
 

 



 

 



 

 



Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá řízením platební schopnosti ve společnosti MFC-

MORFICO s.r.o. Nalézt skrze analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu slabá 

místa ke zlepšení a zefektivnění jeho řízení, pozornost je věnována hodnocení procesů 

zasahujících do obratového cyklu peněz, rozboru pracovního kapitálu jako celku a 

srovnání s dvěma největšími konkurenty společnosti v oboru byla navrhnuta patřičná 

opatření a doporučení, která by měla do budoucna přinést vyšší efektivitu v řízení 

pracovního kapitálu, následné úspory a zvýšení hodnoty společnosti. 

 

 

Abstract 
 

The thesis deals with the management of the solvency in the company MFC-MORFICO 

s. r. o. are Found through the analysis of individual components of working capital 

weak spots to improve and streamline its management, attention is paid to the 

evaluation of the processes intervening in obratového cycle of money, analysis of 

working capital as a whole and compared with the two largest competitors of the 

company in the field was designed, appropriate measures and recommendations which 

should in the future bring higher efficiency in working capital management, the 

subsequent savings and increase the value of the company. 
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ÚVOD 

 

S přechodem ekonomiky do podmínek tržního hospodářství se společnosti dostaly do 

zcela nové situace. S tržním mechanismem došlo v podnikatelském prostředí k celé řadě 

změn, které zasáhly většinu oblastí podniku, včetně nároků na systém řízení, technický 

rozvoj, rozvoj informačních technologií, prostředků komunikace, odbourávání bariér 

pro pohyb kapitálu, zvyšující se produktivita práce výrazně ovlivnily podnikatelské 

prostředí a projevily se především zostřením konkurence. Na jejich managementu 

závisí, zda budou prosperovat, zda přežijí, nebo zda zaniknou. Obstát v tržní ekonomice 

vyžaduje od manažerů neustálé rozhodování, které je v podstatě řešením vzniklých 

problémů, a přizpůsobování podniku novým podmínkám doprovázených jednak 

výraznou orientací na potřeby zákazníků s dlouhodobým cílem udržet, respektive 

rozšířit tržní podíl. Nové podmínky nutí podniky rychle reagovat na změny tržní 

situace, změny v úrovni kvality výrobků a poskytovaných služeb. 

 

Ustáleným jevem současného ekonomického prostředí jsou bankrotující podniky, 

zprávy o propouštění zaměstnanců, rušení tradičních výrob z důvodu nedostatečného 

odbytu, dochází k poklesu objemu výkonů, s tím úzce souvisí špatná platební morálka, a 

nepříznivý vývoji likvidity. Společnosti musí více hledat alternativní cesty pro své 

přežití. Důsledky globální ekonomické krize některé podniky pocítily více než jiné, 

nikdo nezůstal zcela ušetřen dopadů, které s sebou přinesla. Nelze vše svádět jen na 

recesi v ekonomice, ale je nutné se také zaměřit na podnikatele samotné, kteří se do této 

komplikované situace mohou dostat i svým vlastním přičiněním způsobeným 

nedostatečným řízení podniku, neřešením příčin rostoucích nákladů, neznalostí účetních 

výkazů, vlastní finanční negramotností, nebo neznalostí právních a ekonomických 

zákonitostí. Prvotním cílem každého podnikatele je ekonomický růst, být dlouhodobě 

stabilní. V podnikání jedinou jistotou je nejistota a riziko, které spočívá v tom, že 

podnikatel nedosáhne cílů, které si stanovil, ale i v nebezpečí úpadku podniku. 

Podnikateli nezbude nic jiného než začít opět od počátku.  

 

V současných podmínkách společenské i hospodářské nestability a diskontinuity, kdy 

jsou změny podmínek okolí obklopujícího podnik stale dynamičtější a komplexnější, je 
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pro nalezení nejvhodnějšího směru vývoje podniku a pro kvalitní analýzu současné i 

očekávané budoucí situace na trhu ideální nástroj strategické řízení (FOTR, 2012, s. 

166). Primárním úkolem vrcholového managementu je bedlivě sledovat vývoj trhu, 

průběžně provádět strategickou analýzu, zjistit příčiny úspěšnosti či neúspěšnosti 

podniku v konkurenčním prostředí, aby mohli včas ovlivnit faktory vedoucí k jejich 

prosperitě, poznat své soupeře, nepřetržitě vyhodnocovat jejich tržní pozici a 

identifikovat možná ohrožení přicházející z řad konkurence. 

 

Ekonomická teorie nabízí k hodnocení podniku různé modely a nástroje, jak tato 

krizová období efektivně přežít, pro správný chod podniku, jehož nedílnou součástí je 

aktivní řízení pracovního kapitálu. Jednotlivé složky pracovního kapitálu musí 

společnosti účinně řídit a optimalizovat jeho velikost tak, aby v něm nebyly vázány 

přebytečné finanční prostředky, které by mohly efektivně využít k případnému řešení 

symptomů signalizujících krizovou situaci podniku, nebo by se pro podnik v krizí 

zmítaném odvětví mohly stát konkurenční výhodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY POUŽITÉ PŘI 

ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit a analyzovat problematiku řízení 

platební schopnosti podniku z hlediska řízení hodnoty podniku a rizika plynoucí ze 

zanedbání této oblasti řízení. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí (teoretická a 

analytická) a pěti na sebe vzájemně navazujících kapitol. První kapitola se věnuje cíli 

práce a metodám, které byly použity při zpracování práce. Druhá kapitola je složena ze 

tří podkapitol, které vychází z teoretických východisek, především z literární rešerše 

řady zdrojů v tištěné i elektronické podobě. V první subkapitole jsem se zaměřila na 

vysvětlení metod strategické analýzy, druhá podkapitola se zaměřuje na vymezení 

platební schopnosti, identifikace podnikových činností, jež platební schopnost přímo 

ovlivňují, třetí podkapitola se zabývá konkrétní teorií pracovního kapitálu, definuje 

složky pracovního kapitálu, a jeho význam ve finančním řízení podniku.  

 

Třetí kapitola, je opřena o skutečná data z reálné podnikové praxe, je zahájena 

představením zkoumané společnosti, včetně informací z obchodního rejstříku, historie 

společnosti a organizační struktury. Následuje zhodnocení pozice na trhu pomocí 

strategické analýzy, zaměřené na makro okolí pomocí PEST analýzy, na mikro okolí s 

využitím Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Samotné zpracování finanční 

analýzy za období 2005-2014 je doplněno o cash flow, souhrnnou finanční analýzu 

podniku, obsahující horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů, a analýzu 

hlavních poměrových ukazatelů, především s důrazem na ukazatele likvidity, 

rentability, aktivity a zadluženosti. Čtvrtá kapitola analytické části se soustřeďuje na 

metody a nástroje řízení pracovního kapitálu, je doplněna o výpočet obratového cyklu 

peněz a optimální výše čistého pracovního kapitálu. Snižování náročnosti potřeby 

finančních zdrojů vyžaduje především efektivní řízení jednotlivých složek pracovního 

kapitálu, který slouží ve všech svých formách k zásadním zdrojům financování 

převážné části oběžného majetku, je také jedním z generátorů tvorby hodnoty podniku, 

proto je třeba věnovat mu náležitou pozornost. Po celkovém zhodnocení finanční 

situace podniku a z výsledků předchozích zhodnocení jednotlivých analýz následuje 

SWOT analýza. Čtvrtá kapitola je završena srovnáním vybraných ukazatelů s hlavními 

konkurenty společnosti v odvětví. Vzájemná konfrontace poznatků z teoretické části 
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spolu se stavem v analyzované společnosti vymezí prostor v páté kapitole pro návrhy a 

opatření k udržení platební schopnosti. 

 

Hlavním cílem analytické části práce je analyzovat strategické finanční cíle společnosti 

MFC-MORFICO s.r.o., se zaměřením na oblast jeho likvidity, stanovit silné a slabé 

stránky finančního řízení podniku na základě jeho ekonomických výsledků pomocí 

finanční analýzy, stanovit optimální výši čistého pracovního kapitálu, jako předpokladu 

zabezpečení trvalé platební schopnosti a provést komparace s dvěma největšími 

konkurenty v odvětví. 

 

Základní zdroj vstupních dat pro zpracování finanční analýzy byly účetní výkazy 

společnosti MFC-MORFICO s.r.o., pro sledované období (roky 2005-2014), které je 

možno získat z webových stránek obchodního rejstříku na www.justice.cz.  Tyto 

informace byly obohaceny o některé interní poznatky (vnitropodnikové dokumenty, 

informace obdržené přímo od zaměstnanců, zákazníků), které ovšem sloužily jako 

pomocný zdroj k hlubšímu provedení analýzy. 

 

Na základě zjištěných informací: 

 komentář výsledků jednotlivých analýz (realizuje společnost nějakou formu 

finančního plánování,  

 přispívá řízení likvidity společnosti k plnění finančních cílů,  

 jaké nástroje jsou společností využívány v procesu řízení likvidity) 

 komparace výsledků s podobnými společnostmi v odvětví 

 zhodnocení celkového zjištěného stavu 

 

Návrh doporučení: 

 návrh opatření k udržení platební schopnosti analyzovaného podniku 

 stanovení optimální výše pracovního kapitálu (obratový cyklus peněz) 

 v rámci oblasti credit managementu se budeme zabývat problematikou pohledávek a 

způsoby urychlování inkasa pohledávek z obchodního styku. 

 

 

 

http://www.justice.cz/
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2 ŘÍZENÍ PLATEBNÍ SCHOPNOSTI PODNIKU-

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

Podkladem pro analytickou část této diplomové práce jsou teoretická východiska-tedy 

rozbor základních ekonomických pojmů, které byly čerpány z existující české i světové 

literatury, jejich seznam je uveden na konci práce.  

2.1 Koncept řízení hodnoty podniku 

 

Rozhodujícím ekonomickým kritériem investorů při investování dočasně volných 

zdrojů do projektů je schopnost podniku generovat v budoucnu výnosy (obr. 1). 

Nejrozšířenějším konceptem řízení podniku je koncept hodnotového managementu, 

který se orientuje výhradně na akcionáře podniku, a tedy na nekompromisní zvyšování 

tržní hodnoty podniku, nazýváme koncept řízení shareholder value. Řízení podniku v 

druhém konceptu zvaném stakeholder value se nejedná výlučně o uspokojení zájmů 

vlastníků, ale také o tvorbu hodnoty pro všechny zainteresované subjekty participující 

na existenci podniku, jako jsou např. zaměstnanci, věřitelé, zákaznicí či státní správa. 

Obr. 1. Řízení hodnoty podniku 

 
Zdroj: REŽŇÁKOVÁ, 2012, presentace Finanční management 

 

Hodnotový management vychází z předpokladu, že základním strategickým finančním 

cílem podnikání je „dosažení zisku“ podniku jako přebytek nákladů nad výnosy, 
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jednalo se o tzv. monistické chápání cílů podnikání (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 13). 

Tvorba zisku, resp. vytváření cash flow, tedy kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji 

podniku je ukazatelem úspěšnosti, umožňuje uspokojení vlastníků a realizaci investic, 

které jsou nezbytné pro zajištění trvalé konkurenceschopnosti podniku. To je primárním 

důvodem, proč musí být rozhodování v podniku vždy realizováno s přihlédnutím k jeho 

finančním dopadům. 

 

Ziskové kritérium respektuje především zájmy vlastníků, v minulosti bylo předmětem 

mnoha kritických námitek, např. zisk podniku je ovlivněn metodou odpisování fixního 

majetku, oceňování majetku, nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Jestliže 

akceptujeme zisk jako cílové kritérium, pak je zřejmé, že finanční manažeři podřizují 

svá rozhodnutí krátkodobým cílům, který zisk reprezentuje, nerealizují zásadní 

rozhodnutí spojené s krátkodobými nezajímavými výsledky, avšak jednání s klíčovými 

účinky dlouhodobějšího charakteru znamená vytváření určitých předpokladů pro 

dlouhodobé fungování a existenci podniku. Z výše uvedených souvislostí vyplývá, že 

lepším měřítkem než zisk, je alternativní ukazatel úspěšnosti managementu- peněžní tok 

(cash flow), (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 44). Klíčový faktor teorie rozhodování-stupeň 

rizika, se kterým je efekt dosahován, nebere v úvahu ani tento faktor. 

 

Komplexní pohled na úspěšnost plnění cílů podniku nám prezentují kapitálové trhy. V 

případě veřejně obchodovaných podniků cena akcie slučuje efektivitu plnění 

krátkodobých i dlouhodobých cílů podniku. Podniky, které na burze kotované nejsou, 

můžeme použít jako ukazatel hodnotu podniku, kde se komplexně zobrazují veškerá 

rozhodnutí, která byla učiněna ve vazbě na základní rozhodovací proces, tj. jak nastavit 

finanční mix, do jakých aktiv a s jakým efektem investovat, jak tyto investice 

profinancovat, jak rozdělit hospodářský výsledek, kolik vyplatit akcionářům na 

dividendách, resp. kolik na základě zvážených růstových příležitostí reinvestovat zpět 

do podniku (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 19). 

 

V ekonomické praxi podniku se začíná stále více prosazovat uplatňování komplexního 

hodnotícího kritéria „ekonomická přidaná hodnota“ (EVA) v souvislosti s důrazem 

na zvyšování trží hodnoty podniku. Princip tohoto kritéria lze spatřovat v pojetí 
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ekonomického a nikoli pouze účetního zisku. V tomto pojetí je ekonomický zisk 

rozdílem mezi účetním ziskem a oportunitními náklady představujícími finanční částky, 

které byly ztraceny, neboť finanční zdroje nebyly vhodně vynaloženy na nejlepší 

alternativní užití, např. náklady-úroky z vlastního či cizího kapitálu včetně odměny za 

riziko. 

 

V tržní ekonomice považujeme za základní strategický finanční cíl podniku 

dlouhodobou maximalizaci tržní hodnoty, podnik musí pro její dosahování vykazovat 

dostatečně vysokou efektivitu hospodaření (tvorbu zisku), která je projevem kvality 

přijatých finančních rozhodnutí K jejímu výpočtu se doporučuje použít metodu 

diskontovaného cash flow, které se používá pro výnosové ocenění podniku 

(REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 17). 

2.2 Strategické taktické a krátkodobé finanční rozhodování 

 

Hlavním úkolem finančního plánování je stanovení finančních cílů podniku, vytváření 

předpokladů pro zajištění finančního zdraví i dlouhodobé finanční stability a zejména 

určení prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Koncept platební schopnosti podniku a 

jejího dlouhodobého udržení je předmětem strategického finančního plánu, jenž je 

zpracováván v rámci podnikového plánu. Smyslem finančního plánování je řízení 

finančních rizik a získávání kontroly nad financemi. Finanční plánování také napomáhá 

předvídat pravděpodobné budoucí finanční situace. Podnikový finanční plán je vytvářen 

pro podporu dosažení stanovených cílů podniku. Posouzení jednotlivých finančních 

zdrojů pro financování podniku, podpora výběru mezi finančními zdroji, zajištění 

likvidity a finanční stability podniku je prioritním úkolem finančního plánování. Jádro 

strategického plánu představují tři finanční plánové výkazy, které zahrnují výkaz zisků 

a ztrát, rozvaha a peněžní toky, na jejichž základě se pak stanovují hodnoty finančních 

ukazatelů, které slouží pro hodnocení strategického plánu (FOTR, 2012, s. 167). 

 

Klíčová strategická finanční rozhodnutí se realizují na vrcholové úrovni podniku, 

ovlivňují finanční situaci podniku na dlouhou dobu a týkají se především dlouhodobého 

majetku a dlouhodobého kapitálu. 
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Taktické finanční rozhodování souvisí s jednotlivými vývojovými fázemi a činnostmi 

podniku, kterými jsou zpravidla cíle marketingové- inovace stávajících výrobků, vývoj, 

testování nových výrobků, tedy proces spojený s životním cyklem výrobku 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 357), růst tržního podílu podniku. Podnik si stanovuje 

různé cíle, které se týkají zejména objemu a míry zisku, návratnosti investic, zvyšování 

podílu na trhu a zlepšování dobré pověsti společnosti. Pro stanovení cílů se zpracovává 

plán vedoucí k jejich dosažení, je tvořen tzv. strom cílů (hierarchie cílů v několika 

úrovních, které mají různé priority a různá zaměření). 

 

Dlouhodobé finanční rozhodování, které lze charakterizovat jako financování 

dlouhodobého majetku a trvalé části oběžného majetku bezprostředně souvisí s 

taktickým finančním plánem. Efektivní řízení finanční strategie předpokládá znalost 

finančních trhů, které jsou pro podnik místem obstarávání potřebného dlouhodobého i 

krátkodobého kapitálu. Nelehkým úkolem managementu společnosti je rozhodování o 

zastoupení jednotlivých forem vlastního a cizího kapitálu v kapitálové struktuře 

podniku, označuje strukturu dlouhodobých finančních zdrojů, ze které je financován 

dlouhodobý majetek (stálá aktiva a část běžných aktiv). Struktura zdrojů financování z 

hlediska času musí odpovídat struktuře majetku podle doby vázanosti, který je těmito 

zdroji financován, vychází ze zásady „zlatého bilančního pravidla financování“, 

dlouhodobý majetek je třeba financovat dlouhodobým kapitálem (z vlastních zdrojů 

nebo z dlouhodobých cizích zdrojů) a oběžný majetek odpovídajícím krátkodobým 

kapitálem, existence čistého pracovního kapitálu (BLECHOVÁ, 2012, s. 126). Klasický 

přístup k optimální kapitálové struktuře vychází z předpokladu správně stanoveného 

poměru mezi cizím a vlastním kapitálem, při němž jsou průměrné náklady kapitálu 

minimální. Optimální kapitálovou strukturu lze také definovat jako takové složení 

podnikového kapitálu, které maximalizuje tržní hodnotu podniku (REŽŇÁKOVÁ, 

2012, 16).  

 

Zdroje financování dlouhodobého majetku dělíme především na interní, externí vlastní a 

cizí zdroje financování. Financování majetku podniku vlastními interními zdroji 

nazýváme, samofinancování. Mezi základní nástroje interního financování patří: 



18 

 odpisy - jejich výše závisí na zvolené metodě odpisování, vstupují do provozních 

nákladů podniku, ovlivňují hospodářský výsledek, daňový základ pro stanovení daně z 

příjmu, následně i rentabilitu  

 nerozdělený zisk-představuje část zisku po zdanění, která není použita na výplatu 

dividend nebo tvorbu fondů ze zisku. 

 dlouhodobé rezervy 

 další část interních zdrojů tvoří zdroje vytvořené přerozdělením kapitálu v rámci 

podniku, např. snížení nadměrných zásob, prodej nevyužitého dlouhodobého majetku 

 vlastní externí zdroje financování tvoří financování emisí akcií. 

 

Mezi cizí zdroje financování majetku zahrnujeme zejména, emitované akcie a 

podílové listy, bankovní dlouhodobé úvěry, leasing, dlouhodobé přijaté zálohy od 

odběratelů, dlouhodobé směnky, venture capital (rizikový kapitál, poskytnutý podniku 

výměnou za majetkovou účast), (SYNEK, 2010, s. 129). Cena za použití cizích zdrojů 

je úrok, který evidujeme jako náklad. Cizí kapitál je levnější než vlastní, proto je 

součástí většiny podniků a to z důvodu pákového a daňového efektu, poskytnutý 

podniku výměnou za majetkovou účast), (SYNEK, 2010, s. 129). 

2.3 Strategická analýza společnosti 

 

Východiskem tvorby podnikového plánu je strategická analýza podniku, vycházející z 

podnikové strategie a definuje dlouhodobou koncepci podniku. Vede k nalezení 

souvislostí mezi podnikem a okolím. V okolí podniku se nachází faktory, které jej 

ovlivňují a vyvářejí nové podnikatelské příležitosti nebo také potenciální hrozby. 

Strategická analýza se člení na analýzu obecného (vnějšího) okolí, oborového 

(vnitřního) okolí a analýzu vnitřních zdrojů a schopností. S pomocí těchto dílčích analýz 

shromažďujeme důležitá fakta pro významný nástroj-SWOT analýzu, je cenným 

informačním zdrojem pro formulaci strategie (KEŘKOVSKÝ, 2003, S. 34,99). 

2.3.1 PEST analýza 

 

Obecné (vnější) okolí je prostředí, které společnost obklopuje zvnějšku, označuje se též 

jako makroekonomické prostředí (výkonnost ekonomiky-ukazatel HDP, 

zaměstnanost, vývoj míry inflace). Analýza představuje komplexní pohled na prostředí 
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státu, regionu, kraje, které je nestabilní, nemapuje pouze současnou situaci, ale 

pozornost věnuje otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna vyvíjet. V 

analýze vnějšího okolí je důležité zaměřit se na faktory, vazby a souvislosti mezi nimi, 

které mají vliv na vybraný podnik, působí na jeho efektivnost a úspěšnost. (TOMEK, 

VÁVROVÁ, 2011, s. 50). 

 

Oborové (vnitřní) okolí označuje se též, jako mikroekonomické prostředí a je dáno 

tržní strukturou odvětví, ve kterém podnik působí. Při jeho zkoumání je nezbytné 

zaměřit se především na fáze životního cyklu odvětví, stavu poptávky a nabídky, tvorbu 

přidané hodnoty, počet podniků působící v odvětví, charakter výrobků, necenovou 

konkurenci. 

 

Mezi významné faktory interního prostředí podniku ovlivňující podmínky pro výkon 

funkcí finančního řízení je možno zařadit, např. velikost podniku, organizační strukturu 

podniku, firemní kulturu, finanční situaci (zdraví podniku), dovednosti a disponibilní 

zdroje (SEDLÁČKOVÁ, 2006, s. 16-18). 

2.3.2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Analýza konkurence představuje jeden ze základních kamenů komplexně pojatého 

marketingového výzkumu, jejím cílem je snaha poznat nabídku konkurenčních firem, 

jejich tržní podíl, strategii, využitelnost výrobní kapacity jednotlivých konkurentů (obr. 

2, 3). Vedle analýzy trhu, zákazníka, distribučních cest a veškerého makroprostředí, 

představuje součást vzájemně propojených aktivit, jeden z rozhodujících vlivů pro 

strategické rozhodování managementu, určování základní politiky společnosti a jejich 

cílů (TOMEK, VÁVROVÁ, 2011, s. 58). 

 

Teorie amerického ekonoma Michaela Portera je zaměřena na oborové okolí společnosti 

a vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím tržních okolností Strategická pozice 

společnosti působící na určitém trhu v určitém odvětví, vychází z předpokladu, že je 

především určována pěti základními faktory, kterými jsou: vyjednávací síla zákazníků, 

vyjednávací síla dodavatelů, (TOMEK, VÁVROVÁ, 2011, s. 65) hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů (existence skutečných nebo potenciálních náhražek 
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produktu). Společnost musí sledovat cenové trendy a technologický pokrok substitutů. 

Čím více se objevuje substitučních výrobků na trhu, tím má konkurence menší sílu. 

Dalším významným faktorem, který výrazně ovlivňuje vstup substitučních výrobků na 

trh je ochota respektive neochota zákazníků přejít na nový produkt, rivalita ostatních 

společností působících na daném trhu, závisí na počtu firem, které v daném segmentu 

působí, síle značky. Nejatraktivnější segment je ten, který má vysoké bariéry vstupu a 

nízké bariéry výstupu, neboť do takového segmentu dokáže vstoupit jen málo 

konkurenčních firem. 

 

Obr. 2: Pět konkurenčních sil dle Portera 

 
Zdroj:TOMEK, VÁVROVÁ, 2011 

 

Obr. 3: Hrozba vstupu nových firem na trh 

 
Zdroj TOMEK, VÁVROVÁ, 2011 
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2.4 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednou z nejdůležitějších metod využívaných v moderním 

marketingu, zobrazuje se pomocí matice, která ukazuje základní vazby mezi 

jednotlivými prvky. Slouží k monitorování klíčových složek makroprostředí i 

mikroprostředí a analýze zájmových skupin. Je uzpůsobena tak, aby bylo možné 

zkoumat vzájemné vazby, ovlivňovat hrozby i slabé stránky a využít k tomu příležitostí 

a silných stránek. Předpokladem pro úspěšné provedení analýzy je určení skupiny osob, 

které mají o analyzovaných oblastech znalosti a praktické zkušenosti, proto byl osloven 

majitel společnosti, asistent majitele, vedoucí ekonomického, obchodního, technického 

a výrobního úseku, aby provedli doplnění pozorování vlastními zkušenostmi. Účelem 

analýzy není podat vyčerpávající přehled silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, 

ale výsledky analýzy využít pro identifikaci kritických oblastí (TOMEK, VÁVROVÁ, 

2011, s. 141). 

2.5 Platební schopnost podniku (likvidita)  

 

Finanční řízení značně nabylo na významu, jeho nedílnou součástí je hodnocení 

rentability a zároveň zadluženosti, které musí být v souladu, aby byla zajištěna finanční 

stabilita. Nejlépe k tomuto účelu slouží ukazatele finanční analýzy. V podmínkách tržní 

ekonomiky není možné řídit podnik jen z hlediska jeho výnosů a nákladů, ale pro 

efektivní řízení je nutné mít pohled prostřednictvím příjmů a výdajů, stavu peněžních 

prostředků a jejich dynamiky k dlouhodobému udržení jeho platební schopnosti. 

Pravděpodobnost zachování podniku vyjadřuje finanční riziko podniku a je součástí 

celkové charakteristiky finančního zdraví podniku (SYNEK, 2011, s. 51). Spolehlivě 

provést zhodnocení finanční situace podniku není snadné z důvodů vysoké 

proměnlivosti ekonomických dat. 

 

Peněžní prostředky podniku představují část jeho aktiv (majetku), majících podobu 

hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních 

prostředků, např. ceniny, šeky, často označované pojmem hotovost. Měřítkem pro 

posuzování platební schopnosti podniku či respektive neschopnosti, je právě velikost 

peněžních prostředků v okamžiku, kdy porovnáváme velikost peněžních prostředků s 

velikostí splatných závazků v daném čase. Peníze zajišťují platební schopnost podniku 
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(likviditu), nesou relativně nižší výnosy, proto vysoký stav peněžních prostředků může 

nepříznivě ovlivňovat efektivnost podnikání (rentabilitu). (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 19). 

Schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peníze se vyjadřuje formou poměrových 

ukazatelů, které nazýváme stupně likvidity (SYNEK, 2011, s. 5). 

2.5.1 Řízení likvidity 

 

Sdílenou odpovědností všech členů vrcholového managementu je dosahování cílů 

společnosti v podobě zvyšování tržní hodnoty a zabezpečení jednotlivých oblastí dílčího 

cíle ve formě průběžného zajišťování platební schopnosti (řízení likvidity) je jádrem 

finančního řízení a spadá do kompetence finančního manažera, jedná se např. o řízení 

pracovního kapitálu, řízení kursového rizika, řízení cash flow nebo řízení cash 

managementu. Problematika řízení likvidity se zabývá všemi těmito disciplínami, 

jejichž cílem je zajištění solventnosti, likvidity a výnosnosti, z krátkodobého hlediska 

má řízení platební schopnosti přednost před řízením výnosnosti. Z hlediska terminologie 

je v odborné literatuře problematika řízení likvidity popisována různými pojmy, např. 

řízení hotovosti, řízení cash flow, cash management, řízení likvidity, vždy se jedná o 

provádění činností vedoucích k udržení trvalé likvidity podniku, tzn. udržení schopnosti 

vždy hradit své závazky (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 27). Řízení platební schopnosti má 

významový přesah do celé řady vnitropodnikových aktivit., nelze ho chápat jen jako 

řízení pohledávek, třebaže se nemalou měrnou v platební schopnosti odráží. Schopnost 

podniku řídit svoji likviditu vychází z jednoduché základní rovnice, která nám říká, že 

výdaje podniku se musí rovnat jejím příjmů m a případným zůstatkům. 

CO = CI+CB 

kde:  

(Cash Outgopings)-výdaje, CI (Cash Income)-příjmy, CB (Cash Balances)-zůstatky hotovosti 

 

Bezprostřední význam v řízení platební schopnosti zaujímá krátkodobý finanční plán, 

který je sestaven s ohledem na stupeň využití daných kapacit. Obsahem krátkodobého 

finančního plánu, který zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánu, jsou: 

 plánování výnosů, nákladů a zisku (plánovaná výsledovka) 

 plánování cash flow 

 plánování aktiv a pasiv (plánovaná rozvaha) 

 rozpočty peněžních příjmů a výdajů (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 136) 
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Nástrojem krátkodobého plánování peněžních příjmů je peněžní rozpočet sestavený s 

roční periodicitou s rozpracováním do měsíčních, případně týdenních a denních 

rozpočtů. Sledování odchylek skutečnosti od plánovaného státu je pak jednou z náplní 

controllingu (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 136). V provozní oblasti v podnikovém 

řízení hraje zásadní roli řízení pracovního kapitálu. Složky pracovního kapitálu jsou 

znázorněny pomocí koloběhu oběžného majetku, (obr. 4)  

Obr. 4: Schéma koloběhu oběžných aktiv 

 

 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010 

 

2.5.2 Řízení cash flow 

 

Výkaz cash-flow poskytuje informace o peněžních tocích podniku, který zahrnuje 

hotovost v pokladně a stavy na běžných účtech získaných podnikem v daném období, 

nebo k řízení denního toku, bezprostředně souvisí se zajišťováním likvidity. Cash flow 

se využívá jako přehled minulých a budoucích peněžních toků a také jako ukazatel 

příjmů a výdajů provozní, investiční a finanční činnosti. Ukazatele cash flow jsou 

výkonnostní ukazatele, pro jejich výpočet se používá tzv. potenciální cash flow, 

podrobněji viz (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 24-26). Pro výpočet cash flow existují dvě 

základní metody: 

 

metoda přímá (je založena na přímém sledování příjmů a výdajů podniku) 

metoda nepřímá (vychází z výnosů a nákladů podniku) 
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2.5.3 Plán likvidity 

 

Řízení likvidity je prezentováno celou řadou podnikových činností, které si 

zjednodušeně lze představit jako řízení parametrů jednotlivých složek majetku a 

závazků s přihlédnutím k jejich dopadu do finanční pozice podniku. Rozpočty se 

zpravidla sestavují pro dlouhé a střednědobé období, pro řízení likvidity je nezbytné 

připravovat plány likvidity i pro velmi krátké období a denní bázi. Plán likvidity je 

sestavován na základě celkového finančního salda, měl by přesně informovat o 

disponibilní hotovosti v budoucnu. Tvorba a aktualizace plánu likvidity může probíhat 

na bázi klouzavého plánování či v rámci kalendářního období (KISLINGEROVÁ, 

2010, s. 484). 

 

Pro plánování a efektivní řízení likvidity je důležitá informovanost o budoucích 

příjmech a výdajích. Složitost prognózování příjmů a výdajů je nedílnou součástí 

plánování likvidity. Pro dosažení maximální efektivity v řízení finančního majetku 

likvidity, je třeba plánovat systematicky. Nejpřesnější plánování pomůže předvídat 

hotovostní požadavky, rychleji transformovat hotovost, vyhnout se nákladným 

záporným zůstatkům na bankovním účtu a maximalizovat výnosy dostupného kapitálu 

prostřednictvím správných investičních rozhodnutí. 

2.5.4 Ukazatele likvidity 

 

Na základě údajů z rozvahy lze určit tři základní stupně likvidity: 

Běžná likvidita (Current Ratio), označuje se jako likvidita 3. stupně 

Běžná likvidita =  
  ěž á       

  á         á     
 

Ukazatel by měl dosahovat hodnoty 1,5 -2,5. Přibližně 50 % oběžných aktiv by mělo 

být snadno a hlavně rychle přeměnitelné na peníze, aby podnik mohl uhradit splatné 

závazky. 

Pohotová likvidita (Acid Test, Quick Ratio), označuje se jako likvidita 2. stupně 

Pohotová likvidita= 
  ěž á         á    

  á         á     
 

Ukazatel by měl nabývat hodnotu 1,0-1,5. 
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Okamžitá likvidita (Cash Ratio likvidita 1. stupně) 

Okamžitá likvidita = 
  á                        

  á         á              
 

Výsledná hodnota ukazatele se doporučuje v rozmezí hodnot 0,2-0,5 (ČIŽINSKÁ, 

2010, s. 181). Rentabilita a likvidita jsou finančními cíli podniku, které spolu úzce 

souvisí, ale do jisté míry jsou navzájem protichůdné. Podnik, který vykazuje vysokou 

likviditu, obvykle nemůže očekávat vysokou výnosnost a naopak, podnik může 

vykazovat vysoký zisk a přitom může mít problémy s nedostatkem peněz, tedy s 

platební schopností. 

2.5.5 Platební neschopnost podniku a její důsledky 

 

Vlivem globalizace, která prostupuje všemi sférami národních ekonomik, dochází k 

neustálým změnám různého druhu. Je nesmírně obtížné orientovat se v tak chaotickém 

prostředí, kde jsme nuceni přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám vnějšího 

prostředí. Hovoříme o prostředí, které odborníci nazývají prostředí turbulence 

(diskontinuity) Rozhodující úlohu ve vyspělé ekonomice hraje cílevědomé získávání 

informací, znalosti, a systematické využívání tvůrčího myšlení. V podmínkách tržního 

hospodářství dochází k potřebě změny myšlení, celkového pojetí probíhajících dějů a je 

samozřejmé, že v rámci volné soutěže svobodně podniká velké množství 

podnikatelských subjektů. Jejich vzájemná konkurence ruku v ruce nese i riziko 

případného neúspěchu, proto je nezbytné, aby manažeři zařazovali mezi své aktivity 

takové praktiky, které budou dostatečně odrážet princip prevence proti úpadku podniku. 

 

Do úpadku ze dne na den se dostane jen málokterý podnik, je to jev zcela výjimečný, ve 

většině případů se jedná spíše o dlouhodobější proces, ve kterém na samém počátku 

dochází k poklesu objemu výkonů (výkonnostní potenciál). Finanční analýza umožňuje 

vytvoření systému varovných signálů (metoda včasného varování) včas rozpoznat 

blížící se výrobní, odbytovou, nebo finanční krizi a neprodleně stanovit úroveň 

finančního zdraví podniku. V rámci těchto postupů lze využít vice možných nástrojů v 

závislosti na velikosti podniku, charakteru jejího podnikání (VEBER, 2008, s. 285). 

Jedná se o srovnávací analýzy (mezipodnikové srovnávací metody) a testování 

finančního zdraví podniku. U finančních ukazatelů (rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti) je nutné posoudit jejich úroveň, indexy změny, časové řády, tempa růstu a 
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posoudit příčiny stavu a vývoje. Zvyšující se napětí mezi peněžními příjmy a výdaji a 

trvalejší nepříznivý vliv hospodaření mohou vest k platební neschopnosti a dochází tak 

ke zhoršení nastavení kapitálové struktury. Především malé a střední firmy se potýkají s 

problémy platební schopnosti (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 26). Je nezbytně nutné 

vypořádat se s trochu terminologie, která provází celý insolvenční zákon. Především 

pojem „insolvence“ (platební neschopnost), kteerým nazýváme stav neschopnosti 

dlužníka splácet své peněžité závazky svým věřitelům. Nezbytnou součástí jakéhokoliv 

obchodu je převádění finančních prostředků z jedné strany na druhou. Přesněji tento 

okamžik nastane, když dlužník není schopen svůj závazek vůči věřiteli dodržet. 

Narušením tohoto procesu dochází k narůstání napětí mezi věřiteli a dlužníky a 

existence dluhu je stěžejním důvodem, proč tohle právní odvětví vzniklo, bez něj by 

insolvenční právo pozbylo smyslu. 

2.6 Složky pracovního kapitálu 

 

„ Všechny položky hotovostního cyklu, které nalezneme na straně aktiv, jsou součástí 

pracovního kapitálu. Ten je tvořen zásobami, pohledávkami a finančním majetkem. 

Odečtením pasivní položky hotovostního cyklu-krátkodobých závazků-vzniká čistý 

pracovní kapitál“ (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 445). 

 

V praxi někdy dochází k zaměňování pojmu „pracovní kapitál a čistý pracovní 

kapitál.“ Zjednodušeně lze říci, že o pracovním kapitálu hovoříme v souvislosti s 

oběžným majetkem (jeho celkovou hodnotou), čistý pracovní kapitál (ČPK) je ta část 

pracovního kapitálu, která představuje dlouhodobé zdroje financování (kapitál) použité 

k financování dlouhodobě potřebného (vázaného) majetku Nejen stálá aktiva vykazují 

charakter dlouhodobosti, ale i trvale vázaný oběžný majetek (zásoby-trvale po dobu 

výroby, k financování trvale vázané části pohledávek, by měly být použity dlouhodobé 

zdroje financování). Čistý pracovní kapitál tvoří rozdíl mezi oběžným majetkem a 

krátkodobými závazky. Předmětem této kapitoly je identifikace jednotlivých složek 

čistého pracovního kapitálu (ČPK) a objasnění základních přístupů k řízení ČPK na 

straně aktiv (zásoby, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky) a pasiv 

(krátkodobé obchodní úvěry a krátkodobé závazky), (PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 

2012, s. 144). 
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Z důvodů existence položek ostatní aktiva a ostatní pasiva, může být při výpočtu čistého 

pracovního kapitálu dosaženo rozdílných výsledků při použití výše uvedených variant. 

Řešením, jak předejít rozdílným výsledkům, je navýšení krátkodobých závazků o 

ostatní pasiva a oběžný majetek o ostatní aktiva. Čistý pracovní kapitál může být i 

záporný, což znamená, že některé složky stálých aktiv jsou kryty krátkodobým 

kapitálem. Každopádně čistý pracovní kapitál by měl být vždy 0, jinak podniku vzniká 

nekrytý dluh (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 448).  

Pro jeho výpočet existují dvě varianty: 

ČPK =  VK+DZ  – SA 

kde:  

VK-vlastní kapitál, DZ-dlouhodobé závazky, SA-stálá aktiva 

 

ČPK = OA-KZ 

kde: 

OA-Oběžná aktiva, KZ-krátkodobé cizí zdroje 

Tabulka 1Přehled pojmů-pracovní kapitál 

Český pojem Anglický pojem Zkratka Náplň pojmu 

Pracovní kapitál Working Capital WC zásoby+pohledávky + finanční majetek 

Čistý pracovní kapitál Net Working Capital NWC WC-krátkodobé závazky 

Nefinanční pracovní kapitál Noncash Working Capital NCWC zásoby+pohledávky 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010 

2.6.1 Zásoby 

 

Zásoby mají formu vstupů, zahrnují materiál, nedokončenou výrobu, polotovary, 

výrobky, zvířata a zboží. Hlavním cílem řízení zásob je zajistit takový objem zásob, ve 

struktuře a kvalitě, aby na jedné straně v zásobách nevázly zbytečně investované peníze 

(v nakoupeném materiálu, nedokončené výrobě, v hotových výrobcích, investované v 

nadměrných kapacitách skladu) a, na straně druhé, aby nedocházelo k výpadkům ve 

výrobě, byl zabezpečen plynulý průběh výrobních procesů v potřebném čase s 

minimálními náklady. Širší pohled na problematiku řízení zásob nabízí dostupná 

literatura zabývající se logistikou. (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 448).  

 

Zásoby vstupního materiálu a surovin drží společnosti kvůli odlišnému taktu a objemu 

dodávek od dodavatelů na straně jedné a odběrům výroby zákazníky na straně druhé. 

Dalším důvodem je získání jistoty dodávek při komplikacích na straně dodavatele. 



28 

Výrobní společnosti drží u většiny svých primárních surovin bezpečnostní (pojistné) 

zásoby na vykrytí opožděných dodávek a zvýšených odběrů ze strany odběratelů. 

(REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 105). 

2.6.2 Pohledávky 

 

V dnešní nestabilní době patří k úkolům, které zaujímají ve vnitropodnikových 

procesech velmi důležitou a nenahraditelnou roli, řízení finančních rizik. Pohledávky 

představují práva, respektive nároky podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních 

prostředků. Pohledávky vznikají z pozdější úhrady za odebrání zboží, výrobku nebo 

služby. Nabídka pozdější úhrady je součástí platebních podmínek a podnik ji nabízí z 

důvodu konkurenčního boje o zákazníka nebo o vyšší podíl na trhu. Při hodnocení 

vlastní platební schopnosti a likviditě podniku doceníme správně zvládnutý proces 

minimalizace vzniku pohledávek.  

 

Při rozhodování o tom, zda prodat zboží „na fakturu“, je třeba zvážit všechny 

argumenty, uvědomovat si riziko, které pohledávky s sebou nesou (KISLINGEROVÁ, 

2010, s. 469). Riziko nezaplacení existuje vždy, ztráta přitom není jen v hodnotě 

výrobku (dodavatel ztrácí náklady na pořízení zboží), ale i DPH, které musíme odvést 

státu a v neposlední řadě zaplacená daň z příjmu. Na stranu druhou při splnění několika 

předpokladů nám daňové zákony (zákon o rezervách, zákon o dani z příjmu) stanovují 

pravidla pro zahrnutí opravných položek mezi daňově uznatelné výdaje z titulu 

nedobytných pohledávek, např. v důsledku insolvence dlužníka, díky čemuž podnik 

přijde jak o zboží, tak o peníze. Tvorba opravné položky je de facto její přecenění, tzn. 

Pohledávka je stále evidována v účetnictví, ovšem v přeceněné tj. nižší hodnotě. Odpis 

nedobytné pohledávky může být i z titulu jejího promlčení. Jistá část dobytných 

pohledávek může přinášet riziko v tom, že se k jejich inkasu vážou nepřiměřeně vysoké 

náklady (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 95).  

 

Pozdě hrazené pohledávky nebo nedobytné pohledávky jsou důvodem finanční 

nestability podniku, mají negativní dopad na cash flow, znehodnocují pracovní kapitál 

podniku, vyvolávají nutnost získávání dalších zdrojů obvykle nesoucích finanční 

náklady (PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 2012, s. 149). Všechny pohledávky nemusejí 
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být nutně problémové. Většina pohledávek je řádně a včas odběrateli splacena a podnik 

s nimi nemá žádné starosti. Na této skutečnosti má svůj podíl i přístup k riziku a výběr 

obchodních partnerů, resp. jejich prověřování. 

 

Zvláštním případem pohledávek jsou zálohy na budoucí dodávku materiálu, které jsou 

svým způsobem obráceným závazkem a příjmy příštích období, které mají charakter 

pohledávek a náleží mezi části pracovního kapitálu. Vznikají tehdy, jestliže podnik 

provedl nějakou činnost, za kterou mu náleží odměna, ale tento nárok zatím nebyl 

uplatněn, např. vyexpedované, ale zatím nevyfakturované dodávky vlastní produkce.  

2.6.3 Finanční majetek 

 

Finanční majetek společnosti nejsou pouze hotovostní zůstatky v pokladnách a na 

běžných účtech, ale také ceniny, termínované vklady a jiné depozitní produkty, dále 

cenné papíry a podílové listy, které jsou splatné do jednoho roku od jejich pořízení. 

Všechen tento majetek stojí na počátku hotovostního cyklu. Likvidita tohoto majetku je 

velmi vysoká a bez větších překážek lze za hotovost, v krátkém časovém horizontu 

směnit. (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 554). 

 

Z manažerského pohledu jsou motivy držby hotovosti podniku ze dvou důvodů. Prvním 

je potřeba bezpečnostní likvidity při dočasných výkyvech v příjmech, tedy potřeba 

hradit běžné závazky nebo při náhlých neplánovaných potřebách výdajů. Druhým je 

provozní důvod spočívající v časovém nesouladu příjmů a výdajů, proto na běžném účtu 

existuje téměř vždy nějaký zůstatek (může být i záporný při nastavení kontokorentního 

úvěru). Třetím možným motivem může být investiční potřeba. Část volných finančních 

prostředků se podnik může rozhodnout investovat na finančních trzích, obvykle do 

likvidních instrumentů, které mohou být v případě potřeby prodány., hotovost lze využít 

pro financování běžných potřeb. Tento motiv není z manažerského hlediska relevantní, 

neboť podnik ke krátkodobému investování volné hotovosti uchýlí z důvodů získání 

alespoň nějakého zhodnocení. (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 584). 
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2.6.4 Závazky 

 

Existence závazků je podmíněna existencí pohledávek. Stejně jako společnost poskytuje 

odklad splatnosti svým odběratelům, tak i její dodavatelé ji poskytují odklad splatnosti“, 

neboli dodavatelský úvěr, (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 579), není potřeba okamžitě 

vynakládat finanční prostředky. Závazky z obchodního styku jsou významným zdrojem 

financování pracovního kapitálu.  

 

Zvláštním případem závazků, jsou výdaje příštích období, které představují již 

spotřebovaný náklad, na jehož uhrazení dosud dodavatel nevydal fakturu. Podnik musí 

počítat se skutečností, že k jeho vzniku dojde, tak je potřeba i výdaje příštích období 

považovat za zdroj financování pracovního kapitálu. (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 449). 

2.6.5 Plánování čistého pracovního kapitálu 

 

Základním pravidlem pro platební schopnost podniku, z hlediska financování 

podnikových aktivit je důležité udržovat optimální poměr mezi vlastními a cizími 

zdroji, stejně tak je neméně významné udržovat optimální poměr dlouhodobého 

(dlouhodobý majetek) a krátkodobého (oběžný majetek) financování. Navzdory tomuto 

pravidlu je v některých případech vhodné financovat oběžný majetek dlouhodobými 

zdroji financování, aby došlo k časové sladěnosti aktiv a pasiv. Tato situace nastává, 

jestliže má oběžný majetek charakter dlouhodobého majetku (nízkoobrátkové zásoby, 

dlouhodobé pohledávky). Jedná se o kritérium likvidnosti majetku podniku, kterému 

musí odpovídat i disponibilní zdroje, jež jsou použity pro jeho financování. Uvedený 

princip označujeme jako základní pravidlo financování „zlaté bilanční pravidlo 

financování-zásada dodržování časového souladu vázanosti majetku a disponibilních 

zdrojů (REŽŇÁKOVÁ, 2012, s. 106). 

 

Určitá výše čistého pracovního kapitálu je žádoucí ve většině oborů, je však nezbytné 

stanovit jeho optimální výši. Ke stanovení optimální výše provozně nutného čistého 

pracovního kapitálu lze použít několik postupů:  

 

 Stanovení čistého pracovního kapitálu na základě určení optimální výše jeho 

složek- složkami čistého pracovního kapitálu jsou zásoby, krátkodobé pohledávky z 
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obchodního styku, peněžní prostředky a krátkodobé závazky vztahující se k provozní 

činnosti. Výše kapitálu vázaná v zásobách je zpravidla stanovena na základě normativu 

zásob materiálu, kapitál vázaný v nedokončené výrobě se v průběhu výrobního cyklu 

mění, postupně se zvyšuje. Tuto skutečnost je možné zohledňovat prostřednictvím 

koeficientu nárůstu nákladů, který by měl kopírovat průběh vynakládání nákladů na 

délku výrobního procesu (KRAĽOVIČ a VLACHYNSKÝ, 2006 s. 211 in 

REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 39).  

 

 Metoda procentního podílu na tržbách-čistý pracovní kapitál (ČPK) se stanoví 

procentním podílem z tržeb na základě předešlých zkušeností. 

 

 Stanovení čistého pracovního kapitálu na základě komparace s obdobnými 

podniky působícími v oboru- srovnávat podniky lze mnoha různými způsoby, kromě 

dříve uvedených finančních ukazatelů se srovnávají výrobky a služby (úroveň, jakost, 

ceny), produktivita práce, náklady, technologie. Podnik si sám určí, co zahrne do 

předmětu srovnávání, a pak se srovnává s průměrnými hodnotami za odvětví, obor, 

skupinu konkurenčních podniků s nejlepším podnikem. K tomuto hodnocení se 

používají statistické charakteristiky (střední hodnoty-modus, medián, průměr), 

ukazatele variace (rozpětí, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient), 

(KISLINGEROVÁ, HNILICA, 2008, s. 61). 

 

 Metoda obratového cyklu peněz (OCP)-tuto metodu lze použít, pokud se 

nepředpokládají výrazné změny v délce obratového cyklu peněz. Ke stanovení délky 

obratového cyklu peněz je potřebné stanovit dobu obratu jednotlivých složek čistého 

pracovního kapitálu. Délka obratového cyklu peněz vyjadřuje dobu, která uplyne od 

platby dodavatelům, do inkasa hotovosti za prodej výrobků. Určuje počet dní, na které 

je potřebné mít k dispozici dlouhodobé finanční zdroje ke krytí oběžného majetku. 

(REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 39). 

2.6.6 Význam řízení čistého pracovního kapitálu 

 

Celkovou potřebou oběžného majetku se rozumí výše oběžného majetku, potřebná pro 

zajištění předpokládaného rozsahu výkonů podniku, lze ji označit jako kapitálovou 
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potřebu, neboť současně určuje potřebnou výši finančních zdrojů pro její krytí (pasiv, 

kapitálu). Řízení oběžného majetku vychází ze strategických záměrů podniku. 

Efektivním řízením jednotlivých složek oběžného majetku dochází ke snižování potřeby 

čistého pracovního kapitálu, lepšímu vývoji cash flow, aniž by to ovlivnilo očekávaný 

vývoj tržeb a zisku. Optimalizace čistého pracovního kapitálu má příznivý vliv na 

zvýšení výnosnosti investovaného kapitálu potažmo hodnotu podniku (BRIGHAM & 

EHRHARDT , 2011, s. 780, in REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 50).  

 

Pokud se managementu podniku podaří dosáhnout zkrácení obratového cyklu peněz, 

např. optimalizací procesu výroby a zásobování (plánování a plynulost výroby, snížení 

zásob), zkrácení doby splatnosti pohledávek urychlením jejich inkasa, prodloužení doby 

odkladu plateb dodavatelských faktur, pak při zachování stejné velikosti tržeb a nákladů 

na prodané zboží lze snížit potřebu kapitálu vázaného v čistém pracovním kapitálu a 

následně má podnik k dispozici více volných peněžních prostředků (volné cash flow), 

které se používá v modelu diskontovaného cash flow k určení hodnoty podniku. 

 

Již bylo zmíněno, že efektivní řízení pracovního kapitálu znamená jeho snížení na 

takovou úroveň, kdy podnik účinně využívá celého pracovního kapitálu a nejsou v něm 

utopeny přebytečné finanční zdroje, které by mohly být zhodnoceny výhodněji. Existují 

obory podnikání, např. stavebnictví, automobilový průmysl, které mohou využít své 

silné vyjednávací pozice a dosáhnout financování výroby formou dodavatelských záloh 

na zakázku, lze fungovat s nulovým případně záporným pracovním kapitálem. 

„Pozitivní vliv nulového případně záporného pracovního kapitálu na hodnotu podniku, 

případně na výnosnost investovaného kapitálu je nesporný. Na druhé straně je potřeba 

zvažovat riziko výpadku zálohové platby a přijímat adekvátní opatření k jejímu 

zabezpečení“ (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 51). Řízení pracovního kapitálu, nemá pouze 

pozitivní efekt na růst hodnoty podniku, ale také napomáhá eliminovat dopady při 

existenci hospodářské recese, aby se podnik nedostal do platební neschopnosti a 

následné insolvence. 
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2.7  Řízení zásob 

 

Významným ukazatelem, který sleduje nejen vedení podniku a vlastníci, ale také 

věřitelé je úroveň řízení zásob. V rozvaze jsou zahrnuty ve složce oběžných aktiv, 

nepřímo se jejich hodnota objevuje i na straně pasiv formou krátkodobých závazků, 

které vznikají za dodavateli (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 112). Podstatou řízení zásob je 

jejich optimalizace a tím i minimalizace nákladů spojených s jejich držbou.  

2.7.1 Alternativní systémy řízení zásob 

 

V dnešních podnicích je také možno se setkat s alternativními metodami řízení zásob, 

např. just-in-time (JIT), kdy odběratel dostane materiál nebo výrobek právě ve chvíli, 

kdy ho potřebuje a nemusí vytvářet zásoby. Metoda JIT není využitelná u všech druhů 

podnikání, je náročná zejména na předpoklady vysoké komunikace mezi pracovníky 

podniku a dodavateli, totální řízení jakosti, spolehlivost dodavatelů, vysokou kvalitu 

subdodávek (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 121). 

 

Další metodou zvyšující efektivitu je outsourcing skladování. Sklady jsou 

provozovány nezávislou společností, která své skladové prostory pronajímá několika 

podnikům najednou. Podniky si dle informačního systému řídí vyskladňování, 

nepodílejí se fyzicky na žádných skladových operacích, tudíž jim nevznikají náklady na 

řízení skladu. Metoda sice neřeší vázanost finančních prostředků v zásobách, ale šetří 

celkové náklady spojené se zásobováním (PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 2012, s. 149). 

 

Ve vyspělých zemích se při řízení zásob uplatňuje celá řada moderních systémů řízení 

zásob, např. IMPACT, MINCOS, PROMAT, ABC. Nejpopulárnější a v praxi 

používaná je metoda ABC. Vychází z předpokladu, že je neúčelné věnovat se všem 

druhům materiálů v zásobách se stejnou pozorností, že ne každá položka má stejný 

dopad na sledované ukazatele. ABC analýza vychází ze známého Paretova principu 

20/80 a vyjadřuje, že 20 % položek způsobuje 80 % obratu. Pro uplatnění metody ABC 

rozčleníme materiálové druhy na tři skupiny, které nejvýznamnějším způsobem 

ovlivňují efektivnost řízení zásob podle jejich podílu na celkové hodnotě spotřeby za 

rok, těm věnujeme zvýšenou pozornost a zaměříme se na vyjednávání s dodavateli, na 

uzavření strategické smlouvy, optimalizaci dodacího nebo objednacího množství, 
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hledání substituční položky, změnu platebních podmínek, např. delší lhůta splatnosti 

závazku, možnost skonta (ŠUNKA in REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 127). 

 

Podstatou modelu konsignačního skladu je zřízení skladu dodavatele přímo u 

odběratele, který si může zboží kdykoliv od dodavatele odebrat. Metoda je výhodná 

hlavně pro odběratele, který touto metodou minimalizuje množství zásob, odpadají mu 

náklady spojené s řízením zásob. 

2.7.2 Optimalizace objednacího množství 

 

V podmínkách tržní ekonomiky a dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou se za 

základní kritérium optimalizace považuje najití kompromisu mezi velikostí nákladů na 

objednávku a nákladů na držení po obratové zásoby, která vyvolává minimální náklady 

na pořízení, skladování a udržování zásob a náklady vyvolané při opožděném krytí 

potřeb. V úvahu je nutné brát i změny podmínek při různém režimu doplňování zásob, 

např. slevy za množství nákupu (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 130). 

 

D lka dodávkov ho cyklu T. t = 
 

 
 nebo n = 

 

 
 

Dodac  cyklus tc  tc = 
   

 
 

Celkov  náklady  Nc1 Nc1 (Q) = ND +
 

 
. tc..Q.NS 

Celkov  náklady  T Nc (Q) = ND +
 

 
.+ 

 

 
  .T.Q.NS 

Optimáln  velikost objednac ho množstv  Qopt =  
      

    
 

kde: 

T = sledované období (zpravidla rok), tc = dodací cyklus, n= počet cyklů, S=celková poptávka, Q=velikost dodávky   

Nc=celkové náklady, ND=náklady na objednání (Kč/objednávka), Ns=náklady na skladování (Kč/kus/rok) 

Qopt= optimální velikost objednacího množství  

2.7.3 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 

 

Způsob řízení zásob a jejich velikost mají značný vliv na rentabilitu podniku a potřebu 

disponibilních finančních zdrojů, je nezbytné je efektivně řídit. Nejdůležitějším 

kritériem v oblasti hodnocení efektivnosti zásob jsou ukazatele obrátky zásob a doby 

obratu zásob. 
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Obrátka zásob, udává, kolikrát se zásoby obrátí (nakoupí a prodají) během určitého 

období (rok) 

Obrátka zásob  OZ) = 
 á                  á    

    ě  á       á   
 

Druhým ukazatelem je doba obratu zásob, která nám udává, za kolik dnů se v průměru 

obrátí zásoby v podniku.  

DOZ =  
          ě  á       á    

 á                  á    
 

Náklady na prodané zásoby se skládají z nákladů na prodané výrobky, zboží, 

nedokončené výroby a spotřeby materiálu. Doba obratu zásoby lze přesněji stanovit z 

dob obratu (DO) jednotlivých druhů zásob, když následně doby obratu jednotlivých 

druhů zásob sečteme, dostaneme dobu obratu zásob. 

2.8 Řízení pohledávek (credit management) 

 

Pohledávky tvoří významnou část oběžného majetku podniku a v rámci řízení platební 

schopnosti je třeba věnovat jim odpovídající pozornost. S pohledávkami se pojí celá 

řada právních, účetních a daňových aspektů. Životní cyklus pohledávek se vyznačuje 

dvěma důležitými fázemi-prevencí a vymáháním. 

2.8.1 Efektivní řízení pohledávek 

 

Základním finančním ukazatelem podle, kterého podniky hodnotí přiměřenost stavu 

pohledávek, je ukazatel doby obratu (doba inkasa-splatnosti pohledávek), který udává, 

kolik dní uběhne od prodeje výrobků, služeb zákazníkovi do jejich uhrazení 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 448). 

 

Obrat pohledávek  ve dnech) = 
               á   

  ž                        
 

 

Doba obratu pohledávek je průměrná doba inkasa plateb od odběratelů (DIP), vypočítá 

se dvěma způsoby (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 66): 

 

 Vážený aritmetický průměr  

DIP = 
    ě  á                      ě                            ž á  

                       ž á   
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 Průměrný stav pohledávek a denních prodejů na úvěr 

 DO materiálu na skladě =  
    ě               á           ě

               á      
 

P= průměrná výše pohledávek v Kč = pr měrná doba inkasa x 
        ž  

   
 

kde: 

DIP-průměrná doba inkasa plateb od odběratelů ve dnech, P-průměrná výše pohledávek v Kč, 

T-tržby za období (zpravidla rok) v Kč 

Průměrná doba splatnosti krátkodobých závazků (počet dní, který uplyne mezi přijetím materiálu na sklad 

a zaplacením tohoto materiálu dodavatelům) 

 

DOZav = Zav/EN/360 
 
kde: 

DOZav- průměrná doba obratu (splatnosti) závazků ve dnech, Zav-průměrná výše krátkodobých závazků 

z obchodního, EN- externí nákupy (výkonová spotřeba+náklady na nakupované zboží) za sledované 

období 

 

Podniky v souvislosti s agendou pohledávek občas zapomínají na řízení pohledávek 

netýkajících se přímo oblasti obchodních pohledávek, např. pohledávky za zaměstnanci, 

pohledávky za společníky a spřízněnými osobami, pohledávky daňové, z titulu úvěrů a 

půjček (PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 2012, s. 151). 

2.8.2 Alternativní způsoby řízení pohledávek 

 

„Hlavním úkolem credit managementu je zabezpečovat takovou úroveň likvidity, aby 

podnik byl vždy schopný dostát svým závazkům a tímto způsobem přispívat ke zvyšování 

tržní hodnoty podniku“ (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 95). Předpokladem funkčnosti credit 

managementu v podniku je definování kompetencí, odpovědností, termínů a interních 

postupů. V rámci prevence vzniku problémových pohledávek jde zejména o zkoumání a 

prověřování současných i potencionálních dlužníků, posilování pozice věřitele, z tohoto 

důvodu je nezbytná činnost verifikace důvěryhodnosti odběratelů (segmentace 

zákazníků, využití dostupných informačních zdrojů pro prověření solventnosti 

zákazníka), ohodnocení úvěruschopnosti odběratelů, poté vyhodnocení případných 

rizik, stanovení výše úvěrového rámce a kontrola platebních podmínek. V neposlední 

řadě řízení pohledávek zahrnuje externí a interní inkaso pohledávek po lhůtě splatnosti, 

pokud navzdory všem opatřením dojde k neuhrazení vzniklé pohledávky. 

 

K vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti lze využít různé zákonné techniky, např. 

listovní a telefonické upomínky, zadržení dodávek, inkasní agentury, rozhodčí řízení, v 
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neposlední řadě využití možnosti podat na dlužníka insolvenční návrh (Insolvenční 

zákon 182/2006 Sb., novela zákona 334/2012 Sb.). Insolvenční právo v České republice 

je právní odvětví, které od svých úplných počátků prošlo strmým vývojem, přesto je ve 

své nynější podobě odvětví velmi mladé, které zdaleka není u konce svého vývoje. 

Bude-li k tomuto nelehkému úkolu zodpovědně přistupovat nejen zákonodárce, který se 

bude snažit zdokonalovat tento zákon, ale pokud ho budou svědomitě dodržovat 

subjekty insolvenčního řízení, kterým je určen má šanci stát se účinným a prospěšným 

nástrojem. Mezi alternativní nástroje urychlováním inkasa z pohledávek patří 

postoupení pohledávek, faktoring, forfaiting, v případě neschopnosti dlužníka uhradit 

závazek přichází v úvahu možnost kapitalizace pohledávek. 

2.9 Řízení hotovosti (cash management) 

 

V tržní ekonomice je klíčovou úlohou v řízení čistého pracovního kapitálu, řízení 

hotovosti, (hotovostní cyklus), který zahrnuje přeměnu materiálových vstupů přes 

pohledávky až k pohotovým finančním prostředkům (obr. 5). Hotovostí máme na mysli 

finanční prostředky, které společnost drží v pokladně a na bankovních účtech. Pokud je 

hotových peněz nedostatek, podnik má potíže s placením svých závazků, výrazně to 

ohrožuje jeho fungování. Řízení hotovosti patří k důležitým úkolům finančního 

manažera. Stanovení optimální výše hotovosti, je velmi obtížné, neboť zde působí 

mnoho vlivů zejména pravidelnost a spolehlivost peněžních toků. Hlavním smyslem 

řízení hotovosti je prevence spojená s platební neschopnosti- řízení likvidity, kapitola 

2.5.1, (PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 2012, s. 153). Hotovostní nebo také obratový 

cyklus je průměrná doba mezi nákupem surovin a inkasem pohledávek za prodané 

zboží. Doba obratu zásob informuje, kolik dní leží zásoby na skladě, než se v průběhu 

výrobního procesu materiál změní na nedokončené výrobky, které se po dokončení 

všech výrobních operací mění na zásoby dokončené výroby, které se po dokončení 

všech výrobních operací mění n zásoby dokončené výroby a dojde k jejich následnému 

prodeji. Obratový cyklus peněz lze také vyjádřit jako dobu obratu zásob navýšenou o 

dobu obratu pohledávek a to vše snížené o dobu odkladu plateb závazků. Čím kratší je 

obratový cyklus peněz, tím méně je zapotřebí pracovního kapitálu (KISLINGEROVÁ, 

2010, s. 443) 
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Obr. 5: Schéma hotovostního cyklu 

 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010) 

 

Doba obratu zásob  ve dnech  = 
    ě  á  á    

  ž       
 

 

Doba inkasa pohledávek je doba ode dne fakturace po inkaso pohledávky 

Doba inkasa pohledávek  ve dnech  = 
      á   

  ž       
 

 

Doba odkladu plateb je doba mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně 

Doba odkladu plateb (ve dnech) = 
 á     

            á    
 

2.9.1 Cash pooling 

 

Specifickým nástrojem cash managementu, který se v poslední době využívá, je tzv. 

cash pooling. Jedná se o automatizovaný systém, který umožňuje zefektivnit procesy 

řízení hotovosti a přináší podniku dodatečné efekty z využívání centralizovaného řízení 

peněžních prostředků. Cash pooling se používá převážně u velkých podniků, ideálně 

koncernů a korporací, které mají velmi členitou horizontální i vertikální strukturu a 

disponují větším množství účtů vedených u jedné banky. Princip cash poolingu spočívá 

v soustřeďování hotovostních přebytků z účtů jednotlivých subjektů v rámci korporace 

na jeden centralizovaný účet s možností využívání kontokorentu. Účelem je dosáhnout 

nahrazení decentralizovaného řízení finančních prostředků, centrálním řízením likvidity. 

Tento systém je pro podnik přínosem hlavně z toho důvodu, že napomáhá zefektivnit 

řízení hotovostních pozic na bankovních účtech a snižovat náklady spojené s 

využíváním bankovních služeb (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 141-152). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 
 

Dostáváme se k analytické části diplomové práce, která má za úkol aplikovat metody 

popsané v teoretické části. Na základě účetních výkazů předložených ekonomických 

výsledků byla pozornost zaměřena na oblast likvidity a navržení opatření k udržení 

platební schopnosti, Byla provedena komparace s dvěma v oboru. Finálně na základě 

jednotlivých analýz dle SWOT byly stanoveny silné a slabé stránky finančního řízení 

podniku.  

3.1 Základní informace o společnosti 

 

Název společnosti:  MFC-MORFICO s.r.o. 

Sídlo    Olbrachtova 1758, 666 03 Tišnov 

IČ    255 07 494 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 28745vložka C 

Datum zápisu do OR r 18. listopadu 1997 

Právní forma   společnost s ručením omezeným 

Jednatel   Ing. Oldřich Fiala 

Základní kapitál  5. 000. 000 Kč 

Předmět podnikání  provádění staveb, jejich změn odstraňování 

    Projektová činnost ve výstavbě 

    Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 

3.2 Stručná charakteristika společnosti 

 

MFC- MORFICO s.r.o. se sídlem v Tišnově je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28745 dne 18. listopadu 1997, IČ: 255 07 

494 zabývající se výrobou cementových směsí, kód CZ NACE C-23.61 výroba 

betonových výrobků pro stavební účely (podíl na tržbách 50 %), výroba stavebních 

hmot a stavebních výrobků, kód CZ NACE C-23.69 výroba ostatních betonových, 

cementových a sádrových výrobků (podíl na tržbách 50 %). Zákazníci nejsou koneční 

spotřebitelé, nýbrž společnosti podnikající v různých oblastech stavebnictví. Jedná se 
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tedy o systém označovaný jako B2B (Business to Business). Svou velikostí se 

společnost řadí mezi malé podniky. 

 

Společnost distribuuje své výrobky prostřednictvím regionálních obchodních partnerů 

do všech regionů České republiky. Tito regionální obchodní partneři (autorizovaní 

prodejci, aplikační firmy, investoři, zprostředkovatelé) vyhledávají nové obchodní 

příležitosti (zakázky), navazují nové obchodní vztahy s investory a projekčními 

kancelářemi a zasazují se o umístění výrobku do projektové dokumentace. Součástí 

poskytovaných služeb je soubor servisních služeb MFC, zákazníkům, který slouží k 

podpoře prodeje produktů a služeb nabízených společností MFC-MORFICO s.r.o. a 

minimalizaci problémů při zpracování produktů přímo na stavbách. Předprodejní servis 

spočívá v získání informací od zákazníka a nabídka vhodného produktu. Při samotné 

realizaci možnost přítomnosti technika a strojního zařízení na zpracování produktu. Pro 

širší odbornou veřejnost pořádá společnost pravidelné semináře za účelem prohloubení 

znalostí o nabízených produktech a službách. Pracovníci technického úseku jsou 

schopni operativně řešit potřeby obchodních partnerů formou poradenské služby při 

navrhování vhodného produktu společnosti a způsobu zpracování pro konkrétní účel 

využití vhodného produktu. 

3.3 Historie a současnost společnosti 

 

MFC – MORFICO s.r.o. je pokračovatelem firmy Ing. Oldřich Fiala-MORFICO (obr. 

6), která byla založena v roce 1991, jako stavební společnost se specializací na 

povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Již v té době byla ze 100 

% držena českým vlastníkem, společnost lze považovat za rodinnou. Po dobu svého 

působení získali významné postavení na stavebním trhu při zavádění nových 

progresivních technologií. Bohaté zkušenosti, získané v zahraničí, uplatnili při vývoji 

vlastních materiálů z tuzemských surovin, které jsou zárukou vysoké kvality a 

produktivity. Postupně přecházeli od aplikací k výrobě a prodeji stavebních materiálů. 

Obr. 6: Logo firmy Ing. Oldřich Fiala-MORFICO 

 

Zdroj: interní materiál společnosti MFC-MORFICO s.r.o 
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V současné době nabízí široký sortiment výrobků, které nacházejí uplatnění v 

moderním způsobu výstavby bytových, občanských a průmyslových staveb. Budují 

kvalitní síť obchodních zastoupení, aplikačních firem, prodejců a konzultantů v ČR i v 

zahraničí. Jsou držiteli certifikátu ISO 9001 Nejdůležitější milníky v historii společnosti 

MFC-MORFICO s.r.o. (příloha 1). 

 

Zákazníkům nabízí kompletní servis zahrnující službu školení certifikovaných partnerů, 

možnost individuální volby použitých materiálů (čerpání samonivelačních potěrů) i 

technickou podporu v terénu. 

 

Společnost je umístěna na vlastním velkém pozemku v částečně rekonstruovaných 

rozlehlých prostorách, které tvoří administrativní budova, výrobní haly (hala 

dřevocementových tvárnic IZOBLOK, míchárna suchých cementových směsí), vlastní 

laboratoř, skladové plochy polotovarů a hotových výrobků, vnitropodniková prodejna, 

kde se prodávají nejen výrobky společnosti, ale i doplňkový sortiment pro usnadnění 

zpracování výrobků, např. ruční nářadí k realizaci a pokládce suchých cementových 

směsí, kartáče, špachtle, smetáky, provzdušňovací válečky. 

3.3.1  Výrobní program 

 

Výroba je technologicky specializována na výrobu a) suchých cementových směsí 

b)čerstvé tekuté potěry a c) výrobu dřevocementových tvárnic IZOBLOK. 

 

a) technologické zařízení tvoří jednoúčelové moderní stroje, které jsou v podstatě 

automatické a zabezpečují vysokou standardní kvalitu a minimální zmetkovitost. 

Materiály pro výrobu suchých cementových směsí jsou skladovány v silech, ze sil jsou 

přemísťovány šnekovými dopravníky na váhy, z vah do míchačky, kde se podle 

receptury komodity smíchají, následně pytlovány do prodejních pytlů, popisovány 

značícím zařízením, odtud je pás přemístí na paletovačku a paletu, následně jsou 

expedovány do skladu hotových výrobků, technologie uzavřené výrobní linky. 

 

b) čerstvé tekuté potěry se míchají a dopravují na místo uložení pomocí moderních 

aplikačních návěsů Bremat a TransMix. Zdravotní riziko pracovníků se snižuje, neboť 
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odpadají namáhavé pracovní úkony spojené s kladením běžných druhů podlahových 

potěrů. 

 

c) výroba dřevocementových tvárnic IZOBLOK představuje stroje starší, které svými 

parametry plně postačují, jak požadavkům na množství, tak i na kvalitu produkce. 

Používání starších strojů umožňuje snižovat výrobní náklady, neboť stroje jsou již 

odepsány. Jediným problémem je relativně vyšší energetická náročnost jejich provozu, 

např. dřevocementová tvárnice IZOBLOK se vyrábí smícháním mineralizované 

smrkové štěpky, cementu a vody vznikne dřevobeton, který se v ocelové formě 

vibrolisu tvaruje do dutinové tvárnice. Ta frézováním získá přesný tvar. Slouží jako 

ztracené bednění pro výplňový beton a jako nosič vložené tepelné izolace a omítek. 

3.4 Vlastnická a organizační struktura 

 

Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem pět 

milionů Kč. Jediným vlastníkem je Ing. Oldřich Fiala, který je jednatelem a zároveň 

ředitelem společnosti. Vztahy mezi ovládající osobou ovládanou osobou a propojenými 

osobami (obr. 7). Ovládající osoba, Ing. Oldřich Fiala, vlastní obchodní podíl 

odpovídající 100 % základního kapitálu ovládané osoby a jako taková vykonává právo 

společníků v mezích pravomoci rozhodování valné hromady ovládané společnosti. 

 

Organizační struktura společnosti se utvářela souběžně s jejím růstem je sestavena na 

základě funkčních útvarů, je založena na hierarchických vztazích nadřízenosti a 

podřízenosti, na příkazech shora dolů a na odpovědnosti podřízených vůči nadřízeným. 

Dá se hovořit o klasické liniové organizační struktuře. V roce 2009 byla ve společnosti 

zavedena certifikace systémem ISO 9001, tudíž jsou ve společnosti popsány procesy, 

které v rámci nastavené organizační struktury fungují.  
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Obr. 7 Vlastnická struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Management společnosti zpracovává podnikovou vizi a strategie vznikají spontánně v 

hlavních procesech, které mají bezprostřední styk se zákazníkem. Na základě SWOT 

analýzy určuje společnost cíle a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Základním mottem 

pro budoucí strategie se stala věta: „Být F1 na daném trhu s poskytováním souvisejících 

služeb s vysokou přidanou hodnotou“. Obzvláště důležitý je také přístup k obchodním 

partnerům, který se řídí mottem: „Pouze to nejlepší je dost dobré“(INTERNÍ ZDROJ 

SPOLEČNOSTI). 

 

Ovládaná osoba 

MFC-MORFICO s.r.o. 

IČ: 25507494 

 

Propojené osoby 

Ing. Oldřich Fiala-MORFICO 

IČ:11486902 

 

MFC-PENZION s.r.o. 

IČ:26956161 

MFC-IZOBLOK s.r.o. 

IČ:26959801 

MFC-RD Železné s.r.o. 

IČ:27717801 

 

MFC-FLOORING s.r.o. 

IČ:27717721 

 

Ovládající osoba 

Ing. Oldřich Fiala, r. č. 5607110817 
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Organizační struktura společnosti je relativně plochá. V čele stojí jednatel, pod kterého 

spadají všechny úseky. Celková organizační struktura má spíše projektový než lineární 

charakter, jak je patrné z organizačního schématu (obr. 8). 

Obr. 8 Organizační struktura společnost 

 

Zdroj:interní materiál společnosti 

3.5 Strategická analýza 

 

3.5.1 PEST -analýza makroprostředí 

 

Vlivy makroprostředí na ekonomický vývoj v oboru stavebnictví je klíčový i pro 

analyzovanou společnost. Podle zaměření výroby, není jednoduché zatřídit společnost 

dle klasifikace OKEČ, bylo použito zatřídění dle klasifikace CZ NACE - výrobou 

cementových směsí, klasifikace neuvádí, kód CZ NACE C-23.61 výroba betonových 

výrobků pro stavební účely, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, kód CZ 

NACE C-23.69 výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků.  

 

Česká ekonomika obnovila v roce 2014 růst, který se v tvorbě EVA projevil zmenšením 

jejich záporných hodnot. Tahounem zlepšení byl především vývoj v oblasti dělení EBIT 

(zlepšení hodnoty produkční síly), naopak negativní vývoj nastal v oblasti finanční 
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stability, zhoršení ukazatele hodnoty likvidity (zdroj: Finanční analýza podnikové sféry 

za rok 2014, v působnosti MPO za rok 2014 http://www.mpo.cz/dokument160232.html) 

Stavební produkce v roce 2014 po pěti letech poklesu meziročně reálně vzrostla v 

průměru o 4,3 %. Vyšší výkon domácí ekonomiky odráželo jak optimističtější 

očekávání podnikatelského sektoru v další ekonomický vývoj, tak i příznivý vývoj 

zaměstnanosti a růst disponibilního důchodu při nízké inflaci. Na růst odvětví navázaly 

ceny stavebních prací, které v roce 2014 vzrostly v průměru meziročně o 0,4 %. (v roce 

2013 meziročně klesly o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovaných ve 

stavebnictví byly vyšší v průměru za celý rok o 1,1 %. Situaci ve stavebnictví 

ovlivňoval také již po několik let klesající počet povolených staveb. Celková plocha 

nových budov povolených v roce 2014 dosahovala 4.602.902 m2. (zdroj: Analýza 

vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2014, 

http://www.mpo.cz/dokument157262.html). 

 

Nadále se dařilo i hypotečnímu trhu, který těžil z rekordně nízkých úrokových sazeb, 

která vytrvale po celý rok klesala. Počty zahájených bytů vysoce vzrostly v bytových 

domech o 37,1 %, kdežto v rodinných domech ještě mírně klesaly o 0,4 %. Na podporu 

bydlení jsou směrovány programy Ministerstva pro místní rozvoj, např. Podpora 

regenerace panelových sídlišť, Panel 2013+, Nová zelená úsporám, která kromě 

rodinných domů bude zahrnovat i bytové domy. Výhledově by k rozvoji stavebních 

investic měla přispět též nová koncepce a legislativní úprava sociálního bydlení. 

 

Samotné stavební společnosti v odvětví očekávají růst tržeb, které by měly být dosaženy 

růstem objemu zakázek nikoliv růstem jejich cen. Nicméně ceny stavebních prací, které 

byly v uplynulém období poznamenány recesí, již nastoupily trend růstu (zdroj: 

Finanční analýza podnikové sféry za rok 2014, v působnosti MPO za rok 2014, 

http://www.mpo.cz/dokument160232.html). 

3.5.2 Politické faktory 

 

Politická situace je v České republice poměrně stabilní, došlo k regulaci pravidel v 

oblasti zahraničního obchodu. Z pohledu naší společnosti je velmi důležité clo, a 

dovozní kvóty jelikož z podstatné části nakupujeme materiálové suroviny v rámci 

http://www.mpo.cz/dokument160232.html
http://www.mpo.cz/dokument157262.html
http://www.mpo.cz/dokument160232.html
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třetích zemí. Společnost také aktivně obchoduje se zeměmi Evropské unie, kam 

výrobky dodává.  

 

Díky legislativním úpravám ministerstva průmyslu a obchodu se podařilo snížit 

administrativní zátěže podnikatelů, došlo ke změně živnostenského zákona- 

zjednodušení a urychlení procesu vzniku živnostenských oprávnění, byl usnadněn vstup 

do podnikání zejména mladým a začínajícím podnikatelům zavedením jedné živnosti 

volné místo dosavadních 120, zavedení centrálního registračního místa (CRM) pro 

možnost oznamování změn údajů, které podnikatel ohlašuje správě sociálního 

zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně. Výrazné zjednodušené pro 

podnikatele přinese i aktuálně připravované zpřístupnění všech formulářů státní správy 

na internetu. 

3.5.3 Ekonomické faktory 

 

 Hrubý domácí produkt (HDP)-zhodnotíme - li situaci za několik posledních pět let, 

můžeme pozorovat, že od roku 2008 došlo k velkému rozkolísání trhu a obzvláště v 

roce 2009 se projevil velký pokles hospodářské výkonnosti z důvodu začínající globální 

krize, kdy klíčovým problémem byl propad poptávky. Až v roce 2013 můžeme vidět, že 

dochází k oživení ekonomiky a hospodářská výkonnost se dostává na vyšší úroveň. 

Vývoj hospodářského výsledku HDP v roce 2005 byl ovlivněn změnou podmínek 

fungování ekonomiky související se vstupem do Evropské unie v roce 2004. Z tabulky 2 

je patrné, že vývoj HDP mezi lety 2005-2009 neustále rostl, až na malý pokles mezi 

roky 2008-2009. Jak uvádí společnost „Patria“ období od roku 2010-2014 růst 

ekonomiky zajistila zejména odvětví zpracovatelského průmyslu. Postupné obnovování 

zahraniční konjunktury a s tím související poptávky poskytlo prostor exportně 

orientovaným odvětvím, zejména výroby dopravních prostředků, strojírenství a 

elektrotechnický průmysl. Nadprůměrného výsledku dosáhla i odvětví tržních služeb a 

obchodu. Naopak snížení v tomto období postihlo v důsledku poklesu objemu zakázek 

odvětví stavebnictví. 

Tabulka 2 Vývoj HDP (mld. Kč) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP, mld. Kč 2984 3222 3536 3689 3628 3954 4023 4042 4077 4261 

Zdroj: http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html 
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 Inflace měřena indexem spotřebitelských cen představuje růst cenové hladiny v 

ekonomice za určité sledované období. Znehodnocuje úspory a negativně ovlivňuje 

investory při jejich rozhodování. Česká národní banka provedla v roce 2013 měnovou 

intervenci, jejímž cílem bylo zamezit deflaci, zvýšit spotřebu domácností a tím oživit 

Českou ekonomiku. 

 

Tabulka 3 Inflace (%) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflace % 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 

 

 Daňová politika – daň z přidané hodnoty (DPH) zkoumáme-li vliv DPH na 

společnost, je třeba vzít do úvahy, zda je plátcem DPH či nikoliv. V případě, že nikoliv, 

DPH zatěžuje podnik nákladově, neboť daň je součástí ceny nakupovaných výrobků a 

služeb, naopak společnost o tuto daň nezdražuje svoje výrobky. Jestliže se společnost 

nachází jako neplátce uprostřed řetězce, dochází k výraznému zdražování konečné 

produkce, takže hrozí nebezpečí, že v tomto případě by společnost byla vytlačena a 

nahrazena konkurencí, proto je nutné registrovat se jako dobrovolný plátce DPH a 

neohrozit tak svoji pozici na trhu. V případě, že společnost je plátcem DPH daň 

nedopadá do nákladů, ale ovlivňuje cash flow společnosti. Nezanedbatelnou roli zde 

hraje i hospodaření s pohledávkami, jejichž pozdní úhrada či dlouhá doba obratu 

znamená rovněž problém s DPH.  

 

Tabulka 4 Vývoj sazby DPH (%) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DPH-základní sazba % 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 

DPH-snížená sazba % 5 5 5 9 9 10 10 14 15 15 

Zdroj: http://www.resultconsulting.cz/view.php?cisloclanku=2014071101 

 

 Daň z příjmu právnických osob (DPPO)-je klíčová v rozhodování o volbě 

příslušné právní formy společnosti, nezanedbatelný vliv této daně je při investičním 

rozhodování společnosti-význam daňových odpisů, riziko podnikání spočívá i v 

dosažení ztráty v příslušném roce, nebo v krajním případě vznik finanční tísně s 

možností úpadku. Ztráta je částečně eliminována možností jejího uplatnění jakožto 

odčitatelné položky v dalších letech. V otázce finanční tísně, je daňové ovlivnění 

nepřímé, např. možnost uplatnění nedobytných pohledávek v souladu se zákonem o 

http://www/
http://www.resultconsulting.cz/view.php?cisloclanku=2014071101
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rezervách. Daň z příjmu má vliv i na zlevnění cizích zdrojů (financování společnosti 

úvěrem), možnost uplatnit placené úroky jako daňově uznatelný náklad. Vlivem 

úrokového daňového štítu dochází ke zlevnění úrokového kapitálu, které je tím větší, 

čím je větší sazba daně z příjmů. 

 

Tabulka 5 Vývoj sazby DPPO (%) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DPPO % 26 24 24 21 20 19 19 19 19 19 

Zdroj:http://www.danarionline.cz/sazby--vzory--tabulky/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-

prijmu-pravnickych-osob/ 

 

 Vývoj úrokových sazeb-vliv změn úrokových sazeb se projevuje přes úrokové 

náklady podniku. Nižší úroková sazba snižuje úrokové náklady a zvyšuje zisk podniku, 

čímž společně s růstem výkonnosti aktiv pozitivně působí na tok hotovosti pro jeho 

splácení. S růstem úvěrů se snižují ukazatele rentability aktiv (počítané ze zisku před 

zdaněním, ale po pokrytí úrokových nákladů) a zvyšuje zadlužení společnosti (akcionáři 

a vlastníci vyžadují vyšší návratnost vlastního jmění). Vývoj úrokové sazby ovlivňuje 

rentabilitu vlastního kapitálu, k jejímu zvyšování dochází díky působení „finanční 

páky“ na ukazatel ROE, ale pouze tehdy, jestliže výkonnost aktiv (EBIT/Aktiva) 

společnosti je vyšší než průměrná cena dluhu (úroková sazba). 

 

Tabulka 6 Vývoj úrokových sazeb (%) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3M PRIBOR% 2,17 2,5 3,5 2,3 1,3 1,5 2 3 0,46 0,4 

2T repo % 2 2,3 3,1 4,04 2,2 2 2,5 3,6 0,05 0,05 

Zdroj: http://www.banky.cz/urokove-sazby-cnb-zmeny-ocekavani-2013 

 

 Vývoj míry nezaměstnanosti- obecně je vysoká nezaměstnanost ve společnosti 

chápána jako velmi negativní jev. Nicméně lze se na nezaměstnanost podívat také z 

jiného úhlu pohledu, který vychází z nerovnováhy nabídky práce a poptávky po práci. 

Pozitivní pro naši společnost na nezaměstnanosti je fakt, že při potencionálním náboru 

pracovních sil bychom měli širší výběr z uchazečů a následně bychom mohli snížit 

mzdové náklady, jsou velmi důležitým prvkem, který společnost ovlivňuje velmi 

zásadně, neboť odvody sociálního a zdravotního pojištění zatěžují společnost a výrazně 

tak zdražují cenu práce. 

 

 

http://www.danarionline.cz/sazby--vzory--tabulky/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/
http://www.danarionline.cz/sazby--vzory--tabulky/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/
http://www.banky.cz/urokove-sazby-cnb-zmeny-ocekavani-2013
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Tabulka 7 Míra nezaměstnanosti (%) v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

míra nezaměstnanosti % 8,9 7,7 6,0 6,0 9,2 9,6 9,2 8,4 8,2 7,5 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezaměstnanost 

3.5.4 Ekologické faktory 

 

Vliv ekologických faktorů stále roste, zejména v oblastech životního prostředí. 

Především se jedná o požadavky na recyklovatelnost, snižování potřeby 

neobnovitelných zdrojů (ropa, uhlí), ale roste i důraz na používání přírodních materiálů. 

Výrobní technologie a výroba sama je ekologicky nenáročná. Likvidaci odpadů, které 

vzniknou při výrobě, řeší společnost outsourcingem se společností, která má 

autorizovanou likvidaci odpadu tohoto druhu. 

3.5.5 Technologické faktory 

 

Důležité je zajištění moderního vybavení společnosti-týká se všech podpůrných 

prostředků, které zajišťují efektivní práci zaměstnanců. Jisté rezervy má současný 

management ve sledování inovací v oboru IT, společnost disponuje medium - tech 

výhodou, především co se týká software vybavení, společnost dostatečně nevyužívá 

aplikace dostupné na trhu, které by zefektivnily chod fspolečnosti, nebo pomohly zvýšit 

její obrat. 

3.6 Analýza mikroprostředí 

 

Vývoj stavebnictví je úzce spjatý s vývojem ekonomiky jako celku. Teprve v roce 2014 

dochází k mírnému růstu o 3,7 % a počínající stabilizaci a bude bezpochyby prvním 

rokem ukončení propadů viditelných v odvětví v předcházejících pěti letech krize. Ze 

strany veřejných investorů vzrostl počet i finanční objem zahájených výběrových řízení, 

oproti období roku 2013. Velké stavební společnosti z oblasti pozemního stavitelství 

očekávají mírný růst tržeb. Hlavním dopadem na hospodářské výsledky stavebních 

společností jsou nízké ceny realizovaných zakázek a někdy tvrdá až nekalá konkurence 

stavebních společností. 

 

 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezaměstnanost
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3.7 Porterova analýza 

 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí sleduje chování konkurentů v 

daném odvětví a determinuje možnosti podniku dosáhnout rentability v daném oboru. 

Jedná se o pět základních sil, jejichž váha se liší dle oboru a situace na trhu. V 

podmínkách naší společnosti působí následujícím způsobem: 

1. Rivalita mezi stávajícími konkurence 

Na českém trhu v současné době působí několik velkých společností, které se 

specializují na výrobu výrobků k ochraně betonových podlah. Společnost své 

konkurenty sleduje, získané informace analyzuje, aby mohla co nejlépe na jejich 

chování reagovat. Jsou to společnosti MAPEI, spol. s.r.o., Sika CZ, s.r.o., HENKEL 

ČR, spol. s r.o., Ardex Baustoff, s.r.o., BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., 

Calofrig a.s. Fortemix s.r.o.,Baumit, spol. s r.o. Kromě těchto společností se na českém 

trhu vyskytuje ještě několik výrobců, jejich celkový podíl však není větší než 10 %. 

Všechny z těchto společností však nabízejí srovnatelnou kvalitu výrobků, jakou 

představují výrobky společnosti MFC-MORFICO s.r.o. 

Graf 1 Tržní podíly konkurentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. Nová konkurence 

Všechny společnosti brání svůj trh a vyvíjí aktivity, aby zabránili vstupu dalších 

společností. Největší potenciál vzniku nové konkurence je rozšíření trhu založené na 

inovaci výrobků. Za stávající situace je trh relativně nasycen a neroste. Stávající 

společnosti bez větších problémů pokryjí nynější zákazníky, se kterými se snaží navázat 

11,46% 

12,56% 

10,86% 

23,45% 

7,25% 

6,34% 

14,26% 

3,82% 
10,00% 

Baumit, spol. s r.o. 

MAPEI, spol. s r.o. 

HENKEL ČR, spol. s r.o. 

Sika CZ, s.r.o. 

Ardex Baustoff, s.r.o. 
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dlouhodobý vztah a spolupráci. Bariéry vstupů na stavební trh jsou minimální, právně 

založit novou společnost v České republice není nic složitého. Vstupu nových 

společností na trh zabránit nelze, ale dnešní doba je pro začínající společnosti velmi 

náročná z hlediska získání kapitálu, důležitým a nezanedbatelným faktorem je také 

lidský kapitál se zkušenostmi, můžeme se bránit jen proti přímé konkurenci. Důležitá je 

diferenciace produktu, která znemožní konkurovat jejímu výrobku stejným výrobkem 

lepší cenou. Zároveň je nutné tuto konkurenční sílu neustále sledovat a v případě 

nových inovací spojených s růstem trhu rychle reagovat. 

 

3. Vyjednávací síla zákazníků 

Hlavním předmětem zájmu společnosti, je zákazník, proto je důležité snažit se o 

důsledné poznávání jeho problémů, potřeb a požadavků, postojů, motivací a nákupních 

zvyklostí. V oboru, ve kterém společnost podniká, působí poměrně silná konkurence a 

tudíž je i velká vyjednávací síla zákazníků. Společnost MFC-MORFICO s.r.o. úzce 

spolupracuje asi s 80 zákazníky. Dvacet z nich je pokládáno za prioritní zákazníky, 

neboť odebírají rozhodující část produkce společnosti. Těmto prioritním zákazníkům 

společnost poskytuje slevu na odebírané zboží, velikost slevy se určuje obvykle podle 

kumulovaného ročního prodeje. Svým odběratelům poskytuje společnost standardně 14-

30 denní splatnost, preferenčním, loajálním zákazníkům poskytuje dodatečné rabaty za 

stálý odběr, nebo možnost skonta, tito zákazníci mají prodlouženou splatnost 

dodavatelských faktur na 45 dnů. Vybraným zákazníkům, se kterými má společnost 

dobré zkušenosti, odebírají pravidelně a dlouhodobě může být tato splatnost jen velmi 

ojediněle prodloužena ze 45 dnů až na 60 dnů. Mezi VIP odběratele patří zejména 

uvedené firmy: HT FLOOR EU, a.s., KONTEST, s.r.o., Němec Jiří, stavitel s.r.o. 

 

4. Vyjednávací síla dodavatelů 

Proces spojený s pořizováním či nákupem materiálu zahrnuje nejdůležitější činnost, 

kterou je výběr potencionálních dodavatelů. Snížení nákladů na materiál zvyšuje 

ziskové rozpětí na každou vyrobenou a prodanou jednotku a snižuje také náklady 

vynaložené na jednotku v zásobách. Dodavatelé této firmy jsou výrobci jednotlivých 

vstupních materiálů pro její výrobky. Společnost s těmito dodavateli spolupracuje 

dlouhodobě, čímž si získala určitou důvěru, ze které pro ni plynou nejen cenové 



52 

výhody. Je však nutné zmínit, že společnost nepředstavuje pro své dodavatele 

strategického zákazníka a není proto v těchto vztazích ve zvláště silném postavení. Před 

navázáním spolupráce s některým s dodavatelů musí společnost dodavatele důsledně 

prověřit z hlediska několika parametrů: jakost vstupních materiálů, (pro společnost 

zcela zcela klíčová), dalším z rozhodujících parametrů je lhůta a včasnost dodávek a 

posléze cena a splatnost závazku. 

 

5. Substituční výrobky 

Tato konkurenční síla představuje největší hrozbu v kombinaci s možnými inovacemi 

na trhu a novými výrobními postupy. Na trhu se objevují nové technologické postupy 

výroby a produkty, které mohou částečně nahradit zmiňovaný produkt. Tuto 

problematiku si společnost uvědomuje a usiluje o to, aby její výrobky vždy splňovaly 

aktuální požadavky zákazníků a aktuální trendy. Podněty a připomínky k jednotlivým 

výrobkům získané od obchodních partnerů, kteří je testují a používají v praxi, jsou 

cennou zpětnou vazbou při vývoji výrobku. Na trh se tak dostávají opravdu špičkové a 

odladěné výrobky výjimečné kvality 

3.8 Finanční analýza 

 

Dříve než se pustíme do analýzy řízení pracovního kapitálu společnosti MFC-

MORFICO s.r.o. bude prvotně rozebrána finanční analýza v horizontu deseti let pro 

první nastínění finančního zdraví společnosti. Zde se spokojíme s rozvahou a výkazem 

zisku a ztráty s jejich zkrácenými podobami, které nám poskytnou dostatečné informace 

pro základní analýzu. Plný rozsah výkazů (příloha 2, 3). 
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Tabulka 8 Zkrácená rozvaha-AKTIVA (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AKTIVA 

CELKEM 82 762 89 299 102 375 118 683 106 680 102 742 97 660 101 561 104 403 107 233 

Dlouhodobý 

majetek 46 678 52 110 51 589 47 405 46 384 44 100 39 777 40 280 42 246 50 172 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 116 88 39 0 631 421 210 0 0 0 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 46 562 52 022 51 550 47 405 45 753 43 679 39 567 40 280 42 246 50 172 

Dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 35 014 36 460 48 783 70 031 59 394 58 207 57 639 61 033 61 908 56 140 

Zásoby 7 878 10 505 11 908 22 142 19 954 20 326 19 421 19 049 17 315 17 060 

Dlouhodobé 
pohledávky 2 351 1 441 1 645 1 561 1 714 1 619 1 469 6 197 5 577 5 225 

Krátkodobé 

pohledávky 20 644 21 643 33 212 43 026 37 048 35 801 35 892 34 834 34 894 30 740 

Krátkodobý 
finanční majetek 4 141 2 871 2 018 3 302 678 461 857 953 4 122 3 115 

Ostatní aktiva - 

přechodné účty 

aktiv 1 070 729 2 003 1 247 902 435 244 248 249 921 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky trendů aktiv vyplývá, že kromě roku 2006-2009 kdy docházelo k navyšování 

bilanční sumy, naopak v roce 2010-2012 došlo k jejímu klesání a od roku 2013 dochází 

zpět k jejímu růstu. Na růstu celkových aktiv se nejvíce podílel rostoucí trend oběžného 

majetku. První markantní skok přišel v roce 2007, byl zapříčiněn růstem oběžných 

aktiv, zejména krátkodobých pohledávek. V roce 2008 nastal druhý podstatný nárůst, 

který byl zapříčiněn růstem krátkodobých pohledávek, ale zejména nárůstem zásob, 

které oproti roku 2007 vzrostly dva krát. Rozšiřující se hospodářská krize, která začala 

ve druhé polovině roku 2008, byla příčinou nedostatku peněz ve stavebnictví. Zpřísnění 

podmínek pro poskytování provozních a investičních úvěrů vedlo k výraznému zhoršení 

platební kázně investorů s velkým dopadem především na subdodavatele a prvovýrobce 

stavebních materiálů. Mnohé zakázky nemohly být zrealizovány z důvodu chybějícího 

provozního kapitálu a neúměrného rizika návratnosti vložených prostředků (platební 

podmínky, cena, nárůst rizika insolvence a špatné platební morálky). 

 

Stálá aktiva se mírně navýšila v roce 2006 o 11,64 %, v absolutní hodnotě 5,5 mil. Kč, 

od roku 2007-2011 dochází k jejich pomalému poklesu, v roce 2012 dochází zpět k 

jejich růstu. Tento majetek je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým 

nehmotným majetkem a dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní. 
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V roce 2009 dochází u dlouhodobého nehmotného majetku k jeho navýšení, společnost 

investovala do nákupu nového informačního software společnosti KTK, který je plně 

využíván. V dalších letech dochází k jeho poklesu vlivem oprávek, již je zcela odepsán. 

Žádným dalším nehmotným majetkem nedisponuje.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek ve sledovaném období vykazoval kolísající trend, hlavní 

podíl na výši stálých aktiv mají stavby, samostatné movité věci a soubor movitých věcí 

a pozemek, na kterém stojí administrativní budova a dvě výrobní haly. S přihlédnutím 

na výšku dosavadních odpisů se jedná o starší budovu, která je částečně rekonstruována. 

Tuto úvahu potvrzuje i skutečnost, že společnost vykazuje nedokončený hmotný 

majetek, pravděpodobně se jedná o dlouhodobější záměr.  

 

Ve sledovaném období 2005-2014 byly společnosti poskytnuty následující dotace na 

pořízení výrobních technologií. V roce 2005 byla společnosti od Ministerstva průmyslu 

a obchodu, odbor Strukturálních Fondů poskytnuta dotace v rámci Operačního 

programu Průmysl a podnikání, která sloužila na úhradu investičních nákladů v 

souvislosti s nákupem nových technologií do výroby suchých stavebních směsí. V roce 

2006 byla společnosti od Ministerstva průmyslu a obchodu, poskytnuta dotace na 

základě smlouvy o poskytnutí grantu v rámci programu PHARE 2003, program 

TECHNOLOGIE CZ2003/005-601,08,05, V souladu s příslušnými předpisy byla o 

částky dotací snížena vstupní cena dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2013 a 

2014 se společnost stala úspěšným žadatelem dvou dotačních projektů v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), z důvodu časové a technické 

náročnosti došlo u obou projektů k jejich časovému posunu na rok 2015. 

 

Společnost je kapitálově lehká, převažuje hodnota oběžných aktiv nad stálými aktivy. 

Oběžná aktiva vykazovala do roku 2008 trend vzrůstající, ale zaznamenaly i velké 

výkyvy. Jak bylo uvedeno výše, na jejich růstu se nejvíce podílel růst krátkodobých 

pohledávek a zásob, nepatrnou částí krátkodobý finanční majetek. Vývoj krátkodobých 

pohledávek zaznamenal nepatrný nárůst v roce 2006 o 4,84 %, kdy v roce 2007 došlo k 

jejich růstu o 53,45 %, v absolutní hodnotě 11,6 mil. Kč. Tento trend pokračoval i v 

roce 2008, kdy pohledávky opět vzrostly o 29,55 %. Od roku 2009 můžeme pozorovat 

jejich pokles, tento trend si udržely do konce sledovaného období. Ve sledovaném 
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období dochází i ke špatné platební morálce, která se projevila v roce 2009 výrazným 

poklesem stavu finančního majetku (příloha 4, 5).  

 

Společnost eviduje i dlouhodobé pohledávky, ale jejich absolutní hodnota je v 

porovnání s jinými složky aktiv poměrně zanedbatelná. Časové rozlišení tvoří náklady 

příštích období, zaznamenaly kromě roku 2007 a 2008 pokles, jedná se o leasingové 

splátky dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Graf 2 Celková aktiva v období 2005-2014 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování faktur 

 

Následující tabulka zachycuje vývoj jednotlivých položek pasiv, kde stejně jako u aktiv 

je vývoj pasiv totožný, jelikož platí základní bilanční pravidlo (příloha 6). 

 

Ze zkrácené rozvahy pasiv je patrné, že na růstu celkových pasiv se podílely v hlavní 

míře cizí zdroje, ve sledovaném období mají kolísavý trend. K největšímu snížení cizích 

zdrojů došlo v roce 2010. Vzhledem k důsledkům současné hospodářské a finanční 

krize došlo k významnému poklesu tržeb a tento trend pokračuje i nadále, přistoupilo 

vedení společnosti k přehodnocení plánovaných oprav dlouhodobého majetku. V 

návaznosti na změnu plánu oprav byla rovněž přehodnocena tvorba rezerv, tj. část 

vytvořených rezerv byla rozpuštěna. 

 

Dosahuje velmi příznivých hospodářských výsledků, převážnou část zisku přenechává 

ve formě nerozděleného zisku, část na ostatních kapitálových fondech, což nepochybně 

souvisí se strategií jednatele (majitele) firmy, kdy dává přednost rozvoji firmy a 

zvyšování její hodnoty před osobním čerpáním těchto zdrojů. 
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Dlouhodobé závazky měly ve sledovaném období trend klesající, až do roku 2012, kdy 

dochází k jejich pomalému růstu. Dlouhodobé závazky jsou tvořeny dlouhodobými 

bankovními úvěry, které společnost splatila v roce 2009 a závazky odložené daňové.  

 

Krátkodobé závazky vykazovaly také kolísavý trend, po celé sledované období dochází 

k jejich poklesu. Struktura krátkodobých závazků je tvořena převážně závazky z 

obchodního styku, závazky za zaměstnanci, závazky vůči státu (sociální a zdravotní 

pojištění, finanční úřad). 

 

Graf 3 Celková pasiva v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 9 Zkrácená rozvaha-PASIVA (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PASIVA 

CELKEM 82 762 89 299 102 375 118 683 106 680 102 742 97 660 101 561 104 403 107 233 

Vlastní kapitál 21 247 26 567 48 725 62 701 62 785 63 751 64 280 64 573 64 738 64 990 

Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kapitálové fondy 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Rezervní, 

nedělitelný, ostatní 
fondy ze zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

VH minulých let 14 197 15 552 20 872 43 030 57 006 57 090 58 057 58 585 58 877 59 043 

VH běžného 
účetního období 

(+/-) 1 355 5 320 22 158 13 976 84 966 528 293 166 252 

Cizí zdroje 61 515 62 732 53 650 55 982 43 895 38 991 33 380 36 988 39 665 42 243 

Rezervy 12 066 15 066 8 000 12 000 8 100 2 800 0 0 0 0 

Dlouhodobé 

závazky (ř.94+118) 25 104 15 375 11 273 6 663 3 683 4 797 4 026 12 469 15 168 15 266 

Krátkodobé 

závazky  
 (ř. 105+119+120) 24 345 32 291 34 377 37 319 32 112 31 394 29 354 24 519 24 497 26 977 

Ostatní pasiva a 

přechodné účty 

pasiv  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Tabulka 10 Zkrácené výkazy zisků a ztrát (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodané zboží 4 404 5 335 5 449 4 059 8 330 90 499 74 723 9 806 

A. Náklady na prodané zboží 2 587 3 149 3 115 4 163 5 095 87 319 54 702 8 659 

+ Obchodní marže 1 817 2 186 2 334 -104 3 235 3 180 20 21 1 147 

II. Výkony 96 592 110 841 131 909 141 491 63 990 52 634 56 147 60 509 56 460 58 591 

B. Výkonová spotřeba 66 848 73 372 83 525 92 780 47 836 38 130 38 024 41 383 37 458 43 189 

* Provozní výsledek 

hospodaření 

4 473 9 596 30 814 18 190 1 329 1 709 1 326 1 260 1 435 1 447 

VII. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy krátkodobého 
finančního majetku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního 

majetku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 1 31 469 271 667 669 670 722 705 725 

N. Nákladové úroky 2 002 1 907 1 694 1 329 1 495 1 045 1 126 1 286 1 269 1 181 

* Finanční výsledek 

hospodaření 

-2 504 -2 515 -1 695 -660 -955 -506 -691 -825 -1 100 -665 

** Výsledek hospodaření  za 

běžnou činnost 

1355 5320 22158 13976 84 996 528 293 166 252 

*** Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 

1969 7081 29119 17530 374 1203 635 435 335 782 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výkony představují pro společnost hlavní zdroj příjmů, do roku 2008 vykazovaly trend 

růstu. Opět je zde vidět silný vliv hospodářské finanční krize v roce 2009, kdy došlo k 

poklesu o 54,77 % na hodnotu 64 mil. Kč, na této hodnotě oscilují po zbytek 

sledovaného období. Výkonová spotřeba kopíruje stejný vývoj jako výkony, pokles v 

roce 2009 a mírný růst hodnot v roce 2012 a 2014. 

 

Přidaná hodnota vykazuje mírný pokles hodnoty již v roce 2008 o 4,16 %, v absolutní 

hodnotě o 2,1 mil. Kč, kdy v roce 2009 dochází k jejímu výraznému propadu o 60,11 %, 

v následujícím roce se opakuje mírnější pokles o 25,18 %, v roce 2011 dochází k 

mírnému růstu hodnoty o 26,17 %, následující 2 roky mají přibližně stejnou hodnotu a v 

roce 2014 opět dochází k mírnému poklesu hodnoty o 13,01 %. 

 

Počtem zaměstnanců se společnost řadí mezi malé. Osobní náklady měly trend růstu do 

roku 2008, v roce 2009 došlo k jejich poklesu o 29,08 % v souvislosti se snížením stavu 

kmenových zaměstnanců, v následujícím roce došlo k jejich poklesu o 13,15 %, v roce 

2011 zaznamenaly mírný růst o 8,56 %, v roce 2012 pokles o 12,33 %, v roce 2013 

pokles o 6,33 % a v roce 2014 opět mírný trend růst o 7,80 % (příloha 7, 8, 9). 
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3.8.1 Cash flow 

 

Cash-flow bezprostředně souvisí se zajišťováním likvidity podniku, nepřekvapí proto, 

že se v tržní ekonomice stalo řízení cash-flow běžnou relevantní součástí strategického 

finančního řízení. Hlavním úkolem cash flow je posoudit vnitřní finanční potenciál 

společnosti, nedílnou měrou pomáhá k identifikaci a řešení finančních problémů a 

redukuje finanční rizika (příloha 10). 

„Cash flow jako ukazatel má zpravidla formu „potencionálního příjmu“, který se 

zjednodušeně určuje jako zisk po zdanění zvýšený o odpisy, tj.“ 

Potenciální (čisté) cash flow = zisk po zdanění + odpisy (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 24). 

CF solventnost I. = 
   

  
 

CF solventnost II. = 
   

           
 

kde:  

CZ-cizí zdroje, hotovost-peníze na účtech a v pokladně 

 

ROS (CF) = 
   

 
x    

kde: 

S-tržby za rok 

 

ROA (CF) = 
   

 
x    

kde:  

A-celková aktiva 

 

Tabulka 11 Vývoj ukazatelů Cash flow v období 2005-2014 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROS (CF) % 6,66 9,75 19,27 14,46 6,06 9,78 8,42 7,50 8,283 8,51 

ROA (CF) % 8,22 12,46 25,69 16,74 4,09 5,04 4,99 4,23 4,55 5,32 

CF solventnost I 0,11 0,18 0,49 0,35 0,09 0,13 0,15 0,12 0,12 0,14 

CF solventnost II. 0,12 0,19 0,51 0,38 0,1 0,13 0,15 0,12 0,14 0,15 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledné hodnoty potenciálního cash flow vychází nepatně odlišně od hodnot 

poměrových ukazatelů uvedených v následující kapitole, je to způsobeno aplikací 

výpočtu (zisk po zdanění zvýšený o odpisy), ale i zde je vidět, že má společnost velmi 

nízkou likviditu a naopak vysokou hodnotu rentability. Tyto dva poměrové ukazatele 

mají vůči sobě protikladný vztah, platí i naopak, pokud má společnost velký podíl 

likvidního majetku, dosahuje obvykle nižších hodnot rentability. 
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Graf 4 Vývoj ukazatelů Cash flow v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.8.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

V následující kapitole se budeme zabývat základními poměrovými ukazateli především 

soustavou ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti (příloha 11, 12, 13). 

 

Porovnáme-li poměr mezi krátkodobými závazky a krátkodobými pohledávkami 

zjistíme, že má společnost nesmírně vysokou běžnou likviditu (tabulka 12), která 

souvisí s vysokou hodnotou zásob (ve sledovaném období je hodnota krátkodobých 

závazků nižší než hodnota krátkodobých pohledávek), tuto domněnku potvrzuje i 

výrazně nižší hodnota pohotové likvidity. V rámci odvětví v roce 2014 činila běžná 

likvidita hodnotu 1,40 a pohotová 0,95 (MPO, 2014). Společnost preferuje 

konzervativní strategii financování. 

 

1. Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios) 

Tabulka 12 Vývoj ukazatelů likvidity v období 2005-2014 

1. Ukazatelé likvidity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1.1. Běžná (likvidita III. stupně) 1,44 1,13 1,42 1,88 1,85 1,85 1,96 2,49 2,53 2,08 

 1.2. 

Pohotová (likvidita II. 

stupně) 1,11 0,80 1,07 1,28 1,23 1,21 1,30 1,71 1,82 1,45 

 1.3. 

Okamžitá (likvidita I. 

stupně) 0,17 0,09 0,06 0,09 0,02 0,01 0,03 0,04 0,17 0,12 

 1.4. 

Provozní cash flow 

(solventnost firmy) 0,38 0,48 1,02 0,65 0,17 0,19 0,19 0,21 0,24 0,24 

 1.5. 

Podíl pracovního kapitálu na 

celkových aktivech 0,13 0,05 0,14 0,28 0,26 0,26 0,29 0,37 0,36 0,27 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita dosahuje velmi nízké hodnoty a tento jev kopíruje i další ukazatel 

likvidity z provozního cash flow, vykazuje poměrně kolísavý charakter a dosahuje 

velmi nízkých hodnot, výjimkou je rok 2007. Vlivem zhoršeného ukazatele cash flow 
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má společnost problémy dostát svým splatným závazkům, což potažmo může znamenat 

značné zhoršení vztahů s dodavateli: V rámci odvětví v roce 2014 dosahovala okamžitá 

likvidita hodnotu 0,14 (MPO, 2014). 

 

Graf 5 Vývoj ukazatelů likvidity v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Likvidita z provozního cash flow má poměrně kolísavý trend a dosahuje velmi 

nízkých hodnot zejména po roce 2008, kdy v souvislosti s finanční krizí došlo k poklesu 

výkonů. 

Podíl ČPK z majetku (tabulka 12) informuje o tom, jaká část celkových aktiv je kryta 

čistým pracovním kapitálem. Posledním ukazatelem likvidity je podíl čistého 

pracovního kapitálu na oběžných aktivech (tabulka 12a). V doporučeném 

hodnotovém rozhraní (30-50 %) byl v letech 2005-2011. Následující dva roky 

vykazoval zvýšené hodnoty cca 60 %, což predikuje zhoršení finanční stability, v roce 

2014 došlo k jeho poklesu na doporučenou hodnotu, což je velmi příznivé. 

 

Tabulka 12aPodíl Čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK/OA 30,47% 11,43% 29,53% 46,71% 45,93% 46,06% 49,07% 61,13% 60,43% 51,95% 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Jak již bylo zmíněno výše, převážnou část oběžného majetku tvoří zásoby z důvodu 

charakteru výroby a velké množství peněžních prostředků je vázáno v krátkodobých 

pohledávkách. Společnost by se měla snažit o efektivnější řízení zásob a v neposlední 
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řadě být dobrým hospodářem-soustředit svoji pozornost na nastavení kontrolního 

mechanismu, který by hlídal dobu splatnosti a včasné úhrady pohledávek. 

 

2. Ukazatele rentability (Profitability Ratios) 

Rentabilitu aktiv (ROA) vykazovala společnost v roce 2006-2008 nad průměrem v 

odvětví (tabulka 13). Tento jev byl zapříčiněn vrcholící konjunkturou v ekonomice a 

příznivými hospodářskými výsledky společnosti. V důsledku počínající krize začátkem 

roku 2009 vykazuje ROA jen nepatrné hodnoty do současného období. Odvětvový 

průměr činil 7,84 % v roce 2014 (MPO, 2014). 

ROA =  
    

      
 nebo  ROA =  

         

      
 

 

ROA =  
   

      
 nebo ROA =  

               

      
 

 

Podobný průběh jako hodnota ROA má i hodnota ukazatele (ROE), nejvyššího přínosu 

dosáhla v letech 2007-2008. Důvodem nízké hodnoty ukazatele je nízká hodnota zisku. 

Na základě těchto výsledků mohl vlastník ve sledovaném období hodnotit své investice 

jako velmi málo úspěšné, zejména při porovnání s odvětvovým průměrem, který činil 

5,87 %v roce 2014 (MPO, 2014). 

ROE =  
Č         

             á 
 

 

Ukazatel (ROS) informuje, že z jedné koruny tržeb dosáhla společnost 10,18 % zisku v 

roce 2008, což činí 0,1018 Kč, v roce 2009 0,0012 Kč. Při porovnání s odvětvím, kde 

průměr vykazoval hodnotu 8,50 % zisku z jedné koruny tržeb v roce 2014 (MPO, 

2014). Z těchto výsledků vyplynulo, že efektivnost tržeb je na velmi nízké úrovni.  

ROS =  
Č         

  ž  
 

 

Ukazatel nákladovosti je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb. Obecně jej lze 

vyjádřit jako  

ukazatel nákladovosti = 1-ROS 
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Tabulka 13 Vývoj ukazatelů rentability v období 2005-2014 

 2. Ukazatelé rentability 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 2.1. Rentabilita aktiv (ROA) 1,64% 5,96% 21,64% 11,78% 0,08% 0,94% 0,54% 0,29% 0,16% 0,24% 

 2.2. 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 6,38% 20,02% 45,48% 22,29% 0,13% 1,52% 0,82% 0,45% 0,26% 0,39% 

 2.3. Rentabilita tržeb (ROS) 1,33% 4,66% 16,24% 10,18% 0,12% 1,82% 0,91% 0,51% 0,29% 0,38% 

 2.4. Nákladovost 0,94 0,95 0,90 0,97 1,09 1,15 1,05 1,10 1,02 1,14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6 Vývoj ukazatelů rentability v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. Ukazatele aktivity (Activity Ratios) 

Obrat celkových aktiv v prvních čtyřech letech překračoval obecně doporučovanou 

hodnotu 1 (pro ukazatel obratu aktiv se doporučuje otočit aktiva alespoň jedenkrát za 

rok). Následující rok spadl na hodnotu 0,68 a má stále klesající trend. Tento propad je 

spojen s poklesem tržeb. Hodnoty nevykazovaly ve sledovaném období velké výkyvy a 

jedná se přibližně o stejnou či mírně vyšší obratovost aktiv společnosti.  

Obrat aktiv =  
  ž  

             
 

 

Doba obratu aktiv =  
      

  ž      
 

 

Obrat stálých aktiv informuje o intenzitě využití dlouhodobé ho hmotného majetku. 

Čím je ukazatel vyšší, tím jsou lépe využívána stálá aktiva, vývoj tohoto ukazatele byl 

překročen pouze v roce 2007 a 2008 v porovnání s průměrem v odvětví, který se 

pohyboval ve výši 2,54 v roce 2014 (MPO, 2014)., nejedná se o závratnou hodnotu. 
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Obrat zásob měl ve sledovaném období nejlepší hodnotu v roce 2005, kdy se 

pohyboval na hodně 13, v následujících letech docházelo trvale ke snižování jeho obratu 

hodnoty až na hodnotu kolem 4, pro obrat zásob platí, čím větší počet obrátek tím lépe. 

Průměr v odvětví uváděl hodnotu 4,99 (MPO 2014). 

 

Doba obratu zásob určuje počet dnů, po které jsou zásoby ve společnosti vázány až 

do jejich prodeje či spotřeby, v prvních čtyřech letech byla nižší, než uvádí průměr v 

odvětví (72 dnů). Od roku 2009 se naopak dvakrát zvýšila, je třeba konstatovat, že tyto 

doby nejsou pro společnost příznivé, držela ve skladech přebytečné množství zásob a 

vázala v nich zbytečné finanční prostředky.  

 

Doba obratu pohledávek po celé sledované období ukazatel vykazoval trend růstu. 

Vypočtené ukazatele odpovídají situaci v českých podnicích, dokonce v letech 2010-

2013 překročil třikrát i udávanou hodnotu průměru v odvětví (89 dnů), pro průměrnou 

dobu inkasa pohledávek, platí opak než pro obrat zásob. Jedná se vlastně o obchodní 

úvěr, který společnost poskytuje svým odběratelům, přesto by se měl management 

společnosti zaměřit na zkrácení doby inkasa svých pohledávek, které by zlepšilo i 

ukazatele likvidity.  

 

Doba obratu závazků po celé sledované období ukazatel vykazuje dvakrát nižší 

hodnoty než doba obratu pohledávek. Pro společnost je výhodnější, aby doba obratu 

závazků byla delší než doba obratu pohledávek a společnost by byla příjemcem 

bezplatného obchodního úvěru. Společnost vykazuje v analyzovaném období 

průměrnou dobu platby závazků dodavatelům za 35,32 dne. U ostatních společností v 

odvětví je tato doba 90-180 dní zcela běžná. 

Tabulka 14 Vývoj ukazatelů aktivity v období 2005-2014 

3. Ukazatelé aktivity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3.1. Obrat aktiv 1,23 1,28 1,33 1,16 0,68 0,52 0,59 0,56 0,55 0,62 

3.2. Obrat stálých aktiv 2,19 2,19 2,65 2,90 1,55 1,20 1,46 1,42 1,36 1,34 

3.3. Obrat zásob 12,96 10,87 11,46 6,20 3,61 2,60 2,98 3,01 3,32 3,93 

3.4. 

Doba obratu zásob (ve 

dnech)*) 28 34 32 59 101 140 122 121 110 93 

 3.5. 
Doba obratu pohledávek 
(ve dnech)*) 82 74 93 118 196 258 235 261 257 196 

3.6. 

Doba obratu dluhů (ve 

dnech)*) 45 36 26 48 37 53 66 63 66 70 

Zdroj: vlastní zpracování *) vypočtené hodnoty jsou uvedené za celkové zásoby, pohledávky a závazky. 
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Graf 7 Vývoj ukazatelů aktivity v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4. Ukazatele zadluženosti (Leverage Ratios) 

Ukazatele finanční struktury umožňují pohled na zadluženost společnosti. Slouží jako 

indikátor výše rizika, které společnost podstupuje při určité struktuře vlastních a cizích 

zdrojů. Vzájemný poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí jak na oboru 

podnikání, tak na majetkové struktuře společnosti, výši a stabilitě zisku, výkonnosti 

společnosti. Nejčastěji se používají tři typy ukazatelů zadlužeností (tabulka 15). 

Zadluženost     =  
            á     

             á 
 x    

 

Zadluženost  2  =  
            á     

   ž                á 
 x    

 

Zadluženost  3  =  
          á 

             á 
 x    

Ve sledovaném období vykazují všechny ukazatele zadluženosti kolísavý trend. 

Doporučená hodnota těchto ukazatelů je pod 0,5. 

 

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) je doplňkovým ukazatelem k celkové 

zadluženosti. Společnost vyjadřuje finanční nezávislost, součet obou ukazatelů je roven 

hodnotě 1. Informuje o finanční struktuře společnosti (skladbě kapitálu). 

Koeficient samofinancován  =  
             á 

      
 x    

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obrat aktiv 

Obrat stálých aktiv 

Obrat zásob 

Doba obratu zásob (ve 
dnech) 

Doba obratu pohledávek 
(ve dnech) 

Doba obratu dluhů (ve 
dnech) 



65 

Tabulka 15 Vývoj ukazatelů zadluženosti v období 2005-2014 

4. 

Ukazatelé 

zadluženosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4.1. Zadluženost (1) 1,18 0,58 0,23 0,11 0,06 0,08 0,06 0,19 0,23 0,23 

4.2. Zadluženost (2) 0,30 0,17 0,11 0,06 0,03 0,05 0,04 0,12 0,15 0,14 

4.3. Zadluženost (3) 0,60 0,53 0,45 0,37 0,34 0,35 0,34 0,36 0,38 0,39 

 4.4. Úrokové krytí 1,68 3,79 14,08 11,52 1,06 1,92 1,47 1,23 1,13 1,21 

 4.5. 

Koeficient 

samofinancování 25,7% 29,8% 47,6% 52,8% 58,9% 62,0% 65,8% 63,6% 62,0% 60,6% 

 4.6. Míra zadluženosti 289,5% 236,1% 110,1% 89,3% 69,9% 61,2% 51,9% 57,3% 61,3% 65,0% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Finanční páka a zadluženost 

Vyšší finanční páka umožňuje vyšší rentabilitu vlastního kapitálu, pro tvorbu tržeb je 

použito dluhové financování. Společnost při jejím používání musí být obezřetná, neboť 

stejně tak jak může znásobit svůj zisk, může díky finanční páce znásobit také svoji 

ztrátu. 

Finan n  páka =  
      á       

             á 
x    

 

Zadluženost =  
           

      á       
x    

 

Společnost po celé sledované období snižovala svoji celkovou zadluženost, její trend je 

neustále klesající (tabulka 16). Podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech vykazoval 

v roce 2005 hodnotu 26 %, což je typické pro všechny stavební společnosti, poměr 

70:30, z čehož 70 % tvoří cizí zdroje a 30 % vlastní. V průběhu sledovaného období se 

poměr obrátil naopak, v roce 2014 vykazuje společnost 60% vlastních zdrojů a 40 % 

cizích zdrojů Stejný vývoj kopíruje i ukazatel finanční páky, z toho vyplývá, že 

společnost preferuje financování svých aktiv stále více z vlastního kapitálu, tuto 

skutečnost potvrzuje i ukazatel zadluženosti společnosti. 

 

Tabulka 16 Finanční páka a celková zadluženost v období 2005-2014 

ukazatel/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

finanční páka 3,90 3,36 2,10 1,89 1,70 1,61 1,52 1,57 1,61 1,65 

zadluženost % 74,3% 70,2% 52,4% 47,2% 41,1% 38,0% 34,2% 36,4% 38,0% 39,4% 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Graf 8 Vývoj finanční páky a celkové zadluženosti v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Míra zadluženosti Debt to Equity Ratio) vypovídací schopnost tohoto ukazatele je 

stejná jako ukazatele celkové zadluženosti. Významný je jeho časový trend a struktura z 

pohledu splatnosti závazků. Míra zadluženosti stejně jako celková zadluženost ve 

sledovaném období vykazuje trvale klesající trend. Z pohledu struktury zdrojů došlo v 

roce 2008 k poklesu dlouhodobých bankovních úvěrů, ale narostly krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů. Od roku 2009 dochází k poklesu závazků z obchodních vztahů, 

společnost vykazuje pouze krátkodobý bankovní úvěr. V roce 2012 dochází k převodu 

části zdrojů z krátkodobého bankovního úvěru na dlouhodobý bankovní úvěr. 

Koeficient  m ra  zadluženosti =  
          á 

             á 
 x    

Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio-TIE) 

Vyjadřuje, kolikrát pokryje zisk (před platbou úroků a daní) nákladové úroky. Ukazatel 

je důležitý pro zjištění, zda je podnik schopen splácet své závazky z úroků. Obecně se 

doporučuje, aby hodnota ukazatele byla nejméně 3. Hodnota úrokového krytí byla 

přesahující v letech 2006,2007, 2008 poté až do konce sledovaného období ukazatel 

nevykazoval dobré hodnoty. 

Úrokov  kryt  =  
    

Ú    
 x    

Slabinou společnosti je nízká úroveň všech ukazatelů rentability, okamžité likvidity, 

méně příznivá je i hodnota vysoké doby obratu zásob i pohledávek, pouze doba obratu 

závazků se přibližuje průměru v odvětví. Společnost vykazuje finanční nezávislost, 

koeficient samofinancování dosahuje hodnotu 60 %. Doporučená hodnota poměru 

cizích zdrojů ve prospěch vlastních zdrojů, je 50:50, společnost v prvních letech 

vykazovala poměr 70:30 ve prospěch cizích zdrojů. V dalším období se jí dařilo poměr 

cizích zdrojů snižovat ve prospěch vlastních zdrojů na poměr 60:40 ve prospěch 

vlastních. Nižší hodnota cizích zdrojů se osvědčila po nástup finanční krize, kdy došlo 
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ke snížení zakázek, výraznému poklesu tržeb, doprovázené špatnou platební morálkou a 

společnosti s nižší celkovou zadlužeností toto nesnadné období zvládly podstatně 

snadněji, naopak tyto společnosti pokud disponovaly dostatkem vlastních zdrojů, byly 

schopny využít krizové situace k dalšímu rozvoji společnosti, zvýšit tržní podíl a získat 

konkurenční výhodu. 

 

Graf 9 Vývoj ukazatelů zadluženosti v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

3.8.3 Pravidla financování (bilanční pravidla) 

 

Z rozsáhlých empirických výzkumů byla vytvořena obecná doporučení, tzv. bilanční 

pravidla, která doporučují vhodnou strukturu a poměr některých složek aktiv a pasiv. 

Základním pravidlem financování je zásada dodržování časového souladu vázanosti 

majetku a disponibilních zdrojů k jejich financování, „zlaté bilanční pravidlo 

financování“ (princip shodnosti lhůt). Zjednodušeně můžeme říct, že zdroje 

financování by měly mít stejnou dobu splatnosti, jako je životnost majetku 

(KISLINGEROVÁ, 2010, s. 402). 

 

Základní pravidlo financování z hlediska časového souladu vázanosti majetku a 

příslušných disponibilních zdrojů je splněno po celé sledované období. Ve sledovaném 

období vykazovaly stálá aktiva klesající trend, naproti tomu oběžná aktiva, vykazovaly 

trend růstu. Na tomto růstu se nejvíce podílela položka zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Nyní se podíváme, jak byl v analyzovaném období tento majetek 

financován. V prvních dvou obdobích je z vertikální analýza rozvahy zřejmá převaha 

cizích zdrojů nad vlastními zdroji. V tabulce 16 a vidíme, že v roce 2005 byla hodnota 
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dlouhodobých i krátkodobých cizích zdrojů téměř vyrovnaná. V následujících obdobích 

je trend naprosto opačný, rostoucí trend vykazují zdroje vlastní a klesající trend zdroje 

cizí. Velká část oběžných aktiv (příloha 14), je kryta z dlouhodobých zdrojů (vlastní 

kapitál, nerozdělený zisk minulých let), navenek společnosti snižuje kreditní (úvěrové) 

riziko neschopnost splatit své závazky, ale zároveň snižuje i rentabilitu (výnosnost) 

kapitálu. 

 

Tabulka 16a Dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje financování v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobé 

zdroje celkem 25 104 15 375 11 273 6 663 3 683 4 797 4 026 12 469 15 168 15 266 

Krátkodobé 
zdroje celkem 24 345 32 291 34 377 37 319 32 112 31 394 29 354 24 519 24 497 26 977 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Graf 10 Vývoj dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů financování v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Z hlediska financování podnikových aktivit je významné také „zlaté bilanční pravidlo 

vyrovnání rizika“, které doporučuje poměr mezi vlastními a cizími zdroji 1:1 

(SYNEK, 2007, s. 341). Společnost měla na začátku analyzovaného období poměr 70 

(cizí zdroje):30 (vlastní zdroje), na konci sledovaného období je poměr 60 (vlastní 

zdroje):40 (cizí zdroje). Poslední pravidlo je „zlaté pravidlo pari“, které doporučuje 

stálá aktiva financovat výhradně vlastním kapitálem (SYNEK, 2007, s. 342). V roce 

2005 a 2006 byla struktura financování stálých aktiv převážně z cizích zdrojů, 

následující rok byla struktura financování téměř vyrovnaná, od roku 2008 do konce 

sledovaného období převažuje financování stálých aktiv vlastními zdroji. 
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4  ŘÍZENÍ ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU 
 

Tato kapitola se zabývá rozborem jednotlivých složek pracovního kapitálu, obratovým 

cyklem peněz a v neposlední řadě se snažíme zodpovědět otázku, jaký je optimální 

objemem pracovního kapitálu, který MFC-MORFICO s.r.o. potřebuje ke své plynulé 

činnosti. Jak již bylo uvedeno v teoretické části, kapitola 2.6.6, zkrácením obratového 

cyklu peněz, lze účinně dosáhnout efektivním řízením jednotlivých složek pracovního 

kapitálu a tím snížit potřebu pracovního kapitálu (příloha 15). 

4.1  Výpočet současné výše čistého pracovního kapitálu  

 
Tabulka 17 Čistý pracovní kapitál (NWC) v období 2005-2014l 

Položka Řá  Stav k 31. 12.             

  dek 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 31 35 014 36 460 48 783 70 031 59 394 58 207 57 639 61 033 61 908 56 140 

Zásoby 32 7 878 10 505 11 908 22 142 19 954 20 326 19 421 19 049 17 315 17 060 

Materiál 33 3 003 2 770 3 490 3 773 2 234 2 800 3 536 3 045 3 473 4 010 

Nedokončená 
výroba a 

polotovary 34 1 002 1 326 2 039 8 744 11 133 11 986 10 356 10 235 8 570 8 710 

Výrobky 35 3 607 6 113 6 148 9 399 6 431 5 457 5 448 5 645 5 096 4 115 

Mladá a ostatní 

zvířata a jejich 
skupiny 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zboží 37 266 296 231 226 156 83 81 124 176 225 

Poskytnuté 
zálohy na 

zásoby 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 

pohledávky 48 20 644 21 643 33 212 43 026 37 048 35 801 35 892 34 834 34 894 30 740 

Krátkodobý 
finanční 

majetek 58 4 141 2 871 2 018 3 302 678 461 857 953 4 122 3 115 

Krátkodobé 

závazky 105 14 345 12 291 14 377 17 319 12 112 11 394 9 454 8 923 9 658 12 116 

Krátkodobé 
bankovní úvěry 119 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 19 900 14 800 14 839 14 861 

Krátkodobé 

závazky 

celkem X 24 345 32 291 34 377 37 319 32 112 31 394 29 354 23 723 24 497 26 977 

Pracovní 

kapitál netto 

(ř. 31 - ř. X) 

 

10 669 4 169 14 406 32 712 27 282 26 813 28 285 37 310 37 411 29 163 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čistý pracovní kapitál, (tabulka 17) byl ve sledovaném období 2005-2014 kladný, jeho 

hodnota měla neustálá rostoucí tendenci. Výjimkou je rok 2006, kdy došlo k jeho 

výraznému poklesu. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím se zlepšuje 

platební schopnost společnosti. Vrcholový management společnosti pravidelně 



70 

nesleduje ukazatele vývoje čistého pracovního kapitálu, dokazují to nepříliš příznivé 

ukazatele aktivity pro společnost. 

 

Výpočet vývoje čistého pracovního kapitálu rozšíříme o parametr provozně nutného 

kapitálu (tabulka 18.) 

 

Tabulka 18 Vývoj čistého pracovního kapitálu (NWC) a NOWC 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK 10 669 4 169 14 406 32 712 27 282 26 813 28 285 37 310 37 411 29 163 

provozně nutný kapitál 
(NOWC) 57347 56279 65995 80117 73666 70913 68062 77590 79657 79335 

rentabilita ČPK % 18,46% 69,85% 2,02% 53,58% 1,37% 4,49% 2,25% 1,17% 0,89% 0,27% 

Zdroj:vlastní zpracování 

ČPK = OA-KZ 
 

Provozně nutn  kapitál = ČPK + DM 
 

Rentabilita ČPK =  
  

Č  
 

kde: 
ČPK-čistý pracovní kapitál, OA-oběžná aktiva, KZ-krátkodobé závazky, DM-dlouhodobý majetek, HV-

hospodářský výsledek, NOWC (Net Operating Working Capital) 

 

 

Graf 11 Vývoj NWC a NOWC v období 2005-2014 

 
Zdroj:vlastní zpracování 

 

Ukazatel ČPK vykazoval po celou dobu sledovaného období kolísavý trend. 

Porovnáme-li ČPK a provozně nutný kapitál, je zřejmé, že je mezi těmito položkami je 

značný rozdíl, z hlediska výpočtu obou ukazatelů, to vypovídá o vysoké výši 

dlouhodobého majetku. Ukazatel rentability vykazuje velké hodnotové propady, 

signalizuje, že efektivnost tržeb je na velmi nízké úrovni, kopíruje stejný vývoj hodnot 

jako ukazatele ROA, ROE a ROS. 
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4.1.1 Obratový cyklus peněz 

 

Nyní se pokusíme stanovit optimální objem pracovního kapitálu, který společnost 

potřebuje k plynulému chodu zajištění všech provozních činností. Obratový cyklus 

vypočítáme dle následujících vztahů: 

DOZásoby =  
 á    

  ž       
 

 

DOPohledávky = 
  á              á   

  ž       
 

 

DOZávazky =  
  á         á     

  ž       
 

 
kde: 

Tržby-tržby za vlastní výrobky, zboží, služby a prodaný materiál 

CCC= DOZásoby+ DOPohledávky- DOZávazky 

 

Tabulka 19 Obratový cyklus peněz (CCC) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

doba obratu 

zásob (DOZ) 27,80 33,35 31,41 58,06 99,73 138,23 122,09 121,84 108,54 91,66 

doba obratu 

krátkodobých 

pohledávek 
(DOP)*) 72,86 68,71 87,61 112,82 185,16 243,46 225,65 222,80 218,74 165,15 

doba obratu 

krátkodobých 
závazků 

(DOZ)*) 50,62 39,02 37,93 45,41 60,53 77,48 59,44 57,07 60,54 65,09 

CCC 50,04 63,04 81,09 125,47 224,36 304,21 288,30 287,57 266,74 191,72 

*) Celkové krátkodobé pohledávky a závazky 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Nejlepší hodnoty obratového cyklu bylo dosaženo v roce 2005, kdy se CCC (Cash 

Conversion Cycle) dostalo na nejkratší dobu 50 dní. Čím je hodnota obratového cyklu 

nižší, tím kratší dobu potřebuje společnost dlouhodobé finanční zdroje ke krytí 

oběžného majetku. Hodnoty doby obratů zásob a pohledávek jsou poměrně vysoké, od 

roku 2007 po celé analyzované období vykazují rostoucí trend, výjimkou je doba obratu 

závazků, která osciluje okolo stejně dlouhé doby. Strategickým cílem managementu 

společnosti by mělo být efektivní řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu, jeho 

optimalizace by příznivě ovlivnila výrazné zlepšení hodnot cash flow, ukazatel 

okamžité likvidity a potažmo rentabilitu investovaného kapitálu. 
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4.1.2 Obratový cyklus peněz a optimální potřeba NCWC 

 

Výpočet čistého pracovního kapitálu je znázorněn v (tabulce 17). Nyní se na vývoj 

čistého pracovního kapitálu podíváme podrobněji. Čistý pracovní kapitál vykazuje ve 

všech letech sledovaného období kladnou hodnotu, tato situace je pro společnost velmi 

příznivá. Krátkodobý finanční majetek vykazuje ve sledovaném období velmi kolísavý 

trend, přesto má pozitivní vliv na vývoj čistého pracovního kapitálu. 

 

Tabulka 20 Čistý pracovní kapitál (NWC) (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva  35 014 36 460 48 783 70 031 59 394 58 207 57 639 61 033 61 908 56 140 

příjmy příštích 
období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

krátkodobé cizí 

dluhy 24345 32291 34377 37319 32112 31394 29354 23723 14488 18822 

výdaje příštích 
období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

čistý pracovní 

kapitál (NWC) 10 669 4 169 14 406 32 712 27 282 26 813 28 285 37 310 37 411 29 163 

NWC / tržby*) 10,46% 3,68% 10,56% 23,83% 37,88% 50,65% 49,26% 66,29% 65,14% 43.52 % 

*) tržby za vlastní výrobky, zboží, služby a prodaný materiál 

Zdroj:vlastní zpracování  

 

Lze takto vypočítaný čistý pracovní kapitál považovat za optimální? Není to zcela 

jednoznačné, neboť právě množství volných finančních prostředků tento výpočet 

zkresluje. Pokud bychom se na výpočet čistého pracovního kapitálu dívali pouze z 

pohledu volných finančních prostředků, tak můžeme konstatovat, že by byly lépe 

využity a zhodnoceny s vyšší úrokovou sazbou použitím vhodného finančního 

instrumentu, např. termínované vklady, investicí do cenných papírů-dluhopisy, akcie. 

Společnost by redukovala náklady ušlé příležitosti. 

 

Podrobně se podíváme na výpočet obratového cyklu peněz, který je uvedený v kapitole 

4.1.1, kde jsme Obratový cyklu peněz spočítali jako Doba inkasa pohledávek+Doba 

obratu zásob-Doba odkladu plateb. Hodnoty obratového cyklu peněz nám udávají počet 

dní, které uplynou mezi dnem, kdy společnost zaplatí za nákup materiálu a dnem, kdy 

jsou inkasovány peníze od odběratelů. Čím delší je doba obratového cyklu peněz, tím 

déle jsou finanční prostředky společnosti vázány v méně likvidních oběžných aktivech. 

Z tabulky 21 je možno vyčíst, že obratový cyklus peněz měl alarmující růstový trend od 
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roku 2009 , což pro společnost není vůbec příznivé, neboť po tuto dobu jsou finanční 

prostředky vázány v procesu výroby a prodeje. 

 

Management společnosti by měl z hlediska efektivního řízení pracovního kapitálu 

vyvinout úsilí ke zkrácení obratového cyklu peněz. Potřeba pracovního kapitálu je 

vypočtena jako Obratový cyklus peněz*Denní provozní náklady (průměrné denní výdaje 

na provozní činnost), (REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 39-40). 

 

ČPK = Obratov  cyklus peněz*Pr měrn  denn  v daje na provozn   innost 
 

Průměrné denní výdaje na provozní činnost (PDV) se vypočítají jako 

 

PDV= 
       á                  á     

   
 

 
Tabulka 21 Obratový cyklus peněz a potřeba NCWC v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

doba obratu 

krátkodobých 
pohledávek (DOP)*) 72,86 68,71 87,61 112,82 185,16 243,46 225,65 222,80 218,74 165,15 

doba obratu zásob 

(DOZ) 27,80 33,35 31,41 58,06 99,73 138,23 122,09 121,84 108,54 91,66 

doba obratu 
krátkodobých závazků 

(DOZ)*) 50,62 39,02 37,93 45,41 60,53 77,48 59,44 57,07 60,54 65,09 

obratový cyklus peněz 50,04 63,04 81,09 125,47 224,36 304,21 288,30 287,57 266,74 191,72 

optimální potřeba 

NCWC 11352 16095 23353 40111 39673 43834 42397 43507 36831 30035 

*) Celkové krátkodobé pohledávky a závazky 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

 
Tabulka 22 Srovnání hodnot NWC a optimální potřeby NCWC* v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

čistý pracovní kapitál (NWC) 10 669 4 169 14 406 32 712 27 282 26 813 28 285 37 310 37 411 29 163 

optimální potřeba NCWC*) 11352 16095 23353 40111 39673 43834 42397 43507 36831 30035 

*) NCWC Nomcash Working Capital 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Tabulka 22 srovnává hodnoty vývoje ve sledovaném období potřeby čistého pracovního 

kapitálu a optimální potřeby nefinančního pracovního kapitálu, který je upraven o 

hotovostní část oběžných aktiv. (zásoby+pohledávky). Souhrnně lze konstatovat, že 

společnost měla po celé analyzované období výrazně méně nefinančního kapitálu, jak 

potřebovala k úhradě nákladů na provozní činnost. Jen v roce 2013 dosáhla hodnota 

potřeby nefinančního pracovního kapitálu optima.  
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Graf 12 Vývoj NWC a optimální potřeba NCWC v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování  

 

4.2 Analýza řízení zásob 

 

V podniku plán zásob navazuje na pečlivě zpracovaný plán výroby, který zpracovává 

výrobní ředitel pro daný obchodní rok. V průběhu celého roku dochází pro lepší 

kontrolu zásob v pravidelných intervalech (dekáda) k vyhodnocování odchylek, aby 

všechny významné skutečnosti, které nastaly od minulého zpřesnění plánu, byly v 

dalším období zohledněny. Podnět k vyhotovení externí objednávky vychází z bilance 

potřebných materiálových zdrojů. Lze konstatovat, že řízení zásob ve výrobě ve své 

podstatě probíhá bez striktně formalizovaného postupu, je možné hovořit o řízení na 

základě dlouholetých zkušeností řídících pracovníků, kteří bedlivě sledují průměrnou 

výši výrobních zásob. Ke každému výrobku, který se nachází na hranici minimální 

skladovací zásoby (limit zásoby) se automaticky z účetního systému, generuje potřeba 

objednání materiálového vstupu. Společnost má v rámci účetního software 

sofistikovaný objednávkový systém. Celý proces od vystavení objednávky až po její 

odeslání trvá maximálně několik minut, významnou měrou se na tom podílí všechny 

zainteresované osoby, které se na výrobním procesu podílí. 

 

Stanovení normy pojistné zásoby 

 

Pojistnou zásobu u nakupovaných materiálů stanovuje výrobní ředitel na základě 

dlouhodobých zkušeností z předešlých období s přihlédnutím na dodací lhůty 

jednotlivých dodavatelů., aby nedocházelo k výpadkům ve výrobním procesu. Z 

pohledu rizika výpadku je limit pojistné výše zásoby stanoven na hodnotu blížící se 

nule, z pohledu minimalizace nákladů je nulový výpadek.  
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Podíl zásob na celkových aktivech 

 

Ze struktury rozvahy vyplývá, že oběžná aktiva ve sledovaném období mají tendenci 

růstu, drobný pokles nastal mezi rokem 2005-2006, kdy meziročně oběžná aktiva klesla 

o 4,13, %, v roce 2007 došlo k jejich růstu o 33,80 %, v roce následujícím o 43,56 %, 

kdy v roce 2009 klesly o 15,19 %, v roce 2010 mírně klesly o 2%, v roce 2011 o 0,98 % 

v roce 2012 opět dochází k jejich mírnému růstu o 5,89 %, v roce 2013 o 1,43 %i a 

nakonec v roce 2014 dochází opět k jejich poklesu o 9,32 %. Z tohoto vývoje je zřejmé, 

že docházelo i k výrazným změnám podílu oběžných aktiv v analyzovaném období na 

bilanční sumě. Výrazné změny nastaly nejen v nárůstu či poklesu zásob, ale především 

nárůstem krátkodobých pohledávek Porovnáme-li výši nárůstu pohledávek s výrazně 

nižším nárůstem závazků, tak se opět potvrzuje, že společnost úvěruje svoje odběratele, 

což se negativně projevuje na její likviditě, prokázala to i analýza obratového cyklu 

peněz a také ukazatele aktivity (tabulka 22, příloha 16). 

 

Tabulka 23 Struktura zásob (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 35 014 36 460 48 783 70 031 59 394 58 207 57 639 61 033 61 908 56 140 

Zásoby 7 878 10 505 11 908 22 142 19 954 20 326 19 421 19 049 17 315 17 060 

Materiál 3 003 2 770 3 490 3 773 2 234 2 800 3 536 3 045 3 473 4 010 

Nedokončená 

výroba a 
polotovary 1 002 1 326 2 039 8 744 11 133 11 986 10 356 10 235 8 570 8 710 

Výrobky 3 607 6 113 6 148 9 399 6 431 5 457 5 448 5 645 5 096 4 115 

Mladá a ostatní 

zvířata a jejich 
skupiny 

         

0 

Zboží 266 296 231 226 156 83 81 124 176 225 

Poskytnuté 

zálohy na zásoby 

         

0 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Pokud bychom se podrobně podívali na rozdělení zásob společnosti, zjistíme, že 

největší část tvoří výrobky, na druhém místě materiál a do roku 2007 byla na třetím 

místě nedokončená výroba. Vlivem finanční krize v roce 2008 došlo k jejímu 

výraznému růstu, nebyl odbyt z důvodu absence zakázek a společnost vyráběla na 

sklad. Nejmenší část zásob zahrnuje položka zboží. Společnost vzhledem k charakteru 

výroby nemá období sezónnosti v oblasti celkových zásob. 
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 materiál vykazuje po celou dobu sledovaného období kolísavý trend, nedochází k 

jeho rapidnímu nárůstu nebo poklesu, osciluje v rozpětí hodnot 2,09 % v roce 2009, 

naopak největší hodnotu vykazoval 3,74 % v roce, 2014. 

 

  nedokončená výroba od roku 2005 do roku 2010 vykazovala trvale rostoucí trend, 

kdy nejvyšší hodnota je 11,67% v roce 2011, od roku 2012 dochází k jejímu mírnému 

poklesu až na hodnotu 8,12 % v roce 2014. má trend klesající. Společnost o zásobách 

vlastní výroby a nedokončené výrobě v průběhu roku účtuje, způsobem A-přírůstky 

zásob oceněné vlastními náklady zachytí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu účtové skupiny 61 v souladu s ČSÚ 015. 

 

 Výrobky-stejný trend jako položka nedokončená výroba vykazuje i položka 

výrobky, od roku 2005 do roku 2008, je zde trend rostoucí, v roce 2009 došlo 

meziročně k jejich poklesu o 31,58 % a do konce analyzovaného období mají trend 

klesající V nabídce společnosti, najdeme kompletní výrobkovou produkci na ochranu 

betonových podlah. 

 

1. Suché cementové směsi se vyrábí v automatizovaném závodě v Tišnově, s využitím 

nejmodernějších technologií. Široký sortiment našich výrobků společnosti reaguje na 

vzrůstající potřeby moderního stavebnictví. Je Nabízen ucelený systém technologií v 

jednotlivých kategoriích, rozdělených dle způsobu použití a aplikace, a) posypové směsi 

a potěry (výrobková řada MFC-Cobet 110-180), b) sanační tmely a malty (výrobková 

řada MFC-Sanfix 210-261 ), c) vyrovnávací potěry (výrobková řada MFC-Level 304-

350), d) průmyslové potěry (výrobková řada MFC-Final 410-440), e) lepící a spárovací 

tmely (výrobková řada MFC-Festic 510-521). 

 

2. Čerstvé tekuté potěry se míchají a dopravují na místo uložení pomocí moderních 

aplikačních návěsů Bremat a TransMix: a) lité cementové potěry (výrobková řada 

MFC-Portland) b) lité anhydritové potěry (výrobková řada MFC-Anhydrit), c) 

polystyrénbeton, d) pěnobeton (výrobková řada MFC-Porocem 010). 
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3. Stavební stěnové díly a) obvodové stěny, b) vnitřní stěny, c) protihlukové bariéry. 

Dřevocementové tvárnice se používají pro výrobu stěnových dílů velkého formátu, 

určených pro suché zdění, splňující všechny požadavky na moderní výstavbu. 

 

4. Ochranné nátěrové hmoty se vyrábí v novém provozu v závodu Tišnov s využitím 

poznatků pro moderní výrobky 21. století, nezatěžující a chránící životní prostředí a) 

impregnační hmoty (výrobková řada MFC-Stoplak 610, MFC-Ekopox 630, MFC-

Ekopur 631, MFC-Curol SiT 60), b) penetrační hmoty (výrobková řada MFC-Primer 

620, MFC-Ekopox 660, 661), c) nátěrové hmoty (výrobková řada MFC-Ekopox 640), 

d) stěrkové hmoty (výrobková řada MFC-Ekopox 650, e) speciální hmoty (výrobková 

řada MFC-Ekopox 670). Ochranné nátěrové hmoty zabraňují pronikání škodlivin do 

povrchových vrstev konstrukcí a tím zvyšují užitnou hodnotu stavebních děl a jejich 

estetický vzhled. 

 

 zboží je jediná položkou oběžných aktiv, která celé sledované období má trend 

nepatrně klesající, jedná se o doplňkový sortiment prodávaný na vnitropodnikové 

prodejně pro usnadnění zpracování výrobků, např. ruční nářadí k realizaci a pokládce 

suchých cementových směsí, kartáče, špachtle, smetáky, provzdušňovací válečky. Jejich 

procentuální podíl na celkových zásobách za celé sledované období nepřekročil hranici 

0,33%. 

 

Společnost eviduje vyšší zásoby, jak materiálu, tak i hotových výrobků a váže v nich 

příliš mnoho rychleji likvidních prostředků, o čemž svědčí i hodnota krátkodobého 

finančního majetku. Toto cílené uplatňování politiky vysokých zásob materiálu má své 

opodstatnění, neboť některé suroviny jsou dováženy ze zahraničí, logistické náklady 

jsou velmi vysoké a není možné je dovézt okamžitě, také zde hraje důležitou roli 

požadavek zákazníka na okamžitou dodávku. Skladba výrobků podniku suchých 

cementových směsí vyžaduje předzásobit se určitým materiálem, aby byla schopna 

vyrábět, co se týká stěnových dílů IZOBLOK podnik musí mít také na skladě hotových 

výrobků určitý počet tvárnic pro skladbu na rodinný dům. 
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Graf 13 Vývoj struktury zásob v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.2.1 Řízení zásob na základě metody ABC 

 

Společnost ve svém informačním systému eviduje celkem 564 materiálových položek. 

Věnovat všem položkám stejnou pozornost by bylo značně neekonomické. V analýzách 

jsem počítala s 323 položkami, u nichž došlo během sledovaného období leden-prosinec 

2014 ke spotřebě. Metoda ABC rozvíjí do větší hloubky základní Paretovu analýzu, kdy 

20 % příčin tvoří 80 % důsledků. Roztřídíme položky do jednotlivých skupin dle váhy, 

kterou se podílejí na celkovém zvoleném kritériu. Jednotlivé skupiny jsou značeny 

písmeny A, B, C. Jako kritérium položek se používá hodnota ročního obratu v Kč za 

položku. 

 

Kategorie A- do této kategorie se řadí velmi důležité položky, které tvoří až 80 % 

hodnoty spotřeby. 

Kategorie B- do této skupiny jsou zařazeny středně důležité položky, které představují 

dalších cca 15 % hodnoty spotřeby 

Kategorie C- do této kategorie řadíme málo důležité položky o hodnotě cca 5 % ve  

velkém množství. 
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Pro výpočty u analýzy ABC se používají hodnoty zásob v nákupních cenách a spotřeby 

ve výrobě za dané období. Při výpočtu jsem postupovala dle následujících kroků. 

 roční spotřeby se vynásobí cenou za jednotku určitého materiálu. Výsledkem je roční 

hodnota spotřeb v|Kč, 

 hodnoty se seřadí sestupně od maximální po minimální hodnotu, 

 roční objem spotřeby v %, 

 dalším sloupci je součet kumulativních hodnot, 

 kumulativní součet je převeden na kumulativní podíl na celkovém objemu, 

(vyjádření v %)),  

 posledním krokem je stanovení % hranice společností a rozřazení do jednotlivých 

skupin. 

 
Tabulka 23a Hodnoty metody ABC (tis. Kč) 

kategorie 

hodnota celkové spotřeby 

v mil. Kč 

% z celkové 

hodnoty % položek 

A 5229 87 15,6 

B 4089 10 12,2 

C 24201 3 72,2 

celkem 33519 100 100 
Zdroj:vlastní zpracování 

 

V následující tabulce lze vidět rozřazení položek zásob do jednotlivých skupin Položky 

skupiny A tvoří přibližně 15,6 % druhů a podílejí se 87 % na celkové hodnotové 

spotřebě. Jedná se o 88 důležitých položek o celkové hodnotě spotřeby 5.229 mil. Kč 

 

Položek spadajících do skupiny B je přibližně 12,2 %, na celkové hodnotové spotřebě se 

podílejí 10 %. Hodnota celkové roční spotřeby je 4.089 mil. Kč. Skupinu B zahrnuje 53 

položek 

 

Skupinu C tvoří 72,2 % druhů, na celkové hodnotové spotřebě se podílí 24201 mil. Kč a 

zahrnuje 182 položek. Ve sledovaném období byly spotřebovány zásoby za 33.519 mil. 

Kč.  
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4.2.2 Shrnutí výsledků metody ABC 

 

Analýza řízení zásob metodou ABC provedená ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. 

odhalila několik nedostatků, se kterými se nyní vrcholový management společnosti 

potýká 

 

Základním nedostatkem je neúplně nastavený informační systém, který má vliv na 

správnost vyhodnocení zadaných hodnot. Pracovníci výrobního úseku provádějí analýzu 

prostřednictvím Excel souboru na základě exportovaných dat z informačního systému. 

Výsledky analýzy pak ručně zadávají zpět do informačního systému, což snižuje jejich 

produktivitu práce. Tento systém provádění je neefektivní a pro příslušné pracovníky 

časově náročný, značně chybový a nepřesný. 

 

Další nedostatek spatřuji v samotném analyzování zásob. Odpovědní pracovníci sice 

provádí analýzu ABC, ale její výsledky se v některých procesech jeví jako opomíjené či 

vůbec nezohledněné. Žádoucí by bylo provádět analýzu ABC důsledněji, zkombinovat, 

např. s metodou XYZ. Výsledky analýzy doplnit, zajistit vyskladňování materiálu dle 

metody FIFO.  

 

Analýza ABC by se dala vhodně uplatnit i při skladování, zamezila by chaotickému 

uspořádání a uložení materiálových skupin na sklad, kdy se materiál ukládá na uvolněné 

místo a nerozlišuje se náležitost k určité výrobkové řadě či skupině zásob. Byla by 

přínosem i při vyhodnocování velikosti nedokončené výroby a v neposlední řadě při 

fyzické inventuře zásob. Materiál skupiny C by byl podrobován inventarizaci 1x do 

roka, jak je obvyklé, ale materiály ze skupiny A a B by společnost mohla řídit 

efektivněji a častěji je podrobovat kontrole.  

 

Management společnosti by tím získal lepší vypovídací schopnost o svých zásobách, 

kterým je třeba věnovat největší pozornost a oddělit je od těch méně podstatných, které 

jsou z hlediska nákladů a vázaného kapitálu zanedbatelné. Tento proces by eliminoval i 

omyly ze strany pracovníků, kteří nedopatřením objednají materiál, který není v 

takovém množství potřeba. S tímto problémem úzce souvisí plynoucí náklady na držení 

zásob, jejich skladování a samotný nedostatek prostoru ve skladu. 
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4.3 Analýza řízení pohledávek (credit management) 

 

Významnou částí pracovního kapitálu jsou pohledávky, jejich řízení je třeba věnovat 

patřičnou pozornost. Smyslem řízení pohledávek je eliminovat pohledávky z 

obchodního styku hrazené po jejich splatnosti, nebo vůbec neuhrazené, minimalizovat 

nedobytné pohledávky, kde jejich inkaso vyžaduje zvýšenou administrativní zátěž, 

vyvinutí značného úsilí a zvýšené finanční náklady, ale navíc je narušeno cash flow 

dodavatele. 

4.3.1 Platební podmínky, splatnost faktur 

 

Platební podmínky lze rozdělit do několika kategorií- platba předem, v hotovosti na 

pokladně společnosti a na fakturu. Standardně platbu předem a v hotovosti společnost 

vyžaduje u nových zákazníků bez platební historie. Úhrada prvních pěti faktur v 

hotovosti respektive platba proti převzetí zboží je požadována zcela běžně u 

podnikatelských subjektů (právnických osob, živnostníků), u koncových zákazníků je 

úhrada proti převzetí zboží zcela samozřejmostí.  

 

Splatnost faktur (pohledávek) za odběrateli se řídí interní směrnicí-„Řízení zakázky“. 

Prodej zboží s platební podmínkou „na fakturu“ je podmíněn uzavřením rámcové 

kupní smlouvy (RKS) nebo kupní smlouvy (KS) se zákazníkem. Rámcovou kupní 

smlouvu a kupní smlouvu za společnost standardně podepisuje jednatel společnosti 

spolu s obchodním ředitelem. Do kompetence obchodního ředitele spadá oprávnění 

nastavení splatnosti u kteréhokoliv zákazníka s uzavřenou a platnou RKS, dále 

nastavení delší splatnosti, poskytování a měnění výšky limitu obchodních úvěrů.  

 

V praxi je to standardně tak, že jsou zákazníci na základě zkušeností společnosti s jejich 

platební morálkou, množstvím odebrané produkce, podílu na celkových tržbách 

zařazeni do určité kategorie s předem nastavenou splatností faktur a limitem (kreditem) 

obchodního úvěru od 20 tisíc Kč do 200 tisíc Kč. Dohodnuté parametry dle RKS nebo 

KS jsou uloženy do informačního systému a nevzniká tak neustále potřeba rozhodovat o 

nastavení individuálních splatností odběratelských faktur. 
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Pro konkrétní představení si lze zákaznickou strukturu společnosti lze rozdělit do tří 

skupin: 

 

A) stavební společnosti (preferenční zákazníci-20 %), jedná se o právnické osoby 

zapsané v obchodním rejstříku (OR), splatnost faktur 30, 45 výjimečně 60 dní, odebírají 

pravidelně a dlouhodobě, podíl na celkových tržbách v jednotlivých letech 72 %, 

dohodnuté individuální obchodní podmínky dle RKS nebo KS.  

 

B) drobní živnostníci (OSVČ-68 %), podnikající na základě živnostenského 

oprávnění, zapsaní v registru živnostenského podnikání (RŽP), kteří provádějí stavební 

práce, splatnost jejich faktur je v rozmezí 14-30 dní, podíl na celkových tržbách v 

jednotlivých letech 25 %. Také mohou mít dohodnuté individuální obchodní podmínky 

dle RKS nebo KS.  

 

C) koncový zákazník (spotřebitel), jednorázový obchod (12 %), platí předem nebo 

v hotovosti na pokladně společnosti při převzetí zboží, podíl na celkových tržbách v 

jednotlivých letech 3 %.  

 

Limitem (kreditem) zákazníka se rozumí dodavatelský úvěr, který se rovná součtu 

finančních částek z vystavených a dosud neuhrazených faktur, nevyfakturovaných 

dodacích listů, otevřených zakázek a dobropisů. Výše povoleného kreditu má přímou 

úměru s rizikovostí daného obchodu. Kredit zákazníka lze navýšit v případě, že je 

zákazník schopen poskytnout záruky, respektive pojištění dluhu, např. podepsaná 

směnka s doložkou „per aval“, ručitelské prohlášení. Rámcovou smlouvu nelze uzavřít 

u zákazníků, s nimiž je vedeno insolvenční řízení, či na které je podán insolvenční 

návrh nebo vyhlášena likvidace společnosti. 

 

Společnost má možnost pro odklad platby sjednán kontokorentní úvěr a pro rok 2014 

výši úrokové míry 6,5 %, poskytuje ho svým zákazníkům jako součást obchodní 

nabídky a opatření k podpoře odbytu. 
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2 Charakteristika společnosti, nedílnou součástí 

pracovního kolektivu jsou i externí obchodní partneři (autorizovaní prodejci, aplikační 

firmy), kteří primárně hledají a navazují nové obchodní vztahy se zákazníky, ale 

současně se starají o portfolio stávajících zákazníků, u nichž sledují důležité atributy 

jako: 

 

 zakázky, které zákazník právě realizuje, 

 rámcový přehled o odběrech zákazníka a zakázkách, které bude realizovat, 

 seznam reklamačních řízení, které jsou se zákazníkem vedeny, včetně jejich zápisu, 

průběhu a výsledku, jak bylo reklamační řízení ukončeno. 

4.3.2 Struktura pohledávek 

 

Společnost v ukazateli doby obratu pohledávek dosahuje velmi nepříznivých výsledků, 

svědčí to o špatné platební morálce odběratelů na straně jedné, na straně druhé také o 

absenci kontrolního mechanismu, v účetním software není nastaveno upozornění na 

prošlou splatnost pohledávky. Opožděné platby odběratelů mají negativní dopad na 

ekonomiku firmy mnoha způsoby, od zvýšení nákladů přes snížené kapitálové výdaje až 

po nepříznivý dopad na cash flow, což může v konečném důsledku způsobit i její 

druhotnou platební neschopnost. Pohledávky hrazené pro lhůtě splatnosti chápeme jako 

negativní jev v obchodním styku, ale vždy tomu tak být nemusí. Mohou být užitečným 

nástrojem růstu, délka odkladu splatnosti se může stát konkurenční výhodou v boji o 

podíl na trhu, při poskytnutí dodavatelského úvěru lze předpokládat vyšší prodeje než 

při prodeji výhradně za hotové. 

 

Krátkodobé pohledávky v prvních dvou letech sledovaného období docházelo k jejich 

poklesu, v roce 2006 o 9,74 %, v roce 2007 o dalších 17,15 %, v roce 2008 došlo k 

jejich nárůstu o 53,22 % v roce 2009 opět klesly o 29,01 %, v roce 2010 mírně klesly o 

1,44 %, v roce 2011 klesly o 3,99 %, aby v roce 2012 narostly o 10,25 %, následující 

rok o dalších 8,82 % a v roce 2014 zaznamenaly rapidní pokles o 45,69 %. Krátkodobé 

pohledávky se podílí na velikosti oběžného majetku v analyzovaném období v rozpětí 

24,24 % - 36,75 %. Pohledávky – ovládající a řídící osoba jsou poskytnuté půjčky 

včetně úroků ovládaným osobám. Jiné pohledávky (pohledávky za zaměstnanci, FÚ). 
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Dlouhodobé pohledávky jsou tvořeny pozastávkami ze stavební činnosti, v prvním 

roce sledovaného období dochází k jejich výraznému propadu o 38,71 %, v dalším 

období dochází k jejich trvale mírnému klesání, pouze v roce 2007 zaznamenaly nárůst 

o 14,16 % a v roce 2009 o 9,80 %. 

 

Tabulka 24 Struktura krátkodobých pohledávek (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé 

pohledávky 20 644 21 643 33 212 43 026 37 048 35 801 35 892 34 834 34 894 30 740 

Pohledávky z 
obchodních vztahů 20 126 18 166 15 050 23 060 16 370 16 134 15 490 17 078 18 585 10 094 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba 

  

13 624 14 165 14 706 15 126 16 319 16 843 15 395 18 153 

Pohledávky - 

podstatný vliv 

         

0 

Pohledávky za 

společníky, členy 
družstva a účastníky 

sdružení 

         

0 

Sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 

         

0 

Stát - daňové 

pohledávky 

  

110 343 126 305 50 543 371 1 405 

Krátkodobě 
poskytnuté zálohy 505 1 788 1 149 2 459 1 651 1 066 664 224 464 1 005 

Dohadné účty aktivní 
  

78 
 

30 
  

132 19 0 

Jiné pohledávky 13 1 689 3 201 2 999 4 165 3 170 3 369 14 60 83 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Graf 14 Vývoj struktury krátkodobých pohledávek v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.3.3 Správa a péče o pohledávky 

 

Společnost při spravování pohledávek využívá nástroje pro zajištění proti riziku 

nezaplacení faktur odběratele, pojištění pohledávek společností EGAP. U všech 
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odběratelů, jejichž existující nebo očekávaná pohledávka je vyšší jak 20.000,- Kč, si 

společnost zažádá u pojistitele o prověření odběratele, poskytne mu následující 

informace (název kupujícího, adresu, IČ, telefonní číslo, výši požadovaného úvěrového 

limitu v Kč, zda jsou pohledávky po splatnosti do 30, 60, 90 a nad 90 dní, platební 

zkušenost s daným kupujícím, zda platil včas nebo opožděně a o kolik dní, nebo jestli se 

jedná o nového odběratele, platební podmínku při prodeji-fakturovaná podmínka) a 

následné stanovení úvěrového limitu, modul B2 (úvěrový limit je maximální limit 

plnění pojišťovny v ideálním případě kryje všechny otevřené faktury) a doby splatnosti 

pohledávky (splatnost na faktuře musí být menší nebo rovna maximální povolené 

splatnosti, která je uvedena v pojistné smlouvě.), nebo pohledávky zařadíme do 

paušálního nejmenovitého pojištění v rozsahu 20.000 Kč až 500.000 Kč, modul 

B3/S (příloha 25). 

 

Pro stanovení úvěrového limitu pro rovnoměrné dodávky lze použít vztah: 

Požadovan   věrov  limit = 
  á                        ě       

  
*  doba splatnosti v měs c ch +   

nebo dodávky probíhající v průběhu roku nepravidelně, např. jen v některých měsících), 

lze použít následující vztah: 

 

maximáln  měs  n  obrat s odběratelem * doba splatnosti v měs c ch. 

4.3.4 Řešení pohledávek po splatnosti 

 

Ve společnosti chybí vnitropodniková směrnice, která by komplexně upravovala 

pravidla a postupy týkající se pohledávek z obchodních vztahů. Komplexní řešení 

pohledávek spadá do odpovědnosti obchodního ředitele. Společnost jako primární 

opatření bránící vzniku pohledávek z obchodního styku (viz. kapitola 4.3.3) využívá 

nástroje pro zajištění proti riziku nezaplacení faktur odběratele, pojištění pohledávek 

společností EGAP. Dojde-li ke vzniku pohledávky po splatnosti, prvním krokem je 

vždy informování zákazníka (dlužníka) o existenci dosud neuhrazených faktur po 

splatnosti.  

 

Obchodní ředitel společnosti uplatňuje následující postup k zajištění dluhu z pohledávek 

po splatnosti: 
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 první telefonický kontakt-pohledávky do 2 dnů po splatnosti 

 druhý telefonický kontakt-pohledávky po splatnosti do 7 dnů 

 třetí urgenční telefonický kontakt-pohledávky po splatnosti do 14 dnů, dlužník  je 

vyzván obchodním ředitelem, k podpisu dohody o uznání dluhu, není-li dluh uhrazen do 

21. dne po splatnosti, obchodní ředitel vydá příkaz k zastavení veškerých dodávek až do 

uhrazení všech faktur po splatnosti. U dlužníků s pohledávkami po splatnosti více než 

30 dnů společnost využívá možnost platební podmínky „v hotovosti.“ Zjednodušeně 

řečeno, dlužník, který je v prodlení s úhradou, může získat další dodávku pouze proti 

přímé platbě.  

 čtvrtý urgenční telefonát-pohledávky po splatnosti více než 40 dnů, provádí (externí) 

smluvně najatá advokátní kancelář, která písemně vyzve dlužníka k zaplacení. 

 

K řešení pohledávek po splatnosti společnost využívá následující nástroje: 

 

 dohoda o uznání dluhu je ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. často využívaným 

instrumentem u pohledávek po splatnosti, její nedílnou součástí je splátkový kalendář. 

První splátka dlužníkem musí být uhrazena poslední den v měsíci, v němž došlo k 

podpisu dohody ze strany dlužníka a lhůta doby úhrady celkového dluhu nesmí 

překročit 4 měsíce od podpisu dohody. 

 

 postoupením (cesí) pohledávky získá společnost prostředky (snížené o provizi a 

srážku z postoupené pohledávky, zpravidla 85 % nominální hodnoty), řeší tak situaci 

nejistého budoucího vymáhání. Pokud jde o postoupení dlužníkovi zákazníka, tento pak 

využívá možnosti jejího započtení.
1
 

 

Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří, která společnosti poskytuje poradenství a 

právní servis při zpracování veškerých dokumentů potřebných k řešení pohledávek po 

splatnosti, zajišťuje pro společnost soudní i mimosoudní vymáhání, řeší případy 

                                                 
1
 Nový občanský zákoník přinesl v rámci postoupení pohledávek několik změn oproti dřívější úpravě. Od 

1. 1. 2014 lze postoupit i soubor pohledávek, postupitel či postupník musí dlužníka vyrozumět, že došlo k 

postoupení pohledávky, nicméně nemusí tak být učiněno bez zbytečného odkladu (viz. původní úprava v 

občanském zákoníku). Nové je také ustanovení, že ručení za dobytnost postoupené pohledávky vyplývá 

přímo ze zákona (dříve pouze na základě dohody smluvních stran-postupníka a postupitele), podmínkou 

je, že je postoupení úplatné, existují dvě výjimky ze zákonného ručení-viz. právní úprava. 
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dlužníků v likvidaci, insolvenci a konkursu. O veškerých externě řešených obchodních 

případech pohledávek po splatnosti jejich vývoji vede obchodní ředitel podrobnou 

evidenci. 

 

Posouzení hodnoty pohledávky musí předcházet její posouzení z hlediska právní 

platnosti. Jedná se o přezkum právních náležitost smlouvy a souvisejících dokumentů, 

např. všeobecné obchodní podmínky
2
, plná moc, ručení, záruky, dodatky ke smlouvě. 

Dojde-li k popření právní existence pohledávky, její hodnota se rovná nule, z tohoto 

důvodu je nezbytné smlouvy z obchodních vztahů připravovat pečlivě, ve velké většině 

jsou zárukou splnění závazků z nich vyplývajících. V souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva došlo k určitým změnám i v institutu smluvní pokuty.
3
 Smyslem 

tohoto nástroje je finančně zatížit dlužníka, který má prodlevu se splácením dospělé 

pohledávky. Nedílnou součástí pohledávky je její příslušenství, nesmluvní zákonný 

nástroj v podobě úroků z prodlení.
4
 Dospělé pohledávky neuhrazené po uplynutí 30 

dnů od splatnosti pohledávky podléhají penalizaci
5
 (prvních 30 dnů je bezúročné 

období). Pro výpočet penalizace je ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. použitý 

vzorec: 

 rok  sazba (p. a.) = 1D PRIBOR6 + 1,5 % 

 

                                                 
2
 Všeobecné obchodní podmínky jsou v obchodně-závazkových vztazích často nedílnou součástí 

smlouvy, v případě občanskoprávních vztahů (prodejce-spotřebitel) vystupují naopak běžně jako 

samostatný dokument. V souvislosti s NOZ mají od 1. 1. 2014 smluvní strany možnost podřídit svůj 

vztah všeobecným obchodním podmínkám. Klíčové ustanovení je § 1753, jenž stanoví, že ustanovení 

obchodních podmínek je neúčinné pokud jej druhá strana rozumně neočekávala nebo s ním vysloveně 

nesouhlasila. 
3
 Do konce roku 2013 se problematice smluvních pokut v obchodně-závazkových vztazích věnoval 

obchodní zákoník a smluvní pokuty v občanskoprávních sporech řešil občanský zákoník. Od 1. 1. 2014 je 

smluvní pokuta řešena v NOZ pro obě kategorie sporů. Oproti předchozí úpravě je možné smluvní pokutu 

uzavřít i ústní dohodou (dříve pouze písemně). Stále, platí, že u soudu lze nepřiměřenou výši smluvní 

pokuty napadnout. Soud pak může, ale nemusí snížit smluvní pokutu s přihlédnutím k hodnotě a významu 

zajišťované pohledávky.  
4
 Zákonný úrok je řádově vyšší jednak vlivem vyšší úrokové sazby a v důsledku úvahy počtu dnů po 

splatnosti celkem (nezná bezúročné období). Od 1. 7. 2013 činí výše úroků z prodlení 2T repo sazba + 8 

% (jejich výše je stanovena jako součet aktuálně platné dvoutýdenní repo sazby vyhlašované ČNB a 

určitým počtem procentních bodů). Aktuální informace o výši 2T repo sazby lze najít na stránkách ČNB-

www.čnb.cz. Výše úroků z prodlení a způsob výpočtu vychází z prováděcích právních předpisů, 

konkrétně nařízení vlády a jejich novelizací. V souvislosti s NOZ je třeba upozornit na možnost sjednat 

úroky z prodlení smluvně. 
5
 Jestliže nemáme sjednané smluvní úroky pro penalizaci, případně by byla neplatná, platí zákonná 

úprava úroků z prodlení. Neplatnost smluvně sjednaných úroků z prodlení se týká zejména případů, kdy 

jejich výše odporuje dobrým mravům.  
6
 http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp 
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Základem pro výpočet penalizace je jmenovitá hodnota dluhu. Rozhodný termín pro 

stanovení počtu dnů po splatnosti je poslední den kalendářního měsíce, je zřejmá 

souvislost s evidencí pohledávek po splatnosti
7
, která se podrobně sleduje v měsíční 

periodě. Penalizační úroky jsou účtovány maximálně po dobu 360 dnů u pohledávek, 

které jsou předmětem insolvence, konkursu či soudního řízení na straně dlužníka. Na 

základě rozhodnutí vedení společnosti může být tato doba zkrácena. V souvislosti s 

právní hodnotou pohledávky a právním pojetí oceňování pohledávek, je třeba zmínit  

promlčení pohledávky.
8
 V rámci úplnosti je třeba zmínit i prekluzi (uzavření). 

 

Účetní úprava pohledávek je globálně řešena v rámci standardů IFRS a US GAAP. 

Tvorba opravných položek k nedobytným pohledávkám či přímo k jejich odpisu je za 

situace, že ze strany dlužníka je malá pravděpodobnost úhrady dospělé pohledávky. Obě 

účetní řešení mají za cíl naplnit jednu z účetních zásad-zásadu poctivého a věrného 

zobrazení.
9
 Tvorba opravné položky je její přecenění, pohledávka je stále evidována v 

účetnictví, ovšem v přeceněné, tj. nižší hodnotě. 
10

Odpis nedobytné pohledávky vede k 

vyřazení dané pohledávky z účetnictví. V rámci účetních opravných položek 

rozlišujeme: 

 

 zákonné opravné položky, které jsou daňově uznatelné 

 ostatní opravné položky, které daňový dopad nemají 

 

Z hlediska daňové optimalizace je nezbytné vycházet ze zákona č. 593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Tento zákon vymezuje možnosti tvorby 

daňových opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994. 

                                                 
7
 Z důvodu kategorizace pohledávek po splatnosti do skupin je třeba vzít v úvahu možné zkreslení 

výsledků finanční analýzy prováděné v průběhu měsíce-pohledávka k 22. 5. 2014 je stále evidována ve 

skupině „31-90“ po splatnosti. Nepřesnost je způsobena výsledkem termínu rozhodného dne, za nějž se 

pohledávky sumarizují, čím starší jsou vstupní údaje ve vztahu k okamžiku provádění finanční analýzy, 

tím více je ohrožena validita výsledku ve smyslu úvahy na současný stav. 
8
 Úprava institutu promlčení je upravena v NOZ v § 609-653 a dalších zvláštních ustanoveních. Obecná 

promlčecí lhůta činí tři roky, maximální zákonem stanovená délka činí deset let. Vzhledem k posílení 

autonomie smluvních stran platí, že promlčecí lhůta může být sjednána kratší (nejméně jeden rok) i delší 

(maximálně patnáct let). Pokud dlužník uzná svůj dluh, automaticky od okamžiku uznání dluhu běží 

desetiletá promlčecí lhůta. Pokud dlužník plní po uplynutí promlčecí lhůty, nemá právo na vrácení 

takového plnění. 
9
 § 25 odst. 2 ZoÚ 

10
 Odpis nedobytné pohledávky může být i z titulu jejího promlčení. 
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Pohledávky, které jsou předmětem tvorby opravných položek musí být zaúčtované v 

souladu se zákonem o účetnictví (ZoÚ) a prokazatelně evidované na rozvahových 

účtech. Existuje-li současně splatný závazek věřitele vůči dlužníkovi, daňovou 

opravnou položku lze tvořit až po vzájemném započtení pohledávek a závazků.  

 

Graf 15 Vývoj struktury pohledávek po splatnosti v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.4 Analýza řízení peněžních prostředků (cash management) 

 

K zabezpečení běžné činnosti společnosti je nezbytné držení určité úrovně peněžních 

prostředků, v hotovosti nebo bankovních účtech. Z vertikální analýzy oběžného majetku 

je patrné, že převážnou většinu finančního majetku představují prostředky na 

bankovních účtech. 

 

Společnost disponuje dvěma bankovními účty, které jsou vedeny u dvou bank (GE 

Money bank, a.s a komerční banka, a.s.), z tohoto důvodu pro společnost není zajímavé 

využívání moderního nástroje řízení hotovosti tzv. cash pooling.  

 

Tabulka 25 Struktura krátkodobého finančního majetku (tis. Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobý finanční majetek 4 141 2 871 2 018 3 302 678 461 857 953 4 122 3 115 

Peníze 76 21 92 50 28 173 170 153 72 41 

Účty v bankách 4 065 2 850 1 926 3 252 650 288 687 800 4 050 3 074 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 

         

0 

Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 

         
0 

Zdroj:vlastní zpracování.  
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Peněžních prostředky ve společnosti nejsou řízeny žádnou specifickou metodou, 

společnost ani nevyužívala žádného nástroje finančních instrumentů ke zhodnocování 

svých finančních prostředků, upřednostňuje jejich držení na bankovním účtu a určitou 

hotovost eviduje na pokladně. 

 

Podíváme-li se na zůstatky běžného účtu, dojdeme k závěru, že společnost nedisponuje 

takovou výší volných finančních prostředků, které by na nějakou dobu mohly být 

uloženy např. na termínovaném účtu (tento finanční instrument není obecně považován 

za rizikový) a zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou. Nízká hodnota ukazatele okamžité 

likvidity signalizovala problém s hotovostí, nyní se tato predikce potvrzuje. 

 

Graf 16 Vývoj struktury finančního majetku v období 2005-2014 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.5 Analýza řízení závazků 

 

Závazky společnosti jsou rozmanitější než struktura pohledávek.  

 

Krátkodobé závazky-největší podíl krátkodobých závazků zahrnuje závazky z 

obchodních vztahů, které jsou pro nás z pohledu řízení pracovního kapitálu velmi 

významné, jejich vývoj v analyzovaném období charakterizoval velmi výrazný kolísavý 

trend. V roce 2006 rapidně poklesly o 11,39 %, následující rok poklesly o 19, 48 ˇ%, 

aby v roce 2008 skokově narostly 109,63 %, následující rok došlo k jejich výraznému 

propadu o 58,13 %, k jejich růstu dochází opět v roce 2010 mírnému o 4,59 % a v roce 

2011 výraznému o 25 ˇ% v roce 2012 o 2,52 %, v roce 2013 mírně klesly o 3,10 % a 

opět výrazně rostly v roce 2014 o 42,46 %. 
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Druhou skupinou krátkodobých závazků jsou závazky za zaměstnanci, které výrazně 

rostly v roce 2006 o 16,77 % a v roce 2007 zaznamenaly mírnější růstový trend o 3,98 

%, dále v analyzovaném období dochází k jejich poklesu, který je způsoben snížením 

stavu kmenových zaměstnanců. Položka závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 

kopíruje stejný vývoj, neboť přímo se zaměstnanci souvisí.  

 

Další skupina krátkodobých závazků jsou daňové závazky za státem, které zahrnují 

platby za DPH, splatnou daň z příjmu právnických osob, odvod daně z příjmů ze závislé 

činnosti – zálohovou daň a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 

fyzických osob (daň ze závislé činnosti-srážková daň), silniční daň a daň z nemovitých 

věcí. 

 

Krátkodobé přijaté zálohy svědčí o silném postavení společnosti na trhu. Jiné závazky 

zahrnují časové rozlišení leasingových splátek, zpracování účetnictví a platba 

auditorovi. Do závazků z obchodních vztahů bychom mohli zakalkulovat část závazků, 

které se nacházejí na dohadných účtech pasivních, jedná se o nevyfakturované dodávky, 

nákladové úroky. Krátkodobé závazky se podílí na velikosti cizích zdrojů v 

analyzovaném období v rozpětí 30,87 % % - 36,16 %. 

 

Dlouhodobé závazky tvoří odložený daňový závazek, položka jiné závazky skrývá 

úvěrovou smlouvu na pořízení dlouhodobého majetku.  

 

Strategickým cílem společnosti je snaha mít dobrou platební morálku, splácet 

dodavatelům závazky řádně a včas, když se podíváme na obratový cyklus doby obratu 

závazků, lze konstatovat, že ve sledovaném období svým dodavatelů společnost v 

průměru zaplatí jejich faktury za 35 dnů.  
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Graf 17 Vývoj struktury krátkodobých a dlouhodobých závazků v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Tabulka 26 Struktura krátkodobých a dlouhodobých závazků (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobé závazky 7 092 2 132 2 799 2 957 3 067 4 797 4 026 7 469 10 338 8 560 

Závazky z obchodních 

vztahů 

         

0 

Závazky - ovládající a 

řídící osoba 
         

0 

Závazky - podstatný vliv 
         

0 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 5 100 
        

0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 

         

0 

Vydané dluhopisy 

         

0 

Dlouhodobé směnky k 

úhradě 

         

0 

Dohadné účty pasivní 
         

0 

Jiné závazky 

     

1 747 1 213 4 709 7 409 5 175 

Odložený daňový závazek 1 992 2 132 2 799 2 957 3 067 3 050 2 813 2 760 2 929 3 385 

Krátkodobé závazky 14 345 12 291 14 377 17 319 12 112 11 394 9 454 8 923 9 658 12 116 

Závazky z obchodních 

vztahů 8 533 7 561 6 088 12 762 5 343 5 588 6 985 7 161 6 939 9 885 

Závazky - ovládající a 
řídící osoba 

         

0 

Závazky - podstatný vliv 

         

0 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 34 37 50 36 37 37 37 36 36 36 

Závazky k zaměstnancům 775 905 941 894 719 661 635 603 564 606 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a ZP 417 553 549 508 411 380 388 354 332 360 

Stát - daňové závazky a 

dotace 1 035 1 542 5 528 1 174 742 248 252 64 482 124 

Krátkodobé přijaté zálohy 2 910 970 180 466 3 276 3 257 42 95 959 703 

Vydané dluhopisy 

         

0 

Dohadné účty pasivní 596 667 1 025 1 466 1 552 1 111 764 516 319 330 

Jiné závazky 45 56 16 13 32 112 351 94 27 72 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.1 Souběh pohledávek a závazků 

 

V této kapitole se budeme podrobně zabývat analýzou pohledávek a závazků za 

jednotlivé roky sledovaného období. Analýza nám upřesní pohled na skutečnost, jestli 

společnost dodavatelské úvěry ve vyšší míře nabízí nebo jich více využívá., jisté signály 

nám poskytl již obratový cyklus peněz. 

 

Tabulka 27 Souběh krátkodobých pohledávek a závazků (tis. Kč) v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé 

pohledávky z 

obchodních 

vztahů 20 126 18 166 15 050 23 060 16 370 16 134 15 490 17 078 18 585 10 094 

Krátkodobé 

závazky z 

obchodních 

vztahů 8 533 7 561 6 088 12 762 5 343 5 588 6 985 7 161 6 939 9 885 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Z tabulky 27 je zřejmé, že společnost má výrazně vyšší hodnoty pohledávek než 

závazků, tato skutečnost negativně ovlivňuje ukazatele likvidity, ve sledovaném období 

dosahovala běžná likvidita vysokých hodnot, pohotová byla mírně zvýšená a naopak 

okamžitá dosahovala velmi nízkých hodnot, což pro společnost není výhodné, dává 

přednost financování svých odběratelů, místo toho, aby využívala dodavatelských úvěrů 

pro financování vlastních aktivit. Svědčí to o nepatrném tržním postavení a také o tom, 

že společnost má u svých dodavatelů nízkou sílu k vyjednávání obchodních podmínek 

prodeje včetně delší doby splatnosti dodavatelských faktur.  

 

Graf 18 Souběh pohledávek a závazků v období 2005-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Shrnutí finančního stavu společnosti 

 

V této kapitole je provedeno shrnutí a zhodnocení výsledků jednotlivých oblastí 

finanční analýzy, které by společnosti měly poskytnout obrázek o tom, jak hospodaří s 

oběžným majetkem a zároveň jí doporučit metody, které by vedly k efektivnímu řízení 

čistého pracovního kapitálu.  

 

Podrobný pohled na majetkovou a finanční strukturu společnosti a změny, které ve 

sledovaném období nastaly, se dozvíme z vertikální a horizontální analýzy. Od roku 

2005-2007 byl nepatrně větší podíl stálých aktiv nad oběžnými aktivy, od roku 2008-

2014 je poměr opačný.  

 

Největší podíl na struktuře oběžného majetku představují krátkodobé pohledávky 

24,94%, zásoby 9,52 % (materiál, nedokončená výroba, zboží), dlouhodobé pohledávky 

2,84 % a krátkodobý finanční majetek 5%. Významný podíl zásob je typický pro 

výrobní společnost. Podíl hodnoty nedokončené výroby na celkových zásobách není 

zanedbatelný, v současnosti představuje 50% celkových zásob. Společnost o zásobách 

vlastní výroby a nedokončené výrobě v průběhu roku účtuje, způsobem A-přírůstky 

zásob oceněné vlastními náklady zachytí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu účtové skupiny 61 v souladu s ČSÚ 015. 

Struktura výkonové spotřeby dokládá, že výroba je materiálově i energeticky náročná, 

neboť spotřeba energie a materiálu dosahuje 75,52% hodnoty výkonové spotřeby, ale 

nepožaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.  

 

Finanční analýza při hodnocení poměrových ukazatelů odkryla zajímavá zjištění. 

Společnost má vysokou běžnou a pohotovou likviditu (preferuje konzervativní strategii 

financování) z důvodu velké váhy zásob a krátkodobých pohledávek v rozvaze, 

okamžitou likviditu má naopak velmi nízkou, je patrné, že nemůže být schopna hradit 

své okamžité krátkodobé závazky, má velký problém s cash flow. 

 

Posledním ukazatelem likvidity je výsledek čistého pracovního kapitálu, který byl po 

celé sledované období kladný, což je pro společnost velmi příznivé, vypovídá to o 

likviditě a dobrém finančním zdraví společnosti.  
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Ukazatele likvidity mají protikladný vztah k ukazatelům rentability. U všech ukazatelů 

ROA, ROE, ROS dosahovala společnost nadprůměrných hodnot do roku 2008. Tento 

jev byl zapříčiněn vrcholící konjunkturou v ekonomice a příznivými hospodářskými 

výsledky společnosti. Od roku 2009 se všechny ukazatele propadly na velmi nízké 

hodnoty. Tento jev trvá do současnosti.  

 

V ukazatelích aktivity dosahuje společnost velmi alarmujících hodnot. O neefektivním 

využívání zásob svědčí ukazatel doby obratu zásob, u kterého je analýzou likvidity 

zaznamenán rostoucí trend, s čímž souvisí i prodlužující se doba obratu zásob. V 

zásobách jsou drženy nemalé finanční prostředky. Je třeba vzít v úvahu, že společnost 

má vyšší zásoby, a to materiálu, ale tak  hotových výrobků, které tvoří 7,72 % hodnoty 

vykazovaných tržeb ve výkaze zisku a ztráty. Toto cílené uplatňování politiky vysokých 

zásob materiálu má své opodstatnění, neboť některé suroviny jsou dováženy ze 

zahraničí, logistické náklady jsou velmi vysoké a není možné je dovézt okamžitě, také 

zde hraje důležitou roli požadavek zákazníka na okamžitou dodávku. Skladba výrobků 

suchých cementových směsí vyžaduje předzásobit se určitým materiálem, aby byla 

schopna plynule vyrábět a nedošlo k výpadku ve výrobě.  

 

Druhým alarmujícím ukazatelem je ukazatel obratu pohledávek, který po celé sledované 

období vykazuje vysokou hodnotu. Společnost se dostává do pozice věřitele a úvěruje 

tak zcela zdarma své odběratele. K umělému prodlužování splatností daňových dokladů 

dochází vznikem víceprací  na stavbách a v potvrzování soupisů prací a zjišťovacích 

protokolů. Doba splatnosti v odvětví se pohybuje v rozmezí mezi 90-180 dny. Naopak 

ukazatel obratu závazků se pohybuje okolo 60 dní, což je naprosto ve shodě s 

podmínkami v odvětví.  

 

Management společnost by měl pečlivěji sledovat, zkoumat a monitorovat zákazníka, v 

software nastavit možnost neodebrat další materiál, pokud je minulá dodávka materiálu 

neuhrazena. U odběratelů, kteří splácí své závazky s velkým zpožděním nebo dokonce 

vůbec, nepřijímat další objednávky. Včas nezaplacené faktury mají negativní dopad na 

ekonomiku společnosti, narušují cash flow a snižují ukazatele likvidity. 
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V rámci efektivního řízení pracovního kapitálu by společnost měla usilovat o dosažení 

zkrácení doby obratového cyklu peněz snížením doby obratu pohledávek a zásob, 

urychlení inkasa pohledávek. Optimalizace potřeby čistého pracovního kapitálu má 

příznivý vliv na vývoj hodnot cash flow a výrazné zlepšení všech poměrových 

ukazatelů likvidity, aktivity, rentability investovaného kapitálu potažmo hodnotu 

podniku. 

 

Ve finanční struktuře společnosti se jeví nejvýznamněji zvyšování podílu vlastního 

kapitálu na celkové bilanční sumě, která po celé sledované období vykazovala trend 

růstu. Je nezbytné upozornit na skutečnost, že většina zisků zůstává nerozdělena, 

znamená to, že společnost jej používá jako vlastní zdroj financování. Tento klíčový jev 

signalizuje skutečnost, že vlastník společnosti realizuje velmi opatrnou dividendovou 

politiku. Celková zadluženost společnosti se pohybuje pod 50 %, (v současné době má 

poměr cizího kapitálu 40:60), odpovídá zlatému bilančnímu pravidlu vyrovnání rizika. 

Společnost upřednostňuje vlastní zdroje financování, což potvrzuje i vysoká hodnota 

koeficientu samofinancování, který byl do roku 2009 52,83 %., svědčí to o schopnosti 

financování aktivit z vlastních zdrojů. Na jednu stranu je to v dnešní nestabilní době 

známka opatrnosti společnosti, na druhou stranu vlastní kapitál je dražší jak cizí.  

 

Společnost se vůbec nezabývá oblastí cash managementu. Disponibilní zůstatek 

běžného účtu nevykazuje přebytek finančních prostředků, které by na nějakou dobu 

mohly být uloženy např. na termínovaném účtu (tento finanční instrument není obecně 

považován za rizikový) a zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou.  

4.7 SWOT analýza  

 

Na úplný závěr strategické a finanční analýzy byla zařazena SWOT analýza, ve které 

jsou shrnuty výsledky, které vyplynuly z dílčích analýz. Pomocí několika metod 

strategické analýzy byly sumarizovány všechny silné a slabé stránky společnosti, dále 

její příležitosti a hrozby a určení konkurenční výhody. 
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Silné stránky 

MFC-MORFICO s.r.o. má dlouholetou tradici, její obchodní značka je známá a 

zavedená. Produkty jsou kvalitní, soustředí se na vývoj a inovací nových produktů. 

Společnost klade důraz na diferenciaci svých produktů, vyrábí velké množství výrobků 

dle zadání zákazníka.  

 

Slabé stránky 

 

Z analýzy jasně vyplynulo, že společnost působí ve velmi konkurenčním prostředí, 

pociťuje silný tlak konkurence a jelikož není v určitých případech schopna uspokojit 

individuální požadavky některých zákazníků, dochází k jejich ztrátě. Z finanční analýzy 

vyplynulo neefektivní řízení likvidity-nízká hodnota okamžité likvidity a cash flow, z 

důvodu velké váhy zásob a krátkodobých pohledávek, alarmující ukazatele aktivity 

(doba obratu zásob, doba obratu pohledávek), neefektivní řízení credit managementu 

(pohledávky po splatnosti), nevyužívání moderních nástrojů cash managementu. 

 

Příležitosti 

 

Společnost se soustředí na export svých výrobků, v současné době provádí se 

společností CzechInvest výzkum trhu do Polska, Rumunska a Bulharska, je možno 

předpokládat, že tempo růstu vývozů bude akcelerovat a bude spojen s oživující se 

ekonomikou a hospodářským růstem. Využití dotací z různých operačních programů 

hrazené z fondů Evropské Unie by pomohlo zavést nové technologie a pomoci 

efektivnosti výroby. 

 

Hrozby 

 

Významnou roli pro podnikání hraje i politická stabilita, politická rozhodnutí o 

daňových zákonech (klíčový vliv na společnost má daň z příjmů, DPH, náklady na 

zaměstnance). Díky zvyšování cen energií se zdražují i vstupy za materiál, společnost je 

pak nucena zdražit své produkty, také spotřební a ekologické daně mohou negativně 

ovlivnit konkurenceschopnost společnosti na trhu. Výkyvy na devizovém trhu sice 

pomohly exportních firmám oslabením domácí měny, ale na stranu druhou se tato 

intervence projeví v dražších vstupech při dovozech. 
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Tabulka 28 SWOT analýza 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.8 KOMPARACE S KONKURENCÍ 

 

Nejdůležitějším krokem při srovnání je vymezit kritéria, podle kterých budeme 

společnosti hodnotit a ujasnit si k jakému účelu a komu má vyhotovené srovnávání 

posloužit, uživateli výstupů v rámci podniku mohou být různé úrovně řízení. Výstupem 

komparace může být, např. zjištění specifických rozdílů mezi hodnocenými 

společnostmi, odhalení rezerv v hospodaření, stanovení marže, rozhodnutí o rozšíření 

nebo redukci výrobních kapacit, lepší koordinace nákupu a spotřeby materiálu, 

především vůči těm, které dosahují lepších výsledků. 

 

Dvěma největšími konkurenty pro společnost MFC-MORFICO, s.r.o. jsou společnosti 

SIKA CZ, s.r.o. a Baumit spol. s r.o. Vybrané společnosti budou analyzovány pomocí 

poměrových ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a čistého pracovního 

kapitálu. 

 

Analyzovaná oblast : <MFC_MORFICO s.r.o. > 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

1. vysoká kvalita výrobků a služeb 

2. diverzifikace produktů 

2. vlastní vývoj a inovace 

3. know-how v oblasti suchých cementových vsypů 

4. silná a zavedená značka 

5. schopnost rychle se přizpůsobit požadavkům 

zákazníka 

6. kvalitní lidské zdroje, loajální, flexibilní a nápadití 

zaměstnanci 

7. certifikace ISO 9001 

8. moderní výrobní zařízení, schopnost vyrábět v 

termínu 

9. dlouholeté zkušenosti v oboru 

1. nutný externí kapitál k růstu podnikatelské 

činnosti 

2. nedostatečné finanční řízení 

(řízení likvidity) 

3. neefektivní řízení credit managementu 

(pohledávky po splatnosti) 

4. nevyužívání moderních nástrojů cash 

managementu 

5. nedostatečné plánování a controlling 

6. nedostatečná prodejní síť (geografické 

pokrytí) 

7. omezené údaje o hodnotě trhu tržba/segment 

8. nedostatek informací o preferencích a 

potřebách zákazníků 

9. nedostatečná diverzifikace mezi zákazníky 
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

1. expanze na nové trhy 

2. nové skupiny výrobků 

3. využití fondů MPO a EU na vzdělání a nové 

technologie 

4. příznivý vývoj v oboru, růst poptávky 

1. zostření konkurence 

2. měnící se potřeby klíčových zákazníků 

3. legislativní překážky 

4. pomalejší růst trhu 

5. rostoucí tlak na snižování ceny 

6. zvyšování nákladů v oblasti energií, 

pohonných hmot 
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4.8.1 Sika CZ, s.r.o. 

 

Firma Sika CZ, s.r.o. je součástí světového koncernu, který má obchodní a výrobní 

společnosti v 71 zemích světa. Sika CZ působí v oblasti výroby, prodeje a poradenství 

speciálních produktů určených pro stavebnictví a průmysl. Sika CZ, s.r.o. se stala první 

firmou ve svém oboru v České republice s kombinovaným systémem kvality dle ČSN 

EN ISO 9001 a systémem environmentálního managementu dle ČSN EN 14001. 

 

Počtem zaměstnanců se společnost řadí mezi středně velké. Společnost je kapitálově 

lehká, převažuje hodnota oběžných aktiv nad stálými aktivy. Hlavní podíl na výši 

stálých aktiv mají stavby, samostatné movité věci (stroje, přístroje, zařízení, inventář, 

dopravní prostředky) a pozemek. Dosahuje velmi příznivých hospodářských výsledků, 

celý zisk nechává ve formě nerozděleného zisku. Z grafu vývoje oběžných aktiv je 

patrné, že největší část tvoří krátkodobé pohledávky, zásoby a nepatrnou část 

představuje krátkodobý finanční majetek (příloha 17,18,19). 

 

Společnost se v rámci ukazatelů rentability ROA, ROE, ROS, drží v letech 2005-2009 

nadprůměrné hodnoty oproti období. V roce 2010-2012 jsou všechny ukazatele záporné 

z důvodu hospodářské krize v odvětví. Po skončení nepříznivých ekonomických vlivů, 

poslední dvě sledované období se dostává zpět a opět vykazuje všechny ukazatele v 

nadprůměrné hodnotě.  

 

Obdobně jako obě analyzované společnosti má vysokou hodnotu běžné likvidity i 

ukazatel pohotové likvidity z důvodu vázání velké váhy zásob. Okamžitá likvidita je 

naopak velmi nízká, společnost má velký problém s cash flow, není schopna hradit 

aktuálně splatné závazky.  

 

U ukazatele aktiv dosahuje společnost velmi příznivé hodnoty. Doba obratu zásob je, v 

průměru 26 dní, naopak doba obratu pohledávek je vyšší. Pozitivním jevem je, že má 

ukazatel klesající trend. Společnost má výbornou platební morálku, své závazky vůči 

dodavatelům hradí do 30 dní. 
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Zadluženost společnosti je velmi nízká., hodnota nedosahuje ukazatele 1. Podíl 

vlastních zdrojů na celkových aktivech vykazoval v roce 2005 hodnotu 65,40 %, což je 

netypické pro všechny stavební společnosti. Výrazné snížení koeficientu 

samofinancování došlo v roce 2008, jeho hodnota tvořila pouze 32,55 %, v roce 2009 se 

zpět zvýšil na 53,23 % a od roku 2009 vykazuje hodnotu okolo 30 %. Poměr cizího a 

vlastního kapitálu se pohybuje okolo 70:30. 

 

Čistý pracovní kapitál vykazoval kladnou hodnotu pouze do roku 2009 a pak je do 

konce sledovaného období jeho hodnota záporná (příloha 20). Tato nepříznivá situace 

byla způsobena výrazným růstem oběžných aktiv a zároveň propadem krátkodobých 

závazků. Jelikož společnost v rozvaze nevykazuje žádné bankovní úvěry, lze se 

domnívat, že krátkodobé cizí zdroje využívá jako dodavatelský úvěr k financování 

svých aktivit. Tuto domněnku potvrzuje i výše krátkodobých pohledávek oproti výši 

krátkodobých závazků. 

 

Slabinou společnosti je nízká úroveň okamžité likvidity, naopak vykazuje vysokou 

hodnotu běžné a pohotové likvidity z důvodu vázání zásob. Nadprůměrné hodnoty 

dosahuje ve všech ukazatelích rentability, což svědčí o efektivnosti nakládání s 

majetkem. Příznivé jsou i ukazatele aktivity, mírně zvýšená je hodnota doby obratu 

pohledávek, ale v daném oboru je standardní. Celková zadluženost společnosti je nad 

doporučenou hodnotu 50 % (v současné době má poměr cizího kapitálu 70:30), tento 

poměr neodpovídá zlatému bilančnímu pravidlu vyrovnání rizika  

 

Společnost preferuje využívání krátkodobých cizích zdrojů jako úvěru dodavatele k 

financování svých aktivit. Záporná hodnota čistého pracovního kapitálu může značit, že 

některé složky stálých aktiv jsou kryty z krátkodobých cizích zdrojů. 

4.8.2 Baumit spol. s.r.o. 

 

Společnost se 4mi pobočkami v České republice (dvě v Praze, po jedné v Ostravě a 

Brně) byla založena v roce 1992 a jako odnož německé společnosti se zabývá produkcí 

výrobků: povrchových úprav, zateplovacích systémů, omítek, zdravého bydlení (barvy, 

štuky, omítky bez škodlivých látek), sanacemi, potěry, baumacolem, zahradním 
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programem (podkladové a vyrovnávací vrstvy, lepidla a spárovací hmoty), suchými 

betonovými směsmi a zdící maltou. 

 

Počtem zaměstnanců se společnost řadí mezi středně velké. Společnost je kapitálově 

těžká, převažuje hodnota stálých aktiv nad oběžnými aktivy. Hlavní podíl na výši 

stálých aktiv mají stavby, samostatné movité věci (stroje, přístroje, zařízení, inventář, 

dopravní prostředky) a pozemek. Dosahuje velmi příznivých hospodářských výsledků, 

část zisku nechává ve formě nerozděleného zisku, část na ostatních kapitálových 

fondech. Z grafu vývoje oběžných aktiv je patrné, že největší část tvoří krátkodobý 

finanční majetek, krátkodobé pohledávky a nepatrnou část představují zásoby (příloha 

21, 22, 23). 

 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability jsou nejdůležitější pro potencionální 

investory. Společnost v ukazatelích rentability mnohonásobně převyšuje obě hodnocené 

společnosti. Ukazatele rentability aktiv (ROA) a rentability tržeb (ROS) ukazují, že 

společnost efektivně využívá svůj majetek. Nejlepším ukazatelem je rentabilita 

vlastního kapitálu. 

 

Dalším souborem ukazatelů jsou ukazatele likvidity. Hodnoty jsou opět vyšší, přesahují 

nejen doporučené hodnoty, ale také hodnoty těchto ukazatelů v odvětví, (kde se hodnoty 

likvidity pohybují kolem doporučených hodnot). Vyšší hodnoty pohotové likvidity 

napovídají skutečnosti, že je značná část oběžného majetku vázána ve formě finančního 

majetku (bankovní účty), svědčí o tom i zvýšený ukazatel okamžité likvidity. Vysoké 

hodnoty těchto ukazatelů mohou poukazovat na neefektivní využívání peněžních 

prostředků, zde se jedná o vysoké hodnoty z důvodu vázání finančních prostředků v 

zásobách. Společnost nemá problémy s platební schopností, to je bezesporu z těchto 

ukazatelů patrné. Rostoucí trend všech ukazatelů lze pozorovat v období roku 2005-

2007, což je zapříčiněné zvýšením pohledávek z obchodního styku a zásob. Od roku 

2008 mají ukazatele klesající trend a klesá hodnota pohledávek, ale i hodnota zásob.  

 

Ukazatele aktivity nám signalizují, jak společnost využívá jednotlivé složky majetku. 

Ukazatel doby obratu zásoby ve sledovaném období 2005-2014 osciluje kolem hodnoty 

20 dní. Největší hodnotu má tento ukazatel v roce 2014 ve výši 44 dní.  
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Doba obratu pohledávek je ve sledovaném období téměř vyrovnaná, pohybuje se v 

průměru 39 dní, než odběratelé zaplatí své závazky. Společnost má dobrou platební 

morálku svých odběratelů. V daném odvětví je zcela běžným jevem splatnost 

pohledávek z obchodního styku okolo 90 dní. 

 

Dobu obratu závazků má společnost nejnižší z obou hodnocených, přibližně 11 dní. 

Společnost má vysokou platební morálku a své závazky platí dodavatelům do 14 dní. U 

ostatních firem v odvětví je to rozpětí mezi 90-180 dny. 

 

Čistý pracovní kapitál vykazoval po celou dobu sledovaného období vysokou kladnou 

hodnotu, tento jev je způsoben vysokými zůstatky krátkodobého finančního majetku, 

který by společnost mohla využívat s použitím vhodného finančního instrumentu s vyšší 

úrokovou sazbou. Eliminovala by tak náklady ušlé příležitosti. Kladná hodnota čistého 

pracovního kapitálu svědčí o finanční stabilitě společnosti (příloha 24). 

 

Společnost je v porovnání s ostatními společnosti nejvíce zadlužená. V roce 2005 byla 

hodnota cizích zdrojů oproti celkovým aktivům 54,45 %. Během sledovaného období se 

její zadluženost snižovala. Největší procento cizích zdrojů tvoří bankovní úvěry, ve výši 

34,59 %, pak krátkodobé závazky-12,13 %, další složkou je tvorba rezervy na daň z 

příjmu- 7,21% nepatrnou část cizích zdrojů dále tvoří dlouhodobé závazky v podobě 

odloženého daňového závazku. U koeficientu samofinancování vykazuje společnost 

poměr opačný. V roce 2005 byla jeho hodnota pouze 45,40 % a během sledovaného 

období měl růstový trend. V roce 2014 dosahuje hodnotu 92,40 %. 

 

Společnost vykazuje nadprůměrné hodnoty ukazatelů rentability, okamžité likvidity i 

ukazatele aktivity vykazují příznivé hodnoty. Jediné ukazatele běžné a pohotové 

likvidity vykazují mírně zvýšenou hodnotu z důvodu nadměrné váhy v rozvaze. 

Ukazatel celkové zadluženosti vykazuje klesající trend. V současnosti společnost udává 

vysokou míru koeficientu samofinancování. 
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Tabulka 28a Průměrné hodnoty v odvětví v roce 2014 

běžná likvidita III. stupeň 1,40% 

pohotová likvidita II. stupeň 0,95% 

okamžitá likvidita I stupeň 0,14% 

ROA 7,84% 

ROE 5,87% 

ROS 8,50% 

obrat stálých aktiv 2,54% 

obrat zásob 4,99% 

doba obratu zásob 72 dnů 

doba obratu pohledávek 89 dnů 

doba obratu závazků 90-180 dnů 

celková zadluženost 49,05% 

přidaná hodnota 19,75% 

osobní náklady 28,56% 

EVA -4,00% 

bezriziková výnosová míra rf 1,58% 

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument160232.html 

4.9 Pracovní kapitál a komparace konkurencí 

Podíváme se na komparaci společnosti MFC-MORFICO s.r.o. (dále jen MORFICO) s 

konkurenčními společnostmi v oboru. Ke komparaci jsme zvolili dvě konkurenční 

společnosti, které se liší svojí velikostí i strukturou. Do výběru jsme zahrnuli společnost 

Sika CZ s.r.o. (dále jen Sika) je dceřinou společností Švýcarského koncernu Sika AG, 

společnost Sika CZ s.r.o. má téměř 80 sesterských výrobních a obchodních společností 

v 71 zemích světa. Společnost BAUMIT, spol. s.r.o. (dále jen BAUMIT) je dceřinou 

společností Rakouského koncernu Baumit Beteiligungen GmbH. Společnost MORFICO 

je 100 % česká společnost bez zahraničního kapitálu. 

 

Z tabulky 29 je zřejmé, že se společnosti výrazně liší svou velikostí aktiv, vlastního 

kapitálu i generovanými tržbami. Pro zjednodušení provedení komparace vezmeme 

referenční rok 2014 MORFICO vykazuje dobu obratu zásob 93 dnů, hodnotu srovnáme 

s konkurenčními společnostmi, vidíme, že společnost má velmi dlouhou dobu obratu 

zásob a o to vyšší potřebu pro financování těchto zásob. Obě společnosti vykazují dobu 

obratu zásob výrazně kratší, společnost Sika 21 dnů a BAUMIT 44 dnů. Nejlepší 

hodnotu má společnost Sika. Doba inkasa pohledávek je opět nejkratší u společnosti 

BAUMIT 36 dnů, nepatrně horší hodnotu má společnost Sika 52 dnů a alarmující 

http://www.mpo.cz/dokument160232.html


104 

ukazatel je u společnosti MORFICO 196 dnů. Společnost MORFICO svým 

odběratelům poskytuje dodavatelský úvěr. V porovnání s oborem podnikání je 

společnost BAUMIT i Sika v toleranci, běžně je ve stavebnictví doba splatnosti 

pohledávek až 90 dnů. Dobu obratu závazků je zase nejlepší u společnosti BAUMIT, a 

to pouhých 5 dnů, Sika vykazuje 32 dnů a MORFICO 70 dnů. Všechny tři společnosti 

mají ukázkovou platební morálku.  

 

Velikost hodnoty čistého pracovního kapitálu závisí nejen na době obratového cyklu 

peněz, ale i vyjednávací síle společnosti, platebních podmínkách. Všechny tři 

společnosti vykazují vysokou hodnotu čistého pracovního kapitálu. Z předešlých analýz 

víme, že Sika i BUMIT drží velký objem finančního majetku na bankovním účtu, touto 

skutečností je výše čistého pracovního kapitálu zkreslena. 

 

Nyní se podíváme na ukazatel zadluženosti společností. V rámci hodnocení má 

nejhorší hodnotu má společnost Sika 70,60 %, pak MORFICO 39,40 % a nejnižší 

hodnotu BAUMIT 7,30 %. U všech společností je dodrženo zlaté bilanční pravidlo 

vyrovnání rizika. Vzpomeňme si, že společnost Sika v kapitálové struktuře nevykazuje 

bankovní úvěr, své aktivit financuje s pomocí krátkodobých cizích zdrojů, které jsou 

tvořeny závazky společnosti. Ukazatel likvidity mají všechny tři hodnocené společnosti 

velmi vysokou hodnotu, přesto nejvyšší hodnotu má společnost BAUMIT 7,25 %, 

následně společnost MORFICO 2,08 % a nejnižší hodnotu má společnost Sika 0,70%. 

MORFICO je v rozpětí doporučené hodnoty, Sika mírně pod doporučenou hodnotou. 

Ukazatel hodnoty rentability vlastního kapitálu vykazuje značné rozdíly. Zvyšováním 

podílu cizího kapitálu v kapitálové struktuře dochází ke zvyšování rentability 

společnosti-princip daňového efektu, za předpokladu, že společnost vykazuje zisk, což 

se zde potvrdilo. Nejlepší hodnotu má opět společnost Sika 34,26 %, potom následuje 

společnost BAUMIT 4,71 % a nejhorší hodnotu má společnost MORFICO 0,39 %. 

 

Společnost MORFICO v rámci komparace s konkurencí má nejhorší hodnoty ve všech 

ukazatelích Pro efektivní řízení čistého pracovního kapitálu by měla společnost docílit 

zkrácení obratového cyklu peněz, finanční prostředky společnosti jsou po dlouhou dobu 

vázány v procesu výroby a prodeje v méně likvidních oběžných aktivech, urychlit dobu 

inkasa pohledávek. Optimalizace potřeby čistého pracovního kapitálu má příznivý vliv 
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na vývoj hodnot cash flow a výrazné zlepšení všech poměrových ukazatelů likvidity, 

aktivity, rentability investovaného kapitálu potažmo hodnotu podniku. 

 
Tabulka 29 Srovnání čistého pracovního kapitálu s konkurencí  
MFC-MORFICO 

s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

aktiva celkem (tis. 

Kč) 82762 89299 102375 118683 106680 102742 97660 101561 104403 107233 

vlastní kapitál (tis. 
Kč) 21 247 26 567 48 725 62 701 62 785 63 751 64 280 64 573 64 738 64 990 

výkony (tis. Kč) 96 592 110 841 131 909 141 491 63 990 52 634 56 147 60 509 56 460 58 591 

pracovní kapitál 

(tis. Kč) 10669 4169 14406 32712 27282 26813 28285 37310 37411 29163 

doba obratu zásob 

(dny)*) 28 34 32 59 101 140 122 121 110 93 

doba obratu 

pohledávek (dny)*) 82 94 93 118 196 258 235 261 257 196 

doba obratu 

závazků (dny)*) 45 36 26 48 37 53 66 63 66 70 

běžná likvidita (%) 1,44 1,13 1,42 1,88 1,85 1,85 1,96 2,49 2,53 2,08 

celková 
zadluženost (%) 74,30 70,20  52,40 47,20 41,10 38,00 34,20 36,40 38,00 39,40 

rentabilita vlastního 

kapitálu (%) 6,38 20,02 45,48 22,29 0,13 1,52 0,82 0,45 0,26 0,39 

 

 

 

 

Sika CZ, s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

aktiva celkem (tis. 

Kč) 236151 274780 282413 324097 242696 437525 414094 379476 381176 342888 

vlastní kapitál (tis. 

Kč) 154446 169881 161761 105492 129195 102651 77855 55411 86937 100683 

výkony (tis. Kč) 1060 740 845 677 1158 61556 93031 140782 144990 176943 

pracovní kapitál 

(tis. Kč) 94454 102488 99712 9912 39720 -137216 -133454 -150663 -112431 -70997 

doba obratu zásob 
(dny)*) 23 22 30 25 19 30 27 35 25 21 

doba obratu 

pohledávek (dny)*) 86 78 70 78 58 66 62 52 60 52 

doba obratu 
závazků (dny)*) 17 63 61 107 30 34 34 27 20 32 

běžná likvidita (%) 2,16 1,98 1,84 1,05 1,36 0,59 0,59 0,53 0,62 0,70 

celková 

zadluženost (%) 34,60 38,20 42,70 67,50 46,80 76,50 81,20 85,40 77,20 70,60 

rentabilita vlastního 
kapitálu (%) 27,17 33,78 20,92 50,93 18,35 -25,86 -31,85 -40,50 36,26 34,26 
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BAUMIT spol. s. 

r. o. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

aktiva celkem (tis. 

Kč) 492589 554636 804785 1049950 1115652 1142300 1128370 1063857 882248 875658 

vlastní kapitál (tis. 

Kč) 223619 290565 434202 573445 706005 786279 816398 783822 784667 809134 

výkony (tis. Kč) 493000 634810 808145 907936 983202 1042830 1030948 891286 833815 513401 

pracovní kapitál 
(tis. Kč) 112122 161971 302534 226646 310584 331085 375517 360505 245110 296086 

doba obratu zásob 

(dny)*) 22 19 17 12 18 21 17 20 21 44 

doba obratu 
pohledávek (dny)*) 52 48 43 32 49 36 23 39 30 36 

doba obratu 

závazků (dny)*) 29 8 10 23 8 10 8 5 7 5 

běžná likvidita (%) 2,88 3,99 4,72 2,75 4,07 4,10 5,83 5,33 4,32 7,25 

celková 
zadluženost (%) 54,40 46,80 45,50 45,40 38,90 31,10 27,10 25,90 10,80 7,30 

rentabilita vlastního 

kapitálu (%) 36,97 41,97 39,61 29,86 18,78 21,40 15,94 8,6 5,84 4,71 

*) vypočtené hodnoty jsou uvedené za celkové zásoby, pohledávky a závazky. 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

4.9.1 Opatření k efektivnímu řízení čistého pracovního kapitálu (NWC) 

 

S odvoláním na teoretickou část, je možné hned v úvodu zmínit, že „efektivní řízení 

pracovního kapitálu,“ znamená jeho snížení na takovou úroveň, kdy podnik účinně 

využívá celého pracovního kapitálu a nejsou v něm utopeny přebytečné finanční zdroje, 

které by mohly být zhodnoceny výhodněji. 

 

Na základě analýzy jednotlivých částí i společnosti jako celku (SWOT analýza) jsem 

identifikovala slabá místa a nedostatky, kde má společnost prostor ke zlepšení a 

zefektivnění současné situace. 

 

 opatření eliminující vznik pohledávky. V rámci monitoringu zajistit outsourcing 

služeb společnosti Bisnode- (zkoumá bonitu současných a potencionálních obchodních 

partnerů), nebo společnost Czech Economic Subject Rating  

 

 efektivněji řídit pohledávky z obchodních vztahů, minimalizovat jejich objem po 

lhůtě splatnosti, jakož i nedobytných pohledávek, pomocí aplikace „Lustrátor“ 

představuje internetovou aplikaci, která slouží k prověřování ekonomických subjektů v 

České a Slovenské republice. Universální nástroj, který přispívá k minimalizaci rizika 

pohledávek po splatnosti, umožňuje okamžitě získat údaje, které nám dávají tušit, v jaké 
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kondici je finanční zdraví obchodních partnerů a nejen to, dále se dozvíme zajímavé 

informace o: 

 

 platební morálce obchodních partnerů,  

 skóringové hodnocení (zahrnuje mikro a makroprostředí, hodnotící škála je ve 

stupnici AAA (minimální riziko)-D (úpadek), každý stupeň vyjadřuje pravděpodobnost 

selhání obchodního partnera 

  maximální doporučený úvěrový limit, 

 kompletní přehled aktuálně splatných závazků zákazníka-data jsou filtrována z 

veřejných zdrojů, např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního 

zabezpečení, ale i z komerčních zdrojů, např. inkasní agentury, burza pohledávek, 

 informace o insolvenčním řízení, konkurzu, likvidaci-dat jsou ze zdroje, např. 

insolvenční rejstřík, obchodní věstník, exekuční komora,  

 zveřejněné účetní závěrky včetně finanční analýzy. 

Aplikace průběžně monitoruje všechny změny, o nichž je každý registrovaný uživatel 

informován emailem. 

 

 stanovit pevná pravidla a postupy vnitropodnikovou směrnicí, která by komplexně 

upravovala pohledávky z obchodních vztahů (řešení pohledávek v prodlení, vzájemný 

zápočet pohledávek a závazků, tvorba a zrušení opravné položky, stanovení reálné 

hodnoty pohledávek a odpis pohledávek). Návrh vnitropodnikové směrnice k 

pohledávkám (příloha 27). 

 

 k urychlení doby inkasa pohledávek, využít alternativních forem refinancování, 

založených na odkupu pohledávek, kterými jsou faktoring a forfaiting. Primárním 

důvodem, pro využívání faktoringu je předfinancování, tj. zajištění a stabilizace cash 

flow po dobu splatnosti pohledávek. Předmětem faktoringu mohou být pouze 

pohledávky z obchodního styku za odběratelem s akceptovatelnou bonitou (prověřený 

zákazník) a dobou splatnosti kratší než 180 dnů. Faktoring se uskutečňuje na základě 

faktoringové smlouvy, lze jej sjednat ve dvou formách: 
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 bezregresní faktoring (faktoring bez postihu) – faktor přebírá riziko nezaplacení 

pohledávky, často označovaný jako faktoring s pojištěním. Pohledávky přechází do 

vlastnictví faktora a postupitel o nich účtuje výsledkově
11

 (tabulka 30). 

 

 regresní faktoring (faktoring s postihem)-faktoringová společnost si vyhrazuje 

právo na „vrácení“ postoupené pohledávky původnímu majiteli, v případě, že věřitel 

(kupující) dlužnou sumu neuhradí v době splatnosti. 

 

Tabulka 30 Bezregresní faktoring 

č. účetní případ cena MD D 

1. faktura vystavená odběrateli za prodej zboží bez DPH 1.800.000 311 604 

2. odpis pohledávky s cesní doložkou za účelem postoupení 1.800.000 546 311 

3. postoupení pohledávky faktorovi 1.800.000 315 646 

4. přijaté prostředky z titulu předfinancování 1.620.000 221 379 

5. provize za faktoringovou službu 6.300 568 221 

6. úrok z poskytnutého úvěru (předfinancování) 6.060 562 379 

7. úhrada pohledávek dlužníkem v době splatnosti-dodavatel neúčtuje 1.800.000   

8. vzájemné započtení závazků a pohledávek vůči faktorovi 1.626.060 379 315 

9. doplatek od faktora po vzájemném zápočtu 173.940 221 315 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Výhody faktoringové služby tkví ve snižování vázanosti kapitálu v pohledávkách, čímž 

dosáhneme zkrácení doby obratu kapitálu, pozitivně ovlivňuje rentabilitu kapitálu ROE, 

dle analýzy poměrových ukazatelů rentability, je jeho hodnota nepatrná. Při sjednání 

bezregresní formy faktoringu, eliminuje riziko nezaplacení pohledávky, snižuje 

administrativní náklady spojené s evidencí pohledávek po splatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Otázkou k zamyšlení je, jestli je z podstaty faktoringu (postoupení pohledávky) správně, účtování o 

něm výsledkově, navyšováním obratů na výnosech i nákladech, když si klient faktoringem pouze 

opatřuje prostředky (cash flow) na svůj provoz. 
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5 NÁVRHY OPATŘENÍ K UDRŽENÍ PLATEBNÍ 

SCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI MFC-MORFICO S.R.O. 
 

Z dílčích výsledků provedených finančních analýz byly identifikovány klíčové oblasti 

společnosti, kterým je z hlediska efektivního finančního řízení věnovat zvýšenou 

pozornost. První oblastí je stav finančního controlligu, této oblasti se dotkneme pouze 

okrajově, i když úzce souvisí s druhou oblastí- řízením likvidity, neboť je to oblast 

rozsáhlá následující návrhy a řešení budou aplikovány na snížení množství zásob, 

zkrácení doby inkasa pohledávek, návrh dodavatelského skonta, výpočet úspory čistého 

pracovního kapitálu na základě doby spltnosti pohledávek. Společnost má zejména v 

těchto oblastech prostor ke zlepšení a následující řešení by měly vést k nápravným 

opatřením dílčích oblastí společnosti 

5.1 Manažerský informační systém 

 

Společnost pozici controllera ve své organizační struktuře nemá, veškeré reporty z 

účetního systému provádí hlavní účetní. Největší nevýhodou je, že účetní systém není 

propojen s manažerským účetnictvím. Společnost využívá MS Excel 2010 pro 

spravování manažerského účetnictví. Hlavní účetní všechny potřebná data do reportů 

musí zadávat ručně, což je časově velmi náročné, značně neefektivní, neboť data musí 

sbírat z různých zdrojů.  

 

Návrh na zlepšení 

 

Z hlediska efektivního finančního řízení (finanční controlling) se jako nejvýhodnější 

varianta jeví propojení účetního systému s manažerským informačním systémem (MIS), 

který by poskytoval plnohodnotné informace, např. o řízení pracovního kapitálu, credit 

managementu a cash managementu. MIS by výrazně přispěl k časovému zrychlení 

tvorby reportů, rozpočtů, plánování, kontroly inkas pohledávek, plateb závazků. Rutinní 

práce, které byly dosud vykonávány ručně by byly zpracovávány a zároveň 

kontrolovány automaticky, např. odchylky finančního plánu, odchylky řízení příjmů a 

výdajů (cash flow), účelné členění nákladů, účtový rozvrh, správné účtování, účelné 

členění rozvahy, výkazu zisků a ztrát, měsíční účetní závěrky. 
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Pro potřeby řízení a zjišťování stavu finančního controllingu byl managementem 

společnosti vytvořen a do interní směrnice implementován checklist (příloha 26). 

Výhody navrhovaného řešení 

 

- rychlejší dostupnost informací z jednoho zdroje dat 

 zefektivnění rutinní práce hlavní účetní 

 tvorba automatických reportů, účetních závěrek 

 

Realizace návrhu 

 

Manažerský informační systém by měl být kompatibilní s účetním software. K výběru 

software by se měli vyjádřit všechny zainteresované úseky společnosti (výroba, obchod 

a účtárna), k zajištění vzájemné synchronizace informací, které management společnosti 

potřebuje pro efektivní rozhodování., aby se předcházelo negativním dopadům jejich 

absence. 

5.2 Snížení množství zásoby 

 

Z provedené finanční analýzy aktiv vyplynulo, že zásoby se v roce 2005 podílí na 

celkových aktivech hodnotou 9,52 %, vykazují trend růstu v roce 2006 dochází opět k 

jejich růstu o 33,35 %, 2007 o 13,36 %, v roce 2008 je růstový trend velmi výrazný o 

85,94 %, pak v roce 2009 mírně klesly o 9,89 % a mírně klesající trend mají až do 

konce sledovaného období. Tržby do roku 2008 vykazují trend růstu, kdy v roce 2009 

dochází k jejich propadu o 54,77 %. Z tabulky 31 můžeme vidět, že výrazný trend růstu 

vykazuje i doba obratu zásob. Tyto nepříliš příznivé hodnoty dokumentují, že 

společnost držela ve skladu přebytečné zásoby a vázala v nich zbytečně finanční 

prostředky. 

 
Tabulka 31 Tržby, zásoby, doba obratu zásob (tis. Kč)v období 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby (tis. 

Kč)*) 102010 113393 136469 137297 72031 52938 57422 56285 57428 67007 

zásoby (tis. 

Kč) 7 878 10 505 11 908 22 142 19 954 20 326 19 421 19 049 17 315 17 060 

doba obratu 

zásob (dny) 28 34 32 59 101 140 122 121 110 93 

*) Tržby za vlastní výrobky, služby a prodaný materiál 

Zdroj:vlastní zpracování 
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V roce 2014 byla provedena inventura skladových položek, kterou bylo zjištěno, že 

společnost eviduje materiál, který už více jak 3 roky nezaznamenal žádný pohyb. 

Seznam skladových položek materiálu byl předložen dodavateli, který souhlasil s jeho 

kompletním odebráním v hodnotě 986.323 Kč., ale z této částky požadoval stejnou 

slevu (35 %), jaká byla poskytnuta odběrateli. 

 

Tabulka 32 Náklady a výnosy při vrácení neprodejného materiálu na skladě 

Původní hodnota neprodejného materiálu 986 323,00 Kč 

Hodnota zboží, které dodavatel odebere zpět 986 323,00 Kč 

Získané finanční prostředky, za prodej neprodaného zboží 641 110,00 Kč 

Zdroj:vlastní zpracování 

5.3 Zkrácení doby inkasa pohledávek 

 

Analyzovaná společnost má výrazný podíl krátkodobých pohledávek na oběžných 

aktivech. Pohledávky ovlivňují ukazatele likvidity a cash flow, které je u této 

společnosti dosahují velmi nízkých hodnot. Dalším významným ukazatelem je ukazatel 

obratu pohledávek, jehož hodnota ve sledovaném období je velmi vysoká. Při porovnání 

s dobou obratu závazků vychází obchodní deficit (označuje a dobou úhrady 

krátkodobých závazků), udává počet dnů, které je třeba profinancovat) rozdíl mezi 

dobou splatnosti pohledávek. Doba obratu pohledávek je velmi vysoká, navíc 

společnost eviduje velké množství pohledávek po době splatnosti. 

 
Tabulka 33 Obchodní deficit v období 2005-2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

(dny)*) 72,86 68,71 87,61 112,82 185,16 243,46 225,65 222,80 218,74 165,15 

Doba obratu krátkodobých závazků 

(dny)*) 50,62 39,02 37,93 45,41 60,53 77,48 59,44 57,07 60,54 65,09 

Obchodní deficit 22,24 29,69 49,68 67,41 124,63 165,98 166,21 165,73 158,20 100,06 

Podíl krátkodobých pohledávek na OA 

(%) 

57,5 49,82 30,85 32,93 27,6 27,72 26,87 28 30,02 17,98 

*) Celkové krátkodobé pohledávky a závazky 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Z tabulky 33 je patrné, že management společnosti efektivnímu řízení pohledávek 

nevěnoval patřičnou pozornost. V roce 2005 a 2006 tvořili největší skupinu pohledávky 

splatné do 30 dnů a v rámci analyzovaného období vykazovaly klesající trend do roku 

2010, v roce 2011 došlo k jejich výraznému růstu o 50,30 %, v roce 2012 opět rostly o 

20,14 %, v roce 2013o 37,09 % a rok 2014 zaznamenal jejich pokles o 53,27 %. 
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Druhou skupinou jsou pohledávky po splatnosti 180 dnů. Tato skupina do roku 2007 

klesala, v roce 2008 zaznamenala výrazný růstový výkyv, kdy v absolutní částce došlo k 

jejich růstu o 9.093.000 Kč. Tento výrazný nárůst pohledávek byl způsoben začínající 

finanční krizí v ekonomice a zhoršením platební morálky všech odběratelů. V 

následujícím roce je situace opačná, dochází k jejich výraznému poklesu, dokonce jejich 

hodnota je ještě nižší než v roce 2008. Tento výsledek je způsoben skutečností, že 

společnost v roce 2009 uzavřela smlouvu se společností EGAP a při spravování 

pohledávek využívá nástroje pro zajištění proti riziku nezaplacení faktur odběratele, 

pojištění pohledávek. 

 

Skupina pohledávek po splatnosti 360 dnů vykazuje ve sledovaném období kolísavý 

trend, do roku 2007 docházelo k jejich poklesu, v roce 2008 k mírnému růstu v 

absolutní částce o 121 tisíc Kč, v roce 2009 dochází k jejich významnému poklesu o 

46,15 %, následující rok opět klesají o 37,5 %, v roce 2011 je jejich pokles nepatrný, v 

roce 2011 opět dochází k jejich nárůstu v absolutní částce o 281 tisíc Kč, od roku 2013 

dochází v této skupině pohledávek k jejich výraznému růstu. 

 

Tabulka 34 Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (tis. Kč) v období 2005-2014 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

do 30 dnů 15814 13347 9753 7850 3878 3253 4888 5872 8050 5252 

31-180 3728 1354 1333 10426 821 133 1104 1353 516 683 

181-360 1201 932 919 1040 480 180 160 441 1304 2311 

nad 360 6450 9345 9874 8920 17024 17764 14607 14432 13387 5505 

celkem 27193 24978 21879 28236 22203 21330 20762 22122 23257 13751 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Skupina pohledávek po splatnosti nad 360 dnů vykazuje alarmující hodnoty od začátku 

sledovaného období. Dvě poslední skupiny pohledávek mají velmi negativní dopad na 

ekonomiku společnosti, výrazně snižují jejich likviditu, cash flow, neúměrně zvyšují 

administrativní náklady a společnost je nucena vyvinout nemalé úsilí k jejich vymožení. 

 

Společnost má v rámci interní směrnice „Řízení pohledávek“ sjednanou splatnost 

odběratelských faktur na 14,30, 45 a výjimečně 60 dnů. V současné době společnost 

poskytuje svým odběratelům (zákazníkům) výhody dvě, první - dlouhá dobu splatnosti 
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odběratelské faktury a druhá výhoda- poskytnutá sleva za odebraný materiál. K 

urychlení inkasa pohledávek doporučuji společnosti zavedení skonta. 

5.3.1 Skonto 

 

V rámci prodejních obchodních podmínek může dodavatel nabídnout tzv. skonto k 

motivaci zákazníků k úhradě před stanoveným datem splatnosti. Jestliže odběratel 

zaplatí do stanovené doby splatnosti, obdrží dohodnutou slevu z celé dodávky, značí se, 

např. jako (2/10), /0/30), což znamená, že odběratel má nárok na slevu ve výši 2 % z 

celé hodnoty dodávky, pokud zaplatí do 10 dnů od vystavení faktury, pokud zaplatí 

později, nárok na slevu nemá. Výši nabízeného skonta ze strany dodavatele musí 

předcházet důkladná analýza jeho přínosů, kde je nutno zvážit výši skonta a lhůtu 

inkasa. Z důvodů předcházení ztrátovosti pro dodavatele musí platit následující vztah 

(REŽŇÁKOVÁ, 2010, s. 63). 

      +        
kde: 

HDs- hodnota dodávky snížené o skonto v Kč, HD-fakturovaná hodnota dodávky, it-přepočtená 

alternativní výnosová míra (zančí její přepočet na počet dnů (T), které uplynou mezi standardní dobou 

splatnosti a dobou pro využití skonta) 

 

  =    
 

   
 

 

Hodnotu dodávky sníženou o skonto lze vypočítat: (REŽŇÁKOVÁ, tamtéž). 

   =             
dodávky it -sazba skonta ve tvaru indexu 

 

Vztah pro výpočet maximální sazby skonta je následující: (REŽŇÁKOVÁ, tamtéž). 

 

  =    
   

  
=    

  
  +    

  
=    

 

 +   
= 

  
 +   

 

 

Skonto navrhneme pro preferenční zákazníky, kteří odebírají pravidelně, dlouhodobě a 

mají v obchodních podmínkách sjednanou splatnost odběratelských faktur se splatností 

45 a 60 dnů.  

 

Výpočet skonta pro zákazníky se splatností faktur 45 dnů 

Průměrná hodnota dodávky materiálu se u těchto odběratelů pohybuje okolo 179.000 

Kč. Dodavatelem bude nabídnuto skonto při platbě za materiál do 20 dnů, v případě 
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úhrady do splatnosti faktury nebude poskytnuto skonto žádné. Společnost pro tyto 

případy má s bankou sjednán úvěr a pro rok 2014 je výše úrokové sazby 6,5 % 

0,065 *
  

   
= 0,45 %, tzn. platební podmínka je (0,45/20) a (0/45)  

Výpočet skonta pro zákazníky se splatností faktur 60 dnů 

Průměrná hodnota dodávky materiálu se u těchto odběratelů pohybuje okolo 220.000 

Kč. Dodavatelem bude nabídnuto skonto při platbě za materiál do 20 dnů, v případě 

úhrady do splatnosti faktury nebude poskytnuto skonto žádné. 

0,065 *
  

   
= 0,72 %, tzn. platební podmínka je (0,72/20) a (0/60). 

 

Výpočet nákladů a přínosů při poskytování skont odběratelům 

 

V roce 2014 krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů byly vykázány v rozvaze v 

celkové hodnotě 10.094.000 Kč. Pravděpodobnost je, že skonta využije 35 % 

odběratelů, tzn. z celkové částky pohledávek se jedná o částku ve výši 3.532.900 Kč. 

Dle skupin odběratelů víme, že z této hodnoty přibližně 88 % odběratelů má splatnost 

45 dnů a 12 % odběratelů 60 dnů. Tato činnost zahrnuje i zvýšené administrativní 

náklady, např. oznámení zákazníkům možné slevy, práce účetní při výpočtu a 

zaúčtování slevy. Tyto interní náklady jsou odhadovány na 18.000,- Kč. 

Administrativní náklady       18.000 Kč 

Výše poskytnutých slev odběratelům při splatnosti 45 dnů   13.990 Kč 

Výše poskytnutých slev odběratelům při splatnosti 60 dnů    3.052 Kč 

Celkové náklady na poskytnutí skonta     35.042 Kč 

 

Použitím skonta dojde k rychlejšímu toku finančních prostředků a společnost může 

uhradit příslušnou částku 3.532.900 Kč z krátkodobého bankovního úvěru, který v roce 

2014 vykazuje zůstatek ve výši 14.861.000 Kč při úrokové míře 5,7 %. Potom přínos, 

respektive snížení nákladů z této částky bude činit     201.375 Kč  

Výsledek při poskytnutí skonta odběratelům tedy činí    166.333 Kč 

 

Po zavedení skonta se v rozvaze snížila celková aktiva, ale i pasiva. Oběžná aktiva 

klesla o 3.367 (tis. Kč), krátkodobé pohledávky klesly o 3.533 (tis. Kč) a krátkodobý 

finanční majetek vzrostl o 166 (tis. Kč), což je přínos z poskytnutých skont, to se také 
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promítlo v pasivech ve vlastním kapitálu a ve výsledku hospodaření. Cizí zdroje 

poklesly o získanou částku 3.533 (tis. Kč), kdy byl částečně splacen krátkodobý 

bankovní úvěr. 

 

Zavedení skonta bude mít značný vliv na ukazatele finanční analýzy. Doba obratu 

pohledávek se snížila z původních 54,23 dnů na 35,25 dnů, obchodní deficit -17,86 dne, 

tím, že došlo k urychlení inkasa pohledávek a doba úhrady závazků je delší je 

společnost příjemcem bezplatného úvěru dodavatele.  

5.3.2 Výpočet úspory čistého pracovního kapitálu na základě doby splatnosti 

pohledávek 

 

Tržby v roce 2014 dle výkazu zisku a ztráty jsou ve výši 67.007 tis. Kč. Společnost 

rozděluje zákazníky do skupin, přičemž každé skupině zákazníků poskytuje jiné 

platební podmínky.  

 

1. skupina  60 dní splatnost 3 % podíl na celkových tržbách 

2. skupina 45 dní splatnost  12 % podíl na celkových tržbách 

3. skupina 30 dní splatnost 60 % podíl na celkových tržbách 

4. skupina 14 dní splatnost  22 % podíl na celkových tržbách 

5. skupina 0 dní splatnost  3 % podíl na celkových tržbách 

Doba obratu  pohledávek dle splatnosti odběratelských faktur 

0,03x 60 dnů+0,12x 45 dnů+0,6x 30 dnů+0,22x 14 dnů+0,03x 0 dnů= 29 dní. 

 

Doba obratu zásob  DOZásoby =  
 á    

  ž       
=       dne 

Doba obratu závazků = DOZávazky =  
  á         á     

  ž       
´= 5    dne 

 
CCC = DOPohledávky +DOZásoby - DOZávazky =29+91,66-65,09= 55,57 dne 

 

PDV= 
       á                  á     

   
 

 

PVD = 55,57x156,66= 8.702 tis. Kč 

Z analýzy vypočítaný obratový cyklus je v roce 2014 191,72 dnů (tabulka 19) a potřeba 

ČPK (tabulka 21) je 30.035 tis. Kč. Efektivním řízením ČPK získáme zkrácení CCC o 

136,15 dne úsporu vázaných finančních prostředků ve výši 21.333 tis Kč. 
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ZÁVĚR 
 

Společnost MFC-MORFICO s.r.o. je zavedenou společností působící na českém trhu již 

22 let. V uplynulých obdobích byla stejně jako mnoho dalších společností postižena 

globální ekonomickou recesí, preferuje postoj k rizikům konzervativní strategii 

finančního řízení, zadluženost společnosti je pod 50 % cizího kapitálu v kapitálové 

struktuře., upřednostňuje vlastní zdroje financování, což potvrzuje i vysoká hodnota 

koeficientu samofinancování svědčí to o schopnosti financování aktivit z vlastních 

zdrojů. Na jednu stranu je to v dnešní nestabilní době známka opatrnosti společnosti, na 

stranu druhou, kdyby se nepatrně otočil poměr cizích zdrojů k vlastním zdrojům, 

ukazatel rentability by vykazoval příznivější hodnotu.  

 

Společnost z důvodu různorodosti výrobního procesu uplatňuje cíleně politiku vysokých 

zásob materiálu, která má své opodstatnění, neboť některé suroviny jsou dováženy ze 

zahraničí, logistické náklady jsou velmi vysoké a není možné je dovézt okamžitě, také 

zde hraje důležitou roli požadavek zákazníka na okamžitou dodávku, společnost také 

bedlivě dbá, aby nedocházelo k výpadkům ve výrobním procesu, proto je nepatrně vyšší 

i pojistná zásoba.  

 

Společnost má značné mezery v řízení credit managementu, doba obratu pohledávek je 

alarmující, společnost tak poskytuje dodavatelský úvěr svým odběratelům. Tento jev má 

negativní dopad na ukazatele okamžité likvidity a cash flow jejich hodnota je velmi 

nízká. Druhou částí credit managementu, kterému společnost nevěnuje patřičnou 

pozornost je péče o pohledávky. Nemá efektivní způsob monitorování pohledávek a 

zajištění, aby nedocházelo ke vzniku pohledávek po splatnosti nebo nedobytných 

pohledávek. Většina pohledávek dnes řádně a včas není, odběratelé společnosti vykazují 

zhoršenou platební morálku. Z tohoto důvodu společnost začala při spravování 

pohledávek využívat nástroje pro zajištění proti riziku nezaplacení faktur odběratele, 

pojištění pohledávek společností EGAP. 

 

V řízení závazků je strategickým cílem společnosti snaha mít dobrou platební morálku, 

splácet dodavatelům závazky řádně a včas, když se podíváme na obratový cyklus doby 

obratu závazků, lze konstatovat, že ve sledovaném období svým dodavatelů společnost 
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v průměru zaplatí jejich faktury za odebrané materiálové suroviny za 35 dnů. Závazky 

společnosti mají s růstem výkonnosti trend klesající. Tento jev je způsoben nepatrným 

tržním podílem 3,82 %, s tím souvisí nízká vyjednávací síla, dodavatelé tlačí na kratší 

dobu splatnosti faktur, či poskytují různé slevy za dřívější úhradu k motivaci svých 

odběratelů a zajištění vyšší likvidity. 

 

Oblastí řízení cash managementu se společnost vůbec nezabývá. V současné době 

nedisponuje takovou výší volných finančních prostředků, které by na nějakou dobu 

mohly být uloženy např. na termínovaném účtu (tento finanční instrument není obecně 

považován za rizikový) a zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou. Jestliže se společnosti 

podaří zkrátit obratový cyklus peněz, snížení potřebu vázanosti finančních prostředků v 

čistém pracovním kapitálu a následně má volné finanční prostředky, které může 

investovat a zhodnotit s vyšší úrokovou sazbou vhodným finančním instrumentem. 

 

Srovnáním hodnoty vývoje ve sledovaném období nefinančního pracovního kapitálu a 

potřeby nefinančního pracovního kapitálu můžeme konstatovat, že po celé sledované 

období měla společnost výrazně méně nefinančního kapitálu, jak potřebovala, jen v roce 

2013 dosáhla hodnota potřeby nefinančního pracovního kapitálu optima.  

 

Více než, kdy jindy je nyní potřebné zabývat se podrobným sledováním faktorů, které 

jsou pro společnost významné a ovlivňují její výkonnost. Nástrojem pro kvalitní 

finanční řízení je bezesporu finanční analýza, z jejich výsledků lze vyčíst potřebné 

informace o hospodářských aktivitách společnosti a zjistit, ve kterých oblastech tkví její 

problémy. Cílem není jen posoudit finanční zdraví podniku na základě historických dat, 

ale i snaha předvídat další vývoj včetně hledání možných řešení, jak predikovaný vývoj 

podpořit či zvrátit. 
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RKS rámcová kupní smlouva 

ROA Return on Assets (rentabilita celkových aktiv) 

ROE Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 
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