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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí 

z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, 

včetně vzorců potřebných pro analytickou část práce. Dále jsou vymezeny pojmy týkající se oblasti 

rizik, analýza rizik a metody snižování rizika. V analytické části je zkoumán současný stav ve vybrané 

společnosti. Závěrečná část obsahuje návrhy na zlepšení financování a stabilizaci společnosti. 

 

Abstract 

This thesis examines part of financial analysis focused on financial risks arising from the results of 

the financial analysis. The theoretical part defines the basic concepts of financial analysis, including 

formulas necessary for the analytical part of the work. Further defines the terms relating to the areas 

of risk, risk analysis and risk reduction methods. The analytical part is concerned with the present 

state of the selected company. The final section contains suggestions for improving the financing and 

stabilization of the company. 
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ÚVOD 

V současné době si i majitelé a manažeři malých podniků uvědomují nutnost pravidelné 

kontroly jejich řízení prostřednictvím finanční analýzy. Díky této poměrně jednoduché metodě lze již 

v zárodku odhalit možná rizika týkající se finanční oblasti a včas na ně začít reagovat. Ať již 

předejitím negativních událostí, které mohou nastat, či alespoň snížením dopadu. 

Celá tato práce se snaží v sobě spojit tyto oblasti, nejprve finanční analýzou odhalit možná 

rizika, která jsou již třeba patrná na první pohled z finančních výkazů. Vždy je ovšem dobré podívat 

se na přehled a vývoj po několik období.  

V teoretické části diplomové práce budou nejprve vymezeny pojmy a vybrané ukazatele 

finanční analýzy. Následně se teoretická část zabývá také pojmem riziko, jeho analýzou a na konci 

jsou uvedeny některé metody, pomocí nichž lze dopady rizika eliminovat.  

Navazující praktická část pak bude převádět tato teoretická východiska do praxe, a vše bude 

spočítáno a analyzováno na reálných výsledcích vybraného podniku. K analýzám 

mikroekonomického a makroekonomického prostředí budou použity analýzy PEST a Porterova 

analýza konkurenčních sil. Tím dojde k vytvoření celkového obrazu o společnosti, aby bylo možné 

následně zpracovat SWOT analýzu. 

Velká pozornost bude také věnována pohledávkám podniku, a to především těm, které jsou 

již po lhůtě své splatnosti. Provedena bude jejich analýza, včetně postupu vymáhání pohledávek. 

Pro zajímavost pak bude zpracovaný i zjednodušený model ratingového hodnocení, a to nejen 

vybraného podniku, ale také jeho dvou největších dlužníků. 

Na praktickou část bude navazovat kapitola návrhů na zlepšení. Ty budou navrženy tak, aby 

přeměnily slabé stránky podniku vyplývající ze SWOT analýzy na silné stránky, či alespoň aby došlo 

k jejich řízení. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je prostřednictvím analýzy ekonomických a finančních ukazatelů zjistit 

významná finanční rizika ovlivňující činnost vybraného podnikatelského subjektu a nalezení 

optimálních řešení pro snížení rizika ve finanční oblasti. Prozatím podnik neprováděl finanční 

analýzu. Jelikož se ale podnik dostává do jistých finančních těžkostí, měla by tato analýza pomoci 

rozklíčovat hlavní příčiny finančních rizik a problémů v podniku a následně je také efektivně řídit. 

Tento hlavní cíl by měl tedy zvýšit konkurenceschopnost podniku a zvýšit efektivitu řízení. 

Společnost AT Weldsteel byl vybrána pro zpracování práce na základě předchozí spolupráce, 

tudíž autor prostředí podniku již částečně znal. Jedná se o stabilní podnik, který vznikl v roce 2010. 

Od té doby generuje vždy kladný výsledek hospodaření, který nicméně začal v posledních letech 

klesat. Proto i majitelé chtějí vědět, kde může být příčina, případně jak těmto vlivům předcházet. 

Dílčí cíle této práce jsou: 

 Shrnutí současného stavu vědeckého poznání v oblasti finanční analýzy a řízení rizik. 

 Analýzy současného stavu ve firmě. 

Použité metody k naplnění cílů: 

 Rešerše literatury – získané poznatky z odborné literatury se využijí při finanční 

analýze a metodě snižování rizika prostřednictvím nápravných opatření. 

 Rozhovor – v případě, že pro zhodnocení finanční analýzy v podniku nebudou 

dostatečné informace z účetních závěrek, proběhne rozhovor s majitelem podniku, 

případně s účetní. Z rozhovorů pak budou získány doplňující informace, aby byla 

situace zhodnocena komplexně.  

 Vyvozování, dedukce – nejprve bude analyzován současný stav, na jehož základě bude 

proveden návrh změny. K tomu bude využita i SWOT analýza, která vychází z již 

dříve zpracovaných analýz. Silné a slabé stránky vychází z finanční analýzy, 

příležitosti a hrozby vycházejí z analýzy externího prostředí, prostřednictvím analýzy 

SLEPT a Porterovy analýzy konkurenčních sil. 

 Analýza – metoda, která pomáhá rozložit zkoumaný problém na menší celky. Bude 

využito v části zpracování finanční analýzy. 

 Syntéza – po celkovém rozložení zkoumaného problému na dílčí celky bude 

provedeno jeho opětovné spojení, a to právě prostřednictvím syntézy. Společně 
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s analýzou jsou to metody, které se vzájemně prolínají a doplňují. Celkové spojení 

zkoumaného bude provedeno prostřednictvím SWOT analýzy v závěru praktické 

části. 

 Matematické metody – umožňují vyjádřit vztahy a vazby pomocí čísel. Hlavní využití 

bude při zpracování finanční analýzy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena na tři základní celky. První celek v sobě 

zahrnuje teoretické poznatky pro analýzu externího prostředí podniku, tedy PEST analýzu a Porterovu 

analýzu konkurenčních sil. K tomuto teoretickému celku je přidána i SWOT analýzy, která v sobě 

shrnuje analýzu vnějšího, ale i vnitřního prostředí firmy. Druhý celek se zabývá finanční analýzou. 

Vysvětleny jsou jednotlivé ukazatele, jejich doporučené hodnoty a interpretace těchto ukazatelů. Třetí 

část teorie se zabývá rizikem. Nejprve je riziko definováno, následně je popsána jeho analýza, a 

nakonec jsou uvedeny způsoby snížení hodnoty rizika. 

 

2.1 Analýzy zkoumající externí prostředí podniku  

Podnik netvoří pouze vnitřní prostředí, které může podnikatel svou bezprostřední činností 

ovlivnit. Na podnik působí také obecné a oborové prostředí, které svou činností nemůže nikterak 

ovlivnit. Obecné okolí podniku se zkoumá prostřednictvím PEST analýzy a oborové okolí bývá 

nejčastěji zhodnoceno Porterovou modelem konkurenčních sil. Obě analýzy jsou popsány níže. 

2.1.1 PEST analýza 

Tato technika slouží ke strategické analýze okolního prostředí podniku. Její název je vytvořen 

spojením počátečních písmen jednotlivých typů vnějších faktorů: politické, ekonomické, sociální a 

technické. Do politických faktorů se řadí politické vlivy daného státu, do ekonomických spadá vliv 

místní, národní i nadnárodní ekonomiky, do sociálních je řazen demografický vývoj a kultura, a 

do technických faktorů patří dopady stávajících a nových technologií (Managementmania, 2015b). 

Podstatou této metody je identifikovat v každé skupině ty nejvýznamnější faktory, jevy, 

události či rizika ovlivňující danou organizaci. Rozšířením faktorů zkoumajícmernaích v této metodě 

vznikají rozšířenější modely SLEPT (faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické) nebo PESTLE (faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a 

ekologické) (Managementmania, 2015b). 
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Obrázek 1 PEST analýza a vliv prostředí 

(Zdroj: Wikiknihovna, 2014) 

 

2.1.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Tato metoda je dílem autora Michaela E. Portera. Jedná se o způsob analýzy odvětví a jeho 

rizik. Model pracuje s 5 základními prvky: 

 stávající konkurence – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství produkce, 

 potenciální konkurence – možnost jejich vstupu do odvětví a následná schopnost ovlivnění 

ceny a objemu nabízeného množství, 

 dodavatelé – analýza jejich vyjednávací pozice, schopnosti ovlivnit cenu dodávek a 

množství, 

 odběratelé – zkoumání jejich vyjednávací pozice, schopnost ovlivnit cenu a poptávané 

množství produkce, 

 substituty – cena a množství té produkce, která je schopna alespoň zčásti nahradit daný 

výrobek či službu (Managementmania, 2015a). 

Jedná se o model, který vychází z mikroekonomie, tedy z analýzy trhu, chování firmy a 

spotřebitele (Managementmania, 2015a). 
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2.2 SWOT analýza 

Jedná se o univerzální analytickou techniku, která je zaměřená na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost podniku. Její název vnikl spojením počátečních písmen 

jednotlivých faktorů silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities), hrozby (Threats) (Managementmania, 2016). 

Podstatou této metody je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř organizace a 

následně klíčové příležitosti a hrozby vycházející z vnějšího prostředí. Cílem této metody je 

identifikovat a následně omezit slabé stránky, podpořit silné stránky, hledat nové příležitosti a znát 

hrozby (Managementmania, 2016). 

 

2.3 Finanční analýza podniku1 

Oblast finanční analýzy je v podniku velice významnou současní komplexu finančního řízení, 

neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. 

Velice úzce je spojena s finančním účetnictvím, prostřednictvím něhož získává potřebná data, a to 

především z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích (cash flow). Zdrojem pro 

finanční analýzu jsou ale i další dokumenty a zdroje z oblasti vnitropodnikového účetnictví, 

ekonomické statistiky, peněžního a kapitálového trhu (Valach 1999). 

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního zdraví podniku a připravit 

podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. Finanční analýza má v zemích s rozvinutou 

tržní ekonomikou dlouholetou tradici a je neoddělitelným prvkem finančního řízení podniku 

(Růčková 2015). 

Finanční analýzu lze provádět ve dvou rovinách: zhodnocení minulosti, která nám pomáhá 

zhodnotit vývoj firmy a efektivitu řízení, a druhou rovinou je pohled do budoucna, kdy pomocí 

finanční analýzy můžeme plánovat ve všech časových rovinách (Růčková 2015). 

Finanční analýza je prováděna prostřednictvím finančních ukazatelů, které jsou rozděleny 

do dvou základních skupin – poměrové ukazatele a rozdílové ukazatele. Poměrové ukazatele se dále 

                                                 
1 V teoretické části práce bude vysvětlena jen část ukazatelů finanční analýzy, a to ty, které budou dále použity 

v práci v analytické části. 
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dělí na ukazatele aktivity, likvidity, rentability a zadluženosti. Prostřednictvím těchto ukazatelů pak 

vznikají i složitější bankrotní modely, které v sobě zahrnují různé poměrové ukazatele (Valach 1999). 

2.3.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku, a 

to prostřednictvím investovaného kapitálu (Růčková 2015): 

 Rentabilita vloženého kapitálu (ROA)  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í (𝐸𝐴𝑇)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Ukazatel odráží celkovou výnosnost kapitálu, a to bez ohledu na to, jakými zdroji je 

podnikatelská činnost financována. Je tedy použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. Jestliže je 

pro výpočet použití čistý zisk (EAT), pak je tento ukazatel nezávislý na charakteru zdrojů 

financování. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 10 %. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í (𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Obecně 

platí, že hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší, než je úroková míra bezrizikových cenných 

papírů (státní dluhopisy). V opačném případě podnik spěje k bankrotu a obtížně bude shánět investory 

pro financování jeho podnikatelských aktivit. 

2.3.2 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele slouží k vyjádření schopnosti podniku uhradit své závazky včas a v plné výši. 

Měří se jimi platební schopnost podniku (Grünwald a Holečková 2007). 

Pro ukazatele likvidity využíváme likvidní oběžný majetek, který je přímo v peněžní podobě, 

nebo se má proměnit v peněžní prostředky (zásoby, krátkodobé pohledávky) do 1 roku. Ukazatele 

likvidity věnují pozornost krytí krátkodobých dluhů (krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů) likvidním majetkem. Likvidita se dělí na 3 základní stupně (Růčková 2015): 
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 Běžná likvidita  

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé dluhy podniku 

(krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry). 

Vypovídá tedy o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Doporučenými hodnotami 

pro tento ukazatel je 1,5 – 2,5. 

 

 Pohotová likvidita  

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Ukazatel pohotové likvidity již z prostředků na úhradu závazků vylučuje zásoby 

podniku. Doporučenou hodnotou je 1 – 1,5. Pokud je hodnota vyšší, značí tento fakt zbytečně 

vysoký objem peněžních prostředků vázaných ve formě pohotových prostředků, a tedy nulový 

či minimální úrok (výnos). 

 Okamžitá likvidita  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Tento ukazatel představuje nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější položky. Do pohotových peněžních prostředků lze zařadit peníze na bankovním 

účtu a v pokladně, ceniny, a také krátkodobé cenné papíry (šeky). Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 0,9 – 1,1 (pro ČR upraveno od 0,6). Nižší hodnota ovšem nemusí ihned 

znamenat finanční problémy, neboť mnoho podniků řeší financování prostřednictvím 

kontokorentu či účetní přetažky. Je tedy nutné provést podrobnější analýzu krátkodobého 

finančního majetku. 

2.3.3 Ukazatele aktivity 

Měří schopnost podniku využívat investované peněžní prostředky a vázanost kapitálu 

v aktivech a pasivech. Ukazatele vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek aktiv a pasiv, či jejich 
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dobu obratu. Snaží se nalézt odpověď na otázky: Jak firma hospodaří s aktivy a jednotlivými 

složkami? Jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu? (Růčková 2015). 

Vázanost těchto ukazatelů na ukazatele rentability je nejvíce patrná u ukazatele obratu 

celkových aktiv. Je vyjadřován jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu (Růčková 2015). 

Významnými ukazateli jsou ty, které vyjadřují doby obratu jednotlivých složek aktiv či pasiv. 

Patří mezi ně (Růčková 2015): 

 Doba obratu zásob – vyjadřuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva v podniku vázány ve formě 

zásob. Obecně platí, že čím nižší je doba obratu zásob, tím lépe. Nicméně je nutné vždy 

sledovat strukturu zásob a jejich obtížnost pořízení. 

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
[𝑑𝑛𝑦] 

 Doba obratu pohledávek – vyjadřuje počet dní, jak dlouho firma čeká na inkaso pohledávek 

od svých odběratelů. Doporučovanou hodnotou je doba splatnosti faktur. Pokud je splatnost 

vyšší, značí to nedodržování obchodních podmínek ze strany odběratelů. Obzvláště pro malé 

podniky toto může být příčinou vzniku druhotné platební neschopnosti. 

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
[𝑑𝑛𝑦] 

 

 Doba obratu závazků – udává počet dní, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. Obecně lze 

konstatovat, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla 

narušena finanční rovnováha firmy. 

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
[𝑑𝑛𝑦] 

2.3.4 Bankrotní model IN 05 

Autory tohoto modelu jsou manželé Neumaierovi a jeho snahou je vyhodnotit finanční zdraví 

podniku. Je upraven pro české prostředí. Jedná se o výsledek 24 významných matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení (Růčková 2015). 

Model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, 

likvidity a aktivity. Každému ukazateli je přiřazena váha, která vyjadřuje vážený průměr hodnot 

daného ukazatele v odvětví (Růčková 2015). 
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Při sestavování ukazatele IN01 vycházeli manželé Neumaierovi z analýzy 1 915 podniků 

z průmyslu. V roce 2005 byl tento ukazatel modifikován a změnila se i původní interpretace výsledků. 

Nyní platí, že při hodnotách nad 1,6 společnost vytváří hodnotu a v hodnotách pod 0,9 již hodnotu 

netvoří a spěje k bankrotu. Po úpravách pak vzorec indexu IN05 pro průmyslové podniky vypadá 

následovně (Růčková 2015): 

𝐼𝑁05 =  0,13 ∗
𝐶𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
+ 0,21 ∗

𝑉

𝐶𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

kde:  CA – celková aktiva 

CZ – cizí zdroje financování 

EBIT – provozní výsledek hospodaření 

Ú – nákladové úroky 

V – výnosy 

OA – oběžná aktiva 

KZ + KBÚ – krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry. 

(Pozn.: druhý poměrový ukazatel modelu IN 05 je omezen maximální hodnotou 9) 

2.3.5 Rozdílové ukazatele 

Mezi rozdílové ukazatele při finanční analýze patří ty, které vyjadřují rozdíl mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv (Konečný 

2004). 

 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je odrazem financování oběžného majetku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, 

tím lépe by měl být podnik schopen uhradit své finanční závazky. Jeho hodnota by měla být přibližně 

rovna hodnotě zásob v podniku (Konečný 2004). 

Základní negativní vlivy, které mohou snižovat vypovídací schopnost tohoto ukazatele: 

 nevymahatelné nebo obtížně vymahatelné pohledávky, 

 neprodejné zásoby hotových výrobků, 

 zbytečně vysoké zásoby materiálu (Konečný 2004). 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Vyjadřuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky (hotovost a peníze na účtech) a 

okamžitě splatnými závazky. Výhodou tohoto ukazatele je jeho nízká závislost na oceňovacích 

metodách, které podnik využívá. Může být ovšem nevědomky ovlivněn časovým posunem plateb. 

Pro přesně určení hodnoty tohoto ukazatele je důležité provést podrobnou analýzu jednotlivých 

položek vstupující do výpočtu. Údaje z účetních závěrek bývají nedostatečné (Businessinfo, 2009). 

Č𝑃𝑃 = 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Představuje určitý kompromis mezi ČPK a ČPP. Je zkonstruovaný tak, že vedle pohotových 

peněžních prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky 

(BUSINESSINFO, 2009). 

Č𝑃𝑀 = (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

2.4 Základní pojmy týkající se rizika 

Riziko je historický výraz, který pochází ze 17. století, kdy byl spojován s lodní plavbou. Od té 

doby je tento pojem stále používán a neexistuje jednotná definice, která by je charakterizovala. 

Příklady definic rizik: 

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle. 

 Kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, aj. (Smejkal a Rais 2013). 

V ekonomii je pojem riziko používán v souvislosti s nejednoznačným průběhem určitých 

ekonomických procesů a s nejednoznačným výsledkem (Smejkal a Rais 2013). 

S rizikem jsou těsně spjaty dva pojmy: 

 Neurčitost výsledku – s tímto pojmem se uvažuje ve všech definicích rizika. Pokud se hovoří 

o riziku, musí existovat nejméně dvě možné varianty řešení.  
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 Nežádoucí výsledek – v obecném slova smyslu může jít o ztrátu; může jít ale také o výnos, 

který je ovšem nižší než možný výnos (Smejkal a Rais 2013). 

Podnikatelské riziko lze hodnotit ze dvou úhlů pohledu, a to z pozitivního (naděje na vyšší zisky 

či dosažení vyššího úspěchu) a z negativního pohledu (nebezpečí horších hospodářských výsledků) 

(Smejkal a Rais 2013). 

Velikost přijatelného (tolerovaného) rizika představuje takovou výši ztráty, kterou je firma 

ochotna podstoupit v rámci svých vymezených mezí. Rozhodnutí o velikosti přijatelného rizika záleží 

na požadavcích a očekávání stakeholderů (zainteresovaných skupin) a na postoji managementu 

k riziku. Postoje mohou být následující: 

 averze k riziku – naprostá snaha vyvarovat se rizikovým projektům a vyhledávat jen ty, 

které s sebou nesou minimální riziko, 

 sklon k riziku – snaha vyhledávat značně rizikové projekty a jejich preference před méně 

rizikovými, 

 neutrální postoj k riziku – vzájemná rovnováha averze a sklonu k riziku (Hnilica a Fotr 

2009). 

Riziková situace – časově a prostorově závislý souhrn okolností, který v sobě zahrnuje zdroje 

nebezpečí a také příjemce nebezpečí. Někdy se hovoří též o rizikové expozici (Tichý 2006). 

Rizikový faktor – jedná se o nějaký jev, který může být v dané situaci zdrojem nebezpečí. 

Tímto faktorem může být také absence určitého jevu, či nečinnost (Tichý 2006). 

 

2.5 Analýza rizika 

Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro řízení a zvládání rizik ve firmě. Přitom se 

nejedná pouze o technickou záležitost. Rizika jsou spojena s každým procesem v podniku, a proto je 

nutné pro jeho efektivní fungování rizika nejen identifikovat, ale také řídit. Metod pro identifikaci a 

řízení rizik existuje celá řada a je důležité zvolit tu nejvhodnější vzhledem ke kontextu, ve kterém je 

hodnocení prováděno. Každý z metod má své výhody i nevýhody. Největší překážkou při hodnocení 

rizik je nedostatek informací a dat (Koudelka a Vrána 2006). 
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2.5.1 Základní kroky identifikace a hodnocení rizik 

Každá metoda v sobě zahrnuje základní kroky identifikace rizik. Každá z metod pak tyto kroky 

rozvíjí do podrobností. Základní kroky jsou následující: 

 identifikace nebezpečí, 

 stanovení rizika, tj. posouzení pravděpodobnosti a následku pro každé nebezpečí, 

 rozhodnutí, zda je riziko přijatelné (Koudelka a Vrána 2006). 

Tyto základní kroky identifikace jsou pak rozpracovány do všeobecného postupu hodnocení rizik 

(Koudelka a Vrána 2006): 

 Klasifikace pracovních činností – zpracování seznamu činností, včetně charakteristik. 

 Identifikace nebezpečí – identifikování všech závažných zdrojů nebezpečí, které se vztahují 

k daným činnostem.  

 Stanovení rizik – provedení subjektivního odhadu rizika spojeného s každým nebezpečím. 

Při tom je nutné brát v úvahu účinnost opatření a možnost jejích selhání. 

 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika – posouzení, zda navržené opatření zajistí udržení nebezpečí 

v přijatelné míře. 

 Příprava nápravných opatření ke snížení rizika – mělo by být zajištěno, že navržená opatření 

jsou funkční a efektivní. 

 Posouzení, zda plán opatření je odpovídající – opětovné zhodnocení rizik s ohledem 

na opatření a ověření, zda je riziko přijatelné. Hodnota rizika tedy byla snížena na nejnižší 

rozumnou možnou mez. 

2.5.2 Vyhodnocení rizika 

Hodnocení rizik se může provádět prostřednictvím různých metod v závislosti na získaných 

datech, informacích a názoru hodnotitelů. Příkladem hodnocení může být jednoduchá bodová 

polokvantitativní metoda („PNH“) (Koudelka a Vrána 2006). 

JEDNODUCHÁ BODOVÁ POLOKVANTITATIVNÍ METODA dle Koudelka a Vrána (2006) 

Vyhodnocení rizika touto analýzou probíhá ve třech jeho složkách, a to pravděpodobnost 

vzniku (P), pravděpodobnost následků (dopad či závažnost – N) a názor hodnotitelů (H). 
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Odhad pravděpodobnosti (P) je číselné vyjádření, se kterým odhadované nebezpečí opravdu 

nastane. Ohodnoceno je číslem v intervalu <1;5>. Tato stupnice hodnocení platí i pro odhad následků 

(dopadu). V položce názoru hodnotitelů (H) se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, čas působení, 

technický stav, a další parametry. Taktéž se využívá intervalu <1;5>. 

 

Pro vyhodnocení rizika se pak použije základní vzorec: 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 = 𝑃 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 

Tabulka 1 Definování míry rizika dle jeho hodnoty 

Rizikový stupeň Hodnota rizika Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 – 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 – 50 Mírné riziko 

IV. 3 – 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

(Zpracováno dle Koudelka a Vrána 2006) 

 Nepřijatelné riziko – má katastrofální důsledky, vyžaduje okamžité zastavení činnosti. 

Práce nesmí být zahájena, či nesmí dojít k jejímu pokračování, dokud se riziko nesníží. 

 Nežádoucí riziko – je vyžadováno urychlené provedení odpovídajících nápravných 

opatření, které sníží riziko na přijatelnou úroveň. 

 Mírné riziko – není tak závažné jako nežádoucí riziko, nicméně musí být provedena 

nápravná opatření, a to dle zpracovaného plánu dle rozhodnutí vedení podniku. 

 Akceptovatelné riziko – je přijatelné se souhlasem vedení firmy. Je nutné zvážit náklady 

na tyto opatření. 

 Bezvýznamné riziko – není vyžadováno žádné specifické opatření, ve většině případů lze 

toto riziko přijmout. Je ovšem nutné mít na paměti existenci tohoto rizika a nadále je 

sledovat. 

SOUŘADNICOVÁ ANALÝZA PRAVDĚPODOBNOST – DOPAD 

Metoda se skládá ze dvou částí, kdy nejdříve musí dojít k identifikaci rizik. V této části lze 

použít několik přístupů, jako je brainstorming, metoda delfi, pohovory, studie ohrožení a 

provozuschopnosti (metoda HAZOP), mapování rizik. Tyto přístupy patří mezi kvalitativní postupy. 

Existují také kvantitativní metody, které můžeme využít v případě, kdy je vyžadována 
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pravděpodobnost investice nebo projektu. Do těchto metod patří rozhodovací stromy, metoda Monte 

Carlo, analýza citlivosti, a také souřadnicová analýza pravděpodobnost – dopad. Volbu nejvhodnější 

metody je důležité provádět v závislosti na daném projektu, kde mají být zkoumány rizika, na jeho 

jedinečnosti, dostupných informacích a dle zkušeností hodnotitelů (Merna a Al-Thani 2007). 

Ve druhé části jsou aplikovány pásma rozsahu a ty určují úroveň dopadu (například slovně 

vyjádřený dopad (malý, střední, vysoký). Přiřazení váhy jednotlivým dopadům slouží k následnému 

zaměření se na rizika s vysokým dopadem, menší význam je kladen na pravděpodobnost (Merna a 

Al-Thani 2007). 

Následující obrázek zobrazuje výslednou matici, kde jsou znázorněné krajní meze 

pro dosažené výsledky. Celkovým výsledkem matice je klasifikace všech rizik, která mohou být 

ohodnocena s ohledem na náklady, časový plán nebo provedení. Výsledek pak označí ta rizika, která 

by měla mít prioritu při vytváření plánů opatření (Merna a Al-Thani 2007). 

 

Obrázek 2 Mřížka Pravděpodobnost – Dopad2 

(Zpracováno dle Merna a Al-Thani 2007) 

2.5.3 Metody snižování finančních rizik 

Existuje několik nástrojů řízení rizika. Jaký nástroj řízení zvolit je dáno charakteristikami 

rizika samotného. Každá metoda by měla být zvolena tak, aby byla v dané situaci co nejvýhodnější a 

zároveň co nejméně nákladným řešením. Některá rizika lze přesunout a jiná zadržet. Možností 

řešení je také riziku se zcela vyhnout (Smejkal a Rais 2013). 

                                                 
2 Klíč k vyjádření závažnosti v mřížce: V – vysoká; S – Střední; N - nízká 
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Základní matice určující nejvhodnější metodu pro obecné řešení problému rizika ve firmě je 

zpracována následovně: 

Tabulka 2 Doporučené metody řešení rizika 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence, redukce Retence 

(Zpracováno dle Smejkal a Rais 2013) 

Tvrdostí rizika je míněn dopad ztráty v případě výskytu nepříznivé situace. Retence rizika 

znamená podstoupení hrozby v případě, že výsledný dopad je pro podnikatele únosný. Redukce rizika 

je například vybudování záložního provozu, a lze ji použít v případě, že lze redukovat buď tvrdost, 

nebo pravděpodobnost rizika na zvládnutelnou úroveň (Smejkal a Rais 2013). 

Metody snižování podnikatelského rizika lze rozdělit na ofenzivní řízení firmy a defenzivní 

řízení. Ofenzivní přístup řízení se vyznačuje především správnou volbou rozvojové strategie firmy a 

její implementací, preferencí a rozvojem silných stránek firmy a snahou o dosažení pružnosti. 

Do ofenzivního řízení se řadí retence rizika (podstoupení rizika), redukce rizika (redukují se buď 

příčiny vzniku či nepříznivé důsledky) a přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty, diverzifikace, 

sdílení rizika, vyhýbání se rizikům, tvorba rezerv a další (Smejkal a Rais 2013). 

Do přesunu rizika lze zahrnout faktoring, forfaiting, dokumentární akreditiv, bankovní záruky, 

dodací podmínky INCOTERMS (Smejkal a Rais 2013). 

FAKTORING 

Právní výklad tohoto nástroje je postoupení pohledávek klienta faktoringové společnosti. 

Faktoring tedy dává podnikům k dispozici hotovost, kterou potřebují. Peníze získané touto cestou 

mají formu úvěru, nevyskytují se ovšem v rozvaze jako dluh, nýbrž se pohledávky vůči obchodnímu 

partnerovi změní na pohledávku vůči faktoringové společnosti. Celé je to prováděno na základě 

písemné smlouvy, přičemž souhlas dlužníka není při postoupení nutný. Při postoupení pohledávky si 

faktoringová společnost účtuje úrok a poplatek za službu pokrývající náklady na administrativu 

(Smejkal a Rais 2013). 

Faktoring existuje ve dvou základních formách, a to jako bezregresní (bez zpětného postihu 

postupitele pohledávky) a regresní faktoring (se zpětným postihem) (Smejkal a Rais 2013). 
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Výhodami faktoringu jsou urychlení inkasa, zlepšení cash flow postupitele, možnost 

dosáhnout delší doby splatnosti pro zákazníky, snížení nákladů na získání informací o bonitě 

zákazníků (Smejkal a Rais 2013). 

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ RIZIKA Z NEZAPLACENÝCH POHLEDÁVEK 

Existují tři základní příčiny špatné platební morálky, mezi něž patří nejasné majetkové vztahy, 

podkapitalizace firem a prakticky obtížně vymahatelná práva. Příčinou mohou být i další 

předpoklady, jako je špatná obchodní politika firmy, naivní chování, nízká kvalifikace vedoucích 

pracovníků, a další (Smejkal a Rais 2013). 

Možnost, jak snížit riziko neuhrazení pohledávky je nabídnutí skonta (slevy). Výhodou je 

urychlení platby, získání náskoku oproti ostatním věřitelům dlužníka a možnost odečíst ztrátu (rozdíl) 

od daňového základu (Smejkal a Rais 2013). 

Základem úspěchu při vymáhání pohledávek je dosáhnutí tzv. uznání dluhu. Hlavní výhodou 

tohoto uznání je ztížená možnost dlužníka využít promlčecí lhůtu dle občanského zákona a 

obchodního zákona. Díky samotnému uznání pak věřitel nemusí u soudu dokazovat, kde, kdy a jak 

pohledávka vznikla (Smejkal a Rais 2013). 

Stručná metodika postupu věřitele, který chce minimalizovat případné ztráty z nekorektně 

uskutečněné obchodní transakce: 

1. Zjištění co nejvíce informací o potenciálním obchodním partnerovi. 

2. Preferovat obchodní kontakty se svými dlouhodobými partnery. 

3. Věnovat mimořádnou péči sepsání obchodní smlouvy. 

4. Nepodceňovat administrativu práce spojenou s příslušnou obchodní transakcí. 

5. Zboží dodávat po částech proti dílčí úhradě. Tím dochází k diverzifikaci rizika. 

6. Požadovat záruky (movité věci, cenné papíry). 

7. Po lhůtě splatnosti postupovat aktivně: 

a. Jednat s dlužníkem – pravidelně a důsledně upomínat na nedodržení termínu platby 

nebo termínu splátky.  

b. Žádat dlužníka o prohlášení uznání dluhu. 

c. Pohrozit dlužníkovi insolvenčním řízením, případně se spojit i s dalšími věřiteli a 

společně podat insolvenční návrh. 

d.  Pohledávku prodat a ztrátu je možné si odepsat z daní (Smejkal a Rais 2013). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE FIRMĚ 

Firma, ve které bude řešena problematika finančního zdraví podniku, se nazývá 

AT Weldsteel, s. r. o. Společnost vznikla v roce 2010, a proto se potýká s určitými finančními riziky, 

které jsou úzce spojeny se začátkem podnikání. 

První kapitola praktické části se bude zabývat popisem společnosti. Konkrétně základní 

charakteristikou, dále pak výrobním programem, historií, orgány společnosti, hospodařením 

společnosti a organizační strukturou. 

Druhá podkapitola se zaměří na finanční analýzu společnosti. Ta bude zahrnovat analýzu 

základních ukazatelů, ale také složitější modely analýzy, jako je model IN 05. Následovat bude 

analýza procesu vymáhání pohledávek, která bude zaměřena i na odhalení hlavních rizik tohoto 

procesu. Při odhalení případných rizik budou navržena opatření, která by měla pomoci snížit jejich 

původní hodnotu. 

Pro úplnost přehledu bude zpracován zjednodušený model ratingu společnosti a bude určeno 

jeho ratingové hodnocení v jednotlivých letech podnikání. Toto ratingové hodnocení bude provedeno 

i pro dva největší odběratele (dlužníky). Podnik se potýká s velkým objemem pohledávek po lhůtě 

splatnosti. Hlavním cílem tedy bude zjistit, proč asi dlužníci neplatí včas. 

Praktická část se bude zaměřovat na analýzu odběratelů společnosti, neboť již nyní je 

z účetních závěrek společnosti patrné, že se potýká s velkým objemem pohledávek po lhůtě 

splatnosti, což sebou nese značná finanční rizika.  

3.1 Popis společnosti 

Popis společnosti AT Weldsteel, s. r. o. je zpracován dle SBÍRKA LISTIN (2015). 

Obchodní jméno: AT Weldsteel, s. r. o. 

Sídlo:   Purkyňova 3050/99a, Brno – Královo Pole, Česká republika 

Datum vzniku: 5. května 2010 

IČ:   29215714 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000 Kč (splaceno v plné výši) 

Společníci:  Ing. Alois Šebela, 50 % podíl ve společnosti 

  Tomáš Klíma, 50 % podíl ve společnosti 
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Výnosy v roce 2014: 40 687 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 51 (stav k 31. 12. 2015) 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 zámečnictví, nástrojařství, 

 obráběčství. 

Společnost AT Weldsteel, s. r. o. je malá firma, která byla založena v roce 2010. Od vzniku 

je její hospodářská situace stále na vzestupu, tedy v rostoucí fázi cyklu podniku. Roste objem 

zakázek, obrat společnosti i spokojenost a loajalita zaměstnanců. Podrobné analýzy budou 

zpracovány v následujících podkapitolách. 

3.1.1 Výrobní program  

Společnost AT Weldsteel, s. r. o. je malá firma, která se zabývá karosářskou a zámečnickou 

výrobou na zakázku. Dále se zabývá výrobou plechových, hliníkových i nerezových svařenců a 

svařovaných konstrukcí (AT Weldsteel, 2015d). 

Mezi základní činnosti, kterými se firma zabývá, patří: 

 řezání kovů laserem,  

 sekání kovů, 

 ohýbání a sváření (AT Weldsteel, 2015d). 

Společnost se zabývá zpracováním plechů na CNC strojích. Všechny výrobní stroje má 

nakoupené od společnosti TRUMPF Česká republika. Jedná se především o laserové stroje, 

ohraňovací lisy a dále stroje pro svařování a zámečnické práce. Všechny tyto stroje vynikají 

flexibilitou a vysokou spolehlivostí, což umožňuje společnosti vyhovět téměř všem požadavkům 

zákazníků a dosahovat tak vysoké spokojenosti klientů společnosti (Šebela P., 2015). 

3.1.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 2010. Jejími zakladateli byli Tomáš Klíma a Ing. Alois 

Šebela. V prvním roce podnikání (2010) společnost zaměstnávala 13 stálých zaměstnanců. V průběhu 

let se počet stálých zaměstnanců zvyšoval a k 31. 12. 2015 společnost zaměstnávala 51 zaměstnanců 

(Lacková, 2015). 
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Od začátku své působnosti má společnost sídlo v Brně, na ulici Purkyňova 3050/99a. Ke konci 

roku 2014 se přestěhovala a její nové výrobní prostory se nachází na adrese Modřická 819/68, 664 

48, Moravany. Přesun společnosti byl proveden do nově vybudovaných prostor (Šebela A., 2015). 

3.1.3 Organizační struktura 

V čele společnosti stojí majitelé a zároveň jednatelé společnosti. Ředitelem společnosti je pan 

Ing. Alois Šebela, kterému podléhají externí pracovníci a 4 úseky společnosti – obchodní, finanční, 

výrobní a technický úsek. Za každý úsek zodpovídá ředitel daného úseku. 

Z rozhovoru s účetní podniku vyplynulo, že některé práce jsou zajišťovány externími 

pracovníky (právní služby), někteří zaměstnanci jsou zařazeni na více pracovních pozic. Řediteli 

každého úseku podléhají THP pracovníci a dělníci. 

Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1 této práce. S touto společností autor 

spolupracoval již v dřívější době při zpracování diplomové práce (Jančíková, K., 2015). Právě tehdy 

odhalil autor nevhodně sestavenou organizační strukturu. Na základě navrhovaných změn byla 

vytvořena nová organizační struktura. V příloze č. 1 je tedy obsažena již přepracovaná organizační 

struktura, kterou vedení společnosti zapracovalo do svých interních dokumentů. 

 

3.2 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku 

Vnější prostřední podniku lze rozdělit na 2 základní oblasti, a to makroprostředí a 

mikroprostředí. Do oblasti makroprostředí patří takové faktory, které firma svojí činností nemůže 

nijak ovlivnit, a týkají se především státu jako celku. Mikroprostředí je pak ta oblast, kterou 

společnost ovlivňuje svým chováním.  

Pro zhodnocení makroprostředí byla zvolena analýza PEST a při hodnocení mikroprostředí 

bude využito Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

3.2.1 PEST analýza 

Název této analýzy tvoří počáteční písmena právě těch oblastí, které mají dopad na podnikání 

konkrétního analyzovaného podniku. Jedná se tedy o oblast politicko-právní, ekonomickou, sociální 

a technologickou. 
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Politicko-právní oblast 

Politické faktory velice úzce souvisejí s legislativou v našem státě. Česká republika se řadí 

mezi stabilnější státy v této oblasti. I když daňové a obchodní zákony jsou poměrně často 

novelizovány, lze říci, že globálně je toto prostředí stabilní.  

Společnost AT Weldsteel, s. r. o. podniká v oblasti zámečnické a karosářské výroby. Z toho 

tedy vyplývá, že není omezena širokým spektrem zákonů a vládních nařízení. Stejně jako každý 

podnik musí dbát na dodržování zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek BOZP, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 

Ekonomická oblast 

Nejvyspělejší ekonomiky světa ovlivňují veškeré trhy. Analyzovaná firma působí především 

na českém trhu, který je úzce propojen s trhem Evropské unie. Společnost byla založena v roce 2010, 

kdy se ekonomika nacházela ve fázi recese. 

Všechny údaje pro analýzu ekonomické oblasti jsou převzaty z webového portálu Eurostat. 

Tento portál byl zvolen z důvodu sjednoceného výpočtu hlavních makroekonomických ukazatelů 

všech členských států Evropské unie. 

HDP 

Hrubý domácí produkt je jeden z nejsledovanějších ukazatelů ekonomiky každého státu. 

Žádoucí je, aby tento ukazatel měl vzestupný charakter. 

Tabulka 3Vývoj hrubého domácího produktu ČR 

  2010 2011 2012 2013 2014 

HDP (%)3 2 2,2 -1 -0,5 1,8 

Počet zaměstnanců 13 16 20 33 41 

Tržby podniku (%)4 x 17,6 2,05 0,09 0,75 

Přidaná hodnota (%) x 15 2,9 0,03 1,56 

(Zpracováno dle: ČSÚ – Databáze Eurostatu, 2016a; AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 - 2014) 

                                                 
3 Procentní změna oproti přechozímu období, na obyvatele 
4 Tržby podniku i přidaná hodnota jsou počítány jako % změna oproti předcházejícímu období, na jednoho 

zaměstnance 
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Předpokládaná hodnota HDP pro rok 2015 vyplývá především z pozitivních vyhlídek 

na zbývající část roku 2015, které vedly ke zvýšení predikce reálného HDP až na 4,5 %. Pro rok 2016 

je ale predikované HDP na poloviční hodnotě, prozatím se pohybuje mezi 2,5 % a 2,7 %. Nejistota 

je především v měnové politice USA a zpomalování čínské ekonomiky. Vážnějším problémem je pak 

migrační krize, při níž prozatím nelze vyčíslit dopady na ekonomiku státu (ČSÚ – Databáze 

Eurostatu, 2016a). 

Do tabulky jsou k HDP přidány ještě dva mikroekonomické ukazatele přímo z podniku, a to 

celkové tržby a přidaná hodnota. Procenta uvedená v tabulce vyjadřují změnu mezi jednotlivými 

roky. Účelem přidání těchto hodnot bylo srovnat, jaký vliv má vývoj HDP na konkrétní podnik. 

Firma vznikla v roce 2010, tudíž první srovnání může být až v roce 2011. Tržby podniku 8 x 

převyšují růst celorepublikového HDP. Podnik při začátku svého podnikání měl sjednaných již 

mnoho zakázek a tak situace byla velice příznivá. HDP v roce 2010 poprvé rostlo od doby velké 

ekonomické krize, která začala v roce 2008. 

Stejně jako klesala hodnota růstu HDP, kdy se v letech 2012 a 2013 dostalo do záporných 

čísel, klesala i hodnota změny tržeb v podniku. Důležité je, že nikdy nedošlo k takovému poklesu, 

aby byla procentuální změna tržeb záporná. 

Všechny hodnoty jsou přepočítány na jednoho obyvatele, resp. zaměstnance, z důvodu možné 

srovnatelnosti těchto ukazatelů. 

Nezaměstnanost 

Tabulka 4Vývoj nezaměstnanosti v České republice 

  2010 2011 2012 2013 2014 

NEZAMĚSTNANOST (%) 3 2,7 3 3 2,7 

(Zpracováno dle: ČSÚ – Databáze Eurostatu, 2016b) 

Pro přehled nezaměstnanosti bylo využito celkové míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Doba 

trvání nezaměstnanosti je definována jako doba hledání práce nebo jako délka období uplynulého 

od posledního zaměstnání (pokud je toto období kratší než doba hledání práce) (ČSÚ – Databáze 

Eurostatu, 2016b) 

Výše uvedená nezaměstnanost není všeobecně pro podnik ohrožující. Při spolupráci 

s podnikem bylo zjištěno, že se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků (svářeče a 
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obsluhovače CNC strojů). Tato situace už pro podnik znamená určité riziko, a přesto jej nemůže 

nikterak ovlivnit svým chováním. Tato rizika vzniká v důsledku zvyšujícího se počtu absolventů 

vysokých škol a poklesu zájmu o dělnické profese. 

Daň z příjmu právnických osob 

V průběhu sledovaných let 2010 - 2015 zůstává sazba pro zdanění příjmů právnických osob 

na stále stejné úrovní 19 %. Lze tedy říci, že situace je stabilní. 

Všeobecně ale platí, že čím nižší sazba daně bude, tím lépe pro podniky. 

Sociálně-kulturní oblast 

Do sociálně-kulturní oblasti lze zahrnout počet obyvatel, jejich zvyšující se životní úroveň a 

s tím související dosahované vzdělání obyvatel daného státu. 

Dle Českého statistického úřadu (2015) se od roku 2010 do roku 2014 výrazně nezměnil počet 

obyvatel České republiky, neustále kolísá kolem 10,5 mil. obyvatel. Zvyšuje se ovšem životní úroveň 

obyvatelstva. To je znát především na zvyšujícím se počtu studentů vysokých škol, což je všeobecně 

známý fakt. Každý žák střední školy, který má alespoň průměrné studijní výsledky, se snaží dostat 

na vysokou školu. V důsledku tohoto trendu se v ČR snižuje počet manuálně pracujících, natož potom 

odborných kvalifikovaných pracovníků. 

U analyzované firmy bylo již v dřívějším šetření zjištěno, že se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, především svářečů a obsluhovačů CNC strojů. To má za 

následek snižující se odbornost ve firmě (Jančíková, K., 2015). 

Dle majitele společnosti pana Ing. Šebely (2015) není ve finančních možnostech společnosti, 

aby si sama vychovávala své zaměstnance, a proto je odkázána na veřejné vzdělávání v naší republice. 

Pokud tak ministerstvo nezačne více podporovat tuto oblast vzdělávání (střední odborná učiliště) 

může dojít k úplnému zmizení některých profesí na trhu práce.  

Technologická oblast 

V posledních letech se v rámci konkurenčního boje zvyšuje tlak na komplexní řízení jakosti 

produktů. To se odráží také ve standardech jakosti, tedy v ISO normách.  



34 

 

Dnešním standardem je vlastnění certifikátu ČSN EN ISO 9001, certifikát systému 

managementu kvality. AT Weldsteel, s. r. o. tento certifikát vlastní také. 

V budoucnu lze předpokládat, že vlivem vzrůstajícího konkurenčního boje a snahou neustále 

zvyšovat kvalitu produktů firem ve zpracovatelském průmyslu, bude nutné do firmy implementovat 

i další certifikáty ISO norem. 

3.2.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Tento model se zaměřuje na mikroprostředí a zkoumá jeho vliv na daný podnik. Důležité je 

sledovat oblast konkurence, a to jak stávající, tak i hrozbu nové konkurence vstupující do odvětví. 

S konkurencí pak úzce souvisí i substituty výrobků vybrané společnosti. A v neposlední řadě je velice 

důležité zaměřit se na vyjednávací sílu dodavatelů a odběratelů. 

Stávající konkurence 

Při hledání konkurenčních podniků bylo přihlédnuto především k výrobnímu programu 

společnosti, jímž je karosářská a zámečnická práce na zakázku. Podniky se stejným, či velice 

podobným předmětem podnikání, ohrožují analyzovaný podnik nejvíce. Dalším kritériem při hledání 

konkurence bylo sídlo a výrobní prostory podniků. 

Na základě těchto kritérií se jako přímý konkurenti jeví dva podniky, a to Dendera, a. s. a 

Majer – Kovo, s. r. o. 

DENDERA, a. s. 

Tato společnost vznikla v roce 2004 jako česká akciová společnost, jejímž cílem bylo 

uspokojovat potřeby především menších zákazníků v oblasti výroby komponentů z plechu. Mezi 

hlavní činnosti této firmy patří řezání laserem, CNC ohýbání, obrábění, svařování, povrchové úpravy 

a robotizované ohýbání (Dendera 2015). 

Tržby u společnosti Dendera, a. s. jsou 2,5x vyšší než u společnosti AT Weldsteel, s. r. o. 

Z přílohy účetní závěrky bylo zjištěno, že tato společnost obchoduje se zahraničím a to v nemalém 

rozsahu. Téměř 55 % jejích tržeb plyne z prodeje svých produktů v zahraničí.. Navíc má v České 

republice ještě 2 menší pobočky (Dendera 2013; 2014). 

Z účetní závěrky 2014 již údaj o prodeji do zahraniční nelze zjistit. Zůstává tedy otázkou, zda 

firma svého odběratele v zahraničí ztratila, či přestala tržby z prodeje výrobků rozdělovat 
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na tuzemské a zahraniční. Tržby z prodeje výrobků se ale v roce 2014 zvýšily téměř o 15 mil. Kč 

oproti roku 2013 (Dendera 2013; 2014). 

MAJER – KOVO, s. r. o. 

Tato společnost byla založena roku 2004 a sídlí v Brně. Jde o strojírenskou firmu 

s dlouholetými zkušenostmi s kompletním zpracováním plechů, výrobou svařenců a dílců 

pro elektromotory a generátory. Nejedná se o přímého konkurenta firmy, i přestože ve svém 

výrobním programu nabízejí svařence, výpalky (laserem), děrované plechy, apod. (Majer-kovo, 

2015). 

Na internetových stránkách justice.cz nemá tato firma zveřejněné aktuální účetní závěrky, 

a proto nebylo možné provést podrobnější srovnání s tímto konkurenčním podnikem. Na e-maily 

firma nereaguje. 

Je mezi konkurenty silný konkurenční boj? Existuje na trhu dominující konkurent? 

Mezi uvedenými firmami se nejedná o silný konkurenční boj, neboť každá z firem má svůj 

specifický výrobní program, který ji mírně odlišuje a přináší jí také odlišné zákazníky.  

Společnost AT Weldsteel, s. r. o. si zakládá na vysoce kvalitních přístrojích, na kterých 

zpracovává veškeré zakázky a na snaze vyjít každému zákazníkovi co nejvíce vstříc. 

Jelikož se jedná o zpracovatelský průmysl a poměrně specifický výrobní program, na trhu 

neexistuje žádný dominující konkurent, který by udával ceny produktů či diktoval jiné podmínky. 

Hrozba vstupu konkurence 

Jaké existují překážky pro vstup do daného průmyslu? Může se konkurence rapidně zvýšit? 

Pro nově vstupujícího konkurenta je hlavní překážkou finanční náročnost vstupu. Nový 

konkurent by si musel zajistit prostory, nakoupit CNC stroje a další příslušenství. Velkou překážkou 

by bylo také získání kvalifikovaných a odborných pracovníků, aby mohl konkurovat vysokou 

kvalitou své produkce.  

Nová konkurence samozřejmě na trh vstoupit může, nebude to ale v takové míře, aby bylo 

ohroženo fungování analyzované společnosti. 
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Hrozba substitutů 

Existuje pro danou produkci dostupný substitut? 

Z důvodu specifické výroby, která není autorovi příliš blízká, byla otázka substitutů řešena 

přímo s majitelem společnosti Ing. Aloisem Šebelou. Dle jeho slov tato produkce nemá přímý 

substitut.  

Vyjednávací síly dodavatelů 

Je vyjednávací pozice dodavatelů silná?  

Dodavatele tohoto podniku jsou rozděleni do dvou základních skupin. V té první skupině jsou 

dodavatelé výrobních zařízení a strojů, případně dodavatelé jednotlivých komponentů do těchto 

strojů. Jejich vyjednávací pozice není silná, neboť dodávky tohoto charakteru se provádí po odpisu 

současného zařízení a nahrazení strojů novými. 

Vyjednávací síly jsou pak vyšší u dodavatelů materiálu a kooperačních činností. Společnost 

mezi nimi nerozlišuje a celkový přehled nejvýznamnějších dodavatelů roku 2015 je tak následující: 

1. Tomáš Klíma   podíl na celkových dodávkách v objemu 19 % 

2. ELKOSI, spol. s. r. o.  podíl na celkových dodávkách v objemu 12 % 

3. NYPRO hutní prodej, a. s. podíl na celkových dodávkách v objemu 11 % 

4. Messer Technogas, s. r. o. podíl na celkových dodávkách v objemu 10 % 

5. RAVEN CZ, a. s.  podíl na celkových dodávkách v objemu 10 % 

6. WEST STEEL, s. r. o. podíl na celkových dodávkách v objemu 9 % 

7. TESKO STEEL, sp. Z o. o. podíl na celkových dodávkách v objemu 8 % 

8. STEEL PROFIL, s. r. o. podíl na celkových dodávkách v objemu 7 % 

9. Hájek Milan   podíl na celkových dodávkách v objemu 7 % 

10. ITALINOX, s. r. o.  podíl na celkových dodávkách v objemu 7 %  

(Zdroj: AT Weldsteel, 2015a) 

Největší vyjednávací sílu by mohl mít dodavatel Tomáš Klíma, který by v případě ukončení 

spolupráce mohl zapříčinit jisté problémy analyzované společnosti. Jelikož se ale jedná o společnost 

spolumajitele analyzované společnosti AT Weldsteel, s. r. o. nehrozí zde výrazné nebezpečí. Ostatní 

dodavatelé mají podíl okolo 10 %. Tímto se částečně rozkládá riziko významnosti určitého 
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dodavatele. Nikdo z nich tedy nemá výrazné postavení, které by ho opravňovalo diktovat si podmínky 

a zároveň je každý dodavatel nahraditelný. 

Vyjednávací síly odběratelů 

Je vyjednávací pozice odběratelů silná?  

Odběratelem neboli klientem, je vždy právnická osoba nebo živnostník. Mezi odběrateli se 

nevyskytují fyzické osoby, které by zakoupený produkt využívali pro soukromé účely. 

Následující žebříček zobrazuje nejvýznamnější odběratele společnosti v roce 2015. 

1. ABB, s. r. o.    procentuální podíl zákazníka na obratu 29,86 % 

2. Lasspektrum, s. r. o.   procentuální podíl zákazníka na obratu 13,39 % 

3. ISAN Radiátory, s. r. o.  procentuální podíl zákazníka na obratu 8,86 % 

4. Tomáš Klíma    procentuální podíl zákazníka na obratu 6,53 % 

5. BEGHELLI – ELPLAST, a. s. procentuální podíl zákazníka na obratu 5,62 % 

6. BUSE, s. r. o.    procentuální podíl zákazníka na obratu 4,24 % 

7. Ing. Ivo Herman, CSc.  procentuální podíl zákazníka na obratu 3,38 % 

8. WORKSTEEL, s. r. o.  procentuální podíl zákazníka na obratu 3,23 % 

9. K. A. Blöchliger AG   procentuální podíl zákazníka na obratu 2,94 % 

10. Ostatní odběratelé   procentuální podíl zákazníka na obratu 21,95 % 

(Zdroj: AT Weldsteel, 2015b) 

Z přehledu vyplývá, že největším odběratelem analyzovaného podniku je společnost 

ABB, s. r. o., která odebírá zakázky v celkovém objemu až 30 % z obratu společnosti.  

Z rozhovoru s účetní podniku R. Lackovou jasně vyplynulo, že tato firma si diktuje podmínky 

splatnosti faktur. Firma AT Weldsteel standardně poskytuje 14 – 30 denní splatnosti. Firma ABB má 

ale standardní splatnost faktur 90 dní a využívají také tzv. „balíčky faktur“, tzn. platí kvartálně 

všechny faktury. 
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3.3 Finanční analýza podniku 

V následujících podkapitolách bude zpracována zestručněná finanční analýza vybraného 

podniku AT Weldsteel, s. r. o. Bude zaměřena na hlavní ukazatele aktivity, likvidity a v závěru bude 

zpracován bankrotní model IN 05.  

Při pohledu na všechny analýzy je nutné mít na paměti, že podnik vznikl v květnu roku 2010, 

tedy za tento rok se jedná o analýzu 8 měsíců jejich podnikání. Proto pro první rok 2010 dojde 

k úpravě vzorců tak, aby to odpovídalo poměru 8 měsíců v roce. 

3.3.1 Stručný přehled hospodaření společnosti  

Nejdůležitější údaje o hospodaření společnosti za rok 2014 (AT Weldsteel, 2014):  

Tabulka 5 Hospodaření společnosti v roce 2014 

POLOŽKA ČÁSTKA (v tis. Kč) 

Celkové výnosy 40 687 

Celkové náklady 40 023 

Výsledek hospodaření 664 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 7 9425 

Vlastní kapitál 4 300 

Základní kapitál 200 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 

Dlouhodobé / krátkodobé pohledávky 0 / 7 507 

Dlouhodobé / krátkodobé závazky 3 277 / 15 593 

(Upraveno dle AT Weldsteel, Účetní závěrka, 2014) 

Na následujícím grafu je znázorněn vývoj celkových nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

společnosti v jednotlivých letech její existence. V prvním roce převyšují náklady společnosti, z čehož 

vyplývá, že i výsledek hospodaření je záporný. V průběhu let ale výnosy převyšují náklady, a tak se 

společnost dostává do kladných čísel. 

                                                 
5 Jelikož se jedná o výrobní podnik, objem celkových aktiv podniku je nízký. Jak již bylo zmíněno, společnost 

se na konci roku 2014 stěhovala do nových prostor. Tyto budovy a pozemky patří jednomu z majitelů společnosti a jsou 

zahrnuty do majetku jiné účetní jednotky. Společnost AT Weldsteel je tedy v pronájmu, platí měsíční nájemné, což 

ovlivňuje výši provozních nákladů a snižuje hodnotu celkových aktiv. Ve finanční analýze může mít tato skutečnost vliv 

na některé ukazatele a jejich hodnoty. 
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Graf 1 Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti v jednotlivých letech 

(Upraveno dle AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Mezi prvními dvěma roky podnikání vzrostly náklady o 349,69 %, zatímco výnosy vzrostly 

pouze o 278,91 %. I přesto, že náklady mezi roky 2010 – 2011 rostly rychleji než výnosy, se 

společnosti povedlo vytvořit v roce 2011 kladný výsledek hospodaření, který oproti roku 2010 vzrostl 

o 379 %. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen v provozní části, kdy se společnosti podařilo 

zvýšit objem výkonů, resp. přidanou hodnotu. V roce 2011 došlo také k odprodeji dlouhodobého 

majetku a materiálu. Nízký podíl na kladném výsledku hospodaření měly i tržby za prodej zboží. 

Mezi roky 2011 – 2012 již výnosy rostly rychleji než náklady, a konkrétně vzrostly o 40,84 %. 

Náklady mezi těmito obdobími vzrostly o 36 %. Výsledek hospodaření však v tomto roce zaznamenal 

výrazný skok, a to o 277,43 %. Výsledek hospodaření se z hodnoty 731 tis. Kč v roce 2011 zvýšil 

na 2 028 tis. Kč v roce 2012. Tento výrazný skok byl způsoben rostoucím objemem výkonů a 

prodejem dlouhodobého majetku a materiálu. Růst výnosových položek byl rychlejší než růst 

přidružené nákladové položky -  výkonová spotřeba.  

V průběhu let 2012 – 2013 se náklady zvýšily o 10,39 % a výnosy vzrostly o 6,05 %. 

Negativní vývoj zaznamenal výsledek hospodaření, u kterého došlo k poklesu o 44 %. Výsledek 

hospodaření poklesl na 933 tis. Kč. Pokles výsledku hospodaření v roce 2013 byl způsoben stagnující 

výškou tržeb a zvyšujícím se objemem osobních nákladů, což bylo důsledkem náboru nových 

zaměstnanců. Tento fakt je již podrobněji rozpracován v předcházející podkapitole. 

V posledním sledovaném meziročním období se náklady zvýšily o 29,2 % a výnosy se zvýšily 

o 27,54 %. Náklady tedy v tomto období rostly rychleji, což mělo za následek i snížení výsledku 

hospodaření o 29 %. Náklady rostly z důvodu zvýšení objemu dlouhodobých hmotných aktiv, resp. 
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zvýšení objemu odpisů. Dále se náklady zvýšily v důsledku přijímání nových zaměstnanců a objem 

osobních nákladů v roce 2014 vzrostl. Poslední příčinou zvýšení nákladů v roce 2014 bylo zahájení 

provozu ve Svitávce (pobočka firmy, která spadá pod vedení analyzované společnosti AT Weldsteel, 

s. r. o.) a vzniku nové nákladové položky – placení nájmu z těchto výrobních prostor a zvýšení počtu 

zaměstnanců. Výnosy v roce 2014 také rostly, nicméně pomalejším tempem, a proto došlo 

k optickému snížení výsledku hospodaření.  

3.3.2 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele jsou měřítkem schopnosti podniku zhodnotit vložené prostředky a dosahovat 

zisku.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tabulka 6 Rentabilita celkového kapitálu 

ROA 2010 2011 2012 2013 2014 

Zisk po zdanění -262 731 2 034 933 664 

Celková aktiva 4 198 6 414 9 645 11 294 23 170 

Rentabilita vloženého kapitálu -0,06 0,11 0,21 0,08 0,03 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 – 2014) 

V prvním roce podnikání firma generovala ztrátu, tudíž ukazatel je touto hodnotou ovlivněn. 

Po další 2 období se rentabilita pohybuje nad hranicí 10 %, což je známka pozitivního hospodaření a 

efektivity vloženého kapitálu. V toce 2013 došlo již k poklesu, nicméně je hodnota blízká hranici 

10 %. V posledním roce došlo k výraznému výkyvu, a to z důvodu stagnace výsledku hospodaření 

(dokonce mírný pokles) a výraznému nárůstu celkových aktiv, kdy podnik nakoupil 2 nové stroje. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka 7 Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE 2010 2011 2012 2013 2014 

Zisk po zdanění -262 731 2034 933 664 

Vlastní kapitál -62 670 2703 3636 4300 

Rentabilita vlastního kapitálu 4,23 1,09 0,75 0,26 0,15 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 – 2014) 
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V prvním roce je tento ukazatel zcela neadekvátní a nemá pro majitele podniku žádnou 

vypovídající schopnost. Jednak podnik generoval ztrátu, která se po převedení do rozvahy projevila 

zápornou hodnotou vlastního kapitálu. Další položkou byl totiž jen základní kapitál ve výši 

200 tis. Kč. 

Po další dvě období je tato hodnota příliš vysoká, neboť podnik zadržoval celý dosažený 

výsledek hospodaření v podniku, čímž opět došlo k ovlivnění hodnoty vlastního kapitálu. V roce 

2014 došlo opět k poklesu z důvodu zmíněného již u rentability celkového kapitálu. 

Jelikož podnik zadržuje zisk a není přerozdělován mezi společníky, jeví se investice do tohoto 

podniku jako bezpečná, neboť podnik dosahuje vysokých rentabilit vlastního kapitálu. 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Účelem těchto ukazatelů je zjistit, zda podnik s daným majetkem nakládá efektivně. Zda 

nedisponuje podnik zbytečně velkým množstvím aktiv, či naopak. Ukazatele jsou vyjádřeny buď 

ve formě obrátkovosti, nebo v počtu dní (tedy doby obratu). 

Obrat celkových aktiv 

Tabulka 8 Obrat celkových aktiv 

  20106 2011 2012 2013 2014 

Tržby (tis. Kč) 5 531 20 985 29 603 30 424 40 470 

Celková aktiva (tis. Kč) 4 198 6 414 9 647 11 294 23 170 

Obrat celkových aktiv (krát) 1,32 3,27 3,07 2,69 1,75 

Oborový průměr 1,15 1,16 1,18 1,45 1,18 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 - 2014; MPO 2016) 

Hodnota tohoto ukazatele v čase kolísá, přesto se většinou drží v doporučeném intervalu 1,5 

- 3. V letech 2011 a 2012 je hodnota mírně nad 3, což značí velice mírný nedostatek aktiv a stávající 

aktiva tak musí být využívána častěji. Není to však výrazný problém. 

V roce 2010, kdy společnost začínala podnikat, je vysoký stav aktiv vzhledem k dosahovaným 

výsledkům. Dá se ale říci, že tento nedostatek byl odstraněn hned v následujícím období. 

                                                 
6 Hodnota pro 8 měsíců podnikání – může dojít k mírnému zkreslení výsledku. 
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Poslední řádek tabulky představuje oborové průměry dle klasifikace CZ NACE (25 – Výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků). Vybraná společnost dosahuje hodnot vyšších, než jsou 

oborové průměry.  

Při bližší analýze účetních výkazů bylo zjištěno, že společnost prostory, ve kterých vyrábí, ani 

stroje nemá zařazené ve svém majetku, tedy není jejich přímým vlastníkem. Budovy získaly 

prostřednictvím smlouvy o pronájmu. Hodnota hmotného majetku v rozvaze tedy nevykazuje 

takovou výši, jako u ostatních firem vlastnící svoje výrobní prostory. I z tohoto důvodu se autor 

rozhodl neprovádět podrobnější analýzy obratu stálých aktiv, neboť výsledky by byly příliš zkreslené. 

Doba obratu zásob 

Tabulka 9 Doba obratu zásob 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Zásoby (tis. Kč) 509 442 1 231 1 951 4 052 

Tržby/360 (tis. Kč) 237 58 82 85 112 

Doba obratu zásob (dny) 22,09 7,58 14,97 23,09 36,04 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Doba obratu zásob vyjadřuje počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku, než dojde 

k jejich spotřebě. Správně by tyto hodnoty měly klesat, což by znamenalo, že podnik efektivně 

pracuje se svými zásobami. Tento ukazatel může být zkreslující především z toho důvodu, že zásoby 

zde jsou vnímány jako jeden celek. Konkrétní společnost ale rozděluje zásoby na rychloobrátkové 

(kovové pláty nutné pro výrobu, jejichž obrátka trvá v průměru týden) a na zásoby delšího charakteru.  

Doba obratu pohledávek 

Tabulka 10 Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé pohledávky 

(tis. Kč) 
1 780 3 617 5 445 7 463 7 507 

Tržby/360 (tis. Kč) 235 58 82 85 112 

Doba obratu krátkodobých 

pohledávek 
77,24 62,05 66,22 88,31 66,78 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

                                                 
7 Tržby jsou děleny pouze 240 dny, neboť v roce 2010 byl provoz zahájen až v květnu.  
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Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní, po které firma čeká na splacení pohledávek 

od svých odběratelů. Po celou dobu podnikání splatnost pohledávek trvá v průěmu 2 – 3 měsíce. 

I když se pohybujeme ve zpracovatelském průmyslu, kde je doba splatnosti vyšší, může to 

pro firmu znamenat hrozbu druhotné platební neschopnosti. Z příloh účetních závěrek je také zřejmé, 

že firma se potýká s velkým množství pohledávek po lhůtě splatnosti. V roce 2014 jsou objemy těchto 

pohledávek následující: 

 

 Graf 2 Objem pohledávek po lhůtě splatnosti ve zvolených kategoriích 

(Zpracováno dle AT Weldsteel, Účetní závěrka 2014) 

Doba obratu závazků 

Tabulka 11 Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

Tržby/360 (tis. Kč) 238 58 82 85 112 

Doba obratu krátkodobých závazků 73,33 51,88 42,59 52,90 138,71 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

V celkovém výhledu by měla být doba obratu pohledávek nižší než je doba obratu závazků, 

aby firma mohla financovat své závazky právě finančními prostředky, které získá od svých 

odběratelů. Toto základní pravidlo není dodrženo ani v jednom roce. Kumulací rostoucího objemu 

                                                 
8 Tržby jsou děleny pouze 240 dny, neboť v roce 2010 byl provoz zahájen až v květnu. 

1 530 000

920 000

301 000
74 000 41 000

do 30 dnů 30 - 90 dnů 90 - 180 dnů 180 - 360 dnů nad 360 dní

Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč
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pohledávek po lhůtě splatnosti se podnik dostává do druhotné platební neschopnosti, což se projevuje 

v roce 2014, kdy splatnost závazků je téměř 140 dní.  

Zvýšení doby obratu závazků v roce 2014 je zapříčiněno zahrnutím externího financování 

nových strojů prostřednictvím leasingové společnosti do této kategorie. Touto formou je financován 

nový výrobní stroj, který je financován i dotací (celková hodnota 12,5 mil. Kč). Jednorázově se tedy 

zvýšily krátkodobé pohledávky, zatímco tržby neměly tak rychlý růst. Je tedy důležité tyto hodnoty 

sledovat. 

Finanční páka 

Tabulka 12 Finanční páka 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva (tis. Kč) 4198 6414 9647 11294 23170 

Vlastní kapitál (tis. Kč) -62 670 2 698 3 636 4 300 

 Finanční páka -67,71 9,57 3,58 3,11 5,39 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Tento ukazatel říká, jak cizí zdroje financování zvyšují či snižují výnosnost vlastního kapitálu 

společnosti. Výnosnost je od roku 2012 poměrně nízká, proto by se podnik nemusel obávat zvýšení 

objemu cizích zdrojů financování, např. tvorbou rezerv. Ty by mohly sloužit i ke krytí závazků 

v případě, že odběratelé nehradí své závazky včas.  

SHRNUTÍ UKAZATELŮ AKTIVITY 

 

Graf 3 Srovnání doby obratu zásob, krátkodobých pohledávek a závazků 

 (Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 
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V celkovém grafickém přehledu je znázorněno, jak se od sebe rapidně liší doba splatnosti 

pohledávek a závazků. Jak již bylo zmíněno výše, z provedených analýz vyplynulo znepokojující 

zjištění, že splatnost závazků v roce 2014 činí téměř 140 dní. Důvody zvýšení této hodnoty jsou 

rozebrány podrobněji u příslušných výpočtů. 

3.3.4 Ukazatele likvidity9 

Tyto ukazatele představují, zda je firma solventní, tedy zda je v platební schopnosti a hradí 

své závazky.  Ukazatele likvidity mají 3 stupně, ale vždy se jedná o poměr toho, čím může firma 

platiti ku tomu, co musí firma uhradit. 

Běžná likvidita – likvidita III. stupně 

 Tabulka 13 Běžná likvidita 

Likvidita III. Stupně 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 2 629 4 657 7 483 9 933 15 030 

Krátkodobé cizí zdroje (tis. Kč) 1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

Běžná likvidita  1,56 1,54 2,14 2,22 0,96 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je mezi 1,6 – 2,5. Analyzovaná společnost má v letech 

2010 a 2011 tuto hodnotu velice nízko pod hranicí, ale nijak to neohrožovalo financování společnosti. 

V následujících letech 2012 a 2013 je dokonce nad hodnotou 2, což je pro firmu velmi pozitivní. 

Snížení hodnoty likvidity bylo způsobeno nárůstem krátkodobých cizích zdrojů ve společnosti.  

Po prozkoumání účetní závěrky a komunikací se zástupci firmy bylo zjištěno, že tato hodnota 

poklesla vlivem nárůstu dlouhodobého hmotného majetku: Firma nakoupila nové stroje v celkové 

hodnotě 12,5 mil. Kč, přičemž účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vzrostla pouze 

o 6,3 mil. Kč. Rozdílová hodnota byla hrazena z dotací, z čehož plyne, že nemůže být zahrnuta 

do hodnoty majetku určené pro odpisy. Jelikož se zvýšila celková aktiva firmy, muselo dojít 

ke zvýšení i celkových pasiv. Společnost tento nový majetek hradí formou externího financování 

leasingovou společností, která je zahrnuta v krátkodobých závazcích společnosti. Došlo tedy 

o viditelné zvýšení o 6,3 mil. Kč – hodnota tohoto ukazatele se dostala pod hranici 1. 

                                                 
9 Pokud by hodnoty vstupující do výpočtu pro likvidity v roce 2010 byly upraveny aritmetickým průměrem 

(původní hodnota / 8 * 12), poměrově by výsledná hodnota byla stejná. Proto byly použity data přímo z rozvahy 

v nezměněném tvaru. 
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Pohotová likvidita – likvidita II. stupně 

Tabulka 14 Pohotová likvidita 

Likvidita II. Stupně 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva – zásoby 

(tis. Kč) 
2 120 4 215 6 252 7 982 10 978 

Krátkodobé cizí zdroje 

(tis. Kč) 
1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

Pohotová likvidita 1,25 1,39 1,79 1,79 0,70 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Firma ve svém financování využívá spíše konzervativního přístupu, při němž jsou doporučené 

hodnoty této likvidity v rozmezí 1,1 – 1,5.  V letech 2012 a 2013 dosahuje firma nad hranici těchto 

doporučených hodnot, tedy nedrží příliš vysoké zásoby a je schopna uhradit své závazky. Rok 2014 

je výrazně ovlivněn vzrůstem krátkodobých cizích zdrojů. Důvod zvýšení byl podrobně popsán již u 

běžné likvidity, viz výše. 

Okamžitá likvidita – likvidita I. stupně 

Tabulka 15 Okamžitá likvidita 

Likvidita I. Stupně 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobý finanční 

majetek (tis. Kč) 
340 598 809 519 3 471 

Krátkodobé cizí zdroje 

(tis. Kč) 
1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

Okamžitá likvidita 0,20 0,20 0,23 0,12 0,22 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Doporučená hodnota této likvidity by měla dosahovat hodnoty 0,2. Ve všech sledovaných 

letech firma této hodnoty dosahuje, výjimkou je pouze rok 2013. Tam došlo k nárůstu krátkodobých 

závazků a poklesl také objem krátkodobých finančních prostředků. V následujícím roce je výsledek 

již v doporučené hodnotě, tedy se jednalo o krátkodobé vychýlení. 
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SHRNUTÍ UKAZATELŮ LIKVIDITY 

 

Graf 4 Srovnání hodnot ukazatelů likvidity 

 (Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

V celkovém shrnutí lze říci, že firma dosahuje téměř ve všech letech doporučených hodnot 

jednotlivých ukazatelů, případně se její dosažená hodnota liší jen mírně. Negativní ale pro firmu je, 

že od roku 2014 dochází k vychýlení těchto hodnot oproti standardům, a to v neprospěch firmy a 

snížení její platební schopnosti. 

Toto snížení platební schopnosti má příčinu především ve zvyšujícím se objemu pohledávek 

po lhůtě splatnosti. Firma se i nadále snaží hradit své závazky včas. Přesto je u některých závazků 

po splatnosti, což se snaží řešit např. zápočtem faktur. 

 

3.3.5 Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele, které budou v této podkapitole zkoumány, jsou čistý pracovní kapitál 

(ČPK), čisté peněžní prostředky (ČPP) a čistý peněžní majetek (ČPM). Vybrány jsou z toho důvodu, 

že firma vykazuje velký objem pohledávek po lhůtě splatnosti. Tedy snahou bude zjistit, zda si tvoří 

„finanční polštář“ pro krytí závazků. 

U výsledků jednotlivých ukazatelů je důležité mít na paměti, že výsledná hodnota roku 2010 

odpovídá 8 měsícům podnikání firmy. Výsledek tedy nelze srovnat s ostatními léty, nýbrž je nutné 

na něj pohlížet jako na finanční polštář pro daný rok podnikání, stejně jako ostatní roky. 
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Čistý peněžní kapitál (ČPK) 

Vychází se ze stejných veličin jako u běžné likvidity. 

Tabulka 16 Čistý peněžní kapitál 

ČPK 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 2 629 4 657 7 483 9 933 15 030 

Krátkodobé cizí zdroje (tis. Kč) 1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

ČPK (tis. Kč) 939 1 633 3 921 5 462 -563 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Z hodnot ČPK je zřejmé, že podnik si je vědom obtížnosti vymahatelnosti pohledávek po lhůtě 

splatnosti. Jelikož sám platí své závazky včas, tvoří si finanční polštář, a to hlavně na bankovním 

účtu. V roce 2014 došlo k poklesu hodnoty ukazatele. Z rozvahy 2014 lze vyčíst, že poklesla jednak 

hodnota zásob, ale také objem peněžních prostředků na bankovním účtu. 

Hodnota bankovního účtu (v rámci krátkodobého finančního majetku) v rozvaze je zkreslená, 

neboť se jedná o stavovou veličinu, tedy hodnota k 31. 12. Po bližším zkoumání bankovního účtu 

bylo zjištěno, že mnoho odběratelů platí své závazky (pro firmu pohledávky, často po lhůtě splatnosti) 

na konci účetního období.  

Čistý peněžní majetek 

Vychází se ze stejných veličin jako u pohotové likvidity. 

Tabulka 17 Čistý peněžní majetek 

ČPM 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva – zásoby (tis. Kč) 2 120 4 215 6 252 7 982 10 978 

Krátkodobé cizí zdroje (tis. Kč) 1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

ČPM (tis. Kč) 430 1 101 2 750 3 511 -4 615 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Vývoj je velice podobný vývoji čistého pracovního kapitálu. V roce 2014 ovlivňuje hodnotu 

navýšení objemu krátkodobých cizích zdrojů. Stále je to způsobeno jedním jevem, který ovlivňuje 

všechny ukazatele počítané pro rok 2014. 
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Čisté peněžní prostředky 

Vychází se ze stejných veličin jako u okamžité likvidity. 

Tabulka 18 Čisté peněžní prostředky 

ČPP 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobý finanční majetek (tis. Kč) 340 598 809 519 3 471 

Krátkodobé cizí zdroje (tis. Kč) 1 690 3 024 3 502 4 471 15 593 

ČPP (tis. Kč) -1 350 -2 426 -2 693 -3 952 -12 122 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Tento ukazatel je v práci uveden z důvodu celistvosti prováděných analýz. Pokud by měl mít 

zásadní význam pro management firmy, musel by být zpracován na základě podrobnějších informací 

přímo z podniku. Tento ukazatel může být nevědomky, či zcela záměrně upravován, a to časovým 

posunem plateb. Počítáno je totiž s hodnotou k 31. 12. daného roku. Všeobecně platí, že publikované 

účetní závěrky neposkytují dostatečné informace pro provádění analýz tohoto ukazatele. 

3.3.6 IN 05 

Model IN 05 je jeden z bankrotních modelů, který byl přizpůsoben podmínkám České 

republiky. Tento model ukazuje, zda podnik tvoří hodnotu pro své majitele a s jakou 

pravděpodobností může dojít k bankrotu analyzovaného podniku. 

Tabulka 19 Bankrotní model IN 05 

Index IN01 2011 2012 2013 2014 

0,13*X1 0,145 0,180 0,192 0,160 

0,04*X2 0 3,670 2,922 0,251 

3,97*X3 0,569 1,081 0,462 0,235 

0,21*X4 0,702 0,655 0,593 0,369 

0,09*X5 0,139 0,192 0,200 0,087 

Skóre 1,56 5,78 4,37 1,10 

Výsledek šedá zóna výborné výborné šedá zóna 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Rok 2010 nebyl zahrnut do bankrotního modelu z důvodu vzniku společnosti v květnu a 

nemožnosti tyto hodnoty srovnávat (výsledky pouze za 8 měsíců provozu). V roce 2011 se nachází 

firma v šedé zóně, nicméně hodnota je velice blízká hranici 1,6, od které se podnik nachází ve výborné 

finanční situaci. V následujících dvou letech dosahují výborných výsledků a k bankrotu se 

nepřibližují. Ke zhoršení finanční situace podniku a přiblížení se k bankrotu došlo v roce 2014. Toto 
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riziko bylo zjištěno již v předchozích analýzách. Pokud se firma nachází v „šedé zóně“ tvoří jen ze 

70 % hodnotu pro své majitele a z 50 % spěje k bankrotu. Proto je nutné přeorganizovat systém 

financování podniku s cílem zvýšit finanční stabilitu, zlepšit finanční zdraví a snížit finanční rizika. 

 

3.4 Proces vymáhání pohledávek ve firmě a identifikace rizik 

Tato podkapitola byla v diplomové práci zvolena z důvodu analýzy možných rizik v této 

oblasti. Firma vykazuje poměrně vysoké objemy pohledávek po lhůtě splatnosti. Je tedy její postup 

při jejich vymáhání v pořádku, či vykazuje nedostatky? 

3.4.1 Analýza pohledávek po lhůtě splatnosti 

Společnost se již od svého vzniku potýká s problémem vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Tento problém má několik příčin, mezi něž patří likvidace firem dlužníků, nedostatečný způsob 

vymáhání pohledávek analyzovanou firmou a důvěřivost vedení podniku AT Weldsteel vůči svým 

odběratelům. 

Vzhledem k velkému objemu těchto pohledávek a vzhledem k velikosti výsledku 

hospodaření, se podnik dostává do problému platební neschopnosti, a své závazky je nucen hradit 

z jiných zdrojů. 

Proto je nutné provést podrobnější rozbor těchto pohledávek, označit firmy, které mají největší 

problém s platební morálkou a následně v návrzích na zlepšení nalézt nejvhodnější řešení pro danou 

firmu, aby došlo ke snížení pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Tabulka 20 Vyjádření podílu pohledávek po lhůtě splatnosti  

ROK 
POHLEDÁVKY Z 

OBCHODNÍCH STYKŮ (Kč) 

POHLEDÁVKY 

PO LHŮTĚ 

SPLATNOSTI (Kč) 

PROCENTO POHLEDÁVEK 

PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 

2010 1 741 000 343 000 19,70% 

2011 3 617 000 1 389 000 38,40% 

2012 5 129 000 1 233 000 24,04% 

2013 7 463 000 2 342 000 31,38% 

2014 7 242 000 2 866 000 39,57% 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 
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V předchozí tabulce je vyjádřený objem pohledávek po lhůtě splatnosti v jednotlivých letech 

fungování podniku. Pro lepší názornost je přiložen níže graf, který vyjadřuje podíl neuhrazených 

pohledávek (po splatnosti) na celkovém objemu pohledávek z obchodního styku. 

 

 

Graf 5 Vývoj podílu pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách 

 (Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2010 - 2014) 

Z grafu je patrný vývoj pohledávek po splatnosti v jednotlivých letech. Již v prvním roce 

podnikání (2010) společnost na konci účetního období eviduje neuhrazené pohledávky, a to 

v celkovém objemu 343 000 Kč. Za rok 2010 společnost také vykázala ztrátu ve výši 262 000 Kč. 

Lze konstatovat, že společnost byla v zahajovací fázi podnikání, kdy výdaje jsou mnohem vyšší než 

tržby z prodejů, a celkově si společnost teprve snažila získat určitý podíl na trhu. 

V roce 2011 již neuhrazené pohledávky dosahují výše 1 389 000 Kč. Vzhledem k výsledku 

hospodaření, který byl ve výši 731 000 Kč, je tento objem vysoký. V roce 2012 dochází ke zlepšení. 

Objem pohledávek po lhůtě splatnosti se snižuje na 1 233 000 Kč a výsledek hospodaření roste na 

hodnotu 2 028 000 Kč.  

V roce 2013 dochází ke zhoršení platební morálky odběratelů a pohledávky po splatnosti se 

zvyšují na hodnotu 2 342 000 Kč. Tato hodnota je téměř 2,5x větší než dosažený výsledek 

hospodaření toho roku (933 000 Kč). Pro rok 2014 se objem pohledávek po splatnosti ještě zvýšil a 

dosahoval hodnoty 2 866 000 Kč. Výsledek hospodaření byl pouhých 664 000 Kč. 
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Z tohoto popisu je patrné, že pohledávky po lhůtě splatnosti jsou pro firmu ohrožující. 

Mnohdy překračují i hodnotu dosaženého výsledku hospodaření v daném roce. Proto bude provedena 

podrobnější analýza hodnot pohledávek i firem, jejichž platební morálka je nízká. 

3.4.2 Proces vymáhání pohledávek  

Proces vymáhání pohledávek v analyzované firmě AT Weldsteel se skládá z několika fází. 

V prvním měsíci po splatnosti zástupci firmy AT Weldsteel telefonicky zjišťují u odběratelů, proč 

nebyly uhrazeny faktury včas, jestli mají všechny faktury k proplacení. Během tohoto telefonátu se 

domlouvá náhradní termín splatnosti pohledávek, který je pak oběma stranám doručen ještě písemně. 

Pokud odběratel neuhradí ani v prvním měsíci po splatnosti, posílá zástupce firmy 

AT Weldsteel první upomínkoví dopis, a to mailem a následně také poštou (doporučeně). Tyto dopisy 

jsou generovány z účetního programu Pohoda. 

Pokud není pohledávka uhrazena ani po první upomínce, je ve 3. měsíci po splatnosti 

odesílána druhá upomínka, opět mailem a následně doporučeně poštou. Tato upomínka je opět 

generována z účetního programu Pohoda. 

V případě, že pohledávka ani poté není uhrazena, je odeslána poslední 3. upomínka, ve které 

je kladen velký důraz na nutnost uhradit závazek společnosti. I tato upomínka je doručena mailem 

i doporučeně poštou. V jednotlivých upomínkách je kladen důraz na slovosled, který má doložit a 

zdůraznit vážnost situace. 

V případě, že odběratel ani po těchto upomínkách neuhradil svůj závazek vůči společnosti AT 

Weldsteel, radí se zástupci firmy s jejich právníkem, jak postupovat dále. Majitelé společnosti mají 

averzi vůči soudním sporům a nevidí v tom řešení, neboť spory jsou dlouhodobé a soudní náklady 

značné. Pokud by ovšem neexistovala již jiná možnost, jak jednat s odběrateli o vypořádání 

pohledávky, byla by soudním řízením vymáhána pohledávka v hodnotě 50 000 Kč a vyšší. Současně 

by také musela existovat alespoň nějaká šance na úspěch v soudním sporu. 
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Obrázek 3 Rozhodovací strom - proces vymáhání pohledávky 

(Zpracováno dle: Šebela A., 2016a) 

3.4.3 Analýza rizik 

Celý proces vzniku a vymáhání pohledávky lze rozdělit do několika fází. Každá z nich pak 

nese řadu rizik, které zde budou popsány podrobněji. 
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1. Fáze – Výběr odběratele 

 Neznalost finanční situace odběratele. 

 Jedná se o nového odběratele, bez předchozích zkušeností (společnost nemá žádnou 

historii obchodování). 

 Nejedná se o český podnik. 

2. Fáze – Vznik pohledávky 

 Odběratel má silnou vyjednávací pozici – diktuje si podmínky týkající se splatnosti. 

 Pohledávka nebude odběratelem uhrazena v termínu splatnosti. 

 Vázání finančních prostředků v pohledávkách. 

3. Fáze – Vymáhání pohledávky po lhůtě splatnosti 

 Odběratel z neznámých důvodů nemá faktury. 

 Odběratel nereaguje na telefonáty připomínající prodlouženou splatnost faktury, 

následně ani na upomínky zaslané poštou a mailem. 

 Odběratel nezaplatí ani v dohodnuté nové době splatnosti. 

 Upomínky nejsou doručeny odběrateli. 

 Snížení hodnoty pohledávky vlivem inflace. 

 Snížení platební schopnosti a solventnosti společnosti AT Weldsteel. 

 Nutnost krytí závazků a provozu společnosti z vlastních zdrojů – nemožnost jejich 

zhodnocení investováním. 

 Odběratel neuhradí svůj závazek ani po všech upomínkách. 

 Nutnost účetně odepsat pohledávku a uhradit z vlastních zdrojů. 

U výše analyzovaných rizik je nutné vyčíslit jejich pravděpodobnost a dopad. K tomuto 

vyčíslení budou zvoleny jednotlivé stupnice. Pro vyčíslení pravděpodobnosti bude využit interval 

<1;5>, přičemž čím vyšší hodnota pravděpodobnosti se u jednotlivého rizika vyskytne, tím vyšší je 

pravděpodobnost vzniku daného rizika. U vyčíslení pravděpodobnosti autor vychází částečně 

ze znalosti podniku a vlastního uvážení. Pro vyčíslení dopadu daného rizika na celý projekt bude opět 

využit interval <1;5>. Opět platí, že čím vyšší číslo u daného rizika bude, tím větší je dopad na celý 

projekt. 

V následující tabulce jsou vyčísleny jednotlivé pravděpodobnosti a dopady rizik. 

Pro vyhodnocení byla využita PNH metoda popsána v teoretických východiscích práce. Názor 

hodnotitele je již zahrnut v číselném vyjádření pravděpodobnosti a dopadu rizika. 
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Tabulka 21 Přehled možných rizik při neuhrazení pohledávek odběratelem 

  
Riziko Scénář 

Pravděpodob

nost 
Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 
Neznalost finanční 

situace 

Neznám dostatečně fin. Situaci 

odběratele - zda bude schopen 

uhradit závazek 

4 1 4 

2 
Odběratel bez 

historie 

Nemám s odběratelem obchodní 

historii 
3 1 3 

3 
Odběratel není ryze 

český podnik 

Obtížné vymáhání pohledávek od 

zahraničních subjektů 
1 2 2 

4 
Silná vyjednávací 

pozice odběratele 

Může si určovat podmínky 

splatnosti, výši marže 
2 4 8 

5 

Neuhrazení 

pohledávky v 

termínu 

Vznikne pohledávka po splatnosti 3 5 15 

6 

Vázání finančních 

prostředků v 

pohledávkách 

Nutnost tvořit finanční polštáře 4 3 12 

7 
Odběratel ztratí 

faktury 

Prodloužení lhůty splatnosti, 

nutnost komunikace 
2 4 8 

8 Ignorace upomínek 
Odběratel nereaguje na upomínky 

a telefonáty 
2 5 10 

9 

Zneužití i nové 

lhůty splatnosti 

pohledávky 

Odběratel nezaplatí ani v nově 

stanovené lhůtě pro splatnost 
3 5 15 

10 
Upomínky nejsou 

doručeny odběrateli 
Odběratel může zneužít situace 1 4 4 

11 
Snížení hodnoty 

pohledávky 

Snížení vlivem inflace (u 

dlouhodobých pohledávek) 
3 3 9 

12 
Snížení solventnosti 

AT Weldsteel 

Nemůže hradit své závazky z 

inkasovaných pohledávek 
3 4 12 

13 

Nutnost vázání 

peněžních 

prostředků pro 

potřeby úhrady 

závazků 

Nemožnost zhodnocení 

prostředků, nutnost použití pro 

provozní záležitosti 

4 2 8 

14 

Neuhrazení 

pohledávky 

odběratelem 

Odběratel ignoruje upomínky a 

neuhradí závazek (v žádné době) 
4 5 20 

15 
Účetní odepsání 

pohledávky 
Úhrada z vlastních zdrojů 2 4 8 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z ohodnocení jednotlivých rizik je nyní vytvořena riziková mapa. Rizika jsou zde rozčleněna 

do tří základních kategorií – rizika běžná, závažná a kritická. 

 

     Obrázek 4 Mapa rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V předešlém obrázku jsou jednotlivá rizika rozdělena do 3 základních kategorií dle jejich 

hodnoty rizika, a to v intervalech: 

 Běžná rizika – hodnota rizika v intervalu <0;5> 

 Závažná rizika – hodnota rizika v intervalu <6;14> 

 Kritická rizika – hodnota rizika v intervalu <15;25> 

Běžná rizika jsou ta, která analyzovaný podnik běžné podstupuje. Neovlivňují výrazným 

způsobem, ani neohrožují chod společnosti, a lze se s nimi lehko vypořádat. 

Závažná rizika již mohou ovlivnit společnost. Je nutné tato rizika mít na paměti, vědět o nich 

ve chvíli, kdy je uzavírán obchod, a neustále kontrolovat jejich stav. 

Mezi kritická rizika jsou zařazena ta, která mohou mít silný vliv na podnik, a která mohou 

dokonce ovlivnit platební schopnost podniku vůči jeho dodavatelům. Je tedy nutné pro tato rizika 

navrhnout optimální opatření. Všechna opatření budou rozpracována v následující podkapitole a 

následně i v návrhové části této práce. 
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3.4.4 Návrh opatření pro snížení hodnoty rizika 

Tabulka 22 Návrh opatření jednotlivých rizik 

  
Riziko Návrh opatření Náklad 

Pravděpo

dobnost 
Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 
Neznalost finanční 

situace 

Prověření odběratele před 

uzavřením obchodu 

Na 

zaměstnance 
2 1 2 

2 
Odběratel bez 

historie 
Nelze navrhnout opatření 0 3 1 3 

3 
Odběratel není 

ryze český podnik 

Neuzavřít obchod se 

zahraničním podnikem 
Ušlý zisk 1 0 0 

4 
Silná vyjednávací 

pozice odběratele 
Nelze navrhnout opatření 0 2 4 8 

5 

Neuhrazení 

pohledávky v 

termínu 

Zavedení sankcí a úroků z 

prodlení 
Na účetní 2 4 8 

6 

Vázání finančních 

prostředků v 

pohledávkách 

Vyžadovat zálohy od 

odběratelů 
Na účetní 3 3 9 

7 
Odběratel ztratí 

faktury 

Preventivně odesílat před 

splatností faktury 
Na účetní 1 3 3 

8 Ignorace upomínek 
Jiná formulace upomínek, 

připomenutí sankcí 

Na 

finančního 

ředitele 

1 5 5 

9 

Zneužití i nové 

lhůty splatnosti 

pohledávky 

Nepřijímat žádné další 

zakázky od odběratele 
Ušlý zisk 3 4 12 

10 

Upomínky nejsou 

doručeny 

odběrateli 

Vyžádání podpisu, jiná 

forma doručení (kurýr) 

Na 

externistu 
1 3 3 

11 
Snížení hodnoty 

pohledávky 
Zkrácení lhůty splatnosti 0 2 2 4 

12 

Snížení 

solventnosti AT 

Weldsteel 

Tvorba finančních 

polštářů 

Náklady na 

vlastní 

kapitál 

2 3 6 

13 

Nutnost vázání 

peněžních 

prostředků pro 

potřeby úhrady 

závazků 

Tvorba rezerv 
Náklady na 

kapitál 
3 2 6 

14 

Neuhrazení 

pohledávky 

odběratelem 

Včasný odprodej 

faktoringové společnosti 
Diskont 3 4 12 

15 
Účetní odepsání 

pohledávky 

Odprodej před koncem 

lhůty splatnosti 
Diskont 1 3 3 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Určitou míru rizika podstupují téměř všechny podnikatelské subjekty. Je ale nutné, aby tato 

rizika výrazným způsobem neovlivnila finanční zdraví podniku, či dokonce nezapříčinila jeho pád.  

Opatření, která jsou navrhována, by měla vždy snížit původní hodnotu rizika. V opačném případě 

jsou neefektivní a zvyšují podniku pouze náklady. 

Čtvrtý sloupec předcházející tabulky definuje náklady na jednotlivá opatření. Pokud je jako 

náklad označen zaměstnanec či účetní, je tím míněna nutnost uhradit jim čas strávený nad tímto 

opatřením, tedy jejich mzdu. Náklady ušlé příležitosti nelze odborně definovat, neboť k tomu autor 

podrobně nezná data, velikosti zakázek a další důležité údaje. Jedná se pouze o definování oblasti, ve 

které by náklad vznikl. 

Náklady na kapitál vyjadřují většinou úroky, které by podnik získal, pokud by volné finanční 

prostředky investoval, a nemusel je vázat ve formě rezerv či finančních polštářů. Opět tento náklad 

nelze přesně vyčíslit. Diskont je hodnota, neboli rozdíl mezi účetní hodnotou pohledávky a její 

hodnotou při odprodeji faktoringové společnosti. Opět záleží na hodnotě pohledávky a zvolené formě 

faktoringu. 

 

 Graf 6 Hodnoty rizika před a po zavedení opatření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Efekt zavedení opatření je znázorněn v předcházejícím pavučinovém grafu. Z něj je patrné, 

že hodnoty rizik, které byly pro podnik kritické, se snížily se zavedeným opatřením. Je tedy žádoucí, 

tyto opatření zahrnout do podnikové strategie rozhodování o zakázkách a řešení pohledávek. Možnost 

jejich odprodeje stejně jako další možnosti budou podrobněji rozpracovány v návrhové části 

diplomové práce. 
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Výrazné snížení hodnoty rizika nenastalo u rizik 1, 2, 3, 4, 10 a 13. Některá rizika spadají 

do kategorie běžných a podnik je podstupuje dobrovolně. Hodnota rizika č. 9 se příliš nesnížila, ačkoli 

spadá do kategorie kritických rizik. Jedná se totiž o riziko, které podnik nemůžu příliš ovlivnit svým 

chováním.  

 

3.5 Aspekt global rating 

Jedná se o jednoduchý model hodnocení ratingu vybrané společnosti působícího 

na tuzemském trhu. Je totiž přesně zkonstruován pro české prostředí. 

Index zařazuje subjekt do jednoho z devíti bodů stupnice, která je velice podobná stupnicím 

používaných v zahraničí pro ratingové ocenění a skládá se ze součtu sedmi ukazatelů. Ohodnocení 

ratingu vybrané společnosti je zpracováno v tabulce na následující straně. 

Toto hodnocení ratingu bude použito nejen pro analyzovanou společnost 

AT Weldsteel, s. r. o., ale také pro její dva největší dlužníky – firmy FLAMEN, s. r.o. a TAURO, a. 

s. Zhodnocení je provedeno na základě dostupných dat z účetních závěrek jednotlivých společností 

pro rok 2014 (novější data nejsou k dispozici). 

Tabulka 23 Aspekt global rating vybraného podniku AT Weldsteel, s .r. o. 

UKAZATELE VZOREC 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel provozní 

marže 

(Provozní VH+odpisy)/Tržby za 

prodej výrobků a služeb 
0,06 0,11 0,06 0,07 

Ukazatel běžného 

ROE HV za běžné úč. Obd./VK 
1,08 0,75 0,26 0,15 

Ukazatel krytí 

odpisů (Provozní HV+odpisy)/ odpisy 
3,14 5,96 3,06 1,89 

Ukazatel 

krátkodobé likvidity 

finanční majetek + (kr. 

pohledávky * 0,7) / kr.závazky + 

kr. bankovní úvěry a výpomoci 

1,04 1,32 1,28 0,56 

Ukazatel vlastního 

financování Vlastní kapitál/Pasiva celkem 
0,12 0,28 0,32 0,19 

Ukazatel provozní 

rentability 

(Provozní HV + odpisy)/Aktiva 

celkem 
0,21 0,33 0,17 0,13 

Ukazatel využití 

aktiv 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb/Aktiva celkem 
3,26 3,07 2,69 1,75 

Aspekt global rating 8,91 11,82 7,85 4,73 

Rating AT Weldsteel, s. r. o. AAA AAA AA BB 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, Účetní závěrky, 2011 - 2014) 



60 

 

Podnik vznikl v květnu roku 2010, a proto nebyl tento rok zahrnut do ocenění ratingu. 

V následujících letech 2011 a 2012 ale podnik dosahuje výborných výsledků, a rating je ohodnocen 

na AAA. Podnik tedy v těchto letech hospodařil velmi dobře a blíží se označení „ideální podnik“. 

V roce 2013 dochází ke snížení hodnocení na AA. I toto hodnocení je pro podnik velmi dobré, 

jedná se o velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím. 

Bohužel v roce 2014 dochází ke značenému poklesu hodnocení, a to na BB. V tomto roce se 

řadí mezi průměrně hospodařící podniky a jeho finanční zdraví může mít značné rezervy. Celkový 

pokles v tomto roce je způsoben růstem hodnoty dlouhodobého majetku (nákupem nového stroje) a 

zvýšením krátkodobých závazků, neboť je stroj hrazen formou leasingu.  

Pro firmu bude velice důležité provést tuto analýzu i v následujících letech a zjistit, zda se 

podnik opět stabilizoval a zlepšil své finanční zdraví. 

Aspekt global rating je metoda, která stanovuje rating podniku jen na základě ukazatelů 

dostupných z finančních výkazů. Nejedná se tedy o komplexní zhodnocení ratingu vybrané 

společnosti, kde by muselo být zahrnuto i obecné a oborové okolí, makroukazatele a schopnost 

managementu řídit a vést tento podnik. 

Tabulka 24 Aspekt global rating pro vybrané firmy za rok 2014 

UKAZATELE VZOREC 
AT  

Weldsteel 
Flamen Tauro 

Ukazatel provozní marže 
(Provozní VH+odpisy)/Tržby za 

prodej výrobků a služeb 
0,07 0,24 0,03 

Ukazatel běžného ROE HV za běžné úč. Obd./VK 0,15 0,31 0,26 

Ukazatel krytí odpisů (Provozní HV+odpisy)/ odpisy 1,89 -19,59 3,25 

Ukazatel krátkodobé 

likvidity 

finanční majetek + (kr. 

pohledávky * 0,7) / kr.závazky + 

kr. bankovní úvěry a výpomoci 

0,56 0,13 0,55 

Ukazatel vlastního 

financování 
Vlastní kapitál/Pasiva celkem 0,19 -0,72 0,19 

Ukazatel provozní 

rentability 

(Provozní HV + odpisy)/Aktiva 

celkem 
0,13 -0,26 0,11 

Ukazatel využití aktiv 
Tržby za prodej výrobků a 

služeb/Aktiva celkem 
1,75 1,18 3,70 

Aspekt global rating 4,73 -18,71 8,09 

Ratingové ohodnocení firem BB C AA 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel - Účetní závěrka 2014, Flamen – Účetní závěrka 2014, Tauro – 

Účetní závěrka 2014) 
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Pro úplnost a přehlednost je zařazena ještě tabulka vývoje pohledávek po lhůtě splatnosti 

u těchto firem, které mají vůči analyzované společnosti AT Weldsteel. Následovat bude komentář 

k oběma těmto tabulkám – aspekt global rating a tohoto vývoje. 

Tabulka 25 Vývoj objemu pohledávek po lhůtě splatnosti 

Firma 

Pohledávky po 

splatnosti  

(celkový objem) 

Dluh v % k VH  

AT Weldsteel10 

k 

12/11/2015 

k 

31/12/2015 k 12/11/2015 k 31/12/2015 

Flamen 597 259,10 586 439,28 119,45% 117,29% 

Tauro 375 380,00 0 75,08% 0,00% 

(Zpracováno dle: AT Weldsteel, 2015c) 

V tabulce aspekt global rating vybraných společností je patrné, že dva největší „dlužníci“ 

společnosti mají naprosto odlišné hodnocení.  

Firma FLAMEN, s. r. o. má hodnocení C, což je velice slabé hodnocení výkonnosti podniku. 

Hodnota ukazatele krytí odpisů je záporná, což ovlivňuje celkové hodnocení ratingu společnosti. 

Po bližším zkoumání účetních závěrek této společnosti bylo zjištěno, že suma dlouhodobých a 

krátkodobých závazků společnosti k 31. 12. 2014 je 15 227 tis. Kč, zatímco suma pohledávek 

krátkodobých i dlouhodobých je 1 315 tis. Kč. Ztráta společnosti byla v roce 2013 4 591 tis. Kč a 

v roce 2014 činila 1 968 tis. Kč. I když se ztráta zmenšila, je patrné, že podnik má finanční problémy. 

Objem pohledávek po lhůtě splatnosti, které AT Weldsteel eviduje vůči této firmě, překračuje 

hodnotu 100 % objemu výsledku hospodaření společnosti AT Weldsteel v roce 2015. Platební 

morálka společnosti FLAMEN vůči firmě AT Weldsteel je tedy příliš nízká. Firmě AT Weldsteel se 

podařilo započíst z hodnoty dluhu přibližně 40 tis. Kč. Další spolupráci prozatím ukončili, tudíž je 

možné, že tyto pohledávky budou vymáhány soudní cestou. 

Druhá analyzovaná společnost je firma TAURO, a. s. Její ratingové hodnocení vyšlo AA, tedy 

by se mělo jednat o velmi dobře hospodařící podnik se silným finančním zdravím. Pro úplnost je 

právě nutné se podívat i na objemy pohledávek po lhůtě splatnosti, které eviduje AT Weldsteel vůči 

této firmě. Ještě v listopadu byl objem těchto pohledávek ve výši téměř 380 tis. Kč a ke konci roku 

je 0. Společnost Tauro tak hradí své závazky ke konci účetnímu období. Lze spekulovat, že i kvůli 

                                                 
10 Hodnoty dluhu v % jsou přepočítány na předběžný výsledek hospodaření za účetní období firmy AT Weldsteel, 

s. r. o. Účetní závěrka nebyla k datu odevzdání práce zpracována. Údaj je získán od majitele firmy. 
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úpravě její účetní závěrky za dané účetní období. Pro firmu AT Weldsteel je objem pohledávek vůči 

firmě Tauro značný.  

 

3.6 Celkové shrnutí analytické části 

V analytické části byl nejprve popsán podnik jako celek, jeho výrobní program, historie, 

organizační struktura. První důležitou analýzou, která byla provedena, bylo zhodnocení obecného a 

oborového okolí podniku. Z analýzy PEST nevyplynuly žádné výrazné hrozby pro podnik, ani nijak 

omezující podmínky pro její předmět podnikání. Jedná se o standardní podmínky, které musí splnit 

každý podnik, který chce podnikat v českém prostředí. 

Porterova analýza se zabývala zhodnocením konkurence a substitutů výroby. Vyplynulo, že 

podnik se nemusí obávat silné konkurence na trhu a určitou výhodou pro podnik může být i fakt, že 

neexistuje přímý substitut její produkce. 

Důležitou součástí praktické části diplomové práce je zjednodušená finanční analýza. 

Zjednodušená byla z toho důvodu, že práce je zaměřena na snížení finančních rizik podniku. Byly 

tedy spočítány ukazatele aktivity, likvidity, bankrotní model IN 05. Téměř u všech ukazatelů podnik 

dosahuje doporučených hodnot, výjimkou je pouze rok 2014, který je ovlivněn nákupem nového 

výrobního stroje a jeho financování formou leasingového úvěru je zařazeno do krátkodobých 

závazků. Z tohoto důvodu došlo k vychýlení hodnot negativním směrem. Po provedené analýze 

nebyly zjištěny žádné jiné výrazné nedostatky finančního zdraví podniku. Jako kladně hodnotící se 

jeví fakt, že podnik si je vědom těžké vymahatelnosti pohledávek po lhůtě splatnosti, a proto si tvoří 

finanční polštář, kterým kryje své závazky, aby zůstával solventní pro své dodavatele. 

Významnou oblastí je pak zhodnocení procesu vymáhání pohledávek a definování možných 

rizik. Bylo definováno 15 rizik, u kterých se díky navrženému opatření podařilo snížit výsledné 

hodnoty těchto rizik. Opatření nejsou nikterak náročná a podrobněji budou některá z nich 

rozpracována v návrhové části této práce. 

Pro úplnost zhodnocení podniku bylo provedeno i ratingové ohodnocení zjednodušeným 

modelem Aspect global rating, které bylo následně využito i pro hodnocení ratingu dvou 

nejvýznamnějších „dlužníků“ společnosti. Společnost AT Weldsteel vyšla s celkovým hodnocením 

AAA – AA v jednotlivých letech, výjimkou je opět rok 2014 – hodnocení BB. Vše je zapříčiněno 

výše uvedenými důvody.  
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Ratingové hodnocení u dlužníků je přesně opačné. Zatímco společnost Tauro má hodnocení 

AA a platí po lhůtě splatnosti (na konci účetního období vše najednou), společnost Flamen má 

hodnocení C a mají určité finanční problémy patrné z účetních závěrek. 

SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je celková analýza silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb. 

Pro tvorbu této analýzy je nutné nejprve provést analýzy obecného a oborového okolí. K analýze 

příležitostí a hrozeb (obecného okolí podniku) bylo využito Porterovy analýzy 5 sil a PEST analýzy. 

Ke zhodnocení silných a slabých stránek podniku byla provedena analýza oborového okolí a zkrácená 

finanční analýza. 

Po provedení všech těchto zhodnocení vyplynula následující SWOT analýza. Pro celkové 

vyhodnocení bylo každé položce přiřazeno bodové hodnocení. 1 znamená velmi špatný stav a 5 

znamená dobrý stav. Pro vyhodnocení jsou pak použity aritmetické průměry. 

Tabulka 26 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Rostoucí fáze cyklu podniku 4 
Silná vyjednávací pozice odběratele 

ABB, s.r.o. 
2 

Stabilita podniku 4 
Vychýlení hodnot finanční analýzy v 

roce 2014 negativním směrem 
3 

Nezatížení úvěry 4 Dlouhodobá splatnost závazků 2 

Rozložení rizika vyjednávacích 

pozic u dodavatelů 
3 

Vysoké objemy pohledávek po lhůtě 

splatnosti 
2 

Udržení likvidity 4 Možnost vzniku platební neschopnosti 3 

Tvorba finanční rezervy 5   

Celková průměrná hodnota 4 Celková průměrná hodnota 2,4 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Slabá konkurence 4 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 2 

Neexistence substitutů 4 Odchod klíčového odběratele 2 

Expanze na nové trhy 4 Zvýšení ceny výrobních komponentů 3 

Celková průměrná hodnota 3 Celková průměrná hodnota 2,33 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Provedená SWOT analýza byla zpracována na základě všech analýz z praktické části. Je tedy 

zaměřena především na finanční oblast podniku a případně i na celkový pohled trhu. Důležité je, že 

silné stránky i příležitosti převažují nad těmi slabými stránkami a hrozbami. Přesto není možné slabé 

stránky a hrozby přehlédnou. 

První slabou stránku (silná vyjednávací pozice společnosti ABB) není možné lehce odstranit. 

Pokud by společnost přestala dodávat této firmě, výrazně by ovlivnila celý chod společnosti. Celkový 

objem zakázek pro společnost ABB je téměř 30 % a zajišťuje hlavní pracovní náplň všech 

zaměstnanců. Ačkoli je ziskovost těchto zakázek nižší, je to klíčový zdroj tržeb podniku. Společnost 

ABB má také silnější pozici na trhu, čehož si je vědoma, a při vyjednávání toho značně využívá. Bude 

tedy nutné tuto slabou stránku vést v patrnosti a nedovolit společnosti ABB aby ještě více 

prodlužovala lhůty splatnosti pohledávek, než je nynějších 90 dnů. 

Druhá slabá stránka je vychýlení hodnot finanční analýzy podniku v roce 2014. Příčina byla 

v práci již několikrát zmíněna a zástupci podniku musí i nadále provádět finanční analýzy a sledovat 

ukazatele i příštích období. Pokud se hodnoty navrátí do doporučovaných hodnot, podnik získá opět 

finanční stabilitu. 

Další slabá stránka společnosti dlouhodobá splatnost závazků úzce souvisí s delší dobou 

inkasa pohledávek a vysokým objemem pohledávek po lhůtě splatnosti. Firma musí neustále tvořit 

finanční rezervy, což není jednoduché. Využívá k tomu vlastní zdroje, které jsou nákladnějším 

zdrojem financování. S touto dlouhodobou splatností závazků a pohledávek úzce souvisí i poslední 

slabá stránka, a to možnost vzniku druhotné platební neschopnosti firmy. V návrzích tedy budou 

hledána možná řešení pro tuto problematiku.  

U hrozeb je nutné se více zamyslet, zda není možné najít řešení, které by co nejvíce 

eliminovalo tyto hrozby. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je věc dlouhodobá a je spojena se 

situací v ČR, v oblasti vzdělávání mladistvých. Trend směřuje k vysokoškolskému vzdělání, a proto 

jedinou možností je spolupracovat s úřadem práce a získat dotace na vzdělávání zaměstnanců. Pak 

by si podnik mohl své kvalifikované odborníky vychovávat. 

Další velkou hrozbou společnosti je odchod klíčového odběratele. Tato hrozba by měla 

za následek snížení tržeb, a to až v rozsahu 30 %. I když si v současnosti odběratel diktuje podmínky 

splatnosti a jiné, je potřebné s ním udržovat dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Tato část práce bude zaměřena na zjištěné nedostatky v analytické části diplomové práce. 

Návrhy zde uvedené by měly sloužit ke zlepšení finančního zdraví podniku, větší efektivnosti 

vložených peněžních prostředků a případnému uvolnění peněžních prostředků pro investice podniku.  

Návrhy vycházejí především ze souhrnné SWOT analýzy, která byla provedena na konci 

analytické části. Tato analýza shrnula zjištěné silné a slabé stránky společnosti, dále pak její 

příležitosti a hrozby. Návrhy budou směřovat především na odstranění slabých stránek, neboť hrozby 

vycházejí z tržního a obecného okolí podniku, tedy nelze je přímo ovlivnit. 

Jednotlivé návrhy mohou být inspirací pro ředitele společnosti. Jejich zavedení může pomoci 

zlepšit finanční zdraví podniku a zároveň celý podnik stabilizovat. 

Hlavním zjištěným nedostatkem u vybraného podniku je vysoký objem pohledávek po lhůtě 

splatnosti. V návaznosti na tento hlavní problém se firma potýká s dlouhodobou splatností svých 

závazků vůči dodavatelům a existuje hrozba vzniku druhotné platební neschopnosti. 

Návrhy na zlepšení výše uvedených nedostatků budou tvořit celkový koncept, který 

v několika krocích by měl přispět ke zlepšení finanční situace podniku: 

1) Inkaso pohledávek před lhůtou jejich splatnosti formou faktoringu či aukcí pohledávek. 

2) Získání peněžních prostředků z pohledávek a uhradit s nimi závazky společnosti. 

a. Sníží se doba splatnosti závazků. 

b. Uvolní se vázané finanční prostředky na krytí závazků (sníží se hodnota finančních 

polštářů – čistý pracovní kapitál). 

3) Volné peněžní prostředky vhodně investovat: 

a. ve formě obnovovacích investicí, 

b. a tím celkově zvyšovat hodnotu podniku. 
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4.1 Inkaso pohledávek před lhůtou splatnosti 

Analyzovaná firma se potýká s problémem vysokého objemu pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Jakmile se pohledávka přehoupne přes svoji lhůtu splatnosti, těžko se vymáhá její celá výše. Firma 

vůči svým dlužníkům má vymezený postup při vymáhání těchto pohledávek, nicméně jeho vhodnost 

a efektivita je diskutabilní. 

Použít úroky z prodlení či sankce je jedna z možností (také využívaná), na druhou stranu 

pokud je problém inkasovat od dlužníků nominální výši pohledávky, tyto náklady navíc pouze 

„přilévají olej do ohně“. 

Autor práce tedy navrhuje majitelům podniku odprodat pohledávky ještě v době jejich 

splatnosti. Nejčastější možnosti tohoto odprodeje je faktoringová forma či aukce pohledávek. Obě 

varianty budou níže podrobněji popsány. 

Další možností, jak inkasovat pohledávky (nebo jejich část) před lhůtou splatnosti je 

poskytnutí skonta, nebo li slevy při okamžitém uhrazení zálohy ze zakázky. Na konci této podkapitoly 

bude i tato možnost rozepsána. 

4.1.1 Faktoring 

Faktoring je forma odkupu pohledávek faktoringovou společností. Klient se ve smluvním 

vztahu zavazuje k tomu, že bude postupně všechny pohledávky postupovat faktoringové společnosti. 

Ta na oplátku poskytne klientovi finanční prostředky ve výši odpovídající poměrné části 

z pohledávky, která je stanovena smluvně. Jedná se tedy o dlouhodobou spolupráci, nikoli 

o jednorázový vztah (ČLFA, 2016). 

Pro firmu by tedy bylo nejvýhodnější sjednat faktoring na ty typy pohledávek, které plynou 

od dlouhodobých odběratelů, jako je například ABB či Lasspektrum. 

Důvody, proč je firmě navrhováno faktoringové postoupení pohledávek: 

 odběratelé požadují dlouhou splatnost faktur, 

 odběratelé platí po lhůtě splatnosti, 

 existuje nesoulad mezi inkasem pohledávek a lhůtou splatnosti závazků, 

  firma chce eliminovat riziko vzniku špatných pohledávek (při vzniku pohledávky od nového 

neznámého odběratele), 
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 firma si chce zajistit dostatek peněžních prostředků pro provozní záležitosti bez zatížení jejího 

majetku. 

 Na českém trhu se vyskytuje několik institucí, které poskytují faktoring i pro malé a střední 

podnikatele. Organizace zabývající se faktoringem jsou: 

 Bibby Financial Services, a. s. 

 ČSOB Factoring, a. s., 

 Factoring České spořitelny, a. s., 

 Factoring KB, a. s., 

 UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a. s., a další. 

Při faktoringu je z pohledu faktoringových společností posuzován klient, který jim chce 

pohledávku postoupit. V tomto případě by posuzovanou firmou byla analyzovaná společnost 

AT Weldsteel, s. r. o. 

U některých výše zmíněných faktoringových společností by tímto posouzením firma neprošla. 

Je posuzován celkový roční obraz klienta (v rozmezí 20 – 50 mil. Kč / rok), výše postoupených 

pohledávek, jejich splatnost a počet odběratelů (ČLFA, 2016). 

Pro firmu je toto pouze doplňujícím návrhem. V případě, že by zástupci firmy chtěli využít 

možnosti faktoringu, museli by jednat přímo s faktoringovou společností. Ta by na základě přesných 

údajů z účetních závěrek a dalšího jednání posoudila, zda pohledávky od společnosti převezme. 

Je také důležité si uvědomit, že faktoring existuje ve dvou formách, a to jako bezregresní (bez 

zpětného postihu) a regresní (se zpětným postihem). V případě, že dlužník neuhradí závazek, riziko 

na sebe v regresní formě přebírá opět klient (firma AT Weldsteel, s. r. o.). 

Nákladem faktoringu pro firmu postupující pohledávky je faktoringový poplatek, který je 

stanovený procentem z nominální hodnoty pohledávky (přibližně 1,5 %), a úroky, které se pohybují 

na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami za kontokorentní úvěry (dle webu České spořitelny 

činí úrok z kontokorentního úvěru 18,9 % p.a.). Celkové náklady pro firmu AT Weldsteel tak jsou 

na úrovni přibližně 20 % (ČLFA, 2016). 
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4.1.2 investAukce 

Následující podkapitola je inspirována osobním setkáním se zástupkyní firmy 

investAukce, s. r. o., paní Saxunovou a internetovými stránkami www.investaukce.cz. Z těchto 

zdrojů byly využity informace pro tuto kapitolu. 

Analyzovaná firma se řadí mezi malé podniky (tzn., že její obrat ročně nepřesáhne 10 mil. 

Eur). Z tohoto pohledu nemusí být pro faktoringové společnosti dostatečně bonitní. Jedná se o složitý 

proces posuzování klienta, který nemá jasný konec, tedy odkup pohledávek. 

Proto se autorovi práce jeví jako nejlepší návrh pro firmu právě investiční aukce, kde je 

posuzována bonita dlužníka firmy AT Weldsteel (pro představu třeba firma ABB, s. r. o.). 

Hlavní myšlenka investiční aukcí vychází ze stejné podstaty jako faktoring, tedy ulehčit 

malým a středním podnikům jejich financování cash flow. Hlavním rozdílem ale mezi faktoringem a 

aukcí je ten, že při aukci se dělí balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek. 

Investiční aukce fungují na principu solidarity. Na jedné straně stojí firmy, které potřebují 

zlepšit svoje aktuální cash flow, a proto nabízejí k aukci pohledávky, které mají vůči svým 

odběratelům. Na straně druhé stojí firmy, které mají aktuálně přebytečně cash flow, chtějí zhodnotit 

své volné peněžní prostředky, a současně rádi pomůžou firmám s financováním. 

Vazby mezi těmito dvěma stranami nejsou žádné, vše zajišťuje společnost investAukce. 

Dražit takové pohledávky se můžou, jestliže jejich doba splatnosti je 30 – 90 dní před 

splatností. Dlužníkem v tomto případě musí být velká a bonitní firma. Společnost dražbou získá 

peněžní prostředky, investor získává úrok okolo 6 - 18 % p. a. Výhodou oproti bankovnímu 

faktoringu je to, že pohledávky jsou zde rozděleny na menší obchodovatelné jednotky a investor se 

tak nemusí zavazovat k dlouhodobému financování jedné společnosti. Investor tedy do aukce může 

přijít již s poměrně nízkým kapitálem od 100 000 Kč. 

Faktury obchodovatelné prostřednictvím investAukce musí být za bonitním a velkým 

odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje i bonitu pohledávky. Převedeno 

na konkrétní podnik, předány do aukce by mohly být pohledávky vůči společnosti ABB, s. r. o., která 

si diktuje splatnost až 90 dní. Přitom je velkým odběratelem, její pohledávky činí až 30 % celkového 

obratu firmy.  

http://www.investaukce.cz/
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Tabulka 27 Zhodnocení vhodnosti dlužníka ABB, s. r. o. 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ 

ODBĚRATELE 

SPLŇUJE ABB? 

Dlužník s ratingem A dle ratingové společnosti 

Bisnode ČR,a.s. 

Předpoklad: ANO 

Obrat nad 100 mil. Kč ANO (za rok 2014) 

Průhledná vlastnická struktura ANO 

Sídlo na území Evropské unie ANO 

Splatnost závazků není delší než 90 dní ANO 

Dlužník neplatí závazky déle než 15 dní po 

splatnosti 

ANO 

Čistý insolvenční rejstřík ANO 

Závazky dlužníka nepřesahují aktiva ANO 

(Zpracováno dle Klub investorů, 2014; ABB, s. r. o. – Účetní závěrka 2014) 

 

POSTUP AUKCE POHLEDÁVEK PRO FIRMU AT WELDSTEEL, s. r. o. 

Postup je zpracován dle investAukce, 2016. 

Pokud se firma rozhodne odprodat své pohledávky do aukce, je tedy nejprve hodnocena bonita 

jejich odběratele/dlužníka. Prozatím jediný dlužník firmy AT Weldsteel, který splňuje podmínky 

bonity, je odběratel ABB. Její pohledávky tvoří až 30 % obratu společnosti AT Weldsteel a jsou 

v nich tedy vázány nemalé finanční prostředky. Přitom splatnost těchto faktur je až 90 dní. Firma 

AT Weldsteel musí hradit své závazky z peněžních polštářů (čistého pracovního kapitálu). Tímto 

odkupem by si uvolnila peněžní prostředky, uhradila své závazky, a volné peníze by mohla investovat 

a zhodnotit. 

Aukce probíhají holandským způsobem, tedy je určena nejvyšší úroková míra zhodnocení a 

následně investoři snižují tuto úrokovou míru až na minimální přijatelnou hranici.  

Jakmile je pohledávka vložena do aukce, firma, která ji postoupila (AT Weldsteel), získává 

ihned 75 % nominální hodnoty pohledávky. Tato výše je určena maximální výší pojištění pohledávky. 

Tato část ihned volného cash flow pomůže podniku k úhradě jejich závazků a dalších provozních 

záležitostí. 

Po uzavření aukce (obvykle trvá 27 – 72 hodin) se investor smluvně dohodne s postupitelem 

pohledávky (firma AT Weldsteel) na smluvních podmínkách financování.  

 

https://www.investaukce.cz/jak_to_funguje
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Jakmile odběratel (firma ABB) zaplatí fakturu, dochází k vypořádání: 

 Investorovi je po úhradě faktury přeposlána celá investovaná částka + úrokové zhodnocení. 

 Postupiteli (AT Weldsteel) je na účet poslána zbylá výše pohledávky, která je snížená 

o administrativní poplatky a určitý diskont (procento, které získává investor z pohledávky). 

Tímto je celá transakce uzavřena a v případě spokojenosti všech stran může firma 

AT Weldsteel postoupit další pohledávky a uvolňovat své cash flow. 

 

ŘEŠENÍ RIZIKA SPOJENÉHO S NEUHRAZENÍM POHLEDÁVKY DLUŽNÍKEM 

Je nutné mít na paměti, že celý proces provázejí i určitá rizika. Nejvýznamnější z nich je 

neuhrazení pohledávky dlužníkem (např. firma ABB). 

Proces řešení je dle (investAukce, 2016) rozdělen do několika kroků: 

 Prvních 60 dnů po splatnosti firma investAukce komunikuje především s dlužníkem (ABB) a 

klientem aukce (AT Weldsteel), a snaží se tuto situaci co nejdříve vyřešit. 

 Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel do 60 dnů po splatnosti nezaplatí, firma 

investAukce přistupuje k přihlášení k pojistnému plnění. 

 V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí pohledávky, tzv. regresní 

faktoring. Financovaná částka je pak vymáhána po klientovi (AT Weldsteel). 

 V případě nesrovnalostí rozhoduje rozhodčí soud. 

 

CELÝ PROCES V JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH (INVESTAUKCE, 2016) 

1) Firma AT Weldsteel dodá zboží firmě ABB proti faktuře. 

2) Firma AT Weldsteel osloví společnost investAukce k profinancování faktury formou aukce. 

3) Společnost investAukce provede vlastní zhodnocení bonity dlužníka – firmy ABB. 

4) Pokud splní podmínky bonity, je pohledávka nabídnuta firmou investAukce k profinancování 

skupině investorů. 

5) Jednotliví investoři se přihlásí do aukce, která probíhá holandským stylem, a předbíhají se 

navzájem ve snižování úrokových sazeb z původní vyvolávací úrokové sazby. 

6) Investor, který nabídne v aukci nejlepší podmínky financování, vyhrává. 

https://www.investaukce.cz/jak_to_funguje
https://www.investaukce.cz/jak_to_funguje
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7) Po skončení aukce a po podpisu smlouvy pošle firma investAukce financování na účet klienta 

(AT Weldsteel) ve výši 75 % nominální hodnoty pohledávky. 

8) Klient (AT Weldsteel) udržuje vztah se svým odběratelem (ABB) a stará se o včasnou úhradu 

faktury. 

9) Odběratel zaplatí dle smluvních podmínek v době splatnosti. 

10) Po přijetí platby od odběratele na účet firmy investAukce je vrácena profinancovaná částka 

včetně úroku investorovi. 

11) Klientovi (AT Weldsteel) je zaslána zbylá výše pohledávky snížená o financování, úrok pro 

investora a poplatky firmě investAukce. 

 

VÝHODY POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK DO AUKCÍ: 

 Relativně nízké náklady na odprodej pohledávek pro firmu AT Weldsteel, s. r. o. 

 Okamžité inkaso peněžních prostředků ve výši 75 % nominální hodnoty pohledávky. 

 Hodnotí se bonita dlužníka, v tomto případě společnost ABB, s. r. o. 

 Možnost postoupit i více pohledávek najednou a vytvořit tzv. balíček pohledávek. 

 Provede se podrobná analýza bonity dlužníka (ABB) než jsou pohledávky aukční společnosti 

odkoupeny. 

 Aukční společnost je pojištěna pro případ neuhrazení závazků, tedy k regresní formě se 

přistupuje jen výjimečně. 

 Široké spektrum investorů, velice nízké riziko nekonání se aukce. 

4.1.3 Poskytnutí skonta 

Skonto je sleva či srážka, která je poskytována obvykle při hotovostním placení nebo 

při splacení pohledávky před lhůtou její splatnosti. Tedy v případě, že odběratel uhradí zakázku 

při převzetí zboží či v nejbližší době, je mu poskytnuta sleva v jednotkách procent. 

Jestliže by firma AT Weldsteel chtěla poskytovat tuto výhodu, je nutné rozdělit odběratele 

alespoň na 2 skupiny – ty, u kterých již znají nějakou historii splácení a úplně noví odběratelé. 

Důležité je také provést analýzu výnosnosti (výši marže) jednotlivých zakázek. Následující 

informace jsou získány z rozhovoru s majitelem společnosti (Šebela A, 2016b): 
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 Významný odběratel ABB, s. r. o. – v závislosti na jejich silné vyjednávací pozici vyžadují 

předložení přesných cenových kalkulací (rozdělení na nákladové položky, marži, atd). Tím 

upevňují ještě více svoji vyjednávací pozici. Spolupráce z jejich strany je tedy přípustná 

u marží ve výši asi 2 – 3 %. Výnosnost pro firmu AT Weldsteel je tedy velice nízká, nicméně 

spolupracují s touto firmou z důvodu zajištění práce pro své zaměstnance a udržení chodu 

společnosti. 

 Ostatní odběratelé – při první cenové nabídce zakázky je zpracovaná cenová kalkulace se 

započtenou marží asi 12 % (výše se odvíjí od oboru). Dalším vyjednáváním se postupně marže 

snižuje ke konečné výši 5 – 7 %. Teprve tímto snížením dojde i ke snížení celkové ceny 

zakázky a odběratel přistupuje na tyto cenové podmínky. 

Jak je patrné z předchozího textu, skonto není vhodný nástroj pro analyzovaný podnik. 

U společnosti ABB je nejvhodnější variantou odprodej pohledávek do aukcí, u ostatních odběratelů 

by poskytnutí skonta znamenalo snížení marže na minimum. 

Aby odběratel přistoupil na zaplacení hotově či do týdne, aby mu bylo skonto poskytnuto, 

musela by tato sleva činit z pohledu autora asi 5 %. V takovémto případě bude ziskovost nových 

zakázek nulová a zakázky pokryjí sotva náklady. 

Pokud by přesto firma chtěla přistoupit k této možnosti, pak ideálním řešením je nabízení 

skonta pro nové odběratele, s nimiž nemá žádné zkušenosti. Neví tedy, zda budou hradit své závazky 

včas, zda jsou dostatečně bonitní, atd. V tomto případě je efektivnější eliminovat riziko neuhrazení 

celé výše pohledávky, a přijít raději o výši marže. 

Noví zákazníci firmy se podílejí na celkovém počtu asi 16 %. Pokud by všem bylo navrženo 

skonto, pak ve všech těchto případech přijde firma o marži. 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ TĚCHTO NÁVRHŮ 

Pro sumarizaci výsledků je proveden přehled, co provést s jednotlivými pohledávkami 

různých odběratelů. 

Pro pohledávky vůči firmě ABB navrhuje autor odprodej aukční společnosti. Ihned získá 75 % 

nominální hodnoty pohledávky a po odkoupení investorem získá zbylou výši sníženou přibližně 

o 2 %. Celkově tak inkasuje 95 – 97 % nominální hodnoty. V tomto případě sice přijde o marži, která 
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je ve výši 2 – 3 %, nicméně firma AT Weldsteel získá ihned peněžní prostředky, kterými může uhradit 

své závazky a vložit je do společnosti ve formě investic. Nemusí tak do  společnosti vkládat své volné 

peněžní prostředky ve formě peněžních polštářů. 

U nových zákazníků, u nichž nezná historii a jejich solventnost, může použít skonto ve výši 

3 – 5 %. Přijde sice opět o marži, nicméně eliminuje riziko neuhrazení pohledávek. 

U stálých klientů ponechat financování zakázek ve stávající formě.  

Z doposud napsaného je patrné, že autor navrhuje prozatím takové změny, které sníží ještě 

více zisk firmy. Hlavní myšlenkou tohoto konceptu je provázanost s dalšími kroky návrhů. Tím, že 

společnost AT Weldsteel uvolní své peněžní prostředky vázané v pohledávkách, bude moci hradit 

své závazky včas a ještě zůstanou peněžní prostředky pro nákup nových strojů. Jednotlivými 

inovacemi může potenciálně dojít ke snížení nákladů na výrobu zakázek. Pokud si firma i nadále 

obhájí stejné ceny zakázek (či se jí podaří vyjednat mírné zvýšení ceny), tak začne tvořit větší 

ziskovou marži. A tím pak bude generovat i větší zisk. 

 

4.2 Optimalizace úhrady závazků ze získaných finančních prostředků 

Tento modelový příklad je uveden ke konci účetního období, tedy ke konci běžného 

kalendářního roku. Pokud z analýz odběratelů vyplynulo, že zakázky pro firmu ABB tvoří až 30 % 

ročního obratu firmy, lze vyčíslit, že celková hodnota objemu pohledávek vůči firmě ABB ke konci 

roku činí přibližně 12,2 mil. Kč. 

Pokud se firma AT Weldsteel rozhodne odprodat tento objem pohledávek skrze investAukce, 

budou pohledávky rozděleny na menší obchodovatelné jednotky a budou proinvestovány. Průměrná 

„ztráta“ nominální hodnoty pohledávky se pohybuje kolem 2 %. V těchto procentech je zahrnuta 

odměna investorovi (úrok) a poplatky pro zprostředkovatele (investAukce). Z tohoto objemu 

pohledávek by tedy společnost mohla inkasovat 11,96 mil. Kč. O tuto hodnotu by se jí v rozvaze 

snížila hodnota pohledávek z obchodních vztahů, a mohla by se zvýšit hodnota bankovního účtu. 

Pokud by se firma AT Weldsteel rozhodla provést tento odprodej pohledávek ke konci roku, 

zajistila by si dostatečné cash flow do dalšího účetního období. Z navýšené částky na bankovním účtu 

by zafinancovala své závazky. Zůstaly by také jistě prostředky pro investice a tím zvýšení hodnoty 

podniku a získání vyšší konkurenceschopnosti. 
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Největší výhodou postoupení pohledávek do aukce je návaznost 3 kroků: 

1) Inkaso pohledávek před lhůtou jejich splatnosti, a to poměrně bezpečnou formou odprodeje. 

2) Eliminace rizika vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti (u společnosti ABB). 

3) Snížení doby splatnosti závazků. 

Zda by firma mohla odprodat i pohledávky jiných odběratelů by bylo zjištěno hloubkovou 

analýzou bonity odběratele. K této analýze ale autor nemá dostatečné informace. 

Jaký dopad by mělo postoupení pohledávek na dobu obratu pohledávek a závazků? 

Dle provedené analýzy doby obratu pohledávek bylo zjištěno, že k 31. 12. 2014 byla doba 

obratu 66,78 dne. Tedy firma AT Weldsteel čekala na inkaso pohledávek průměrně 67 dní. Tato 

hodnota je výrazně ovlivněna objemem pohledávek vůči firmě ABB, která si diktuje 90 denní 

splatnost. Pokud by tedy došlo k odprodeji právě těchto pohledávek, mohla by se hodnota doby obratu 

pohledávek snížit na průměrných 30 dní. Celý proces odprodeje také netrvá déle. 

Z původních 67 dní doby obratu pohledávek dojde ke snížení na 30 dní a doba obratu 

pohledávek tedy poklesne o 55 %. 

Doba obratu závazků bude mít podobný průběh. Nejdříve je ale nutné očistit krátkodobé 

závazky o leasingový úvěr na nové stroje, které budou dále spláceny dle časového harmonogramu a 

nebudou uhrazeny v dřívějším termínu. Celkový objem krátkodobých závazků se tak z původních 

15 593 tis. Kč sníží na 9 319 tis. Kč. Tímto očištěním dojde již k prvnímu poklesu doby obratu 

závazků, a to z původních 138,71 dne na 83,21 dne. V roce 2014 tedy trvala úhrada závazků průměrně 

84 dnů. 

Jestliže podnik bude získávat peněžní prostředky z pohledávek dříve, je logické, že bude moci 

i dříve hradit své závazky. Průměrnou dobu obratu závazků tedy ponecháme také na 30 dnech. Díky 

návrhu odkupu pohledávek by se tak doba obratu závazků snížila přibližně o 64 %. 

Tento příklad je modelový a vypočítaný pro rok 2014, neboť z tohoto roku jsou dostupné 

poslední oficiální účetní závěrky společnosti AT Weldsteel. 

Pro celkový obraz ekonomické situace podniku AT Weldsteel je vhodné se podívat 

na závislost zmiňované firmy na hlavním odběrateli firmě ABB. Analyzovaná firma s ní spolupracuje 
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téměř od začátku. Objem zakázek pro firmu ABB na celkovém obratu firmy činí v jednotlivých letech 

(zpracováno dle interních statistik firmy): 

 2013 – zakázky v objemu 31,23 % na celkovém obratu firmy. 

 2014 – zakázky v objemu 24,41 % na celkovém obratu firmy. 

 2015 - zakázky v objemu 29,86 % na celkovém obratu firmy. 

 2016 (období 1. 1. – 31. 3.) - zakázky v objemu 32,49 % na celkovém obratu firmy. 

Ve všech letech je tedy firma ABB velice významným odběratelem. Jejich vyjednávací pozice 

je silná, a proto vhodným doporučením je snižovat závislost na tomto odběrateli. V závislosti 

na provozních záležitostech to není možné a momentálně ani realizovatelné. Dalším vhodným 

řešením je pak odprodej pohledávek, který je popsaný výše. 

 

4.3 Investice volných peněžních prostředků 

Posledním návrhem, který je spíše doplňkový a slouží k celistvosti návrhové části, je 

investování uvolněných peněžních prostředků z pohledávek do strojů a technologií firmy. 

Majitelé firmy chtějí inovovat používané technologie ve firmě a nakoupit nová strojní 

zařízení. V některých případech se jedná o nutnou investici, neboť stroj je už opotřebovaný. 

V ostatních případech se jedná pouze o zlepšení stávajících strojů a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

Ať už se jedná o kteroukoli investici (obnovovací či rozvojovou) pomůže to podniku v jeho 

rozvoji, zvýšení efektivnosti práce, zvýšení konkurenceschopnosti, snížení mzdových nákladů 

na zaměstnance (méně pracovníků může obsluhovat stroj), zvýšení kvality produkce. 

Všechny výše uvedené aspekty jsou nutností, pokud chce firma obstát v konkurenčním 

prostředí a upevňovat svoji stávající pozici na trhu. 

Jak bylo popsáno v analytické části práce, firma se zabývá karosářskou a zámečnickou 

výrobou na zakázku. Využívá k tomu CNC stroje a další vybavení. Zařízení, které chtějí majitelé 

pořídit, jsou laserové řezací centrum, vysekávací centrum a nutností bude obstarání stroje odjehlovací 

a čistící zařízení. Všechno toto vybavení je nákladné, jejich cena se pohybuje v milionech korun, 

u specifických a velkých zařízení přesahuje cena 10 milionů korun. 
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Pro podnik, jehož roční obrat je asi 50 mil Kč, je všechno toto vybavení vysokonákladové a 

v současné situaci není možné tyto stroje pořídit z vlastních zdrojů financování. Bylo by tedy nutné 

využít externí zdroje, jako je úvěr, leasing, úvěr od leasingové společnosti a další možnosti externího 

financování. 

V této práci není možné podrobně zjišťovat podmínky jednotlivých forem financování 

z důvodu rozsahu, nicméně by firmě jistě pomohlo uvolnění peněžních prostředků z pohledávek, jak 

je již popsáno výše. 

I kdyby uvolněné peněžní prostředky nestačily k pokrytí ceny těchto strojů, zlepší se 

kapitálová struktura společnosti, a v případě žádání externích zdrojů (nejběžnější je úvěr 

u bankovních institucí) bude mít firma AT Weldsteel silnější vyjednávací pozici a pro banky budou 

méně rizikovou firmou. Bude tedy možné vyjednat lepší podmínky, nižší úrokové sazby, apod. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení ekonomické a finanční analýzy podniku. 

Prostřednictvím těchto analýz byla zjištěna určitá významná rizika (dlouhá splatnost pohledávek a 

závazků společnosti, vysoký objem pohledávek po lhůtě splatnosti) finanční analýzy. Cílem tedy bylo 

tato rizika dále řídit a navrhnout pro ně taková opatření, která by vedla jednak k jejich eliminaci a 

dále také ke zlepšení konkurenceshcopnosti podniku a zvýšení efektivity řízení. 

Diplomová práce byla rozdělena do 4 základních kapitol. V první kapitole došlo k popsání 

hlavního cíle práce, což je nalezení optimálních řešení pro snížení rizika ve finanční oblasti. Druhá 

kapitola práce se zabývala teoretickými poznatky z oblasti finanční analýzy a pojmy týkající se rizika, 

analýzy rizika a metody ke snižování a řízení rizika. Třetí kapitola se zabývala samotnou analýzou 

vybraného podniku. Čtvrtá kapitola obsahuje návrhy na zlepšení situace. 

Nejobsáhlejší částí práce je zhodnocení současného stavu ve vybraném podniku 

AT Weldsteel, s. r. o. Je to poměrně mladý podnik, který vznikl v roce 2010 a od tohoto okamžiku je 

stále na vzestupu. Zvyšují se jeho každoroční obraty, počty zaměstnanců i celkové výsledky 

společnosti. Během posledních let 2013 a 2014 došlo ke snížení výsledku hospodaření za běžné 

období, a proto chtěli majitelé podniku vědět, jaká je příčina tohoto poklesu. Pro zjištění této příčiny 

byla využita zjednodušená finanční analýza, ze které byly použity ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity, bankrotní model IN 05 a rozdílové ukazatele. Právě ty prokázaly, že společnost se s dlouhou 

dobou obratu pohledávek z obchodního styku vyrovnává tím, že tvoří poměrně vysoké finanční 

polštáře pro úhradu svých závazků. Což je u podniku chvályhodné, nicméně zcela neefektivní.  

Z vypočítaného bankrotního modelu vyplynulo, že podnik se většinou nachází v hodnotách 

odpovídajících vynikajícímu finančnímu zdraví podniku, což znamená, že tvoří hodnotu pro majitele 

a nespěje k bankrotu. V posledním sledovaném roce 2014 ovšem došlo ke snížení hodnot a podnik se 

dostal do tzv. „šedé zóny“. V této zóně již podnik netvoří hodnotu pro majitele a blíží se více 

bankrotní hranici. V praktické části ale bylo několikrát zmíněno, že výkyvy hodnot v roce 2014 byly 

způsobeny koupí nového majetku (strojů), které jsou hrazeny formou leasingového úvěru. Ten je 

zahrnutý v krátkodobých závazcích společnosti, a tudíž všechny ukazatele, které v sobě zahrnují tuto 

položku, byly vychýleny. Není tedy nutné z toho vyvozovat prozatím důsledky a změnu řízení či 

financování, nicméně je důležité nadále tyto ukazatele sledovat. 

Po celkovém zhodnocení finanční situace podniku s podrobným rozborem pohledávek 

po lhůtě splatnosti bylo provedeno i zjednodušené ratingové ohodnocení. V průběhu let podnik získal 
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výborné hodnocení AAA až AA, výkyv nastal opět v roce 2014. Aby mohlo být zjištěno alespoň 

teoreticky, proč nehradí své závazky dva největší dlužníci firmy AT Weldsteel, bylo provedeno 

ratingové hodnocení i u nich. Zjištěny byly dva protiklady. Zatímco firma Tauro je na základě 

hodnocení na tom velice dobře, tak firma Flamen se blíží svému bankrotu. 

V poslední kapitole byly navrženy možná opatření a návrhy, které mají zvýšit efektivitu 

finančního řízení ve společnosti a mají pomoci stabilizovat firmu a zvýšit její konkurenceschopnost. 

Hlavním návrhem je aukce pohledávek od odběratele ABB, s. r. o. Tento odběratel byl vybrán jednak 

pro svoji sílu a finanční stabilitu, jednak pro velké objemy pohledávek vůči této firmě a minimální 

marži. V případě odprodeje těchto pohledávek aukční společnosti získá firma AT Weldsteel dostatek 

peněžních prostředků na úhradu svých závazků (nemusí tvořit vysoké finanční polštáře) a na potřebné 

investice, které by ještě více vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení hodnoty podniku.  



79 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ABB, s. r. o. 2014. Výroční zpráva. Praha: ABB, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2010. Účetní závěrka. Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2011. Účetní závěrka. Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2012. Účetní závěrka. Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2013. Účetní závěrka. Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2014. Účetní závěrka. Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2015a. Interní dokumentace – Fakturace 10 nejlepších dodavatelů. Brno: 

AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2015b. Interní dokumentace – Fakturace 10 nejlepších odběratelů. Brno: 

AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o. 2015c Interní dokumentace -  Pohledávky dle rozmezí splatnosti k datu 12. 

11. 2015 a 31. 12. 2015, Brno: AT Weldsteel, s. r. o.  

AT WELDSTEEL, s. r. o., 2015d. O společnosti. atweldsteel.cz [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné 

z www: http://www.atweldsteel.cz/. 

BUSINESSINFO, 2009. Techniky a metody finanční analýzy. Businessinfo.cz. [online]. ©1997 – 

2016 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z www: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-

metody-financni-analyzy-3384.html. 

ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE (ČLFA), 2016. Charakteristika faktoringu. 

Clfa.cz [online]. ©2012-13 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z www: 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=56. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015. Obyvatelstvo – roční časové řady. Czso.cz [online]. ©2015 

[cit. 2015-11-08]. Dostupné z www: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016a. Databáze Eurostatu - HDP. Apl.czso.cz [online]. ©2016 

[cit. 2016-01-16]. Dostupné z www: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsdec100. 

http://www.atweldsteel.cz/
http://www.clfa.cz/index.php?textID=56
https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu


80 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016b. Databáze Eurostatu - Nezaměstnanost. Apl.czso.cz 

[online]. ©2016 [cit. 2016-01-16]. Dostupné z www: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsdsc330. 

DENDERA, a. s., 2013. Účetní závěrka. Kanice: Dendera, a. s. 

DENDERA, a. s., 2014. Účetní závěrka. Kanice: Dendera, a. s. 

DENDERA, a. s., 2015. dendera.cz  [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z www: 

http://www.dendera.cz/o_firme-cz.html. 

FLAMEN, s. r. o., 2014. Účetní závěrka. Praha: Flamen, s. r. o.  

GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. 2007. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: 

Ekopress. ISBN 978-80-86929-26-2. 

HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. 2009. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investičním rozhodování. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2560-4. 

INVESTAUKCE, 2016. Investiční aukce. Investaukce.cz [online]. ©2016 [cit. 2016-04-14]. 

Dostupné z www: www.investaukce.cz 

JANČÍKOVÁ, K. Systém odměňování v podniku a návrh jeho změny. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015. 116 s. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. 

KLUB INVESTORŮ, 2014. Alternativní investiční příležitost s www.investaukce.cz. 

Klubinvestoru.com [online]. ©2014 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z www: 

http://www.klubinvestoru.com/cs/article/2327-alternativni-investicni-prilezitost-s-www-

investaukce-cz. 

KONEČNÝ, Miloš. 2004. Finanční analýza a plánování. Vyd. 9. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská. ISBN 80-214-2564-4. 

KOUDELKA, C., V. VRÁNA, 2006. Rizika a jejich analýza. VŠB – TU Ostrava: Fakulta 

elektrotechniky a informatiky. 17 s. Dostupné z www:  

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZIKA.pdf. 

http://www.dendera.cz/o_firme-cz.html
http://www.investaukce.cz/
http://www.investaukce.cz/
http://www.klubinvestoru.com/cs/article/2327-alternativni-investicni-prilezitost-s-www-investaukce-cz
http://www.klubinvestoru.com/cs/article/2327-alternativni-investicni-prilezitost-s-www-investaukce-cz
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZIKA.pdf


81 

 

LACKOVÁ Romana, 2015, Interview: Charakteristiky zaměstnanců. Brno: AT Weldsteel, s. r. o., 

27. 1. 2015. 

MAJER-KOVO, s. r. o., 2015. majerkovo.cz [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z www: 

http://www.majerkovo.cz/index.php. 

MANAGEMENTMANIA, 2015a. Analýza 5F (Five forces). Managementmania.com [online]. 

©2011 - 2013 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z www: https://managementmania.com/cs/analyza-5f. 

MANAGEMENTMANIA, 2015b. PESTLE analýza. Managementmania.com [online]. ©2011 - 2013 

[cit. 2016-05-16]. Dostupné z www: https://managementmania.com/cs/pestle-analyza. 

MANAGEMENTMANIA, 2016. SWOT analýza. Managementmania.com [online]. ©2011 - 2013 

[cit. 2016-05-16]. Dostupné z www: https://managementmania.com/cs/swot-analyza. 

MERNA, Tony a Faisal F. AL-THANI. c2007. Risk management: řízení rizika ve firmě. Brno: 

Computer Press. ISBN 978-80-251-1547-3. 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO), 2016. Analytické materiály. Mpo.cz 

[online]. ©2015 [cit. 2016-01-17]. Dostupné z www: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/analyticke-materialy/#category238. 

RŮČKOVÁ, Petra. 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované 

vydání. Praha: Grada Publishing. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 

SBÍRKA LISTIN, 2015. AT Weldsteel, s. r. o., justice.cz [online]. ©2012-2014 [cit. 2015-11-07]. 

Dostupné z www:  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=639882&typ=PLATNY. 

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. 2013. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. 

a rozš. vyd. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 

ŠEBELA Alois, 2015, Interview: Změna sídla společnosti. Brno: AT Weldsteel, s. r. o., 27. 1. 2015. 

ŠEBELA Pavel, 2015, Interview: Výrobní program společnosti. Brno: AT Weldsteel, s. r. o., 

27. 1. 2015. 

ŠEBELA Alois, 2016a, Interview: Proces vymáhání pohledávek. Brno: AT Weldsteel, s. r. o., 

20. 1. 2016. 

http://www.majerkovo.cz/index.php
https://managementmania.com/cs/pestle-analyza
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=639882&typ=PLATNY


82 

 

ŠEBELA Alois, 2016b, Interview: Ziskovost zakázek a možné budoucí investice. 

Brno: AT Weldsteel, s. r. o., 4. 4. 2016. 

TAURO, a. s., 2014. Účetní závěrka. Podomí: Tauro, a. s.  

TICHÝ, Milík. 2006. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 80-717-9415-5. 

VALACH, Josef. 1999. Finanční řízení podniku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress.  

ISBN 80-861-1921-1. 

WIKIKNIHOVNA, 2014. STEP (PEST) analýza. Wiki.knihovna.cz [online]. [cit. 2016-05-16]. 

Dostupné z www: http://wiki.knihovna.cz/index.php/STEP_(PEST)_anal%C3%BDza 

 

 



83 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 PEST analýza a vliv prostředí .......................................................................................... 15 

Obrázek 2 Mřížka Pravděpodobnost – Dopad ................................................................................... 25 

Obrázek 3 Rozhodovací strom - proces vymáhání pohledávky ......................................................... 53 

Obrázek 4 Mapa rizik ......................................................................................................................... 56 



84 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Definování míry rizika dle jeho hodnoty .......................................................................... 24 

Tabulka 2 Doporučené metody řešení rizika ..................................................................................... 26 

Tabulka 3Vývoj hrubého domácího produktu ČR ............................................................................. 31 

Tabulka 4Vývoj nezaměstnanosti v České republice ........................................................................ 32 

Tabulka 5 Hospodaření společnosti v roce 2014 ............................................................................... 38 

Tabulka 6 Rentabilita celkového kapitálu .......................................................................................... 40 

Tabulka 7 Rentabilita vlastního kapitálu ........................................................................................... 40 

Tabulka 8 Obrat celkových aktiv ....................................................................................................... 41 

Tabulka 9 Doba obratu zásob ............................................................................................................. 42 

Tabulka 10 Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku .......................................... 42 

Tabulka 11 Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku ............................................... 43 

Tabulka 12 Finanční páka .................................................................................................................. 44 

Tabulka 13 Běžná likvidita ................................................................................................................ 45 

Tabulka 14 Pohotová likvidita ........................................................................................................... 46 

Tabulka 15 Okamžitá likvidita ........................................................................................................... 46 

Tabulka 16 Čistý peněžní kapitál ....................................................................................................... 48 

Tabulka 17 Čistý peněžní majetek ..................................................................................................... 48 

Tabulka 18 Čisté peněžní prostředky ................................................................................................. 49 

Tabulka 19 Bankrotní model IN 05 ................................................................................................... 49 

Tabulka 20 Vyjádření podílu pohledávek po lhůtě splatnosti............................................................ 50 

Tabulka 21 Přehled možných rizik při neuhrazení pohledávek odběratelem .................................... 55 

Tabulka 22 Návrh opatření jednotlivých rizik ................................................................................... 57 

Tabulka 23 Aspekt global rating vybraného podniku AT Weldsteel, s .r. o. ..................................... 59 

Tabulka 24 Aspekt global rating pro vybrané firmy za rok 2014 ...................................................... 60 

Tabulka 25 Vývoj objemu pohledávek po lhůtě splatnosti ................................................................ 61 



85 

 

Tabulka 26 SWOT analýza ................................................................................................................ 63 

Tabulka 27 Zhodnocení vhodnosti dlužníka ABB, s. r. o. ................................................................. 69 

 



86 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti v jednotlivých letech ............... 39 

Graf 2 Objem pohledávek po lhůtě splatnosti ve zvolených kategoriích .......................................... 43 

Graf 3 Srovnání doby obratu zásob, krátkodobých pohledávek a závazků ....................................... 44 

Graf 4 Srovnání hodnot ukazatelů likvidity ....................................................................................... 47 

Graf 5 Vývoj podílu pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách ..................................... 51 

Graf 6 Hodnoty rizika před a po zavedení opatření ........................................................................... 58 

 



87 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti AT Weldsteel, s. r. o. 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky společnosti AT Weldsteel, s. r. o. v letech 2010 – 2014 

Příloha č. 3 – Účetní závěrky odběratelů Tauro, a. s. a Flamen, s. r. o. 



I 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

 

Obrázek 1 Organizační struktura společnosti AT Weldsteel, s. r. o. 

(Zpracováno dle původní organizační struktury, převzato z Jančíková, 2015) 

  



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI 

Tabulka 1 Rozvaha společnosti AT Weldsteel, s. r. o. ve zkráceném rozsahu 

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPOLEČNOSTI AT WELDSTEEL, s. r. o. 

Položky rozvahy k 31. 12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM 4 198 6 414 9 647 11 294 23 170 

A Pohledávky za upsaný kapitál           

B Dlouhodobý majetek 1 569 1 637 1 569 1 003 7 942 

B I. Dlouhodobý nehmotný majetek   150 305 185 64 

B II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 569 1 487 1 264 818 7 878 

C Oběžná aktiva 2 629 4 657 7 485 9 933 15 030 

C I. Zásoby 509 442 1 231 1951 4 052 

C III. Krátkodobé pohledávky 1 780 3 617 5 445 7 463 7 507 

C IV. Krátkodobý finanční majetek 340 598 809 519 3 471 

D I. Časové rozlišení   120 593 358 198 

  PASIVA CELKEM 4 198 6 414 9 647 11 294 23 170 

A Vlastní kapitál -62 670 2 707 3 636 4 300 

A I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku     10 10 10 

A IV. Výsledek hospodaření minulých let   -262 469 2 497 3 430 

A V. 

Výsledek hospodaření běžného účetní 

období -262 731 2 028 933 664 

B Cizí zdroje 4 260 5 744 6 949 7 658 18 870 

B I. Rezervy           

B II. Dlouhodobé závazky 2 570 2 720 3 447 3 187 3 277 

B III. Krátkodobé závazky 1 960 3 024 3 502 4 471 15 593 

(Zpracováno dle AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 – 2014) 

Položky, které jsou v původních výkazech nulové, byly vynechány. 



III 

 

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty ve společnosti AT Weldsteel, s. r. o. ve zkráceném rozsahu 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPOLEČNOSTI                           

AT WELDSTEEL, s. r. o. 

Položky k 31. 12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 0 53 0 58 0 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 0 -36 0 0 0 

+ Obchodní marže 0 89 0 58 0 

II. Výkony 5 531 20 932 29 603 30 366 40 470 

B Výkonová spotřeba 4 489 15 711 21 233 21 957 26 609 

+ Přidaná hodnota 1042 5 310 8 370 8 467 13 861 

C Osobní náklady 1 156 4 317 5 635 7 972 10 982 

D Daně a poplatky 7 4 9 12 94 

E Odpisy dlohodobého majetku 194 431 536 637 1 543 

III 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 42 324 472 444 0 

F 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 81 

IV. Ostatní provozní výnosy 64 38 0 1 031 215 

H Ostatní provozní náklady 45 0 1 6 2 

* Provozní výsledek hospodaření -254 920 2 661 1 315 1374 

X. Výnosové úroky 0 1 1 1 3 

N Nákladové úroky 0 19 29 18 219 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 11 5 2 -1 

O Ostatní finanční náklady 8 72 133 141 316 

* Finanční výsledek hospodaření -8 -79 -156 -156 -533 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 0 110 477 226 177 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -262 731 2 028 933 664 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -262 731 2 028 933 664 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -262 841 2 505 1 159 841 

(Zpracováno dle AT Weldsteel, Účetní závěrky 2010 – 2014) 

Položky, které jsou v původních výkazech nulové, byly vynechány. 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ODBĚRATELŮ 

Tabulka 1 Rozvaha společností Tauro, a. s. a Flamen, s. r. o. ve zkráceném rozsahu 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPOLEČNOSTÍ                           

FLAMEN, s. r. o. & TAURO, a. s. 

Položky rozvahy k 31. 12. 2014 (tis. Kč) FLAMEN, s. r. o. TAURO, a. s. 

  AKTIVA CELKEM 8 877 14 589 

A Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 

B Dlouhodobý majetek 1 209 2 683 

B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 732 0 

B II. Dlouhodobý hmotný majetek 477 2 683 

B Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

C Oběžná aktiva 6 799 11 903 

C I. Zásoby 5 427 2 932 

C II. Dlouhodobé pohledávky 2 0 

C III. Krátkodobé pohledávky 1 313 8 933 

C IV. Krátkodobý finanční majetek 57 38 

D I. Časové rozlišení 869 3 

  PASIVA CELKEM 8 877 14 589 

A Vlastní kapitál -6 350 2 699 

A I. Základní kapitál 200 1 000 

A II. Kapitálové fondy 0 0 

A III. 

Rezervní fondy, nědělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 0 200 

A IV. Výsledek hospodaření minulých let -4 582 809 

A V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1 968 690 

B Cizí zdroje 15 227 11 890 

B I. Rezervy 0 0 

B II. Dlouhodobé závazky 7 918 480 

B III. Krátkodobé závazky 7 309 9 228 

B IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 2 182 

C I. Časové rozlišení 9 0 

(Zpracováno dle Tauro – účetní závěrka 2014, Flamen – účetní závěrka 2014) 

Položky, které jsou v původních výkazech nulové, byly vynechány. 
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Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty společností Tauro, a. s. a  Flamen, s. r. o. ve zkráceném rozsahu 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPOLEČNOSTÍ                           

FLAMEN, s. r. o. & TAURO, a. s. 

Položky k 31. 12. 2014 (tis. Kč) FLAMEN, s. r. o. TAURO, a. s. 

I. Tržby za prodej zboží 114 232 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 90 215 

+ Obchodní marže 24 17 

II. Výkony 10 473 54 033 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 835 55 411 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností -362 -1 378 

II.3. Aktivace 0  

B Výkonová spotřeba 10 866 38 406 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 8 360 35 685 

B.2. Služby 2 506 2 721 

+ Přidaná hodnota -369 15 644 

C Osobní náklady 2 019 14 351 

D Daně a poplatky 16 41 

E Odpisy dlohodobého majetku 115 503 

III 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
 1 645 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
 1 181 

IV. Ostatní provozní výnosy 180 34 

H Ostatní provozní náklady 29 132 

* Provozní výsledek hospodaření -2 368 1 131 

X. Výnosové úroky 777  

N Nákladové úroky 308 168 

XI. Ostatní finanční výnosy  36 

O Ostatní finanční náklady 69 193 

* Finanční výsledek hospodaření 400 -325 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost  116 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 968 690 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -1 968 690 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -1 968 806 

(Zpracováno dle Tauro – účetní závěrka 2014, Flamen – účetní závěrka 2014) 

Položky, které jsou v původních výkazech nulové, byly vynechány. 

 

 


