnota hrubého domácího produktu kolem 2%. Kupní síla peněz 

(inflace) byla v roce 2014 na průměrné hodnotě 0, 4 %. Míra nezaměstnanosti v roce 

2014 byla na hodnotě 7, 5 % (541 914 nezaměstnaných).  

Ústup globální krize a snižování úrokových sazeb přispívá k zlepšování ekonomického 

prostředí pro podnikání (4).  

 

Sociální prostředí 

Jak už bylo zmíněno, společnost PMJ team s. r. o. se zabývá prodejem a pronájmem 

kancelářské techniky. Společnost je v pozici zprostředkovatele v rámci distribučních 

cest a málokdy prodává koncovým zákazníkům. Takže sociální prostředí z velké míry 

neovlivňuje podnikání společnosti PMJ team s. r. o.  

 

Technologické prostředí 

Česká republika patří mezi vyspělé středoevropské státy. Proto je na většině území ČR 

rozvinutá infrastruktura a s tím související možnost připojení vysokorychlostního 
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internetu. Využití telekomunikačních mobilních sítí, patří v České republice mezi 

nejpoužívanější formu komunikace.  

Společnost PMJ team s. r. o. provozuje internetový obchod, přes který předává o sobě 

základní informace svým potenciálním zákazníkům. Většina komunikací mezi klienty  

a společností probíhá pomocí elektronické pošty a mobilních služeb.  

Jelikož je PMJ team s. r. o. obchodní společností, různé normy a právní předpisy 

spojené se změnami technologických výrobních postupů neovlivňují společnost  

přímo, ale mohou se projevit v ceně za zboží od dodavatele.  

 

3.4 Porterova analýza 

Potenciální konkurenti 

Společnost PMJ team s. r. o. působí na trhu, kde nejsou žádné výrazné bariéry pro vstup 

nové konkurenční společnosti. Pro vstup na tento trh je potřeba pouze splnit podmínku 

stát se společnosti s ručením omezeným a mít dostatek finančních prostředků na 

vybudování zázemí pro novou firmu. Minimální výše základního kapitálu se po změně 

občanského zákoníku v roce 2014 změnila z 200 000 Kč na pouhou jednu korunu. 

Z těchto aspektu plyne, že riziko vstupu potenciálně konkurenční společností je vysoké. 

Společnosti na trhu by se měly snažit o poskytování vysoké úrovně svých služeb 

zákazníkům, aby toto riziko zmírnily. Proto PMJ team s. r. o. pro lepší konkurence 

schopnost nabízí možnost pronájmu svého zboží a poskytuje svým zákazníkům 

nadstandardní doplňkové služby.  

PMJ team s. r. o. z důvodu rozšíření produktové nabídky o 3D tiskárny musí počítat se 

situací, že dojde-li k masivnímu navýšení společností zabývajících se 3D technologii. 

Tak může dojít ke snížení cen a marží na tento produkt.  

 

Odběratelé 

PMJ team s. r. o. není v monopolním postavení, proto se snaží poskytnout svým 

klientům co nejširší produktovou nabídku a nejlepší služby. Problém s neplatiči 

společnost ve většině případů nemá, její odběratelé mají dobrou platební morálku.  
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Stávající konkurenti 

Hlavní konkurenční společností pro PMJ team s. r. o. je společnost Nomex s. r. o.  Proto 

veškeré ukazatele finanční analýzy porovnávám s touto společností.  

 

Dodavatelé  

Dodavatelskou strukturou společnosti PMJ team s. r. o. jsem se zabýval už při 

představování společnosti. Je potřeba připomenout, že mít kvalitní dodavatelskou síť je 

na tomto trhu velmi důležité.  

 

Hrozba substitučních výrobků 

Společnost PMJ team s. r. o. nabízí kopírovací zařízení a spotřební materiál značky 

Konica Minolta a Develop. U kopírovacích zařízení je velký počet výrobců, ale 

jednotlivé parametry těchto zařízení jsou velmi podobné. Liší se pouze příslušenstvím  

a cenovou politikou. Některé společnosti nabízejí levnější kopírovací zařízení a dražší 

spotřební materiál a jiné naopak.   

V konečném důsledku je klientovi jedno, od jakého výrobce má kopírovací  

zařízení, spíše se zajímá o doplňkové služby a cenu spotřebního materiálu.  
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3.5 SWOT analýza 

Tabulka 3: Matice SWOT analýzy 

Silné stránky 

(jsou pozitivní a lze je ovlivnit) 

Slabé stránky 

(jsou negativní a lze je ovlivnit) 

V
n

it
řn

í 
p

ro
st

ře
d

í 

 vysoká úroveň zákaznického servisu 

 kvalitní pracovní tým, který sdílí 

společné hodnoty 

 osobní přístup k zákazníkům (rychlá 

reakce na jejich požadavky) 

 rozšíření produktové nabídky o 3D 

technologii 

 předváděcí místnost (možnost si 

vyzkoušet multimediální zařízení) 

 jednička na českém trhu v prodeji 

použitých kopírovacích zařízení 

 dobré obchodní výsledky 

 nízké povědomí o společnosti PMJ 

team s. r. o.  

 malé investice do reklamy 

 společníci PMJ team s. r. o. jsou 

zároveň zaměstnanci společnosti  

(ne vždy jasné vymezení 

kompetencí) 

 nedostatek marketingových 

zkušeností 

 

Příležitosti 

(jsou pozitivní a nemůžeme je ovlivnit) 

Hrozby 

(jsou negativní a nemůžeme je ovlivnit) 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

 ústup globální krize 

 spolupráce s novými dodavateli 

 příznivé podmínky na trhu 

 technologický vývoj (3D 

technologie) 

 růst poptávky po 3D technologii 

 chybná strategie konkurenčních 

společností 

 malé daňové zatížení (příznivé 

podnikatelské prostředí) 

 nezájem zákazníků o 3D tisk 

 stagnace trhu a jeho nestabilita 

 ztráta klíčových dodavatelů  

 dojde-li k masivnímu navýšení 

společností zabývajících se 3D 

technologii 

 situace, kdyby 3D tiskárny CUBE 

nebyly na trhu dostatečně 

konkurence schopný produkt 

Zdroj: Upraveno dle vnitropodnikových informací  
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3.6 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

Pro přehledné vyjádření majetkové a finanční struktury jsem použil vertikální analýzu. 

Jednotlivé položky rozvahy jsou procentuálně porovnávány s konkurenční společnosti 

Nomex s. r. o.  

 

Srovnání finanční struktury 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Vlastní kapitál a cizí zdroje 

Z vertikální analýzy pasiv jasně vyplývá, že vlastní kapitál společnosti PMJ team s. r. o. 

je tvořen z 11 % základním kapitálem a z 11 % ziskem z běžného účetního období. 

Dobré pro PMJ team s. r. o. je, že za první rok své existence není ve ztrátě a tvoří  

zisk, oproti tomu konkurenční společnost Nomex s. r. o. je za stejné účetní období ve 

ztrátě  

Vybrané položky  

pasiv 

PMJ team s. r. o.  Nomex s. r. o.  

v celých tis. Kč v % v celých tis. Kč v % 

PASIVA CELKEM 941 100 723 100 

Vlastní kapitál 207 22 154 21 

Základní kapitál 100 11 100 14 

Fondy ze zisku 0 0 10 1 

VH minulých let 0 0 234 32 

VH běžného účetního období 107 11 -190 -26 

Cizí zdroje 734 78 569 79 

Dlouhodobé závazky 225 24 0 0 

Krátkodobé závazky 272 29 569 79 

Dlouhodobý bankovní úvěry 237 25 0 0 
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Celková pasiva společnosti PMJ team s. r. o. jsou ze 78 % tvořeny cizími zdroji. Je to 

způsobeno bankovním úvěrem a velkým množstvím finančních prostředků vázaných 

v dlouhodobých a krátkodobých závazcích. Bude zajímavé sledovat, jak se toto finanční 

rozložení projeví v dalších ukazatelích (v celkové zadluženosti a rentabilitě). Hlavní je 

mít na paměti, že tato finanční struktura (vázanost na cizí zdroje), je pro obchodní 

společnosti typická. 

 

Srovnání majetkové struktury 

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv 

Vybrané položky  

aktiv 

PMJ team s. r. o.  Nomex s. r. o.  

v celých tis. Kč v % v celých tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 941 100 723 100 

Dlouhodobý majetek 370 39 28 4 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 370 39 28 4 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 571 61 683 96 

Zásoby 93 10 463 65 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 5 1 

Krátkodobé pohledávky 254 27 149 21 

Krátkodobý finanční majetek 224 24 66 9 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Dlouhodobý majetek a oběžná aktiva 

Z vertikální analýzy aktiv vyplývá, že majetková struktura společnosti PMJ team s. r. o. 

je tvořena z 61 % oběžnými aktivy a jenom z 39 % dlouhodobým majetkem. Takové 

majetkové rozložení je typické pro obchodní společnosti.  
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Struktura oběžných aktiv je z velké části tvořena krátkodobými pohledávkami  

a krátkodobým finančním majetkem. Tento fakt se odrazí v poměrových ukazatelích 

likvidity. Zásoby ve společnosti PMJ team s. r. o. nemají oproti společnosti  

Nomex s. r. o. takové dominantní postavení.  

PMJ team s. r. o. nemá žádné dlouhodobé pohledávky (pohledávky po době splatnosti), 

z čehož lze usoudit, že dodavatelé společnosti mají dobrou platební morálku.  

 

3.7 Analýza tokových ukazatelů  

V rámci této analýzy jsem porovnal procentuální zastoupení vybraných položek nákladů 

a výnosů s konkurenční společností Nomex s. r. o.  

 

Vertikální analýza výnosů 

Tabulka 6: Vertikální analýza výnosů 

Vybrané položky  

výnosů 

PMJ team s. r. o.  Nomex s. r. o.  

v celých tis. Kč v % 
v celých tis. 

Kč v % 

VÝNOSY CELKEM 817 100 1 395 100 

Provozní výnosy 815 99,8 1 395 100 

Obchodní marže 814 99,7 332 23,8 

Výkony 0 0 1 059 75,9 

Ostatní provozní výnosy 1 0,1 4 0,3 

Finanční výnosy 2 0,2 0 0 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 
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Provozní výnosy  

Je evidentní, že obě sledované společnosti mají výrazně obchodní charakter, protože 

jejich dosažené výnosy jsou tvořeny zejména tržbami za prodej zboží a služeb.  

Na rok 2015 má PMJ team s. r. o. v plánu navýšit prodej spotřebního materiálu na 

hodnotu 1 200 000 a zahájit prodej 3D tiskáren. Bude zajímavé, jak se tyto plány 

projeví na výnosech za účetní období 2015.  

 

Finanční výnosy a mimořádné výnosy 

Vzhledem k obchodnímu charakteru obou společností dosahují tyto skupiny výnosů 

pouze minimálních hodnot.  

 

Vertikální analýza nákladů  

Tabulka 7: Vertikální analýza nákladů 

Vybrané položky  

nákladů 

PMJ team s. r. o. Nomex s. r. o.  

v celých tis. Kč v % v celých tis. Kč v % 

NÁKLADY CELKEM 682 100 1 585 100 

Provozní náklady 661 97 1 564 99 

Spotřeba materiálu a energie 88 13 90 6 

Náklady na služby 403 59 580 37 

Mzdové náklady 98 14 837 53 

Daně a poplatky 2 0,3 6 0,4 

Odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku 59 9 28 2 

Ostatní provozní náklady 11 2 23 1 

Finanční náklady 21 3 21 1 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 
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Provozní náklady 

Celkové náklady mají podobné rozložení jako celkové výnosy. Z hlediska nákladů lze  

u společnosti PMJ team s. r. o. konstatovat nejvyšší zastoupení nákladů na služby. 

Nomex s. r. o. má nejvyšší zastoupení mzdových nákladů, což je způsobeno větším 

počtem zaměstnanců.  

Čeho je dobré si všimnou, společnost PMJ team s. r. o. sice má o něco nižší tržby za 

prodej zboží, ale má výrazně nižší provozní náklady než Nomex s. r. o. Díky tomu má 

větší marži na prodaném zboží a dosahuje většího zisku než její konkurence.  

 

Finanční a mimořádné náklady 

Stejně jako u struktury výnosů mají pouze minimální podíl na celkových nákladech 

obou uvedených společností.  

 

3.8 Analýza rozdílových ukazatelů  

Hlavní ukazatel, který jsem při rozdílové analýze použil, je čistý pracovní kapitál.  

Tabulka 8: Výpočet čistého pracovního kapitálu 

Položky 
PMJ team s. r. o.  Nomex s. r. o. 

v celých tis. Kč v celých tis. Kč 

Oběžná aktiva 571 683 

Krátkodobé závazky 272 569 

Čistý pracovní kapitál  299 114 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

U obou společností čistý pracovní kapitál nabývá kladných hodnot. To značí, že 

krátkodobé závazky jsou nižší než oběžný majetek.   

To je dobrá informace pro management společností PMJ team s. r. o., že má k dispozici 

tzv. finanční polštář (volné finanční prostředky). Tyto finanční prostředky by měl 

podnik využít na další rozvoj např. při prodeji 3D tiskáren.  
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3.9 Analýza poměrových ukazatelů  

V této části své bakalářské práce se zaměřím na analýzu a porovnání obou společností 

pomocí vybraných poměrových ukazatelů.  

 

3.9.1 Ukazatelé rentability 

V tabulce jsou obsaženy výsledky vybraných poměrových ukazatelů rentability. 

Záporné výsledky společnosti Nomex s. r. o. jsou ovlivněny jejím záporným 

hospodářským výsledkem.  

 

Tabulka 9: Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability PMJ team s. r. o. Nomex s. r. o. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 0, 52 -1,23 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 0, 03 -0,05 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 0, 11 -0,26 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Rentabilita vlastního kapitálu  

Výnosnost vlastního kapitálu společnosti PMJ team s. r. o. je na úrovni 52 %. Tento 

výsledek signalizuje, že PMJ team s. r. o. dobře zhodnocuje svůj vlastní kapitál  

a efektivně využívá cizí zdroje. Hodnotu ROE je potřeba sledovat i v následujících 

letech, protože klesající tendence tohoto ukazatelů způsobuje neefektivní řízení 

finančních zdrojů.  

 

Rentabilita tržeb  

Hodnota ukazatele rentability tržeb společnosti PMJ team s. r. o. je na úrovní 3%. 

Ukazatel vyjadřuje velikost ziskové marže. Lze to vyjádřit tak, že z jedné utržené 

koruny získá společnost PMJ team s. r. o. 3% zisku. Ukazatelé rentability se nejčastěji 

poměřují s konkurencí. Rentabilita tržeb PMJ team s. r. o. nabývá kladných hodnot 
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oproti společnosti Nomex s. r. o. Jak už jsem zmiňoval, tak je to způsobeno tím, že 

společnost dosáhla záporného hospodářského výsledku v účetním období 2014.  

 

Rentabilita celkových vložených aktiv 

ROA ve společnosti PMJ team s. r. o. nabývá hodnoty 11%. V odborné literatuře se 

používá jako minimální hodnota ukazatele ROA 8%. Pro PMJ team s. r.o. je  

pozitivní, že rentabilita celkových vložených aktiv je nad minimální hodnotou a že je 

splněná podmínka ROE > ROA. To znamená, že společnost efektivně využívá svých 

cizích zdrojů.  

 

3.9.2 Ukazatelé likvidity 

Při posuzování likvidity je třeba dávat pozor, aby vysoké držení peněžních prostředků 

na bankovních účtech a v pokladně nesnižovalo rentabilitu podniku. 

 

Tabulka 10: Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity PMJ team s. r. o.  Nomex s. r. o. Odvětví  

Běžná likvidita 2, 1 1, 2 1, 3 

Pohotová likvidita 1, 8 0, 4 1, 1 

Okamžitá likvidita 0, 8 0, 1 0, 4 

Zdroj: Upraveno dle (4) a vlastních výpočtů na základě účetních výkazu za rok 2014  
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Graf 1: Likvidita (čáry vymezují doporučené hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity) 

 

Zdroj: Upraveno dle (4). 

 

Běžná likvidita  

Jak je z grafu 1 patrné, hodnota běžné likvidity společnosti PMJ team s. r. o. se 

pohybuje v doporučených hodnotách (1, 5- 2, 5). To znamená, že by společnost PMJ 

team s. r. o. byla schopná uspokojit všechny své věřitele v daném okamžiku v případě 

proměnění veškerých svých oběžných aktiv na hotovost. V porovnání se společností 

Nomex s. r. o. a podobnými podniky dosahuje PMJ team s. r. o. nadprůměrných hodnot.  

 

Pohotová likvidita 

Hodnota pohotové likvidity společnosti PMJ team s. r. o. je nad úrovní doporučených 

hodnot (1 – 1, 5). Je to způsobeno velkým objemem finančních prostředků v oběžných 

aktivech. Zejména se jedná o krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Přebytek těchto finančních prostředku by společnost měla lépe využívat.  
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Okamžitá likvidita 

Ve sledovaném období hodnota okamžité likvidity u společnosti PMJ team s. r. o. je nad 

úrovní doporučených hodnot (0, 2 – 0, 5). Překročení doporučených hodnot zapříčinilo 

velké množství finančních prostředků v krátkodobém finančním majetku  

(peníze v pokladně a na běžném účtu). Stejně jako v pohotové likviditě by mohla 

s prostředky společnost lépe naložit.  

 

3.9.3 Ukazatelé aktivity 

V tabulce jsou uvedeny vybrané ukazatele aktivity, jejichž analýza je pro společnost 

PMJ team s. r. o. nejpodstatnější.  

 

Tabulka 11: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity PMJ team s. r. o. Nomex s. r. o.  

Obrat aktiv 4 5 

Doba obratu pohledávek 27 dní 15 dní 

Doba obratu závazků  28 dní  56 dní 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Obrat aktiv  

Všeobecně je bráno, že čím větší hodnota obratu aktiv, tím lépe. Nízká hodnota 

ukazatele je na úrovni 1.  

Obě společnosti nedosahují nízké hodnoty, protože mají dostatečně vybavenou 

majetkovou strukturu a efektivně ji využívají. Společnost Nomex s. r. o. díky delšímu 

působení na trhu má větší majetkovou vybavenost, a tak i větší hodnotu obratu aktiv.  

 

Doba obratu pohledávek a obratu závazků  

Průměrná doba splatností vystavených faktur ve společnosti PMJ team s. r. o. je 27 dní. 

Průměrná doba splatností přijatých faktur ve společnosti PMJ team s. r. o. je 28 dní.  
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Průměrná doba obratu pohledávek je menší než průměrná doba obratu závazků. Díky 

tomu společnost PMJ team s. r. o. dodržuje obchodně – úvěrovou politiku a neúvěruje 

své odběratele. Obě společnosti efektivně využívají aktiv.  

 

3.9.4 Ukazatelé zadluženosti 

Je třeba si uvědomit, že vysoká hodnota zadluženosti neznamená vždy velký existenční 

problém pro společnost, pokud je schopná splácet své úroky z dluhů v čas.  

 

Tabulka 12: Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti PMJ team s. r. o. Nomex s. r. o. 

Celková zadluženost 78% 79% 

Míra samofinancování 22 % 21 % 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Celková zadluženost 

Doporučená hodnota zadluženosti se pohybuje mezi 30 – 60 %. V tomto případě obě 

společnosti vykazují velmi vysokou míru celkové zadluženosti.  

Tento stav je způsoben tím, že cizí zdroje v PMJ team s. r. o. tvoří 78 % celkových 

pasiv. Míra samofinancování vlastním kapitálem je pouze 22 %. Ale díky efektivnímu 

využití finančního kapitálu z poskytnutého bankovního úvěru není negativně ovlivněna 

výše rentability oproti společnosti Nomex s. r. o., kde vysoká zadluženost ovlivnila 

rentabilitu podniku.  

Vysoká zadluženost může také vést ke snížení hodnot likvidity podniku, ale díky tomu, 

že PMJ team s. r. o. má vysoký podíl dlouhodobých cizích zdrojů 49 %  

(dlouhodobý bankovní úvěr, dlouhodobé závazky), k tomuto problému nedochází. 

Nízké hodnoty likvidity společnosti Nomex s. r. o. jsou však ovlivněny vysokou úrovni 

zadluženosti.  
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3.10 Analýza souhrnných ukazatelů  

Pro lepší posouzení finanční situace společnosti PMJ team s. r. o. jsem využil možnosti 

souhrnného srovnání pomocí bankrotních (index IN05) a bonitních  

(Kralickův rychlý test) modelů.  

 

3.10.1 Index IN05 

Index důvěryhodnosti jsem si zvolil z toho důvodu, že má velmi dobrou vypovídající 

hodnotu a je sestaven tak, že respektuje specifické podmínky v České republice.  

V nadcházející tabulce jsou uvedeny výsledky jednotlivých výpočtů indexu IN05  

(pomocí vzorce č. 16). Součet těchto výsledků (X1 až X5) nám stanoví výslednou 

hodnotu indexu IN05, podle které jsme schopni určit, zda společnost PMJ team s. r.o. 

tvoří hodnotu či nikoliv.  

 

Tabulka 13: Výpočet indexu IN05 

Ukazatelé PMJ team s. r. o. 

X1 0, 2 

X2 0, 4 

X3 0, 7 

X4 0, 2 

X5 0, 2 

Index INO5 1, 7 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

 

Výsledná hodnota indexu IN05 je 1, 7. Pokud je IN05 vyšší než 1, 6, tak se jedná  

o společnost s dobrým finančním zdravím, která je schopná tvořit hodnotu.  
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3.10.2 Kralickův rychlý test 

Tento představitel bonitních souhrnných modelů umožňuje vyhodnotit jednak  

finanční, výnosovou situaci společnosti PMJ team s. r. o.  

Kralickův rychlý test, jak už jsem uvedl v teoretických východiscích, se skládá ze 

soustavy čtyř rovnic (vzorce č. 12 až 15). V nadcházející tabulce, jsou uvedeny 

výsledky výpočtů jednotlivých rovnic (R1 až R4).  

 

Tabulka 14: Výsledky rovnic Kralichova rychlého testu 

Finanční 

stabilita 

R1 0, 22 3 

R2 3, 07 1 

Výnosová 

situace 

R3 0, 16 4 

R4 0, 05 1 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů z roku 2014 

Hodnoty, těchto výsledků jsou bodovány podle rozmezí, ve kterém se nacházejí 

(tabulka 14).  

 

Tabulka 15: Bodování výsledků Kralickův rychlý test 

Zdroj: Převzato z (10). 

 

Celkové hodnocení společnosti se provádí ve třech krocích. V prvním kroku se posuzuje 

finanční stabilita společnosti pomocí této rovnice: (R1 + R2) / 2. V druhém kroku se 

hodnotí výnosová situace společnosti pomocí této rovnice: (R3 + R4) / 2.  

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

R3 < 0 0 - 0, 008 0, 08 - 0, 12 0, 12 - 0, 15  >0, 15 

R4 < 0 0 - 0, 05 0, 05 - 0, 08 0, 08 - 0, 1 >0, 1 
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Ve finálním kroku se posuzuje celková situace společnosti jako celek pomocí rovnice  

(finanční stabilita + výnosová situace) / 2.  

Výsledná hodnota, kterou společnost dosáhla, je 2, 25. Hodnoty pohybující se v rozmezí 

mezi (1 – 3) představují tzv. šedou zónu. To znamená, že podle výsledků z Kralickova 

rychlého testu má společnost PMJ team s. r. o. nevyhraněnou finanční situaci.  

 

3.11 Shrnutí finanční analýzy  

Na závěr každé finanční analýzy je potřeba zhodnotit celkový stav, ve kterém se 

analyzovaná společnost nachází.  

Z hlediska stavu majetku a jeho financování vertikální analýza poukázala, že majetek 

společnosti PMJ team s. r. o. je z velké části financován cizími zdroji. V rámci odvětví 

je tato situace zcela normální. Když se blíže podíváme na stav oběžného majetku, 

zjistíme, že PMJ team s. r. o. disponuje položkou peněžních prostředků ve formě 

krátkodobého finančního majetku, která by měla postačit v případě výskytu nějakých 

finančních problémů. Ukazatelé rentability signalizují, že PMJ team s. r. o. je ve 

sledovaném období zisková.   

Při posouzení výše čistého pracovního kapitálu lze vyhodnotit, že si PMJ team s. r. o. 

vytvořila potřebný finanční polštář pro zajištění své budoucí činnosti.  

Ukazatelé běžné, pohotové a hotovostní likvidity dosahují u společnosti PMJ team  

s. r. o. nadprůměrných hodnot v daném odvětví. Tento fakt lze hodnotit  

pozitivně, protože to zajistí platební schopnost společnosti v nadcházejícím období. Na 

druhou stranu je nutné poznamenat, že nadměrné držení likvidity může vést 

k budoucímu poklesu rentability. 

Ukazatelé aktivity naznačují stabilizovanou situaci v této oblasti. PMJ team s. r. o. je 

schopná efektivně využívat svůj majetek. Management společnosti dostatečně rychle 

inkasuje finanční prostředky, závazky PMJ team s. r. o. jsou hrazeny s odstupem 

jednoho měsíce. Vzhledem k odeznívající krizi je tato situace dlouhodobě udržitelná.  
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Ve sledovaném období zadluženost, společnosti PMJ team s. r. o. vykazuje velmi 

vysokou hodnotu (78 %). Společnost však nemá problém s vytvářením potřebných 

zisků pro krytí úroků z bankovního úvěru. 

V rámci konkurenčního srovnání musím objektivně konstatovat, že lepších výsledků za 

sledované období docílila společnost PMJ team s. r. o. Ale je třeba si uvědomit, že 

oproti společnosti Nomex s. r. o. je PMJ team s. r. o. na trhu jenom krátce.  

Souhrnný ukazatel index IN05 potvrdil, že PMJ team s. r. o. je společnost s dobrým 

finančním zdravím. Kralickův rychlý test zasadil výkony společnosti do tzv. šedé zóny.  

V celkovém hodnocení bych společnost PMJ team s. r. o. hodnotil jako stabilní a dobře 

rozvíjející se podnik, ale veškeré změny ukazatelů finanční analýzy by společnost měla 

sledovat i v následujícím účetním období.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

V poslední části své bakalářské práce se budu věnovat tomu, jak zlepšit stávající stav 

společnosti PMJ team s. r. o.  

Komplexně zhodnotit ekonomický stav společnosti za tak krátkou dobu její existence 

není zcela jednoduché. Většina jednotlivých i souhrnných ukazatelů, které jsem v rámci 

finanční analýzy provedl, poukázala na to, že se jedná o stabilní a zdravou společnost. 

Právě proto budu k vlastním návrhům řešení přistupovat tak, aby společnost  

i v následujících letech dosahovala zisku a zvedala své hodnoty ukazatele rentability. 

Toho chci docílit pomocí nákupu nové investice a vypracuji vhodný způsob, jakým 

společnost bude nabízet svůj nový produkt (3D tiskárny CUBE). 

 

4.1 Investice do multifunkčního kopírovacího zařízení 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů poukázala na to, že společnost PMJ team s. r. o. 

má nadprůměrné hodnoty hotovostní a pohotové likvidity. Tento stav se může v dalších 

letech projevit poklesem rentability společnosti. Tomu lze předejít, pokud takto vázané 

finanční prostředky budeme dále investovat. Jako vhodná investice po konzultaci 

s managementem společnosti PMJ team s. r. o. se ukázala koupě multifunkčního 

kopírovacího zařízení (Konica Minolta Bishub C 6000).  

Toto kopírovací zařízení je uzpůsobeno pro tisk velkého množství barevných nebo 

černobílých brožur a reklamních letáků. Je třeba říci, že společnost bude pořizovat 

použité zařízení. Pořizovací cena multifunkčního kopírovacího zařízení je 250 000 Kč. 

Jelikož se nejedná o nové zařízení, musí společnost počítat se vznikem nákladů 

z případného seřízení a oprav.  

Z finanční analýzy vyplynulo, že PMJ team s. r. o. má dostatek volných finančních 

prostředků na tuto investici. V následující tabulce jsou rozepsány veškeré jednorázové 

náklady, které plynou z pořízení této investice.  
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Tabulka 16: Kalkulace jednorázových nákladů za investici 

Cena použitého multifunkčního kopírovacího zařízení         250 000 Kč  

Investice do stroje pro jeho plnou funkčnost (opravy, seřízení)            7 000 Kč  

Doprava ke klientovi            4 000 Kč  

Náklady za instalaci zařízení u klienta (práce technika)            5 000 Kč  

Celkové náklady na investici       266 000 Kč  

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 

Celková cena zařízení po přičtení veškerých předpokládaných nákladů je 266 000 Kč.  

Společnost multifunkční zařízení nebude pořizovat za účelem prodeje, nýbrž ho nabídne 

k pronájmu na základě smluvního vztahu na dobu 60 měsíců. Možnost pronájmu 

příslušného zařízení je pro většinu klientů výhodnější, než kdyby si zařízení pořizovaly 

na vlastní náklady. Zařízení společnost nabídne stávajícímu klientovi, který se zaměřuje 

na velkokapacitní tisk různých reklamních materiálů. PMJ team s. r. o. v tomto 

okamžiku už má vytipovaného konkrétního klienta, který bude vhodný a má  

o multifunkční zařízení zájem.  

Aby investice docílila požadovaného výsledku, bude PMJ team s. r. o. již zmiňované 

zařízení pronajímat za měsíční splátku 9 200 Kč. V rámci této měsíční splátky za 

pronájem, bude společnost dodávat klientovi v případě potřeby spotřební materiál 

(tonnery, náhradní díly) a poskytovat servis na zařízení. Servis bude zahrnovat 

proškolení, instalaci a případné opravy. 

Při správně zvolené ceně za barevnou nebo černobílou kopii bude další zisk investice 

plynout z realizace těchto kopii. U tohoto konkrétního zařízení je cena za uskutečnění 

černobílé kopie formátu A4 0, 50 Kč a za barevnou kopii stejného formátu 1, 50 Kč.  

 

Tabulka 17: Kalkulace ceny za jednu barevnou, černobílou kopii A4 

Náklady na jednu barevnou kopii A4 0, 90 Kč 

Marže na jednu barevnou kopii A4 0, 60 Kč 

Celková cena barevné kopie A4 1, 50 Kč 

Náklady na jednu černobílou kopii A4 0, 35 Kč 

Marže na jednu černobílou kopii A4 0, 15 Kč 

Celková cena černobílé kopie A4 0, 50 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 
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V tabulce 17 je přesně uvedeno, kolik bude mít společnost PMJ team s. r. o. na jedné 

barevné nebo černobílé kopii marži. Aby byl zajištěn minimální měsíční příjem  

z realizace těchto kopií, budou pro klienta stanoveny měsíční paušály (minimální počty 

kopií), které na zařízení bude muset provést. Paušál u barevných kopií A4 je 3000 kusů 

kopií a u černobílých je minimální počet 500 kusů kopií. Informace o tom, kolik klient 

udělá kopií, jsou zasílány samotným zařízením pomocí emailu.  

Díky investici do multifunkčního kopírovacího zařízení získá společnost PMJ team  

s. r. o. stabilní měsíční příjem v minimální hodnotě 11 075 Kč po dobu stanoveného 

smluvního období. Příjem z investice jsem určil na základě měsíční splátky a měsíčních 

paušálů na barevné a černobílé kopie.  

 

Tabulka 18: Celkový zisk za investici 

Vybrané položky Měsíčně Ročně Za 60 měsíců 

Měsíční splátky  9 200 Kč 110 400 Kč 552 000 Kč 

Marže za 3000 barevných kopii A4 1 800 Kč 21 600 Kč 108 000 Kč 

Marže za 500 černobílých kopii A4 75 Kč 900 Kč 4 500 Kč 

Celkový zisk za investici 11 075 Kč 132 900 Kč 664 500 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 

Celkový zisk (před zdaněním) plynoucí z pořízení multifunkčního kopírovacího zařízení 

je ročně 132 900 Kč. Návratnost této investice je za dva roky, protože celkové náklady 

činí 266 000 Kč.  

V následující tabulce jsou porovnány ukazatele likvidity před a po realizaci investice do 

multifunkčního kopírovacího zařízení.  

Tabulka 19: Změny ukazatelů likvidity 

Ukazatelé likvidity Před investici  Po investici 

Běžná likvidita 2, 1 1, 5 

Pohotová likvidita 1, 8 1, 2 

 
Okamžitá likvidita 0, 8 0, 4 
Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 
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Graf 2: Změny ukazatelů likvidity (čáry vymezují doporučené hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vnitropodnikových informací 

Jak je z grafu 2 patrné tak realizace této investice se pozitivně promítla na hodnotách 

ukazatelů likvidity. Běžná, pohotová a okamžitá likvidita je oproti roku 2014  

v doporučených hodnotách.  

Aktuální hodnoty ukazatelů likvidity (po investici) jsou stanoveny na základě účetních 

výkazů za období leden až květen 2015, ve kterých je zaznamenán nákup 

multifunkčního kopírovacího zařízení.  

 

4.1.1 Harmonogram realizace návrhu 

V první řadě je potřeba pořídit multifunkční kopírovací zařízení. PMJ team s. r. o. ho 

koupila od jejího z hlavních obchodních parterů, tedy od společnosti Konica Minolta. 

Zařízení bude dopraveno do společnosti PMJ team s. r. o. 1. června 2015 na náklady 

společnosti Konica Minolta.  

Jelikož se nebude jednat o koupi nového stroje, musí se zařízení nejprve odzkoušet  

a provést případné opravy a seřízení před tím, než se poskytne klientovi. Tento proces 
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trvá 4 dny. Po té, co zařízení bude odzkoušeno, tak bude připraveno k převezení ke 

klientovi.  

Ke klientovi se zařízení dodá na náklady společnosti PMJ team s. r. o., kde bude 

provedeno školení a instalace zařízení. Tento proces nelze zvládnout během jednoho 

dne, bude trvat minimálně jeden pracovní týden.  

Po instalaci a odborném zaškolení může klient začít plně používat zařízení. Nákup 

stroje provede společnost v červnu letošního roku a veškeré následující kroky provede 

během jednoho měsíce.  

 

Tabulka 20: Harmonogram realizace návrhu 

Název úkolu Začátek Konec 
Doba 

trvání  

(ve dnech) 

Pořízení kopírovacího zařízení (doprava) 1. 6. 2015 1. 6. 2015 1 

Odzkoušení zařízení (případné opravy a seřízení) 2. 6. 2015 5. 6. 2015 4 

Převoz zařízení ke klientovi 8. 6. 2015 8. 6. 2015 1 

Odborné zaškolení a instalace zařízení 9. 6. 2015 12. 6. 2015 4 

Zdroj: Vnitropodnikové informace 

 

4.2 Prodej 3D tiskáren CUBE 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že mezi klíčovou silnou stránku PMJ team s. r. o. vůči 

konkurenci patří rozšíření produktové nabídky o 3D tiskárny. 3D tiskárny jsou podle 

mého názoru velmi perspektivní odvětví a je třeba ho v čas podchytit.  

3D tiskárny CUBE jsou určeny převážně do domácností, většina lidí však 3D tiskárnu 

v dnešní době nevlastní a ani s ní nemají žádnou praktickou či jinou zkušenost. Proto je 

potřeba zákazníkům ukázat přednosti a užitečnost této nové technologie. Z toho důvodu 

společnost PMJ team s. r. o. spustila svůj nový internetový obchod, kde jsou obsaženy 

všechny základní informace o 3D tisku. Tento krok však není dostačující. Aby 

společnost dostatečně vzbudila zájem o tuto novou technologii, je třeba pořádat různé 

předváděcí akce, kde budou 3D tiskárny představeny široké veřejnosti a lidé si je budou 

moci vyzkoušet.  
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Je důležité, aby si společnost zvolila konkrétní skupinu zákazníků, na které se při 

nabízení tohoto produktu zaměří. 3D tiskárny jsou ideálním produktem do oblasti 

školství a vzdělávání, protože tato oblast je zvyklá pracovat s informacemi a je zde 

široké uplatnění.  

Management společnosti se rozhodl, že svou prodejní strategii bude zaměřovat na 

oslovování základních a středních škol po celé České republice. Toto rozhodnutí je 

ovlivněno tím, že většina vysokých škol touto technologií již disponuje. Na základních 

a středních školách se doposud tato technologie běžně neobjevuje, proto v tomto kroku 

vidí společnost mezeru na trhu, kterou se bude snažit využít.  

Na základě znalostí finanční situace PMJ team s. r. o. navrhuji, aby společnost oslovila 

novou klientelu na prodej 3D tiskáren CUBE pomocí metody email marketingu 

(mailing). Email marketing lze definovat, jako hromadné rozesílání zpráv na různé 

databáze příjemců. Díky této metodě bude společnost schopná levně oslovit velké 

množství základních a středních škol v poměrně krátké době.  

Je třeba si uvědomit, že rozesílání hromadných zpráv je protizákonné. Aby společnost 

předešla pokutám za podezření ze šíření SPAMU musí mít návrh pouze formu 

pozvánky, protože pozvánka na seminář není považována za hromadné šíření 

nevyžádané reklamy. 

PMJ team s. r. o. bude pořádat pravidelné semináře, kde představí základní informace  

o 3D tisku a účastníkům umožní i praktickou ukázku práce s 3D tiskárnou. Také 

společnost nabídne možnost uskutečnění semináře na konkrétní oslovené základní nebo 

střední škole. V příloze mé bakalářské práce je pozvánka na seminář, kterou jsem pro 

společnost PMJ team s. r. o. vytvořil. 

Příjmy z pronájmu 3D tiskáren nebo z prodeje spotřebního materiálu do 3D tiskáren se 

pozitivně promítnou do tržeb a hodnoty hospodářského výsledku v nadcházejícím 

účetním obdobím (v roce 2015).  
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4.2.1 Harmonogram realizace návrhů  

S emailovým marketingem společnost PMJ team s. r. o. začne 17. 8. 2015. Měsíc srpen 

byl zvolen záměrně, protože díky končícím prázdninám většina základních a středních 

škol bude rozhodovat o rozpočtu na další školní rok. Školy budou vědět, jestli budou 

mít na investici 3D tiskárny dostatek finančních prostředků. V první fázi společnost 

bude rozesílat pomocí email marketingu pozvánky na seminář. Tento krok jistě nebude 

dostačující.  

Proto v druhém fázi společnost bude oslovené školy kontaktovat a snažit se s nimi 

domluvit na uskutečnění semináře. Pokud škola o tuto možnost projeví zájem, bude ji 

poslána konkrétní cenová nabídka, ještě předtím, než dojde k uskutečnění samotného 

semináře. Pro školy budou připraveny od společnosti PMJ team s. r. o. speciální ceny 

s možností pronajmutí zařízení.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci ve společnosti PMJ team  

s. r. o. za první rok její existence. Pro objektivní posouzení finančního zdraví jsem 

veškeré ukazatele finanční analýzy porovnával s konkurenční společností Nomex s. r. o.  

Na základě zjištěných informací jsem vypracoval návrhy na zlepšení její dosavadní 

situace. Toho chci docílit pomocí nákupu nové investice a vypracuji vhodný  

způsob, jakým společnost bude nabízet svůj nový produkt (3D tiskárny CUBE). 

Oba tyto návrhy umožní společnosti dosáhnout stability a ziskovosti i v následujícím 

účetním období.  

Díky psaní této bakalářské práce jsem měl možnost se obeznámit s tím, jakým 

způsobem posoudit finanční zdraví v konkrétním podniku.  
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