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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na 

výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí 

let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ukazatele, pojmy a metody 

finanční analýzy, které jsou využity v praktické části práce. Praktická část obsahuje 

základní informace o společnosti a výpočty finančních ukazatelů. Na základě 

zhodnocení finanční situace podniku získaných z výsledků finanční analýzy jsou 

prezentovány možnosti návrhů a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

hospodaření podniku. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with an evaluation of the financial situation of the company, 

which focuses on manufacturing rubber products and technical foams. Assessment 

period is between 2010 - 2014. In the theoretical part the basic indicators, concepts and 

methods of financial analysis, which are used in the practical part. The practical part 

contains basic information about the company and the calculations of financial 

indicators. Based on the evaluation of the financial situation of the company derived 

from the results of the financial analysis are presented possibilities proposals and 

recommendations, which should lead to improved management of the company.  
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ÚVOD 
 

V dnešní době se ekonomické prostředí neustále mění a podnik si musí průběžně 

vytvářet a vyhodnocovat finanční ukazatele. Zjištění stavu finanční situace podniku 

slouží především k vyřešení různých důležitých rozhodnutí, a to zejména manažerům. 

Finanční analýza podniku odhalí slabé či silné stránky a vytváří základy pro budoucí 

rozhodování. Prvotním zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou účetní 

výkazy podniku, a to rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow (přehled o peněžních 

tocích). Velmi důležité informace můžou také poskytnout např. výroční zprávy podniku. 

Výsledky provedené finanční analýzy jsou důležitým zdrojem nejen pro manažery 

podniku, ale i pro další subjekty jako jsou věřitelé, investoři, banky, konkurence, stát či 

zaměstnanci a další.  

 

Podle některých ekonomů Česká ekonomika překonala krizi v roce 2014, i když její růst 

byl nižší než se očekávalo a jiné středoevropské země rostly rychleji. Dokonce někteří 

ekonomové předpovídali další finanční krizi v roce 2015. Řada velkých podniků se  

s krizí vypořádala dobře. Nejhorší na tom byly střední a malé firmy. Střední a malé 

tuzemské podniky se taktéž u nás ve většině případů vyrovnaly z krizí bez větších ztrát. 

Jistě řada podniků zanikla, ale určitě by tyto zaniklé podniky neměly dlouhé trvání i bez 

krize.  

 

Posuzovanou společností je břeclavská akciová společnost Gumotex. Tato společnost je 

na mezinárodním trhu velmi spolehlivým partnerem a synonymem kvality s činností 

výroby gumárenských výrobků a technických pěn. Stejně jako řada úspěšných firem se 

dívá především i do budoucnosti a v důsledku neustálé změny okolního prostředí  

a zejména trhů pak na tyto změny reaguje zpracováním dlouhodobých strategií.  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku  

a návrhy na její zlepšení v rozmezí let 2010 - 2014. Finanční situace podniku nebude 

zpracována za rok 2015, jelikož v době tvoření této práce nebyly dodány potřebné údaje 

k tomu, aby mohla být práce za tento rok vytvořena. Práce je rozdělena do tří hlavních 

částí. První část je část teoretická. Jsou v ní popsány a definovány cíle práce, použité 
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metody a shrnuty další důležité části z odborné literatury. Druhá část je již věnována 

finanční analýze zvolené společnosti Gumotex, a. s. Tato část práce zahrnuje výpočty 

vybraných ukazatelů, interpretaci a porovnání s doporučenými hodnotami, analýzy 

vnějšího či vnitřního okolí společnosti. Třetí část a zároveň jedna z nejdůležitějších, se 

zabývá navrženými doporučeními, které vychází z provedených analýz. Tyto 

doporučení by měly zejména směřovat ke zlepšení situace podniku a k odstranění 

zjištěných nedostatků.  

 

Zpracovaná diplomová práce na výše uvedené téma, by mohla být pro vedení 

společnosti Gumotex, a. s. přínosem a návrhy opatření ke zlepšení podnětem k další 

diskuzi. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Hlavní cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku  

a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech, kde budou navržena taková 

opatření, která budou směřovat ke zlepšení finanční situace podniku. Problémovými 

oblastmi jsou likvidita, doba splatnosti pohledávek a závazků, oblast modernizace 

zařízení a současně jsou popsána i další doporučení.  

 

V práce budou nejprve popsány jednotlivé ukazatele, modely a nástroje finanční 

analýzy. V praktické části budou tyto ukazatele, modely a nástroje finanční analýzy 

použity. Na základě provedené finanční analýzy budou vyjádřena slabá a silná místa 

v hospodaření společnosti. V souvislosti se slabými místy hospodaření podniku budou 

navržena taková opatření, která budou směřovat  ke zlepšení finanční situace podniku.  

 

Hlavní cíl bude dosažen na základě splnění dílčích cílů: 

 

 Strategie analýzy vnějšího prostředí – umožní rozeznat a posoudit faktory, 

které mají největší vliv na činnost zvoleného podniku.  

 

 Strategie analýzy vnitřního prostředí – přiblíží zkoumanou společnost  

a poslouží k získání představy o finanční situaci podniku. 

 

 Vybraných částí finanční analýzy – zjistí slabé a silné stránky a celkovou 

výkonnost firmy. Ve finanční analýze této diplomové práce bude použita analýza 

absolutních, rozdílových, tokových i poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele budou 

sloužit i při zpracování analýzy soustav ukazatelů, která dokáže vyjádřit celkovou 

finanční situaci jedním číslem. Finanční analýza bude provedena v letech 2010 – 2014. 

 

 SWOT analýzy – podstatou je identifikace slabých a silných stránek, příležitostí 

a hrozeb podniku. Tato analýza pomůže vyhodnotit výsledky získané z předešlých 
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dílčích cílů. Informace, které tato analýza poskytne, budou následně sloužit ke 

zpracování návrhů řešení k odstranění nepříznivých jevů. 

Hlavními zdroji pro čerpání informací pro jednotlivé analýzy a splnění stanovených cílů 

jsou využity finanční výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, výroční 

zprávy včetně příloh, interní a zveřejněné interní informace podniku, aktuální právní 

předpisy a odborná literatura.  

 

Zpracovaná finanční analýza by měla odhalit silné stránky, které lze využít pro další 

finanční rozhodování a nedostatky, včetně rizik v hospodaření. Výsledky všech analýz 

budou okomentovány. Výsledky budou porovnány jednak s doporučenými hodnotami, 

tak hodnotami oborových průměrů. Získané výsledky dále poslouží jako podklady pro 

zhodnocení finanční situace podniku a návrhům ke zlepšení stávajícího stavu 

společnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Následující kapitola obsahuje vybrané metody analýzy podniku. Před samotným 

zhodnocením finanční situace podniku je důležité se seznámit s teoretickými 

východisky. Získané poznatky z teoretické části práce jsou nezbytné pro aplikaci  

a zpracování praktické části   

 

2.1 Strategická analýza podniku 

 

Pomocí strategických ukazatelů je možné vyhodnotit potřeby a stav firmy. Díky této 

analýze lze zjistit souvislosti mezi podnikem a okolím podniku, dále lze analyzovat, 

identifikovat a hodnotit všechny faktory působící na strategii podniku. Tato analýza by 

neměla být firmami opomínána, jelikož je velmi důležitá. Pokud podnik strategickou 

analýzu opomíjí, nezíská skutečnou představu o jeho současných možnostech, 

omezeních a podmínkách. Podle odborné literatury je cíl strategické analýzy: 

,,identifikace a analýza vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontace se 

zdroji a schopnostmi podniku“. [1, s. 8]  

 

 

 

Obr. č. 1: Strategická analýza 

Zdroj: vlastní zpracování dle [1, s. 8] 

 

Analýza obecného okolí 

(SLEPT, PEST) 

Analýza oborového okolí 

(Porter) 

Firemní strategie (corporite 

business, funkční strategie) 

Analýza interních faktorů 

(finance, firemní kultura) 

Kritické zhodnocení: SWOT analýza 

(slabé, silné stránky, hrozby, příležitosti) 
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Odborná literatura uvádí, že součástí strategické analýzy je analýza oborového okolí 

podniku a analýza obecného okolí podniku. Vybranými zástupci strategické analýzy 

jsou: SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil (používán k analýze oborového 

prostředí) a SWOT analýza (k zjištění slabých stránek, silných stránek, příležitostí  

a hrozeb). 

 

2.1.1 Analýza vnějšího okolí  

 

Analýza vnějšího okolí podniku se zabývá rozborem faktorů a identifikací vnějšího 

okolí podniku, které ovlivňují jednak jeho strategickou pozici, tak současně vytváří 

potenciální příležitosti a hrozby. 

 

Analýza vnějšího okolí zkoumá faktory vnějšího prostředí, ve kterém se podnik 

vyskytuje. Vlastní podnikatelské okolí musí být analyzováno především kvůli úspěchu 

v konkurenčním boji. Promyšlená strategie je nutnou podmínkou k dosažení úspěchu  

a prosperity. Z důvodu velké proměnlivosti podnikatelského prostředí v České 

republice, musí management každého podniku tyto změny registrovat a hlavně na ně 

reagovat. [3, s. 78] 

 

SLEPTE analýza 

Tato analýza patří k nejrozšířenějším metodikám analýzy okolí podniku. Jednotlivé 

faktory okolí jsou seskupovány do šesti oblastí, kde je zkoumán právě jejich vliv na 

chod organizace. Název analýzy je odvozen od počátečních písmen jednotlivých faktorů 

okolí. Někdy může být pořadí jednotlivých počátečních písmen i přeházené, ale pořád 

se jedná o tutéž analýzu. [2, s. 78]  

 

Analýza má odhalit faktory okolí, které mají na podnik největší vliv. Jedná se o tyto 

faktory: 

 

 Sociální faktory okolí – demografické trendy, sociální hodnoty, postoj k práci, 

vzdělání, životní styl, příjmy, atd. 
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 Legislativní faktory okolí - legislativní předpisy regulující podnikání, 

harmonizace zákonů a daní, zákony dané země, mezinárodní právo, dodržování 

lidských práv, vyhlášky, atd. 

 

 Ekonomické faktory okolí – ekonomický růst, chování dodavatelů  

a konkurence, ceny materiálu, HDP, vládní výdaje, mzdové tarify, měnové kurty, atd. 

 

 Politické faktory okolí – politika vlády, občanské nepokoje, války, terorismus, 

zájmové skupiny, ideologie, předpisy EU, vládní nařízení, atd. 

 

 Technologické faktory okolí – vládní výdaje na výzkum, nové výroby, 

zařízení, používání výpočetní techniky, internetové obchodování, logistika, atd. 

 

 Ekologické faktory okolí – regulace emisí, znečištění, ekologické zájmové 

skupiny, hluk, prevence před katastrofami, atd. [2, s. 25-26]; [6, s. 16-18] 

 

Analýza vnějšího okolí by měla vyhodnotit, které vnější faktory ovlivňují organizaci, 

jaké jsou reálné účinky vnějších faktorů, a které z vnějších faktorů budou v nejbližší 

budoucnosti nejdůležitější a nejpodstatnější. 

  

2.1.2 Analýza oborového okolí  

 

Cílem analýzy je identifikace faktorů, které firmu ovlivňují. Nejčastěji se tato analýza 

provádí prostřednictvím Porterova modelu pěti sil. 

 

PORTERŮV model pěti sil 

Další důležitou analýzou oborového okolí podniku je Porterova analýza, nazývaná  

i jako model konkurenčního prostředí. Tato analýza vychází z myšlenky, že firma, 

pozice firmy, je ovlivněna pěti základními faktory. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších 

a nejdůležitějších nástrojů pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a strategického 

prostředí firmy. Tato analýza byla zhotovena v roce 1979 a jejím autorem je profesor 

Michael Eugene Porter. Tento profesor se zajímal o síly ovlivňující podnikání firem. 
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Podle něj může na podnik působit pět sil, které se ovlivňují vzájemně. Podle tohoto 

odborníka bylo také zjištěno, že změna jedné síly má vliv na změnu ostatních sil. Výše 

zmíněná metoda byla použita k analýze oborového okolí. [4, s. 59]  

 

Díky Porterovu modelu se zjišťuje, jak je ziskovost firmy ovlivněna chováním tržních 

subjektů. Čím je větší konkurence na trhu, tím menší má firma zisk. Jestliže odchází 

konkurenti z odvětví, pak roste ziskovost společnosti. 

 

Model vychází z předpokladu, že firma je ovlivňována působením těchto pěti faktorů: 

 

 Vyjednávací síla zákazníků (především v těchto situacích) 

- zákazník je velký a významný, 

- může přejít ke konkurenci, 

- snadno dostupné substituty, 

- zákazník je nucen minimalizovat svoje náklady, 

- citlivost zákazníka na změnu ceny, a další. 

 

 Vyjednávací silou dodavatelů (vysoká v těchto případech) 

- dodavatel je významný na trhu či je velký, 

- nakupující podnik není důležitý pro dodavatele, 

- zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace, 

- dané zboží má nízkou cenovou pružnost poptávky, 

- zákazník není významným distributorem a není nucen minimalizovat 

svoje  náklady, a další. 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů (snižována při plnění těchto podmínek) 

- fixní náklady vstupem do odvětví jsou velmi vysoké, 

- existující firmy mají významné nákladové výhody, 

- možnost cenové války,  

- vysoký stupeň regulace odvětví, 

- upoutání zákazníků k dodavatelům, a další. 
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 Hrozba substitutů (snižována především když neexistují k danému výrobku 

blízké substituty a dále tehdy, jestliže jsou splněny některé následující podmínky) 

- firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, 

- náklady přestupu na spotřebu substitutů jsou vysoké,  

- firmy nabízející substituty nezvyšují nabídku, 

- ceny výrobků, které by mohly být nahrazovány substituty jsou pro 

spotřebu lákavé, a další.  

 

 Rivalita firem působících na daném trhu (vysoká při splnění podmínek) 

- velmi málo rostoucí trh, 

- vysoké bariéry odchodu z odvětví, 

- velký počet konkurentů v odvětví, 

-  vysoké fixní náklady, 

- nové odvětví, v budoucnu lukrativní, a další. [5, s. 46-49] 

 

Po provedené Porterovy analýzy by měly být identifikovány příležitosti a hrozby, které 

ovlivňují dodavatelé, odběratelé, konkurence, či substituční výrobky. 

 

 

 

Obr. č. 2: Porterova analýza konkurenčních sil  
Zdroj: vlastní zpracování dle [7, s. 194]  

Konkurence v odvětví 
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2.1.3 Analýza SWOT 

 

Při tvorbě strategické analýzy je velmi často používanou metodou analýza SWOT. Tato 

analýza slouží k vyhodnocení prostředí, ve kterém se podnik nachází.  

 

SWOT – význam jednotlivých písmen: 

S – STRENGTHS (silné stránky, přednosti), 

W – WEAKNESSES (slabé stránky, nedostatky), 

O – OPORTUNITIES (příležitosti), 

T – THREATS (hrozby). 

 

Kombinací slabých a silných stránek se formulují strategie.  

 

 

SILNÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 

SLABÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 

 Finanční a ekonomické, 

 inovační, 

 nákupní, 

 prodejní, 

 výrobní, 

 manažerské, 

 marketingové, 

 personální. 

 

 Finanční a ekonomické, 

 inovační, 

 nákupní, 

 prodejní, 

 výrobní, 

 manažerské, 

 marketingové, 

 personální. 

 

PŘÍLEŽITOSTI (vyplývající): 

 

HROZBY (vyplývající): 

 

 Z makroprostředí 

 z chyb konkurence, 

 ze změn trhu, 

 z podnětů zájmových skupin 

 

 Z makroprostředí, 

 z chyb konkurence, 

 ze změn trhu, 

 z tlaku zájmových skupin. 

Tabulka č. 30: SWOT analýza  

Zdroj: vlastní zpracování dle [14] 
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2.2 Finanční analýza 

 

Dnešní ekonomické prostředí je velmi proměnlivé, jelikož v něm dochází k častým 

změnám. Na tyto změny je každá firma nucena reagovat a provádět i změny uvnitř 

samotné firmy. O změnách ve firmě rozhoduje vedení. Pro svá rozhodnutí však 

potřebují podklady. Informace pro tyto podklady můžou získat z finanční analýzy. 

Právě metoda finanční analýza bude použita v diplomové práci, jelikož je vhodná pro 

hodnocení finanční situace podniku.  

 

,,Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti i předpovídání budoucích finančních podmínek“.  

[8, s. 9] 

 

Finanční analýza se řadí mezi nástroje finančního řízení. Posuzujeme podle ní 

hospodaření firmy. Je složena z hodnocení finanční situace a provozních vlastností 

firmy. Předpovídá výkonnost a budoucí stav. Jinak řečeno, je prostředkem pro 

zkoumání očekávaného výnosu a rizika. Údaje potřebné pro finanční analýzu můžou 

pocházet z různých zdrojů. V rámci firmy se jedná především o oblasti marketingu, 

výrobního oddělení, vlastních účetních údajů, a další. [16, s. 5-6] 

 

Finanční analýza má své specifické cíle a díky těmto cílům se stala zvláštním druhem 

analýzy. Řadí se mezi propracované součásti finančního řízení. Pro ziskově orientované 

firmy soukromého tržního sektoru se předpokládá právě využití finanční analýzy. 

Nejen, že se zaměřuje na silné a slabé stránky zvláště hodnotových procesů firmy, ale 

někdy se o ní také hovoří jako o metodě rozboru, kde hrají hlavní roli finanční částky  

a čas. 

 

Finanční analýza by měla připravit tak kvalitní podklady, aby se na základě těchto 

podkladů mohl management firmy rozhodnout o svých budoucích aktivitách.   

Smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro fungování a rozhodování podniku. 

Existuje spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním podniku. Účetní výkazy poskytují 
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přesné číselné hodnoty, vztahující se k určitému časovému datu. Aby se data z účetních 

výkazů mohla použít, musí se podrobit finanční analýze. Finanční analýza se používá 

pro hodnocení finanční situace firmy na základě minulých účetních výkazů.  

 

Alvarez a Fridson označili finanční analýzu jako jednu ze základních dovedností 

různých povolání, která napomáhá např. při poskytování úvěru, řízení investic, získání 

obchodního úvěru nebo řízení podnikových financí.. [13, s. 3] 

 

Finanční stabilita patří k základním cílům finančního řízení podniku. Hodnotí se pomocí 

dvou zásad: 

 zajištění platební schopnosti podniku, 

 schopnosti vytvářet zisk, zajistit přírůstek majetku, zhodnocovat vložený kapitál.  

 

Finanční analýza odhalí, jestli je podnik ziskový a je schopen splácet své dluhy  

a závazky včas, dále odhalí jestli využívá účelně svých aktiv, jestli má správnou 

kapitálovou strukturu a další. Poskytuje informace o tom, jestli se podniku podařilo 

splnit předpoklady a zda došlo k situacím, kterým chtěl předejít či které přímo nečekal. 

Působí jako zpětná informace pro podnik. Výsledky získané z finanční analýzy neslouží 

jenom pro vlastní potřebu, ale jsou důležité i pro uživatele, kteří nejsou přímo součástí 

podniku, ale jsou s podnikem jakkoliv spjati, např. hospodářsky či finančně.  

[15, s. 15-16] 

 

Nástroje finanční analýzy: 

 likvidita (běžná, pohotová, okamžitá, ukazatelé pracovního kapitálu a míry), 

 aktivita (výkonnost, doba obratu a vázanost k zásobám, vlastnímu kapitálu, 

pohledávkám a závazkům), 

 rentabilita (ukazatele rentability, zisku a operační páky), 

 tok hotovosti (volný tok, ukazatel rentability i míry oddlužení  

a diskontovaného toku), 

 kapitálový trh (vybrané ukazatele, rendita, doba návratnosti, vnitřní hodnota 

akcie, potenciální reprodukční schopnost), 
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 financování (zadluženosti – ukazatel věřitelského rizika, zadluženost kapitálu, 

návratnost, apod., stability – finanční nezávislosti). 

 

Finanční analýza zahrnuje následující oblasti: 

 hodnocení kapitálové a majetkové struktury, zhodnocení struktury nákladů  

a výnosů, 

 diagnóza finanční situace pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních 

rozkladů a bonitních i bankrotních modelů, 

 odhalení případných poruch a nedostatečné hodnoty ukazatelů, 

 poznání silných i slabých stránek finanční situace, 

 zobrazení minulého vývoje finančního hospodaření, 

 příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů, 

 rezervy v provozní i investiční činnosti.  

 

2.2.1 Uživatelé finanční analýzy 

 

Uživatele finanční analýzy se dělí na interní a externí. 

 

Uživateli finanční analýzy jsou: 

 manažeři (informace používají pro potřeby operativního a strategického 

finančního řízení podniku. Mají přístup k neveřejným informací (banky, stát, investoři, 

atd.), proto jsou ve většině podniků jejími zpracovateli. Informace dále používají pro 

zpětnou vazbu mezi rozhodnutím a důsledkem, určení slabých a silných stánek podniku, 

atd.), 

 

 investoři (finanční analýzu využívají pro získání dostatečného množství 

informací z hlediska kontrolního a investičního pohledu, informují o tom, jak podnik 

nakládá s prostředky, které do podniku vložili investoři), 

 

 banky a věřitelé (informace získané z finanční analýzy jim slouží k závěrům  

o finančním stavu existujícího či potenciálního dlužníka. Věřitelé se rozhodují, zda 

poskytnou nebo neposkytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.), 
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 obchodní partneři (svou pozornost zaměřují na schopnost podniku hradit své 

závazky – sledují likviditu, zadluženost, solventnost. Potřebují mít jistotu, že je podnik 

schopen dostát svých závazků.), 

 

 konkurence (především jde srovnání jejich výsledků hospodaření s konkurencí), 

 

 zaměstnanci (zajímají se o stabilní podnik a o prosperitu, zejména se jedná  

o prosperitu a jistotu zaměstnání a stabilitu v oblasti mzdové a sociální), 

 

 stát a jeho orgány (zajímá se především o kontrolu správně vykázaných daní, 

informace o podnicích používají státní orgány např. pro statistická šetření, rozdělování 

výpomocí, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí či sledují podniky, kterým byly 

přiděleny státní zakázky v rámci veřejné soutěže), 

 

 další uživatelé (možno jmenovat makléře, odbory, nejširší veřejnost a další řadu 

uživatelů, která má zájem o výstupy hospodaření podniku. Možno tedy soudit, že 

finanční analýza se nesmí podceňovat, protože má značnou míru uživatelů.). [12, s. 49]; 

[2, s. 27-31]; [11, s. 12-13] 

 

2.2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

 

Finanční analýza vychází především z účetních výkazů. Dalšími důležitými podklady 

jsou výroční zprávy či informace finančních analytiků a manažerů. Kvalita informací  

a použití vstupních informací závisí na úspěšnosti finanční analýzy. Základními zdroji 

pro zpracování finanční analýzy jsou: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow (výkaz  

o peněžních tocích) a příloha k účetní závěrce.  

Od roku 2016 došlo ke změně zákona o účetnictví, jsou to tyto změny: 

 nové účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) zpracovávané v plném 

rozsahu či zkráceném rozsahu (nové uspořádání a označení položek a nový či 

upřesněný obsah položek), 

 nové přílohy k účetní závěrce (rozděleno do kategorií dle účetních jednotek). 
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Rozvaha 

Zachycuje vždy k určitému období stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(aktiva) a zdrojů jeho financování (pasiva). Většinou se sestavuje k poslednímu dni 

kalendářního roku.  

 

Podle časového okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje, se rozeznává: 

 zahajovací rozvaha (sestavuje se při založení podniku), 

 počáteční rozvaha (sestavuje se na začátku účetního období), 

 konečnou rozvaha (sestavuje se na konci účetního období). 

 

Kromě zjištění stavu majetku a jeho financování plní rozvaha ještě jednu důležitou 

funkci. Umožňuje zjistit hospodářský výsledek. Tento výsledek se vypočítá jako rozdíl 

mezi součtem aktiv a známých pasiv. [14, s. 20] 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát zachycuje přehled o nákladech a výnosech, které se v běžném 

období za jednotlivé činnosti podílely na výsledku hospodaření. Je to rozdíl mezi 

náklady a výnosy, bez ohledu na skutečný vznik peněžních příjmů nebo výdajů. 

Výsledek hospodaření může nabývat kladných i záporných hodnot. Pokud vyjde kladná 

hodnota, jedná se o zisk. Pokud vyjde záporná hodnota, jedná se o ztrátu. [14, s. 20] 

 

Výkaz o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

Cash flow je součástí přílohy k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztrát zachycuje náklady  

a výnosy, oproti tomu jsou ve výkazu cash flow zachyceny výdaje a příjmy. Cílem 

výkazu cash flow je zachytit kde peněžní prostředky vznikly a jak je podnik využil. Pro 

sestavení cash flow se používá přímá nebo nepřímá metoda. Přímá metoda vychází se 

toku peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za dané období. Východiskem pro 

nepřímou metodu jsou změny v rozvaze, peněžní transakce, operace prováděné 

podnikem aj.  Cash flow se rozlišuje stejně jako u výkazu zisku a ztrát,  a to v části 

provozní, investiční a finanční. [17, s. 61] 
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Provozní část zahrnuje peněžní toky vycházející z běžné činnosti před zdaněním. 

Investiční část zahrnuje výdaje spojené s pořízením aktiv, úvěry spřízněným osobám  

a půjčky. Do finanční činnosti patří zvýšení dlouhodobých a krátkodobých závazků. 

Přijaté dividendy a podíly na zisku a zvýšení základního jmění. Stav peněžních 

ekvivalentů a prostředků na konci období se rovná součtu peněžních prostředků na 

začátku období. Tyto výkazy jsou užitečné pro posouzení likvidity a platební schopnosti 

podniku. [23, s. 46] 

 

    Výkaz cash flow                  Rozvaha               Výkaz zisku a ztrát 

 
Obr. č. 4: Provázanost účetních dokladů  
Zdroj: vlastní zpracování dle [8, s. 38] 

 

 

 

Ministerstvo financí určilo pro výkaz zisku a ztrát a rozvahu danou strukturu, která je 

snadnější pro zpracování. Propojenost výkazu cash flow, rozvahy a výkazu zisku  

a ztrát, lze vidět na předchozím obrázku č. 4. 

 

Přílohy k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace v částech stanovených 

zákonem. Lze v ní nalézt informace, které je možné najít ve výkazu zisku a ztrát. 

Doplňuje a vysvětluje informace uvedené ve výkazu zisku a ztrát a v rozvaze. Vyhláška  

č. 500/2002 Sb. vymezuje uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících  

a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce. 
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2.2.3 Elementární metody finanční analýzy 

 

Elementární metody finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které vznikly rozvíjením 

ekonomických, matematický a statistických věd. Při sestavování finanční analýzy je 

důležité dbát na volbu metody analýzy. Pro zpracování vstupních dat se používají 

jednouché výpočty. Výhodou použití elementárních metod je jednoduchost. Nevýhodou 

však je skutečnost, že zjednodušením může docházet ke snížení vypovídací schopnosti. 

Ve finanční analýze je možné spočítat a použít mnoho ukazatelů, na jejichž základě lze 

zjistit a posoudit, jak se podnik zhoršuje či zlepšuje.  

 

 

Obr. č. 3: Elementární metody finanční analýzy  
Zdroj: vlastní zpracování dle [18, s. 38] 
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Základní metody finanční analýzy jsou: 

 analýza stavových ukazatelů (horizontální, vertikální analýza), 

 analýza tokových ukazatelů (analýza výnosů, nákladů, zisku a cash flow), 

 analýza rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál), 

 analýza poměrových ukazatelů (likvidita, aktivita, rentabilita, zadluženost, 

produktivita, ukazatel kapitálového trhu atd.), 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření. [15, s. 59] 

 

Absolutní (stavové) ukazatele finanční analýzy 

 

Absolutní ukazatele finanční analýzy pracují s daty, které lze získat přímo z účetních 

výkazů. Těmito účetními výkazy jsou myšleny: rozvaha, výkaz zisku a ztrát. Do 

skupiny absolutních ukazatelů se řadí horizontální a vertikální analýza. Horizontální 

analýza slouží k porovnání vývoje v časových řadách. Zabývá se porovnáním 

jednotlivých položek výkazů v časové posloupnosti. Vertikální analýza  slouží 

k procentnímu rozboru komponent. Zabývá se vyjádřením jednotlivých položek výkazů 

jako procentní podíl k jedné zvolené položce základě položené jako 100%. Jestliže je 

rozkládán výkaz zisku a ztrát, obvykle jako základna  je zvolena velikost celkových 

výnosů nebo nákladů, pakliže se jedná o rozbor rozvahy, je zvolena jako základnu výše 

aktiv (pasiv). [19, s. 67-68] 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza pracuje s daty, které možno přímo získat z účetních výkazů 

(rozvahy a výkazu zisku a ztrát podniku), případně i z výročních zpráv. Tato analýza se 

zaměřuje jednak na sledování změn absolutních hodnot vykazovaných dat v čase, tak  

i na relativní (procentní) změnu. Jednotlivé položky, jejich změny, se sledují 

horizontálně (po řádcích), od toho se právě odvíjí název horizontální analýza. Podnik 

tuto analýzu používá k zachycení vývojových trendů struktury majetku a kapitálu 

podniku. Při zpracování hospodářské situace podniku, jeho vývoji minulém i budoucím, 

se tato metoda používá nejčastěji. 
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Výpočet [15, s. 66]: 

 

                 (běžné období – předchozí období)  

 změna v % =   x 100 

                                               předchozí období  

 

Horizontální analýza porovnává např. o kolik procent se změnil hospodářský výsledek 

oproti minulému roku. Samozřejmě se musí v úvahu brát i změny ekonomických 

podmínek prostředí jako jsou změny v daňové soustavě, změny cen vstupů, změny 

podmínek na kapitálovém trhu atd. Tuto analýzu je dobré provádět v případě, pokud je 

k dispozici delší časová řada údajů a možno vyloučit případné mimořádné  

a náhodné vlivy, např. následky živelných katastrof. 

 

Vertikální analýza 

Stejně jako horizontální analýza i tato analýza pracuje s účetními výkazy firmy. Tato 

analýza porovnává jednotlivé složky majetku a kapitálu (strukturu pasiv a aktiv). Jejím 

cílem je zjistit, jak se jednotlivé části podílely např. na celkové bilanční sumě. 

Pojmenování vertikální analýza vzniklo v důsledku toho, že se v jednotlivých letech při 

procentním vyjádření jednotlivých služeb majetku pracuje odshora dolů, skrz jednotlivé 

roky. Pro procentní vyjádření se jako základ bere v rozvaze hodnota celkových aktiv 

firmy a ve výkazu a ztrát velikost tržeb (= 100%). 

 

Vertikální analýza umožňuje srovnávat výsledky analýzy z různých let, jelikož nezávisí 

na meziroční inflaci. Možno porovnávat v prostoru (firmy navzájem) nebo čase (časové 

vývoje trendů firmy). Tato analýza je velmi jednoduchá, ale zato nám napoví velké 

množství informací o ekonomice firmy. [22, s. 26-27] 

 

Výpočet [20, s. 166]: 

 

 

                                      hodnota položky  

        procentní podíl položky =  x 100 

                                                    společný jmenovatel  
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Aby bylo dosaženo dlouhodobé finanční stability, je dobré výsledky vertikální analýzy 

porovnávat s bilančními pravidly: 

 

 Zlaté bilanční pravidlo financování – dlouhodobý majetek má být financován 

z dlouhodobých cizích a vlastních zdrojů, 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – vlastní zdroje by neměly přesáhnout zdroje 

cizí, 

 Zlaté poměrové pravidlo – tempo růstu investic by nemělo být v krátkém čase 

vyšší než tempo růstu tržeb. 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele jsou jedny z nejpoužívanějších dat finanční analýzy. Analýza 

poměrových ukazatelů se stanovuje na bázi výkazů finančního účetnictví. Jedná se  

o časově nenáročnou analýzu, která složí i jako podnět k hlubší analýze a lze ji použít  

i pro srovnání a předvídání budoucího vývoje.  

 

Pro finanční analýzu můžeme použít následující ukazatele: 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele rentability (ziskovosti), 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity. 

 

Analýza poměrových ukazatelů dává rychlý přehled a představu o finanční situaci 

podniku. Dává do poměrů různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát nebo cash flow. 

[7, s. 164-165] 

 

Tyto ukazatele opět vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Charakterizují vztah 

mezi dvěma i více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Díky těmto ukazatelům 

lze získat nenákladný a rychlý přehled o základních finančních charakteristikách 

podniku. [21, s. 55] 
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Pomocí finančních ukazatelů, které musí být uspořádány, aby obsahovaly všechny 

důležité stránky finanční situace, se vyjadřuje posouzení finanční situace podniku. 

Používají se poměroví (relativní) ukazatelé. Poměroví ukazatelé umožní porovnat 

analyzovaný podnik s jinými podniky nebo ukazateli příslušného odvětví či oboru 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, jestli podnik efektivně hospodaří se svým majetkem 

a zjišťuje vázanost kapitálu v majetku. Tyto ukazatele umožňují sledovat ukazatele 

obratovosti, náročnosti, vázanosti majetku jako celku i jeho jednotlivých částí. Také 

vyjadřují, jak je hospodařeno s jednotlivými složkami a jaký má na toto hospodaření na 

likviditu a výnosnost. [18, s. 60] 

 

Pokud podnik nedostatečně využívá majetek, je to stejné, jako by podnik měl majetku 

málo. Jsou s tím spojeny nadprůměrné náklady, jelikož je potřeba se o majetek starat, 

udržovat ho a chránit ho. Velká část majetku je často kryta úvěrem, který vyžaduje 

úhradu úroků. Špatný stav je i tehdy, když má podnik majetku málo. Může to mít za 

následek i omezení objemu výroby, a s tím související pokles tržeb, kterých by mohl 

podnik dosáhnout 

 

Pomocí dvou ukazatelů možno vyjádřit intenzitu využití složek aktiv: 

 rychlost obratu = počet obrátek za daný časový interval (většinou jeden rok), 

 doba obratu = doba vázanosti peněz v určité formě aktiv. 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se aktiva podniku obrátí za jeden rok. Celkové tržby 

u vzorce znamenají tržby z prodeje zboží + výkony. Neexistují doporučené hodnoty, ale 

mělo by se přihlédnout k odvětvovému průměru. Pokud by intenzita využívání aktiv 

podniku byla nižší než počet obrátek celkových aktiv s přihlédnutím k oborovému 

průměru, měl by podnik zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva. [21, s. 61]  

 

                                                                                     celkové  tržby  

        obrat celkových aktiv  (počet obrátek za rok) =   

                                                                                 celková aktiva  
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Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel je významný při rozhodování, zda si pořídit další produkční dlouhodobý 

majetek. Vyjadřuje obrat stálých aktiv a udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí za jeden 

rok. Díky tomuto ukazateli je možné měřit využití stálých aktiv, např. budov, zařízení, 

strojů, atd. Pokud je hodnota tohoto ukazatele nižší než průměr v oboru, pro manažery 

znamená, aby omezili investice podniku, pro výrobu znamená, aby zvýšila využití 

výrobní kapacity. [21, s. 61] 

 

                                                                                      celkové tržby  

        obrat stálých aktiv  (počet obrátek za rok) =   

                                                                                      stálá aktiva  

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel udává, jak firma využívá dlouhodobý majetek ke generování tržeb. Vyjadřuje, 

kolik 1,- Kč dlouhodobého majetku vyprodukuje tržeb (v Kč) za dané období.  

[28, s. 145] 

 

                                                                                    celkové  tržby  

        obrat dlouhodobého majetku  (počet obrátek za rok) =   

                                                                                             dlouhodobý majetek   

 

 

Obrat zásob 

Udává počet obrátek za určité období (rok, čtvrtletí, měsíc). V čitateli níže uvedeného 

vzorce je vhodné využít náklady na místo tržeb, jelikož jsou obvykle zásoby vyjádřeny 

v nákladech na jejich pořízení. [14, s. 108] 

 

                                                                        celkové tržby  

        obrat zásob  (počet obrátek za rok) =   

                                                                          zásoby 

 

 

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje, kolikrát se v průběhu roku každá položka zásob podniku obrátí (prodá  

a znovu je uskladněna). Pokud je hodnota vyšší než oborový průměr, znamená to, že  
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podnik nemá zbytečné zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. [21, s. 62] 

 

                                                                          zásoby 

        doba obrat zásob  (ve dnech) =   

                                                                     (tržby / 360) 

 

 

Obrat pohledávek  

Pokud se v podniku hromadí nesplacené pohledávky, může to mít na podnik negativní 

vliv a může mít potíže. Tento ukazatel by měl dosahovat vyšších hodnot než obrat 

závazků.  

 

                                                                                celkové tržby 

        obrat pohledávek  (počet obrátek za rok) =   

                                                                                    krátkodobé pohl. z obchod. vztahů 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje dobu (ve dnech), po kterou jsou peněžní prostředky vázány v pohledávkách. 

Tento ukazatel jo dobré porovnat s běžnou platební podmínkou, za kterou podnik 

fakturuje své zboží. Jestliže je čas delší, partneři neplatí účty včas. Vzorec také ukazuje, 

za jak dlouho jsou v průměru spláceny pohledávky. [28, s. 145] 

 

 

                                                                                   krátkodobé pohledávky 

        doba obratu pohledávek  (ve dnech) =   

                                                                                          (tržby / 360) 

 

 

Obrat závazků 

Ukazatel udává, kolikrát tržby převyšují krátkodobé závazky z obchodní vztahů.  

 

                                                                                         celkové  tržby 

        obrat závazků  (počet obrátek za rok) =   

                                                                                 krátkodobé  závazky z obchod. vztahů 

 

 



 

33  

Doba obratu  závazků 

Udává počet dní, které uplynou od vystavení faktury do jejího splacení. Jedná se o to, 

jak rychle firma splácí své závazky, které může čerpat pomocí dodavatelských úvěrů. 

Tato doba by měla být vždy delší než doba obratu pohledávek. [19, s. 108] 

 

                                                                              krátkodobé závazky 

        doba obratu závazků  (ve dnech) =   

                                                                                (tržby / 360) 

 

 

Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele patří mezi nejsledovanější, jelikož informují o efektu, jakého by mohlo 

být dosaženo vloženým kapitálem. Měří schopnost dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. 

 

Vyjadřují kolik korun zisku připadne na 1,- Kč zdrojů. Určují vztah mezi zdroji 

použitými na dosažení zisku a ziskem, kterým firma disponuje. Určují efektivnost práce 

podniku. [17, s. 68] 

 

Nejobecnější vzorec je [25, s. 31]:       výnos / vložený kapitál       

 

Ukazatele rentability jsou často označovány jako ukazatele návratnosti, výnosnosti, 

profitability a jsou poměrem ke konečnému efektu, který dosažen podnikatelskou 

činností k nějakému vstupu. 

 

Nejčastěji používané ukazatele: 

 ROI – rentabilita vloženého kapitálu, 

 ROA – rentabilita celkových vložených aktiv, 

 ROE – rentabilita vlastního kapitálu, 

 ROCE – rentabilita vlastních zdrojů, 

 ROS – rentabilita tržeb, 

 PMOS – ukazatel ziskové marže. 

 



 

34  

Jako u většiny ukazatelů se taktéž při výpočtu vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Ve výpočtech se můžou objevit různé druhy zisku: 

 

EBIT – zisk před zdaněním (zisk před zdaněním a odečtením nákladových úroků, 

zhruba odpovídá provoznímu výsledku hospodaření v účetnictví; lze ho stanovit jako 

EAT + nákladové úroky) 

EAT – zisk po zdanění (čistý zisk), 

EBT – zisk před zdaněním (zisk snížený nebo zvýšený o finanční či mimořádný 

výsledek hospodaření, od kterého nebyly odečteny daně). [31] 

 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Tento ukazatel je vhodné použít při hodnocení jednotlivých investičních projektů 

v podniku. Vyjadřuje jak působí celkový kapitál vložený do podniku na zdroje 

financování. Je označován jako ukazatel míry zisku. ROI používají zejména investoři, 

kteří do firmy investovali. [17, s. 69] 

 

 

                                                                           EBIT 

        ROI  (v %) =              x 100   

                                      celkový kapitál – krátkodobé cizí zdroje 

 

 

Rentabilita celkových aktiv – ROA 

Ukazatel porovnává zisk s celkovými aktivy, které jsou investovány do podnikání. 

Nepřihlíží se k tomu, z jakých zdrojů jsou financovány. Jestliže se do čitatele dosadí 

EBIT, pak tento ukazatel udává hrubou produkční sílu aktiv podniku před odpočtem 

daní a nákladových úroku. Ukazatel ROA je důležitý pro práci managementu, 

především pro jeho zhodnocení. [21, s. 57] 

 

 

                                                              EBIT 

        ROA  (v %) =                                                          x 100   

                               celková aktiva 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Vyjadřuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel je velmi důležitý pro vlastníky, neboť vyjadřuje, jak jsou hodnoceny vložené 

investice. Jestliže se ukazatel dostane pod míru úročení bankovních účtu či státních 

dluhopisů, pak lze soudit, že tato investice byla velmi nezisková především pro 

akcionáře. [26, s. 52] 

 

                                                                         EAT 

        ROE  (v %)  =              x 100   

                                             vlastní kapitál 

 

Nedostatek tohoto ukazatele je skutečnost, že nezahrnuje informace o rizikovosti 

návratnosti vlastního kapitálu, nebere ohled na inflaci, neobsahuje pohledávky vůči 

majitelům, z dlouhodobého hlediska. Firmy, které čerpají velkou část zisku přes vlastní 

mzdové náklady, tento ukazatel považují za málo vypovídající. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

V čitateli tohoto ukazatele jsou úroky pro věřitele, i čistý zisk akcionářů. Používá se při 

dlouhodobém investování k srovnávání firem a také k hodnocení monopolních veřejně 

prospěšných firem. [21, s. 59]; [26, s. 53] 

 

                                                               EBIT  

        ROCE  (v %) =              x 100  

                                  dlouhodobé závazky + vlastní kapitál 

 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

Porovnává zisk vůči tržbám. Ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu 

tržeb, případně skutečnou celkovou marži společnosti po zvážení všech nákladů na cizí 

kapitál, provoz, zaměstnance, atd. [21, s. 59]  

 

 

                                       EBIT 

       ROS  (v %) =                                                                                                        x 100                    

                    (tržby z prodeje vl. výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)  
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Ukazatele zadluženosti 

Ze všech dostupných zdrojů je známo, že čím větší má podnik zadluženost, tím vyšší 

riziko na sebe bere. Závazky, které má, musí splácet bez ohledu na to, v jaké finanční 

situaci je a bez ohledu na to, jestli se mu daří či nedaří. Ukazatele zadluženosti slouží 

k posouzení výše rizika, které podnik nese v souvislosti s daným poměrem a strukturou 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

 

Pokud podnik rozhodne o použití výhradně vlastního kapitálu, nese s sebou hodně rizik, 

snižuje rentabilitu vloženého kapitálu a výkonnost, jelikož vlastní kapitál je jedním 

z nejdražších zdrojů financování. Pokud by však podnik použil výhradně cizí kapitál 

k financování, opět by to nebylo ideální.  

 

Z uvedených skutečností možno posoudit, že ukazatele zadluženosti pomáhají hledat 

optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Důležitá je i skladba kapitálu, ne 

jenom jeho potřeba. Obecně známo je, že celkový výnos z cizího kapitálu musí být vždy 

vyšší než cena placená za cizí kapitál.  

 

 Nejpoužívanějšími ukazateli zadluženosti jsou: 

 celková zadluženost, 

 zadluženost vlastního kapitálu (koeficient samofinancování), 

 úrokové krytí. 

 

Celková zadluženost 

Doporučená hodnotíce se uvádí mezi 30 - 60 %. Je nutné respektovat příslušnost 

odvětví a schopnost splácet úroky z plynoucích dluhů. Tento ukazatel patří k základním 

ukazatelům zadluženosti. [19, s. 84-86] 

 

 

                                                                 cizí zdroje (kapitál) 

        Celková zadluženost (v %) =                                                         x 100   

                                              celková aktiva 
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Ukazatel celkové zadluženosti udává, kolika procenty se na financování podniku podílí 

externí investor. Pokud je hodnota vyšší, znamená to vyšší riziko pro věřitele.  

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Dává 

přehled o finanční struktuře podniku a jeho skladbě kapitálu. Udává vztah vlastních  

a cizích zdrojů financování podniku. Měří také v jaké výši užívá podnik dluhy ke svému 

financování. Říká, do jaké míry jsou financována vlastním kapitálem aktiva v podniku. 

  

                                                                                    vlastní kapitál 

                 Zadluženost vlastního kapitálu  = [27, s. 158]               

                                                            aktiva celkem 

 

 

Úrokové krytí 

Jestliže se tento ukazatel rovná hodnotě 1, podnik vytvořil takový zisk, který je 

dostatečný pro splácení úroků věřitelům, ale státu v podobě daní, ani vlastníkovi 

v podobě čistého kapitálu, nic nezbylo. Ukazatel úrokového krytí popisuje výši 

zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet své úroky. [19, s. 86]  

 

                                                                                   EBIT 

        Úrokové krytí  =               

                                              celkové nákladové úroky 

 

 

Vzorec pro úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát může klesnout zisk, aby byl podnik ještě 

stále schopen splatit cizí zdroje na stávající úrovni. Jestliže dosahuje hodnoty 1, pak se 

veškerá produkce podniku použije na úhradu věřitelských úroků. Lze tedy soudit, že 

ukazatel úrokového krytí informuje o tom, jakou cenu by měl podnik zaplatit za 

využívání cizích zdrojů. Čím více podnik využívá cizích zdrojů, tím vyšší je cena za 

úrok, tzn. pokud má podnik náklady v podobě úroku, používá cizí zdroje. Firma by se 

měla zamyslet nad tím, jakou optimální kapitálovou strukturu bude mít, aby celkové 

náklady na vlastní a cizí kapitál byly co nejnižší. 
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Další ukazatele zadluženosti [19, s. 86-88]: 

 

Míra zadluženosti – významný ukazatel pro banku při schvalování úvěru. 

 

                                                                              cizí zdroje 

        Míra zadluženosti (v %) =                                                      x 100 

                                                    vlastní kapitál 

 

 

Doba splácení dluhů – udává dobu, za kterou je podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow zaplatit své dluhy. Klesající trend ukazatele je optimální.  

 

                                                                                   cizí zdroje - rezervy 

       Doba splácení dluhů (v letech) =               

                                                             provozní cash flow 

 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem – pokud je ukazatel vyšší než hodnota 

1 lze soudit, že podnik využívá vlastní kapitál i ke krytí oběžných aktiv, což ukazuje, že 

podnik upřednostňuje finanční stabilitu před výnosem. 

 

                                                                                                      vlastní kapitál 

    Krytí dlouhodobého majetku VK  =               

                                                                           dlouhodobý majetek 

 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji – dlouhodobé zdroje by měly krýt 

dlouhodobý majetek. 

 

                                                                         vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje 

    Krytí dl. majetku dl. zdroji  =               

                                                                  dlouhodobý majetek 

 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku hradit splatné závazky. Aby byla zachována 

platební schopnost je nutná časová sladěnost splatnosti zdrojů a životnost majetku. 
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Ukazatele likvidity jsou obsaženy ve výročních zprávách všech akciových společností  

a také se objevují i v hospodářských analýzách. Z hlediska finanční rovnováhy firmy je 

likvidita velmi důležitá, jelikož jenom dostatečně likvidní podnik je schopen dostát 

svých závazků. Pokud je likvidita vysoká, značí vázanost finančních prostředků 

v aktivech. Tyto aktiva pak ubírají z rentability, jelikož nepracují ve prospěch 

významného zhodnocení finančních prostředků. [18, s. 48-51] 

 

Jestliže má podnik takové množství finančních prostředků, že je schopen hradit své 

závazky, pak je plně likvidní. Rozlišují se 3 základní stupně likvidity: 

 běžná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 okamžitá likvidita. 

 

Běžná likvidita 

Je označována jako likvidita 3. stupně. Udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky v podniku, tedy informuje o tom, zda by podnik byl schopen 

uspokojit věřitele, kdyby všechna svá oběžná aktiva proměnil za hotovost. Pro tento 

ukazatel se udává rozmezí 1,5 – 2,5. [18, s. 50-51] 

 

                                                                          oběžná aktiva 

    Běžná likvidita  =               

                                               krátkodobé závazky 

 

 

Pohotová likvidita 

Označována jako likvidita 2. stupně. Platí, že čitatel a jmenovatel by měli být stejní, což 

znamená 1:1, případně je možné 1,5:1. Velmi vysoká oběžná aktiva vedou 

k neproduktivnímu využívání vložených prostředků do podniku a ovlivňují celkovou 

výnosnost vložených prostředků velmi nepříznivě. [18, s. 49-50] 

 

                                                                  (oběžná aktiva – zásoby) 

    Pohotová likvidita  =               

                                              krátkodobé závazky 
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Okamžitá likvidita 

Vymezuje nejužší likvidu. Označována jako likvidita 1. stupně. Skládá se pouze 

z nejlikvidnějších položek rozvahy. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,9 - 1,1. 

Kritickou hodnotou je dolní mez 0,2. Finanční majetek v níže uvedeném vzorci se 

skládá z peněz (hotovost v bankách), z účtů v bankách (běžné účty společnosti)  

a krátkodobého finančního majetku (krátkodobě obchodovatelné cenné papíry). 

[18, s. 48] 

          

                                                 finanční majetek 

    Okamžitá likvidita  =               

                                              krátkodobé závazky 
 

 

V České republice se lze setkat s hranicí okamžité likvidity kolem 0,6, někdy  

i 0,2 - 0,5. Firmy by měly důkladně provádět analýzu finančních zdrojů, aby nebyla 

okamžitá likvidita zkreslená.  

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

K posouzení finanční situace podniku a analýze jsou používány rozdílové ukazatele 

označované jako fondy finančních prostředků. Jde o určité stavové ukazatele, které 

vyjadřují aktiva či pasivy, konkrétně rozdíl mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a pasiv. [18, s. 35] 

 

Čistý pracovní kapitál 

Zachycuje financování oběžného majetku podniku. Pokud je hodnota čistého 

pracovního kapitálu kladná, značí to finanční stabilitu. Čím větší je hodnota, tím lépe by 

měl být podnik schopen uhradit finanční závazky. Ovlivňují to však oběžná aktiva, 

jejich struktura, schopnost přeměny aktiv na peníze a velikost krátkodobých dluhů.  

[22, s. 35-37] 

 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé cizí pasiva     

 

Čisté pohotové prostředky 

Možno nazývat i čistý peněžní finanční fond. Tyto prostředky vycházejí pouze 

z nejlikvidnějších aktiv, tedy z pohotových peněžních prostředků, a díky tomu jsou 
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nejtvrdším ukazatelem. Zohledňují okamžitě splatné závazky. Doba splatnosti je starší  

a k aktuálnímu datu.  

 

Čisté pohot. prostředky = pohotové fin. prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

Pohotové finanční prostředky můžou být: 

 peníze v pokladně + peníze na běžných účtech, 

 peníze v pokladně + peníze na běžných účtech + směnky + šeky + krátkodobé 

vklady rychle přeměnitelné na peníze + krátkodobé cenné papíry + zůstatky 

nevyčerpaných neúčelových úvěrů. [21, s. 38] 

 

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

Tento ukazatel má některé znaky čistého pracovního kapitálu a některé znaky čistých 

pohotových prostředků. [21, s. 39] 

 

Čistý peněžní majetek  

= oběžná  aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobé závazky 

 

2.2.4 Souhrnné indexy hodnocení 

 

Cílem souhrnných ukazatelů je vyjádření souhrnné charakteristiky celkové situace 

podniku často pomocí jednoho čísla. Finanční analýza má mnoho ukazatelů a je  

nepravděpodobné, že by všechny ukazatele vyšly v požadovaných hodnotách. Větší tlak 

je na ukazatele komplexní, které dokáží předpovídat budoucnost firmy bez nutného 

počítání velkého množství poměrových ukazatelů. Pravdivost či vypovídající schopnost 

souhrnných ukazatelů je malá a je vhodná pro srovnávání v rámci různých podniků. 

 

Třídění souhrnných indexů hodnocení: 

 pyramidové soustavy ukazatelů (Du Pont analýza, rozklad ROE), 

 bankrotní modely (model IN, Altmanovo Z-skóre), 

 bonitní modely (Kralický Quicktest). 
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Du Pont model 

Je velmi oblíbenou metodou finanční analýzy. Je znázorněn diagramem vycházejícím ze 

základního poměrového ukazatele ROE (výnos na jmění akcionářů).  

 

Model je rozložen pyramidním způsobem na další poměrové ukazatele. Tyto ukazatele 

je pak možné dále zkoumat, analyzovat. Du Pont model znázorňuje závislost kapitálu 

obratu celkových aktiv. [28, s. 345] 

 

Pomocí této metody je možno např.: 

 posuzovat rozdíly výkonnosti podniku s výkonností nejlepších podniků, 

 srovnávat s výkonností konkurenčních podniků, 

 analyzovat rozdíly mezi skutečnými a plánovanými hodnotami ukazatele, 

 předvídat budoucí vývoj podniku a další. 

 

Na následujícím obrázku č. 5 lze vidět zpracovaný Du Pont model. 

 

 

Obr. č. 5: Du Pont model  

Zdroj: vlastní zpracování dle [14, s. 102] 

 

 

+ 
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+ + + + 

ROE – Čistý zisk/Vlastní kapitál 

ROA – Čistý zisk/Aktiva Aktiva/Vlastní kapitál 
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Kralickův Quicktest 

Pomocí tohoto modelu je možné určit finanční situaci podniku. Model se skládá  

ze 4  základních rovnic, díky nim pak lze hodnotit situaci podniku. První dvě rovnice 

hodnotí finanční stabilitu podniku, zbylé dvě rovnice pak hodnotí výnosovou situaci 

podniku. Autorem modelu je rakouský ekonom Kralicek. [29, s. 113] 

 

R1 (kvóta vlastního kapitálu) = (vlastní kapitál / aktiva celkem) * 100 

R2 (doba splácení dluhu z DF) = (cizí zdroje – peníze – bankovní účty) / 

provozní cash flow 

R3 (cash flow v % tržeb)) = (provozní cash flow / výkony) * 100 

R4 (rentabilita celkového kapitálu) = (EBIT / aktiva celkem) * 100 

 

Rovnice 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodů 

R1 >30 20-30 10-20 0-10 <0 

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

R3 >10 8-10 5-8 0-5 <0 

R4 >15 12-15 8-12 0-8 <0 

Tabulka č. 1: Hodnocení Kralickova Quicktestu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18, s. 81] 

 

 

Aby bylo možné posoudit výsledek Kralickova Quicktestu, je třeba použít předchozí 

tabulku č. 1. Dále se pokračuje výpočtem finanční situace, výnosové situace a nakonec 

celkového hodnocení. 

 

Finanční situace – součet bodů z výsledku rovnic R1 a R2 je nutné vydělit číslem 2 

Výnosová situace – součet bodů rovnic R3 a R4 je nutné vydělit číslem 2 

Celkové hodnocení – součet rovnic R1, R2, R3, R4 je nutné vydělit číslem 2 

 

Po spočítání celkového hodnocení možno podle následující tabulky č. 2 stanovit 

finanční zdraví podniku. [18, s. 81] 

 



 

44  

Společnost v potížích Šedá zóna Bonitní společnost 

Méně než 1 1 - 3 3 a více 

Tabulka č. 2: Hodnocení finančního zdraví podle Kralickova Quicktestu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18, s. 81] 

 

Altmanův index (Z-skóre) 

Tento index se využívá k vyhodnocení finančního zdraví podniku. Autorem indexu je  

E. I. Altman. Po vypočítání indexu vyjde pouze jedno jediné číslo, které posuzuje 

celkové zdraví podniku. Index zahrnuje zadluženost, rentabilitu, likviditu, strukturu 

kapitálu a skládá se z pěti ukazatelů. Index s velkou jistotou dokáže odhalit bankrot 

podniku i na dva roky do budoucna. Doporučené rozmezí je takové, že by hodnota 

neměla přesáhnout 2,99. Jestliže se v tomto rozmezí podnik pohybuje, pak bankrotem 

ohrožen není a jeho finanční situace je uspokojivá. Pokud se hodnoty pohybují 

v intervalu 1,81 - 2,99, pak podnik spadá do tzv. ,,šedé zóny“ a o jeho zdraví nelze 

jednoznačně rozhodovat. Pokud je hodnota menší než 1,81, podnik je v těžké finanční 

situaci. [20, s. 175] 

 

Index se většinou aplikuje na firmy, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. 

Výpočet indexu je podle následujícího vzorce: 

 

Z = 0,717*A + 0,847*B + 3,107*C + 0,420*D + 0,998*E    [18, s. 73] 

 

A = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

B = nerozdělený výsledek hospodaření / aktiva celkem 

C = EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem 

D = vlastní kapitál / cizí zdroje 

E = tržby / aktiva celkem 

 

Po dosažení jednotlivých ,,písmen“ do rovnice, lze získat hodnotu Altmanova indexu, 

která se zařadí do kategorii dle následující tabulky č. 8. 

 

Pásmo bankrotu Pásmo šedé zóny Pásmo prosperity 

Méně než 1,2 1,2 – 2,9 Více než 2,9 

Tabulka č. 3: Hodnocení Altmanova indexu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18, s. 73] 
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Index důvěryhodnosti IN 05 

Index vychází z významných bankrotních indikátorů. Je modifikovanou verzí indexu  

IN 01. Své využití našel převážně pro hodnocení českých podniků. Bere ohled i na 

hledisko vlastníka. 

 

Vypočet probíhá podle následující rovnice: 

 

IN 05 = 0,13 * (aktiva / cizí zdroje) + 0,04 * (EBIT / nákladové úroky) +  

                   3,97 * (EBIT / aktiva) + 0,21 * (výnosy / aktiva) +  

                   0,09 * (oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry) 

 

Jestliže je index menší než 0,9 znamená to, že podnik spěje k bankrotu, 

pravděpodobnost je 86 %. V případě hodnoty v intervalu 0,9 - 1,6, podnik se nachází 

v tzv. ,,šedé zóně“. Pokud je index vyšší než hodnota 1,6, pak lze říci, že podnik tvoří 

hodnotu, pravděpodobnost 67 %. Nevýhodou tohoto indexu je, že stav podniku shrne do 

jednoho čísla a tím se ztrácí přehled o problémech podniku, příčinách problémů  

a jejich odstranění. Přesto je index i přes tuto nevýhodu využíván k rychlému zjištění 

finanční situace. [21, s. 112] 

 

2.2.5 Moderní metody měření výkonnosti 

 

Pro nejefektivnější dosažení finanční analýzy možno použít i nejmodernější či 

nejaktuálnější metody finančních analýzy. Jednou z těchto nejaktuálnějších analýz je 

Spider analýza. 

 

Spider Analýza 

Tato analýza využívá paralelní ukazatelovou soustavu. Tato soustava je zobrazena 

v grafické podobě díky paprskovému grafu. Hlavní nástrojem analýzy je tzv. ,,Spider 

graf“.  Tento graf je velmi přehledný a rychlý a díky tomu lze rychle vyhodnotit situaci 

analyzovaného podniku v řadě ukazatelů vzhledem k odvětvovému průměru či 

konkurenční firmě. Analýza informuje o tom, jak si podnik skutečně vede. Podává 
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informace o tom, zda firma obstojí v konkurenci firem stejného odvětví, či zda jsou 

správné data ve výroční zprávě.  

 

Na následujícím obrázku č. 6 je graficky znázorněna Spider analýza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Spider analýza 

Zdroj: vlastní zpracování dle [33, s. 192] 

 

Graf analýzy se dělí na 4 kvadranty: 

 

1. kvadrant = ukazatele rentability, 

2. kvadrant = ukazatele likvidity, 

3. kvadrant = složení finančních zdrojů, 

4. kvadrant = ukazatele aktivity. [11, s. 35-36] 

 

Kružnice Spider analýzy na výše uvedeném obrázku č. 8 je rozdělena do čtyř kvadrantů. 

V každém kvadrantu jsou 4 ukazatele. Počet ukazatelů celkem se tedy rovná šestnácti. 

Samozřejmě lze zvolit i jiný počet ukazatelů. Lze také znázornit i více společností 

v jednom grafu. 

 

A1 – Rent.vl.kapitálu          B1 – Krytí zdrojů 

A2 – Rentabilita tržeb          B2 – Peněžní likvidita 

A3 – Rent.provoz.činnosti         B3 – Pohotová likvidita 

A4 – Rentabilita aktiv          B4 – Běžná likvidita 

 

 

C1 – Ukazatel zadluženosti       D1 – Podíl stálých aktiv 

C2 – Krytí stálých aktiv         D2 – Obrátka aktiv 

C3 – Doba obratu závazků        D3 – Doba inkasa pohl. 

C4 – Vlastní financování         D4 – Doba obratu zásob 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Praktická část této diplomové práce se zabývá výsledky společnosti Gumotex, a. s. za 

sledované období let 2010 až 2014. Jedná se o sledování výsledků v oblasti ekonomické 

a finanční. Dále se práce zaměřuje na ukazatele strategické, které budou hodnotit jak 

vnější prostředí, tak vnitřní prostředí podniku. V návaznosti na výsledky je pak 

vytvořena návrhová část, jejímž hlavním cílem je identifikovat takové možnosti 

společnosti, které by jí přinesly zlepšení stávající i budoucí finanční situace. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

 

Břeclavská společnost GUMOTEX, a. s. patří k jednomu z nejvýznamnějších 

průmyslových podniků  a jednomu z největších zaměstnavatelů v regionu. Zaměstnává 

kolem 1 200 lidí. Roční obrat společnosti se pohybuje okolo dvou miliard korun. Mezi 

hlavní partnery patří zákazníci z oblasti automobilového průmyslu. Společnost pro tyto 

zákazníky vyrábí hlavové opěrky, sluneční clony, výplně sedadel, palubové desky, 

hlavice pro řadící páky, tlumící díly z EPP či jiné významné díly interiéru vozidel. Mezi 

další významné partnery patří zákazníci z oblasti nábytkářského průmyslu, pro které 

firma vyrábí  nafukovací postelové matrace. Do nedávné doby ještě společnost vyráběla 

tvarované výrobky či pěnové matrace. Dalšími významnými výrobky společnosti jsou 

produkty z gumárenské směsi. Mezi tyto produkty patří nafukovací lodě, rafty, čluny, 

speciální produkty či povrchově upravené textilie.  Mezi speciální produkty společnosti 

patří nafukovací boxy, stany, které spadají do prvků integrovaného záchranného 

systému. Dále je pak ještě možné mezi speciální produkty zařadit nafukovací systémy 

pro přežití v případě havárie. [35] 

 

Společnost Gumotex, a. s. se řadí mezi padesát největších českých exportérů. Podíl 

exportu udržuje na vysoké úrovni. Export tvoří více než 60 % celkového obratu 

společnosti. Produkce je exportována na zahraniční trhy do více jak 28 zemí světa. 

Největšími exportními teritorii jsou USA či státy Evropské unie. Dále se pak s výrobky 

společnosti lze setkat v Austrálii, Chile, Kanadě, Japonsku a i jiných zemí jihovýchodní 
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Asie. Společnost je vlastněna finanční skupinou Expandia a je členěna do samostatných 

odštěpných závodů. Mimo výrobu v areálu v Břeclavi se část produkce vyrábí 

v odštěpném závodu TANEX, PLASTY v Jaroměři v Královéhradeckém kraji. Kromě 

toho má společnost i obchodní podíly v různých obchodních či výrobních společnostech 

jak v České republice tak na Slovensku.  

 

Jsou to [35]: 

 ZPV Rožnov, s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 

 GUMOTEX LOŽNICE, s. r. o. se sídlem v Břeclavi, 

 Gumotex Automotive, s. r. o,. se sídlem v Mostě, 

 Rondon Plastics s. r. o. se sídlem na Myjavě, 

 MSK Břeclav, s. r. o. se sídlem v Břeclavi. 

 

Společnost Gumotex, a. s. v roce 2014 prodala dceřinou společnosti GUMOTEX 

MATRACE, s. r. o. polskému koncernu Organika Group. V současné době se 

společnost jmenuje Moravia Comfort a stále sídlí v areálu v Břeclavi. Společnost se 

tedy i nadále řadí mezi největší výrobce matrací v České republice. 

 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

 

Identifikační údaje 

Obchodní firma:   GUMOTEX, akciová společnost 

Datum založení:  18.3.1991 

Datum zápisu:   21.3.1991 

Sídlo:    Břeclav, Mládežnická 3a, č. p. 3062, PSČ 690 75  

IČO:    163 55 407 

Právní forma:   akciová společnost 

Základní kapitál:  155 708 800,- Kč (splaceno 100 %) 

Akcie:    598 880 ks 

Internetová adresa:  www.gumotex.cz 

Telefon:    519 314 111 

Fax:     519 322 909 

E-mailová adresa:  info@gumotex.cz 
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Předmět podnikání 

 zpracování gumárenské směsi, 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

 výroba nebezpečných chemických látek a přípravků, prodej chemických 

přípravků a chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické či toxické, 

 výroba, instalace, opravy elektrický strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení, 

 truhlářství, podlahářství, 

 oprava karoserií,  

 zámečnictví, nástrojářství, 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 a další. 

 

3.1.2 Historie společnosti 

 

Společnost GUMOTEX a. s, vznikla v roce 1991. Vznikla jako nástupnická společnost 

podniku, který v Břeclavi působil již od roku 1950 a zabýval se výrobou pracovních 

oděvů z opryžovaných textilií. V prvotní řadě se jednalo o odštěpný závod podniku 

Fatra Napajedla. Od roku 1952 potom podnik začal působit pod svým vlastním 

současným jménem GUMOTEX. Název společnosti je odvozen od prvotní technologie 

(,,GUMOvání TEXtilu“). Prvními výrobky byly povrchově upravované pogumované 

materiály. Postupně se k nim přidaly: výroba lehátek, lodí a člunů. Podnik také vyráběl 

dětské hračky. V tomto období se v podniku rozšířila i výroba výrobků určených pro 

automobilový průmysl. V šedesátých  a sedmdesátých letech došlo k rozvoji 

společnosti, byla zavedena technologie výroby lehčených polyuretanů. V této době 

vznikla i ochranná známka MOLITAN® pojící se s výrobou blokového polyuretanu. 

Právě blokový polyuretan proslavil podnik GUMOTEX, a. s. Postupem času se 

v podniku mnohé modernizovalo a rozšiřovalo.  

 

Roku 1989 byl GUMOTEX přetransformován na akciovou společnost, která byla 

privatizována. Ztráta monopolního postavení na domácím trhu se společnosti dotkla 

v devadesátých letech. Vzhledem k velmi silné konkurenci ukončila společnost výrobu 
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dětských hraček a lehátek. Především se společnost začala zaměřovat na modernizování 

výrobních programů pro automobilový průmysl, který začal být pro společnost  klíčový. 

Mimo výrobky pro automobilový průmysl, společnost začala vyrábět postelové 

nafukovací matrace. Ke změnám došlo i v oblasti technologií a materiálu ve výrobě 

člunů a raftů. Společnost začala vyrábět výrobky pro záchranný systém, což jsou již 

výše zmiňované nafukovací stany či dekontaminační sprchy. K prodeji divize na výrobu 

polyuretanových hmot včetně dceřiných společností došlo v roce 2007. Zbylou část 

pojící se s výrobou matrací, prodala společnost v roce 2014. [35] 

 

 

3.2 Strategické ukazatele 

 

V rámci strategického řízení se vyhodnocují zejména faktory podnikového okolí. Patří 

sem chování konkurenčních firem a dodavatelů, potřeby zákazníků, legislativní 

překážky atd. V této práci bude použita analýza Slepte, Porterův model a SWOT 

analýza. Všechny tyto analýzy budou řešeny převážně pro dokreslení celkové situace 

podniku.  

 

3.2.1 Slepte analýza 

 

Tato analýza zkoumá vnější prostředí podniku. Skládá se z šesti faktorů, které budou 

následně popsány.  

 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory se řadí demografické faktory, životní styl a úroveň, postoje 

obyvatelstva, kvalifikační struktura. Velký vliv na poptávku po výrobcích má životní 

styl a kupní síla obyvatelstva. Poptávka v důsledku toho bude mít vzrůstající nebo 

klesající tendenci.  

 

Společnost Gumotex a. s. se pohybuje převážně na trhu tzv. business to business. 

Znamená to, že převážná část produktového portfolia neobsahuje konečné spotřebitele. 

Těmito sociálními faktory se především myslí pracovní síla, která v podniku působí. 
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Většina zaměstnanců společnosti má střední vzdělání zaměřené technickým směrem. 

Velmi výhodná pro přijímání nových pracovníků je skutečnost, že se v Břeclavi nachází 

Střední průmyslová škola E. Beneše a odborné učiliště. Tento vzdělávací institut nabízí 

například vzdělání v oblasti konstruování s podporou PC či strojírenské obory se 

zaměřením na údržbu a provoz vozidel. Jelikož je podnik zaměřen i chemickým 

směrem, spolupracuje s brněnskou Střední průmyslovou školou chemickou. Velkým 

zdrojem vysokoškolských absolventů na pozici pracovníků je chemická fakulta VUT 

v Brně.  

 

Spádová oblast rovněž souvisí s mobilitou zaměstnanců. Obyvatele Jihomoravského 

kraje patří k nejméně ochotným z hlediska dojíždění do zaměstnání. Asi jedna třetina 

zaměstnanců společnosti je ochotna do práce dojíždět nanejvýš 60 minut.  

 

Ekonomické faktory 

Vývoj HDP patří k nejvýznamnějším ekonomickým faktorům. Informuje o pozici dané 

ekonomiky. Následující tabulka č. 4 znázorňuje vývoj HDP pro Českou republiku. 

Když se hodnoty porovnají například se zeměmi s vyspělými ekonomikami, kde se 

hodnoty pohybují v průměru okolo 2,5 % či světového průměru okolo 4,5 %, lze zjistit, 

že česká ekonomika vůbec nedosahovala příznivých výsledků. Možno však konstatovat, 

že v roce 2010 a 2011 došlo k oživení ekonomiky, hodnoty se pohybovaly v kladných 

intervalech. V roce 2012 však došlo opět k propadu, který se rozšířil i do roku 2013. 

V těchto letech dosahovala ekonomika v ČR záporných hodnot.  V roce 2014 došlo díky 

rostoucí domácí poptávce k pozitivnímu vývoji, který se v roce 2015 ještě zdvojnásobil. 

Ministerstvo finanční ČR předikuje i na následující dva roky pozitivní vývoj.  

  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČR -4,1 % 2,2 % 1,7 % -1,2 % -0,9 % 2,0 % 4,7 % 

Tabulka č. 4: Vývoj HDP v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování dle [36] 

 

Následující tabulka č. 8 zachycuje vývoj kurzu české koruny k euru a vývoj kurzu české 

koruny k dolaru. Česká národní banka v listopadu roku 2013 provedla měnovou 

intervenci. Cílem bylo zamezit deflaci. Měnový kurz tedy výrazně ovlivnila tato 
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devalvace. Cílem České národní banky bylo posunout kurz k 27 Kč za euro. Pro 

exportující podniky je vývoj velmi výhodný, jelikož se jejich výrobky v zahraničí 

zlevňují. Oproti tomu však dochází ke zdražování vstupů, které podniky v zahraničí 

nakupují. Proti kurzovým rizikům se společnost Gumotex a. s. zajišťuje tzv. hedgingem 

(zajištění, způsoby ochrany investice před riziky ztrát). Proto se ve společnosti změny 

kurzu projeví až s určitým časovým odstupem.  

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoj kurzu CZK/EUR 24,44 25,29 24,58 25,14 25,97 27,53 27,28 

Vývoj kurzu CZK/USD 19,05 19,11 17,68 19,58 19,56 20,75 24,60 

Tabulka č. 8: Vývoj české koruny 

Zdroj: vlastní zpracování dle [36] 

 

S vývojem inflace v České republice úzce souvisí měnová intervence České národní 

banky. Tato banka se v počátku snažila snižováním úrokových sazeb dosáhnout 

inflačních cílů. V důsledku toho pak podniky mohou pro financování svých investic 

získat levnější kapitál. Ke splnění inflačních cílů však nedošlo ani po určení nulových 

úrokových sazeb. Kvůli tomu, že hrozila deflace, tak Česká národní banka přistoupila 

k intervenci. V následující tabulce č. 7 je možné vidět procentní změnu průměrné 

cenové hladiny, tedy vývoj inflace v jednotlivých letech. V roce 2014 došlo k pouze 

velmi mírnému nárůstu inflace o 0,4 % a v roce 2015 pak ještě méně, o 0,3 %. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČR 1 % 1,5 % 1,9 % 3,3 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 

Tabulka č. 7: Vývoj inflace v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování dle [38] 

 

Česká republika a Polsko patří mezi nejatraktivnější země i přes klesající podíl 

zahraničních investic v regionu střední a východní Evropy. Proto společnost Gumotex 

směřuje největší objem investic do automobilového průmyslu. 

  

Dalším významným ekonomickým faktorem je míra nezaměstnanosti. Vývoj průměrné 

míry nezaměstnanosti v ČR v jednotlivých letech lze vidět v následující tabulce  
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č. 5. V roce 2010 dosahovala míra nezaměstnanosti 7 %, kdy na ni dopadala probíhající 

hospodářská krize. V důsledku slabého oživení ekonomiky pak v roce 2011 a 2012 

došlo k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti. V roce 2013 počet uchazečů o práci 

vzrostl. V tomto roce došlo také ke změně metodiky ve výpočtu míry nezaměstnanosti. 

Ukazatel míry registrované nezaměstnanosti byl nahrazen ukazatelem Podíl 

nezaměstnaných osob. V roce 2014 se míra nezaměstnanosti udržela v ročním průměru 

na stejné procentní hodnotě jako v roce 2013. V roce 2015 pak došlo k výraznému 

poklesu nezaměstnanosti hlavně v důsledku překonání krize a skutečnosti, že se 

podnikům začalo výrazně dařit.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČR 6,1 % 7,0 % 6,7 % 6,8 % 7,7 % 7,7 % 6,6 % 

Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování dle [37] 

 

 

V tabulce č. 6 je možné vidět vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Podle 

statistik Ministerstva práce a sociálních věcí patří Jihomoravský kraj k jednomu z krajů 

z nejvyšší nezaměstnaností ve srovnání s jinými kraji v České republice. Jak je možné 

vidět, stejně jako se vyvíjela míra nezaměstnanosti v ČR, tak i v Jihomoravském kraji 

byla nezaměstnanost v roce 2010, 2013 a 2014 nejvyšší. Při vysoké nezaměstnanosti se 

výdaje spotřebitelů, kteří je pečlivě zvažují, odráží ve stagnaci poptávky. Na konci roku 

2015 tvořili nejpočetnější skupinu uchazečů o zaměstnání uchazeči se středním 

odborným vzděláním s výučním listem a základním vzděláním a lidé v rozmezí  

55 - 59 let.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jihomoravský kraj 6,7 % 7,8 % 7,5 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,2 % 

Tabulka č. 6: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

Zdroj: vlastní zpracování dle [37] 

 

Politické a legislativní faktory 

Institucionální a politická stabilita daného regionu je pro společnost Gumotex důležitá, 

jelikož se jedná o právnickou osobu sídlící v České republice. Česká republika se 

momentálně řadí mezi země, jejichž investiční známky dle ratingových agentur dosahují 
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úrovně A+ (Fitch), A1 (Moody’s) či AA- (Standart & Poor’s). Tato informace je 

důležitá pro potencionální investory, kteří díky tomu vědí, že je v tomto prostředí velmi 

nízké kreditní riziko. [39]  

 

V lednu roku 2014 byl jmenován premiérem České republiky Bohuslav Sobotka. 

Sestavil vládu tvořenou zástupci ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Této vládě byla dne 

18.2.2014 Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra. Dle koaliční smlouvy patří mimo 

jiné ve vztahu k průmyslu mezi vládní přednosti  podpora výzkumu a vývoje, snižování 

energetické náročnosti pří výrobě, podpora exportu, výuka v technických oborech či 

vývoj v soukromých firmách. [40] 

 

Vláda přijímá nové legislativní normy, mezinárodní smlouvy, vyhlášky aj., čímž se 

snaží vytvořit vhodné prostředí pro podnikání.  

 

V roce 2010 došlo ke změně sazby daně z příjmu právnických osob. Sazba byla snížena 

na 19 % z původních 20 %. Vláda zvažuje zavedení sektorové daně pro některé 

regulované odvětví. Toto by se určitě dotklo odvětví bankovnictví či energetiky, ale 

společnosti Gumotex by se tato skutečnost přímo netýkala. V důsledku toho by však ale 

mohlo dojít ke zvýšení doprovodných poplatků a úrokové sazby pro koncové uživatele. 

Společnosti Gumotex, konkrétně výrobků, se týká daň z přidané hodnoty, která byla 

naposledy upravena v roce 2013  a to tak, že byla zvýšena z 20 % na 21 %.  

 

Podnikání je upraveno legislativně, zákoníkem práce, obchodním zákoníkem a zákonem 

o dani z příjmu. Pro společnost je výraznou změnou zavedení nového občanského 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), jelikož tento zákoník upravuje také oblasti 

obchodního závazkového práva a zákon o obchodních korporacích, jež upravuje 

fungování družstev a obchodních společností. V akciové společnosti Gumotex dále 

dochází ke změně v úpravě vnitřních orgánů. Důležitá je i legislativa, která se pojí 

s ochranou životního prostředí (zákon č. 17/1992 Sb.), vzhledem k druhu a charakteru 

výroby.   

 

 



 

55  

Technologické faktory 

V rámci technologických faktorů se jeví pro společnost jako důležité operační programy 

financované z Evropských strukturální a investičních fondů v programovacím období 

2014 – 2020. 

 

Usnesením vlády ze dne 14.7.2014 byl schválen program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Tento program je pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Cílem tohoto programu je dosažení udržitelné a konkurence schopné ekonomiky. Tato 

ekonomika by měla být založena na znalostech a inovacích. Důraz je kladen především 

na využití technologií s vyššími energetickými účinnostmi a posuzování podniků 

směřující k technologické hranici v daném oboru.  

 

Program Výzkum, vývoj a vzdělání je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy. Tento program má klást důraz na propojení trhu práce se vzděláním  

a výzkumem. Program chce posunout Českou republiku k ekonomice, která je založena 

na motivované, kreativní a vzdělané pracovní síle.  

 

Ve společnosti Gumotex dochází v posledních letech k různým inovacím, především 

v oblasti výroby. Společnost se snaží více automatizovat, snižovat energetickou 

náročnost. Postupně dochází díky inovacím k zastarávání zařízení a strojů. Společnost 

se s tímto snaží vyrovnat tak, že pořizuje nové stroje, moderní. Využívá také nové 

materiály, např. termoplasty s odlišnými vlastnostmi, které souvisí s trvanlivostí  

a zpracováním s ohledem na možné deformace.   

 

3.2.2 Porterova analýza 

 

Tuto analýzu využíváme v rámci hledání nejvhodnějšího postavení firmy. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Současný trh je složen z několika převážně zahraničních dominantních podniků. 

Konkurenci brání pro vstup do odvětví výrazné překážky, které spočívají ve velkých 

fixních nákladech, se kterými se pojí úspora z rozsahu a vysoké počáteční kapitálové 
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investice. Velmi důležitá je pro společnost důvěra a její dobré jméno. Jelikož se jedná  

o několikastupňovou výrobu, kde se pracuje s různými chemickými látkami, je důležitá 

častá kontrola vstupního materiálu a polotovarů. Tato kontrola spočívá v případném 

časném odhalení výskytu zakázaných látek. Know-how společnosti tvoří znalosti všech 

stránek výroby a ohled na chování použitých surovin.  

 

Většina významných zákazníků pochází z automobilového průmyslu. Společnost musí 

velmi dbát jednak na kvalitu výrobků, tak i na včasné dodání výrobků, jelikož 

automobilky většinou využívají metodu Just-in-time, čímž kladou vysoké nároky na své 

dodavatele. Jestliže společnost není schopna splnit včas zadané objednávky, potom 

musí zastavit výrobní linky, což souvisí s obrovským nárůstem nákladů. Všechny 

dodávané výrobky a díly musí splňovat složité technické normy, aby byla zaručena 

kvalita celého systému.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů se jeví jako reálná pro trh člunů či nafukovacích 

matrací. Ovšem v tomto oboru je trh už velmi nasycen. Je možné tedy očekávat, že by 

na trh mohly vstoupit zahraniční společnosti, které by ovšem nabízely méně kvalitní 

výrobky související s nižší cenovou kategorií.  

 

Velkou výhodou společnosti Gumotex je dlouholetá tradice na domácím  trhu, dobré 

jméno i kvalita či rozmanitá výroba. Z tohoto důvody budou mít nové společnosti 

obtížné podmínky k získání stejného postavení na trhu jako má společnost Gumotex. 

Předpoklad vstupu nového konkurenta na trh se stejnou působností jako má společnost 

Gumotex se nepředpokládá. Spíše je pravděpodobná nová konkurence v nějakém 

konkrétném sektoru.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Největšími dodavateli společnosti jsou dodavatelé z chemického průmyslu. Vyznaným 

dodavatelem je společnost Synthos Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, 

Tato společnost dodává syntetický kaučuk, což je velmi významná surovina pro 

společnost Gumotex. Podíl dodávaného kaučuku je asi 80 %. Díky databázi ICIS, v níž 

jsou obsaženy rámcové ceny v chemickém průmyslu, jsou čerpány potřebné informace 
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o cenách syntetického kaučuku. Další významnou surovinou je přírodní kaučuk, který 

dodává společnost Stema, s. r. o. sídlící v Otrokovicích. Dodávky se konají třikrát do 

roka a jsou uskutečňovány na základě e-aukcí. Dále jsou potřebné lepidla a aktivátory 

lepidel, které dodává brněnská společnost Sika CZ s. r. o. Od zahraničních společností 

jsou pak odebírány ventily na čluny a některé další komponenty.  

 

Společnost Gumotex má několik dodavatelů, kteří dodávají klíčové vstupy. Mezi těmito 

dodavateli si vybírá v rámci e-aukcí. Hlavním kritériem pro společnost je poměr výkonu 

a ceny. Díky tomu tak síla dodavatelů nevybočuje ze standardní úrovně. 

 

Vyjednávací síla kupujících 

Velmi silné postavení mají automobilky, které hlídají a požadují splnění přísných 

norem. Jednou z norem používaných v automobilovém průmyslu je ISO/TS 16949. 

Dále automobilky požadují spolehlivost a pružnost dodávek, elektronickou komunikaci 

v oborových standardech, a pro včasné odhalení problémů pak kontrolu kvality 

dodávaných dílů. Vyznanými odběrateli mezi automobilkami jsou BMW, Volkswagen 

či Škoda Auto. Společnost Škoda Auto se dokonce zařadila v roce 2014 mezi firmu 

s největšími tržbami a podílem na trhu přes 30 %. Dále například společnosti ISRI 

dodává společnost Gumotex sedáky a společnosti Grammer hlavové opěrky. Divize 

automobilového průmyslu společnosti Gumotex tvoří asi ½ celkových tržeb společnosti. 

Roční obrat automobilové divize dělá v rámci skupiny Gumotex zhruba 1,8 mil. Kč.   

 

V odvětví nafukovacích matrací soustředí společnost výrobu především pro americkou 

společnost Select Comfort Corporation, se kterou má uzavřenou smlouvu. Tato 

americká společnost patří k významným prodejcům postelí. Díky tomu, že má 

společnost Gumotex s touto americkou společností uzavřenou výhradní smlouvu, 

odpadají jí náklady na marketing a odbyt. Tyto náklady jsou na americkém trhu velmi 

vysoké. Splatnost se společností Select Comfort Corporation je dána na 70 dní. 

Dodávky jsou uskutečňovány dle objednaného množství, většinou v pravidelných 

týdenních dodávkách. Společnost Select Comfort Corporation odebírá asi 65 % matrací 

od společnosti Gumotex.  
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Výroba gumárenských směsí se ve společnosti uskutečňuje většinou na objednávku, 

jelikož tato výroba patří k méně rentabilním. Jedná se totiž o základní výrobu, kde 

náklady tvoří nákup surovin. Cena těchto surovin se odvozuje od cen na komoditním 

trhu, která je odběratelům známa. 

 

Společnost se ve veřejném sektoru účastní vypisovaných speciálních tendrů. Vyrábí 

výrobky, které spadají do záchranného systému, ochranný textil, čluny.  Tyto zakázky 

jsou převážně pro Armádu České republiky. I přes dobré reference a zvýšení kvality 

těchto výrobků je stále považováno za stěžejní kritérium cena. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

Hrozbu představuje nabízení podobných výrobků vyráběných z odlišných materiálů. 

Kromě vulkanizace kaučuku, kterým se vyrábí pryže, společnost používá i materiály 

jako jsou termoplasty, které mají odlišné vlastnosti. Tyto vlastnosti se vyznačují tím, že 

při vyšších teplotách jsou termoplasty tvarovatelné a plastické. Díky tomu je možné 

zpracovávat opakovaně. Pryže opakovaně zpracovávat nelze. V poslední době 

společnost začíná využívat termoplastický eleastomer, který je kombinací obou výše 

zmíněných. Je možné ho zpracovávat bez vulkanizace jako termoplast a vlastnosti má 

podobné jako pryže.  

 

V oblasti kvalitních nafukovacích matrací můžeme za substitut označit klasické pěnové 

matrace. Substituční výrobky ve velké množství existují i v oblasti člunů, lodí či raftů.  

 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Výrobky vyráběné pro automobilový průmysl jsou převážně vyvíjeny společně 

s automobilkami. Mezi odběrateli tak existují převážně dlouhodobé vztahy. Výrobky 

ovšem musí splňovat přísné, technické, náročné normy. Za největšího konkurenta 

v tomto odvětví můžeme považovat společnost LUKOV Plast s. r. o. se sídlem 

v Českém Dubě. Tato společnost byla ovšem založena jako rodinná firma a tudíž 

zdaleka není tak velkou a tak známou firmou jako společnost Gumotex. Z hlediska 

počtu zaměstnanců zaměstnává Gumotex dokonce 5 krát více lidí než společnost 

LUKOV Plast.  
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V oblasti výroby matrací je situace komplikovanější. Nafukovací matrace jsou 

dodávány převážně na americký trh v návaznosti na výhradnou smlouvu s dodavatelem. 

Na českém trhu působí společnosti, které nabízejí nafukovací matrace v nižších 

cenových kategoriích. Většinou se jedná o matrace k příležitostnému přespání. Tyto 

výrobky zastupuje například společnost Intex. Na trhu s klasickými matracemi je 

naopak konkurence velmi vysoká. V roce 2014 prodala společnost Gumotex svou 

dceřinou společnost zabývající se výrobou klasických matrací. Mezi konkurenty v této 

oblasti patří společnost Studio Moderna, s. r. o. a její matrace značky Dormeo, dále 

přerovská společnost Dřevočal, s. r. o., Rubena, Purtex či značka matrace Tropico od 

společnosti Hilding Anders Česká republika, a. s. 

 

V oblasti gumárenských směsí není konkurence příliš vysoká, jelikož vstupu do odvětví 

brání značné bariéry jako jsou unikátní know-how či kapitálová náročnost. Za hlavní 

konkurenty považujeme GMP uni, s. r.o. , Rubena, a. s., Gumárny Zubří, a. s. nebo 

Hexpol Compounding s. r. o. 

 

V oblasti lodí, člunů a raftů je velmi vysoká konkurence. Konkurenti jsou převážně 

zahraniční firmy, Bestway, Intex, Sevylor. Rakouská společnost GRABNER vyrábí 

taktéž velmi kvalitní nafukovací lodě. V dalších okrajových výrobcích společnosti se 

konkurence liší v návaznosti na unikátní vlastnosti. Na domácím trhu společnost 

Gumotex žádného výrazného konkurenta nemá. Podíl společnosti na domácím trhu 

v odvětví výroby lodí a raftů je asi 60 %. 

 

Jelikož má společnost Gumotex velmi diferenciovanou výrobu, každá skupina výrobků 

či produktů je odlišně finančně náročná na technologii a na znalosti. Z důvodu, že jsou 

některé výrobky hodně specifické, je velmi rozdílná konkurenční síla u každé skupiny.  

 

3.2.3 Analýza vnitřního prostředí  

 

V této části práce budou identifikovány zdroje podniku a produktové portfolio. Budou 

popsány hmotné zdroje, nehmotné zdroje, lidské zdroje a složení produktového 

portfolia společnosti Gumotex a. s. 
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Hmotné zdroje podniku 

V rozsáhlém areálu společnosti Gumotex působila nejdříve od roku 1872 rafinerie cukru 

až do hospodářské krize roku 1929. Až v roce 1949 byl areál společnosti obnoven  

a převeden do vlastnictví Československých závodů kožedělných a gumárenských. Ve 

velké blízkosti areálu se nachází významný železniční uzel Břeclav. Okolo 30 % 

železniční nákladní dopravy zde projíždí v rámci importu či exportu. Areál společnosti 

je na železniční uzel napojen vlečkou. Významná je také dálnice D2, která se nachází 

taktéž v těsné blízkosti města Břeclav.  

 

Ve společnosti dochází od roku 2008 k postupnému modernizování, opravování či 

rekonstruování budov. Především se jedná o zateplování a výměnu oken z důvodu 

snížení energetických a tepelných ztrát. Nejprve byly zatepleny administrativní budovy, 

kde byly opraveny i podlahy, osvětlení či elektrorozvody. Výrobní budovy již některé 

také byly zrekonstruovány, další ještě rekonstrukce čeká. V areálu společnosti sídlí ještě 

další podniky, které své nevyužívané prostory pronajímají.  

 

Technologie patří bezesporu k nejvýznamnějším zdrojům společnosti. Odštěpný 

závod 2 vyrábí pomocí automatizovaných výrobních linek, které mají různé formy. 

Díky pozicovému montážnímu karuselu je umožněno spojovat několik po sobě jdoucích 

operací či vypěňování stroje. Tyto automatizované výrobní linky se nachází  

i v odštěpném závodě 5. Odštěpný závod 3 pracuje pomocí potěrových a nánosových 

linek, vulkanické pece, hnětacích linek či válcovny. Jelikož je pořizovací cena 

uvedených strojů v řádech i stovek milionů, jejich obnova se dělá postupně.  

 

Nehmotné zdroje podniku 

Mezi tyto zdroje patří především získané certifikáty svědčící o velmi vysoké kvalitě 

vyráběných výrobků či dodávaných dílů. Každé tři roky dochází k obnově certifikace 

procesů, jelikož je to vyžadováno pro realizování dodavatelských vztahů v rámci 

daných odvětví. Společnost je certifikována podle norem kvality ISO 9001, ISO/TS 

16946 (uplatňována především v automobilovém průmyslu) a ISO 14001 (potvrzuje 

zavedení a uplatňování systémů enviromentálního řízení. 
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Kromě dobrého jména společnosti patří mezi důležité nehmotné zdroje know-how. Toto 

know-how zahrnuje bohaté zkušenosti s chováním použitých materiálů a unikátní 

postupy ve výrobě.  

 

Lidské zdroje 

Společnost se dělí na tři odštěpné závody, a to OZ 2 Autopříslušenství, OZ 3 Pryže  

a Plasty a OZ 5 Tanex Plasty. Ještě se ve společnosti nachází obslužný odštěpný závod 

OZ 6 Servis, který zajišťuje opravné či servisní služby ostatním odštěpným závodům. 

Jednotlivé odštěpné závody nemají samostatnou právní subjektivitu, ale mají právo 

samostatného rozhodování o svých činnostech. Ve společnosti je zřízen i personální  

a ekonomický úsek. Společnost je řízena jako celek úsekem generálního ředitele. Do 

září roku 2012 byl generálním ředitelem společnosti Ing. Jiří Kalužík. Od září roku 

2012 do 20.1.2014 Ing. Patrik Vančík. Od roku 2014 zatím není pozice generálního 

ředitele ve společnosti obsazena. Bývalý generální ředitel Ing. Jiří Kalužík se do 

společnosti po více jak dvou letech vrátil a v současné době řídí společnost z pozice 

předsedy představenstva. K odchodu generálního ředitele Ing. Patrika Vančíka došlo 

v souvislosti s určitou personální krizí. Současně odešli z klíčových pozic i někteří 

významní manažeři. 

 

S dopady ekonomické krize a vyčlenění divize matrací se pojí kolísání zaměstnanců ve 

společnosti. V roce 2013 pracovalo ve společnosti nejméně lidí za celé sledované 

období, a to 1 050 lidí. Ve společnosti je zaměstnáno nejvíce lidí se středním odborným 

vzděláním, a to až 50 %. Ke každoročnímu poklesu dochází u zaměstnanců se 

vzděláním základním. Společnost zaměstnává více mužů jak žen. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 1 183 1 253 1 201 1 050 1 062 

Základní vzdělání 19,9 % 19,0 % 19,1 % 17,7 % 16,9 % 

Střední odborné vzdělání (vyučen) 48,4 % 50,0 % 50,2 % 50,8 % 50,6 % 

Střední vzdělání s maturitou 24,4 % 23,7 % 23,2 % 23,7 % 23,9 % 

Vysokoškolské vzdělání 7,3 % 7,3 % 7,5 % 7,8 % 8,6 % 

Tabulka č. 31: Struktura zaměstnanců společnosti Gumotex, a. s.v letech 2010 - 2014  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 



 

62  

Produktové portfolio 

Produktové portfolio společnosti je rozsáhlé. Vzhledem k tomu, že tržby v roce 2014 

tvořili téměř 2,2 miliardy Kč, komponenty pro automobilový průmysl a výroba 

nafukovacích matrací tvoří výrazný podíl na těchto tržbách. Dále společnost vyrábí 

lodě, gumárenské směsi. Nejmenší část výroby tvoří povrchově upravované materiály  

a postupně se rozšiřující výroba výrobků pro záchranné systémy. Na následujícím grafu 

č. 7 je možné vidět strukturu portfolia společnosti Gumotex a. s. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Struktura portfolia společnosti Gumotex a. s.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dat společnosti Gumotex, a. s. 
 

 

 

Na následujícím grafu č. 6 je možné vidět strukturu portfolia společnosti Gumotex a. s. 

podle tržeb v roce 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Struktura portfolia společnosti Gumotex a. s. podle tržeb v roce 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dat společnosti Gumotex, a. s. 
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 Autopříslušenství 

V dodávkách komponentů pro automobilový průmysl patří společnost mezi dvacet 

největších dodavatelů. Na vývoji daného odvětví je společnost velmi závislá, protože 

více jak 50 % svých tržeb má právě díky výrobě autopříslušenství. Toto odvětví tedy 

můžeme pro společnost označit jako klíčové. Společnost Gumotex i v dceřiných 

společnost investovala do tohoto odvětví. 

 

 Nafukovací matrace 

Jak již bylo výše zmíněno, nafukovací matrace jsou především vyráběny pro americkou 

společnost Select Comfort. Daná společnost se řadí mezi šest nejvýznamnějších 

společností. Se společností Select Comfort má společnost Gumotex uzavřenou výhradní 

smlouvu. Na základě této smlouvy nelze realizovat dodávky nafukovacích matrací 

konkurenčním společnostem. Z důvodu změny marketingové komunikace z lokální na 

celosvětovou ve společnosti Select Comfort v roce 2013, vlivem špatného 

manažerského rozhodnutí , došlo k výraznému poklesu prodeje, což mělo na společnost 

Gumotex negativní vliv. Růst v tomto odvětví lze označit za potencionálně nejslabší. 

 

 Gumárenské směsi 

Toto odvětví tvoří převážně polotovary určené pro další zpracování ve společnosti či 

dceřiných společnostech. Tato výroba je pro společnost nejméně rentabilní. Je možné 

však očekávat malý nárůst tržeb, jelikož nově vznikající podniky, které se zabývají 

výrobou gumárenské směsí, se řadí mezi podniky malé a nemohou si z hlediska financí 

dovolit náročnou technologii na zpracování gumárenských směsí.  

 

 Lodě 

Až 60 % podílu lodí na domácím trhu tvoří lodě vyrobené břeclavskou společností 

Gumotex. Tyto výrobky jsou sice ve vyšších cenových kategoriích, ale za to jsou velice 

kvalitní. Díky kvalitě se s těmito výrobky lze setkat na trzích v různých koutech světa, 

např. Austrálii, Novém Zélandu, USA, západní Evropě atd.  
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 Záchranné systémy 

Toto odvětví se velmi rychle rozšiřuje. Společnost tyto výrobky vyrábí teprve od roku 

2008. Dříve se jednalo pouze o výrobu na zakázku. Neustále se rozšiřuje produktové 

portfolio těchto výrobků a v současné době toto portfolio zahrnuje výrobu 

dekontaminačních sprch a bazénů, záchranných člunů, nafukovacích záchranných stanů, 

seskokových matrací, protipovodňových zábran, protichemických obleků a záchranných 

ostrůvků. Rozšiřování a vývoj tohoto odvětví je závislý na veřejném sektoru a jejich 

výši investic příslušnou organizací.  

 

 Povrchově upravené materiály 

Výroba povrchově upravovaných materiálů je prvotní výrobou společnosti Gumotex  

a společnost podle této výroby nese svůj název. Vzhledem k tomu, že v ostatních 

výrobkových skupinách dochází k rychlejšímu vývoji, toto odvětví patří v současné 

době ve společnosti k odvětví s nejmenší produkcí a jeho růstový potenciál je nejnižší. 

Produkty z povrchově upravených materiálů jsou rukavice, zástěry, a další ochranné 

pracovní pomůcky.  

 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 

V této kapitole bude popsána struktura aktiva a pasiv. Dále bude provedena horizontální 

a vertikální analýza aktiv a pasiv, kde budou detailně probrána aktiva a pasiva. Dále se 

bude tato kapitola zabývat změnami ve výnosových položkách z hlediska časového 

horizontu. 

 

3.3.1 Aktiva 

 

Následující tabulka č. 9 zobrazuje strukturu aktiv v letech 2010 – 2014. Aktiva říkají, co 

podnik vlastní, bez toho, kde se tyto zdroje vzaly.  
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2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 1 174 052 1 457 995 1 390 889 1 560 619 1 829 228 

Dlouhodobý majetek 592 074 790 923 805 889 883 092 1 052 952 

DNM 39 813 39 795 34 478 26 996 20 511 

DHM 451 629 465 102 462 186 548 729 678 096 

DFM 100 632 286 026 309 225 307 367 354 345 

Oběžná aktiva 573 711 657 900 577 291 661 027 751 757 

Zásoby  224 911 242 365 219 022 224 302 274 886 

Dlouhodobé pohledávky 1 304 266 5 246 462  226 

Krátkodobé pohledávky 307 072 400 950 308 858 345 999 419 982 

KFM 40 424 14 319 44 166 90 264  56 663 

Ostatní aktiva 8 267 9 172 7 709 16 500 24 519 

Tabulka č. 9: Struktura aktiv v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

Položka aktiva celkem se v roce 2012 snížila, jinak se v každém roce zvyšovala. 

K významné změně ve struktuře aktiv došlo v roce 2011 v podílu dlouhodobého 

finančního majetku. Společnost si začala utvářet zákonný rezervní fond na vlastní akcie 

z nerozděleného zisku. Až třetinu podílu na dlouhodobém majetku má ve společnosti 

dlouhodobý hmotný majetek. Je to dáno tím, že se jedná o výrobní podnik, který vlastní 

velké množství strojů na výrobu. Dlouhodobý nehmotný majetek se v průběhu 

sledovaného období nijak zásadně nezměnil.  

 

Položka oběžná aktiva se vyvíjela různorodě. V jednom roce se zmenšila, pak se zase 

zvětšila. Na vývoj zásob měly vliv položky: materiál, nedokončená výroba  

a polotovary, výrobky, zboží, a poskytnuté zálohy na zásoby. Všechny tyto zmíněné 

položky se vyvíjely taktéž různorodě, ale v žádné položce nedošlo během sledovaného 

období k významné změně. Dlouhodobé pohledávky tvoří ve společnosti velmi 

zanedbatelný podíl. U krátkodobého finančního majetku došlo v roce 2013 k výraznému 

navýšení, což lze přikládat tomu, že se společnosti lépe dařilo inkasovat své krátkodobé 

pohledávky od zákazníků. 
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Z následujícího grafu č. 1 je možné vidět vývoj dlouhodobého majetku oproti oběžným 

aktivům. V každém roce sledovaného období převyšoval dlouhodobý majetek oběžná 

aktiva. V roce 2014 došlo k největšímu převýšení a to o téměř 300 000 000 Kč. V tomto 

roce se výrazně zvýšila položka samostatných movitých věcí, jelikož byly nakoupeny 

do výroby nové stroje. Také k tomu přispěl dlouhodobý finanční majetek, který se rok 

od roku zvyšoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Struktura dlouhodobého majetku a oběžných aktiv v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 

 

3.3.2 Pasiva 

 

Struktura pasiv vypovídá z jakých zdrojů jsou financována aktiva. Jak je možné vidět 

z tabulky č. 10, v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu položky bankovní úvěry  

a výpomoci. Tento nárůst byl způsobený pořízením dlouhodobého bankovního úvěru 

z důvodů že společnost nakoupila vlastní akcie po tom, co odešla finanční skupina 

Genesis Capital. Položka vlastní kapitál se od roku 2012 zvyšovala. Základní kapitál byl 

sice ve sledovaném období stejný, ale položka rezervní fondy, se výrazně v roce 2011 

zvýšila právě v důsledku vytváření rezervního fondu společností. Výsledek hospodaření 

byl za celé sledované období kladný. Z tabulky lze také sledovat, že cizí zdroje výrazně 

převyšují vlastní kapitál, což vypovídá o tom, že financování společnosti je hlavně 

z cizích zdrojů.  
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2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 1 174 052 1 457 995 1 390 889 1 560 619 1 829 228 

Vlastní kapitál 454 390 449 740 533 996 598 248 662 137 

Základní kapitál 155 709 155 709 155 709 155 709 155 709 

Kapitálové fondy 76 733 42 782 60 781 65 564 71 735 

Rezervní fondy 16 515 211 496 213 449 217 037 219 275 

Hosp. výsl. z min. let 64 315 9 234 27 913 99 458 156 309 

Výsledek hospodaření 141 118 30 519 76 114 60 480 59 109 

Cizí zdroje 713 896 990 281 843 949 948 377 1 138 890 

Rezervy 24 155 6 113 9 894 25 284 4 125 

Dlouhodobé závazky 9 685 26 989 3 699 16 200 37 318 

Krátkodobé závazky 335 056 349 188 278 961 299 259 385 749 

Bank. úvěry a výpomoci 345 000 607 991 551 395 607 634 711 698 

Ostatní pasiva 5 766 17 974 12 944 13 994 28 201 

Tabulka č. 10: Struktura pasiv v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

 

Na následujícím grafu č. 2 lze vidět právě strukturu vlastního kapitálu a cizích zdrojů, 

kde je jednoznačné, že cizí zdroje výrazně převyšují vlastní kapitál. 
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Graf č. 2: Struktura vlastního kapitálu a cizích zdrojů v letech 2010-2014 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
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3.3.3 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza sleduje změny položek v účetních výkazech vždy oproti 

předešlému roku. Horizontální analýza se může sledovat v procentuální výši nebo 

v absolutní výši. Srovnání budou prováděna po řádcích i v procentuálním i v absolutním 

vyjádření.  

 

Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka č. 11 zobrazuje horizontální analýzu aktiv. Jak je možné vidět 

z tabulky, docházelo k nárůstu aktiv téměř ve všech letech, kromě přelomu roku 

2011/2012. V tomto roce došlo k mírnému poklesu. Na tomto poklesu se nejvíce 

podílelo snížení zásob, které ovšem nebylo nijak zásadní. K zásadnímu navýšení došlo  

u položky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013. Společnost v tomto roce 

realizovala investice do strojního zařízení. Například koupila stroj do výroby dílů pro 

autopříslušenství. 

 

  

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Aktiva 

celkem 
283 943 24,2 -67 106 -4,6 169 730 12,2 268 609 17,2 

Dlouhodobý 

majetek 
198 849 33,6 14 966 1,9 77 203 9,6 169 860 19,2 

DNM -18 -0,1 -5 317 -13,4 -7 482 -21,7 -6 485 -24,0 

DHM 13 473 3,0 -2 916 -0,6 86 546 18,7 129 367 23,6 

DFM 185 394 184,2 23 199 8,1 -1 858 -0,6 46 978 15,3 

Oběžná 

aktiva 
84 189 14,7 -80 609 -12,3 83 736 14,5 90 730 13,7 

Zásoby  17 454 7,8 -23 343 -9,6 5 280 2,4 50 564 22,6 

Dlouhodobé 

pohledávky 
-1 038 -79,6 4 980 1 872,2 -4 784 -91,2 -236 -51,1 

Krátkodobé 

pohledávky 
93 878 30,6 -92 092 -23,0 37 141 12,0 73 983 21,4 

KFM -26 105 -64,6 30 027 208,4 46 098 104,4 -33 601 -37,2 

Ostatní 

aktiva 
905 10,9 -1 463 -16,0 8 791 114,0 8 019 48,6 

Tabulka č. 11: Horizontální analýza aktiv v letech 2010 - 2014 (abs. vyjádření v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
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V roce 2011 zaznamenal velký nárůst dlouhodobý finanční majetek. Z nerozděleného 

zisku byl zřízen zákonný rezervní fond na akcie. Z tabulky je možné vidět nárůst 

přelomu roku 2011/2012 o 184,2 %.    

 

V položce oběžná aktiva došlo k poklesu pouze na přelomu roku 2011/2012. Ovšem 

v souhrnu položek oběžných aktiv se nejednalo o žádný zásadní propad. Snad za 

zmínku stojí kolísání dlouhodobých pohledávek, kdy po jejich výrazném snížení došlo 

k velkému nárůstu, a to o 1872,2 %. Tento obrovský nárůst byl především způsoben 

tím, že položka jiné pohledávky byla v roce 2011 nulová. Když tedy v roce 2012 

vznikly nějaké jiné pohledávky, i když to nebyla velmi vysoká částka, byl nárůst tak 

obrovský. Krátkodobé pohledávky zase v roce 2012 výrazně poklesly, jelikož se v roce 

2012 oproti roku 2011 snížila položka stát – daňové pohledávky, která zahrnuje 

pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh.  

U krátkodobého finančního majetku došlo k poklesu v roce 2011, vlivem snížení 

prostředků na účtech v bankách. Ovšem v roce 2012 a 2013 se prostředky v bankách 

opět navýšily. 

 

Horizontální analýza pasiv 

Z tabulky č. 12 lze vidět horizontální analýzu pasiv. Celková pasiva se na přelomu let 

2010/2011 a 2011/2012 vždy snížila, na přelomu dvou následujících let se pak zvýšila. 

U položky základní kapitál se v celém sledovaném období objevuje nula. Znamená to, 

že základní kapitál společnosti byl ve všech letech stejný, a to v částce 155 709 tis. Kč, 

takže se nijak nezvyšoval, ani nesnižoval. Na přelomu roku 2010/2011 společnost 

financovala z vlastního kapitálu, byla využita položka hospodářský výsledek z minulých 

let. Vyrovnala se tak ztráta společnosti z předchozích let, kterou společnosti měla díky 

finanční krizi. Od roku 2011 začala společnost využívat dlouhodobý bankovní úvěr. Jak 

již bylo zmíněno v kapitole 3.3.2 Pasiva, tento nárůst byl způsobený pořízením 

dlouhodobého bankovního úvěru z důvodů, že společnost nakoupila vlastní akcie po 

tom, co odešla finanční skupina Genesis Cupital. 

 

Tato položka měla vliv i na nárůst celkových cizích zdrojů v tomto roce. 

K výraznějšímu nárůstu dlouhodobých závazků došlo v roce 2011 a 2014.  
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

abs.  % abs. % abs. % abs. % 

Pasiva 

celkem 
-283 943 -24,2 -67 106 -4,6 169 730 12,2 268 609 17,2 

Vl. kapitál -4 650 -1,0 84 256 18,7 64 252 12,0 63 889 10,7 

Zákl. kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové 
fondy 

-33 951 -44,4 17 999 42,1 3 783 7,9 6 171 9,4 

Rezerv. fondy 194 981 1 180,6 1 953 0,9 3 588 1,7 2 238 101,0 

Hosp. výsl. 

z min. let 
-55 081 -85,6 18 679 202,3 71 545 256,3 56 851 57,2 

Výsl.  hosp. -110 599 -78,4 45 595 149,4 -15 634 -20,5 -1 371 -2,3 

Cizí zdroje 276 385 38,7 -146 332 -14,8 104 428 12,4 190 513 20,1 

Rezervy -18 042 -74,7 3 781 61,9 15 390 155,5 -21 159 -83,7 

Dlouh. 

závazky 
17 304 178,7 -23 290 -86,3 12 501 338,0 21 118 130,4 

Krátk. 
závazky 

14 132 4,2 -70 227 20,1 20 298 7,3 86 490 28,9 

Bank. úvěry a 

výpomoci 
262 991 76,2 -56 596 -9,3 56 239 10,2 104 064 17,1 

Ost. pasiva 12 208 211,7 -5 030 -28,0 1 050 17,2 14 207 101,5 

Tabulka č. 12: Horizontální analýza pasiv v letech 2010 – 2014 (abs. vyjádření v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 

 

Na přelomu let 2010/2011 a 2011/2012 se snížila celková položka pasiv. Společnost 

v těchto letech výrazně snížila využívání cizích zdrojů, a to ve všech sledovaných 

položkách s výjimkou rezerv. Položka vlastní kapitál se snížila akorát na přelomu roku 

2010/2011, jinak se zvyšovala. Jak lze z tabulky vidět, tak jedna z položek vlastní 

kapitál a cizí zdroje se buď zvýšila nebo snížila. Až v posledních dvou sledovaných 

obdobích došlo k nárůstu i vlastního kapitálu i cizích zdrojů. Společnost totiž výrazně 

navýšila hospodářský výsledek z minulých let, což zapříčinilo nárůst položky vlastní 

kapitál. Zvýšení cizích zdrojů způsobil přírůstek všech položek, zejména pak 

krátkodobých a dlouhodobých závazků.  

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Následující tabulka č. 13 dává přehled o horizontální analýze výkazu zisku a ztrát. Ve 

všech sledovaných letech kromě přelomu roku 2010/2011 došlo k poklesu položky 

tržby za prodej zboží. Oproti tomu položka výkony vzrostla jak na přelomu roku 



 

71  

2010/2011, tak i na přelomu 2013/2014. V prvním sledovaném období se výkony 

zvýšily v souvislosti s tím, že docházelo k částečnému oživení trhu a postupně 

odeznívaly negativní dopady finanční krize. 

 

 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Tržby za 
prodej zboží 

16 121 33,6 -11 048 -17,3 -14 669 -27,7 -1 463 -3,8 

Náklady na 

prodej zboží 
15 773 39,3 -8 656 -15,5 -12 095 -25,6 -515 -1,5 

Obchodní 

marže 
348 4,5 -2 392 -29,9 -2 574 -44,9 -948 -30,0 

Výkony 177 527 9,8 -8 762 -0,4 -239 501 -12,1 475 199 27,4 

Výkon. 
spotřeba 

185 947 15,1 -78 411 -5,5 -192 015 -14,4 375 135 32,7 

Přidaná 

hodnota 
-8 072 -1,4 67 247 11,7 -50 050 -7,8 99 116 16,7 

Osobná 

náklady 
22 292 5,0 -18 118 -3,8 -38 197 -8,4 38 980 9,4 

Daně a 

poplatky 
34 1,6 462 20,8 -994 37,0 980 57,9 

Odpisy 

DHM a 
DNM 

7 074 10,3 10 661 14,0 -29 006 -36,9 8 222 15,1 

Tržby 

z prodeje  

dl. majetku 

-3 080 -13,3 15 936 79,0 -18 274 -50,7 2 633 13,8 

Provozní VH -64 231 -36,3 66 854 179,2 27 597 26,5 20 719 15,7 

Finanční VH -72 578 -106,8 19 712 429,4 -62 736 -414,9 -39 904 -83,8 

VH za účet. 

období 
-110 599 -78,4 45 625 149,5 -15 664 -20,6 -1 371 -2,3 

Tabulka č. 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2010 – 2014 (abs. vyjádření v tis. Kč)  
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 

 

 

K mírnému propadu výkonů došlo v roce 2013, kdy největší zákazník společnost Select 

Comfort vypověděla část svých objednávek.  I přes tuto skutečnost se společnost 

snažila, aby dosáhla plánované úrovně hospodářského výsledku, což se jí téměř 

podařilo. Situaci vyřešila především díky vnitřním úsporným opatřením, které spočívaly 

ve snižování osobních nákladů. V roce 2011 a 2013 došlo k výpadku účetních operací, 
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které se týkají derivátních obchodů a souvisí se zajištěním měnových kurzů. Toto 

výrazně negativně ovlivnilo finanční výsledek hospodaření. 

 

K největšímu poklesu výsledku hospodaření došlo na přelomu 2010/2011 i  přes to, že 

společnost vykazovala nárůst tržeb za prodej zboží i nárůst výkonů. Podepsal se na tom 

jak již zmíněný finanční výsledek hospodaření, tak i nedostatečný provozní výsledek 

hospodaření. V roce 2013 a 2014 došlo také k poklesu výsledku hospodaření, ale už to 

nebyl tak zásadní propad jako v roce 2011, kdy došlo k propadu o téměř  

140 000 tis. Kč.  

 
 

3.3.4 Vertikální analýza 

 

Rozvrhovou položkou při sestavování vertikální analýzy byla zvolena položka 

aktiva/pasiva a výnosy/tržby. Vertikální analýza sleduje, jako mírou se jednotlivé 

položky aktiv, pasiv či výkazu zisku a ztrát podílí na celkové sumě aktiv, pasiv, výnosů 

či tržeb. 

 

Vertikální analýza aktiv 

U vertikální analýzy aktiv byla zvolena rozvrhovou základnou položka aktiva celkem. 

Z následující tabulky č. 14 je možné na první pohled vidět, že dlouhodobý majetek do 

roku 2012 vzrostl, pak se v roce 2013 mírně snížil a v roce 2014 opět vzrostl. Tato 

položka tvoří více jak 50 % celkových aktiv.  

 

Dlouhodobý majetek se skládá z majetku nehmotného, hmotného a finančního. Největší 

podíl z těchto tří vyjmenovaných má ve společnosti dlouhodobý hmotný majetek, který 

zahrnuje především stavby a samostatné movité věci. Společnost Gumotex má několik 

budov a výrobních strojů, jelikož se jedná o výrobní podnik. Proto patří položka 

dlouhodobého hmotného majetku k nejvyšším položkám majetku. Od roku 2011 došlo 

k výraznému nárůstu dlouhodobého finančního majetku, což způsobil již výše 

zmiňovaný zákonný rezervní fond na vlastní akcie z nerozděleného zisku. 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 50,4 54,2 57,9 56,6 57,6 

DNM 3,4 2,7 2,5 1,7 1,1 

DHM 38,4 31,9 33,2 35,2 37,1 

DFM 8,6 19,6 22,2 19,7 19,4 

Oběžná aktiva 48,9 45,2 41,5 42,4 41,1 

Zásoby  19,2 16,7 15,7 14,4 15,0 

Dlouhodobé pohledávky 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Krátkodobé pohledávky 26,2 27,5 22,2 22,2 23,0 

KFM 3,4 1,0 3,2 5,8 3,1 

Ostatní aktiva 0,7 0,6 0,6 1,0 1,3 

Tabulka č. 14: Vertikální analýza aktiv v letech 2010 - 2014 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

Nejvyšší položku oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky, především to jsou 

pohledávky z obchodních vztahů. Všechny položky oběžných aktiv se vyvíjely téměř 

podobně, k žádným zásadním změnám nedošlo. U položky dlouhodobé pohledávky 

můžeme vidět, že v roce 2011, 2013 a 2014 je nula. Neznamená to, že společnost 

v tomto roce neměla žádné dlouhodobé pohledávky. Znamená to, že částka 

dlouhodobých pohledávek společnosti je tak zanedbatelná, že při výpočtu vertikální 

analýzy nám tyto výpočty ukazovaly téměř nulové hodnoty.   

 

Vertikální analýza pasiv 

Rozvrhovou základnou u vertikální analýzy pasiv byla zvolena položka pasiva celkem.  

 

U této analýzy lze z následující tabulky č. 15 konstatovat, že více jak 60 % pasiv tvoří 

cizí zdroje. Financování vlastním kapitálem se v roce 2011 snížilo, v roce 2012 a 2013 

bylo totožné a v roce 2014 se mírně zase zvýšilo. Vliv na tyto změny měla tvorba 

rezervního fondu i výsledek hospodaření. Jak již bylo výše zmíněno, od roku 2011 si 

společnost začala utvářet vyšší rezervní fond, což lze vidět i z tabulky.  
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2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 38,7 30,8 38,4 38,4 36,2 

Základní kapitál 13,3 10,7 11,2 10,0 8,5 

Kapitálové fondy 6,5 2,9 4,4 4,2 4,0 

Rezervní fondy 1,4 14,5 15,3 13,9 12,0 

Hosp. výsl. z min. let 5,5 0,6 2,0 6,4 8,5 

Výsledek hospodaření 12,0 2,1 5,5 3,9 3,2 

Cizí zdroje 60,8 67,9 60,7 60,7 62,3 

Rezervy 2,1 0,4 0,7 1,6 0,2 

Dlouhodobé závazky 0,8 1,9 0,3 1,0 2,0 

Krátkodobé závazky 28,5 23,9 20,1 19,2 21,1 

Bank. úvěry a výpomoci 29,4 41,7 39,6 38,9 39,0 

Ostatní pasiva 0,5 1,3 0,9 0,9 1,5 

Tabulka č. 15: Vertikální analýza pasiv v letech 2010 - 2014 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

Největší položku cizích zdrojů tvoří bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2010 

společnost měla pouze krátkodobé úvěry, ale v roce 2011 si vzala dlouhodobý úvěr  

a tato skutečnost se poté promítla do položky bankovních úvěrů a výpomocí od roku 

2011  až do konce sledovaného období. Za mírným poklesem krátkodobých závazků, 

stojí nárůst bankovních úvěrů 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Položka celkových tržeb byla u vertikální analýzy zisku a ztrát zvolena jako klíčová. 

Největších tržeb dosáhla společnost v roce 2014. Asi 97,4 % z těchto tržeb tvořily tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. Jak lze z následující tabulky č. 16 vidět, v celém 

sledovaném období se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb pohybují nad 

hodnotou 95 %, což jenom potvrzuje, že společnost Gumotex je výrobní podnik Tržby 

za prodej zboží, dlouhodobého majetku a materiálu, jsou oproti tržbám za vlastní 

výrobky, zanedbatelné. 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

v tis. Kč 1 809 971 2 038 180 2 055 959 1 763 360 2 225 912 

Tržby za prodej zboží 2,6 % 3,1 % 2,6 % 2,2 % 1,7 % 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

96,1 % 95,9 % 95,7 % 96,8 % 97,4 % 

Tržby za podej DM a 

materiálu 
1,3 % 1,0 % 1,7 % 1,0 % 0,9 %  

Vynaložené náklady na 
prodej zboží 

2,2 % 2,7 % 2,3 % 2,0 % 1,5 % 

Tabulka č. 16: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

V následující kapitole budou vypočítány a popsány poměrové ukazatele. Jedná se  

o ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti. Ukazatele budou vypočítány za 

sledované období, tedy za od roku 2011 do roku 2014.  

 

3.4.1 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity nás informují o tom, jestli je podnik efektivně schopen hospodařit se 

svými aktivy. Pokud má společnost velké množství aktiv, pak má také zbytečné náklady 

spojené s tímto velkým množstvím aktiv. Pokud však má aktiv málo může přicházet  

o své tržby či zisk.   

 

V následující tabulce č. 17 je možné vidět vybrané ukazatele aktivity. U ukazatelů 

obratu je vyjádřeno, kolikrát se dané položky obrátí za rok. U ukazatelů doby obratu 

jsou jednotkami dny. U ukazatele doba obratu aktiv lze pozorovat mírnější pokles 

v roce 2013 či 2014. V těch dvou letech došlo ve společnosti k výraznému navýšení 

aktiv a zároveň také ke snížení tržeb. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 

v rozmezí 1,6 – 3, ale minimální hodnota je 1. Společnost Gumotex se pohybuje nad 

minimální hodnotou i když mírně pod doporučenou hodnotou. Z tohoto ukazatele tedy 

vyplývá, že obrat aktiv společnosti není úplně nejhorší. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 

Obrat dlouhodobého majetku 3,0 2,6 2,5 2,0 2,1 

Obrat zásob 8,0 8,4 9,4 7,9 8,1 

Doba obratu zásob 44,7 42,8 38,4 45,8 44,5 

Doba splatnosti pohledávek 61,1 70,8 54,1 70,6 67,9 

Doba splatnosti krátkodob. závazků 66,6 61,7 48,8 61,1 62,4 

Tabulka č. 17: Vybrané ukazatele aktivity v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

U ukazatele obrat dlouhodobého majetku docházelo k poklesu od roku 2010 až do roku 

2013. V roce 2014 tento ukazatel mírně vzrostl. Pokles od roku 2011 zapříčinil 

vytvořený rezervní fond v rámci dlouhodobého majetku, určený na vlastní akcie. V roce 

2013 došlo k dalšímu výraznému poklesu u tohoto ukazatele, a to z důvodu, že došlo 

k poklesu tržeb. Pokles tržeb byl způsoben dočasnou výpovědí některých objednávek 

společností, pro kterou firma Gumotex vyrábí významné množství výrobků.  

 

Ukazatel obratu zásob se v roce 2012 výrazně zvýšil. Od tohoto roku pak zase v roce 

2013 pokles a v roce 2014 ještě klesl na nižší hodnotu. V roce 2012, kdy dosahuje 

svého maxima, se firma snažila snížit celkové zásoby. Proměnlivý vývoj tohoto 

ukazatele je však způsobený především kolísáním tržeb v jednotlivých letech. Vývoj 

zásob se totiž ve sledovaném období nijak výrazně nelišil.  

 

U ukazatele doba obratu zásob je vidět mírné kolísání. V roce 2012 byl tento ukazatel 

nejnižší. Doba obratu zásob tvořila průměrně 39 dní. Tento ukazatel informuje  

o tom, za kolik dnů se zásoba přemění v peněžní prostředky či hotovost. Nejhorší 

hodnoty, a to téměř 46 dnů, dosahoval ukazatel v roce 2013, kdy byl vývoj tržeb 

nejhorší v rámci sledovaného období.   

 

U doby obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků lze sledovat, že 

v letech 2011 – 2014 dochází k úhradě závazků společnosti dřív, než k zaplacení 

pohledávek od svých odběratelů. Na základě této skutečnosti lze soudit, že společnost 

poskytuje dodavatelům jakoby bezplatný úvěr. Současně lze vyvodit, že společnosti 
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vzniká obchodní deficit. Od 1.1.2014 vzešla v platnost novela občanského zákoníku, 

která upravuje splatnost faktur. Tato splatnost faktur by měla být do 30-ti dnů ode dne 

kdy byla faktura dlužníkovi doručena. Jak lze vidět z vypočítaných ukazatelů, 

společnost Gumotex svého postavení nevyužívá a splatnost faktur do 30-ti dnů 

nepožaduje. Odběratelé odebírají zboží za velké množství peněz, i v řádech milionů, 

společnost jim tedy umožňuje delší splatnost faktur.  

 

3.4.2 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou především ovlivněny výsledkem hospodaření, čili výsledkem 

hospodaření před zdaněním. Z následující tabulky č. 18 je možné vidět, že ukazatele 

vykazovaly podobný trend vývoje. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2010. 

V roce 2011 došlo k výraznému poklesu hospodářského výsledku, který ovlivnil 

hodnoty ukazatelů rentability. V následujících letech se situace mírně zlepšila. Pokles 

ukazatelů způsobil nedostatečný provozní výsledek hospodaření, který byl ovlivněn 

růstem nákladů a také to bylo způsobeno záporným finančním výsledkem hospodaření. 

K tomuto ovlivnění došlo i přesto, že rostly tržby za prodej výkonů a zboží. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ROE 31,1 6,8 14,3 10,1 8,9 

ROA 12,0 2,1 5,5 3,9 3,2 

ROS  7,8 1,5 3,7 3,4 2,6 

ROCE 21,6 4,2 10,1 7,9 5,8 

Tabulka č. 18: Ukazatele rentability v letech 2010 - 2014 (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2010, a to 31,1 %. 

Tento ukazatel udává výnosnost vlastního kapitálu, kolik zisku připadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu. V roce 2012 došlo ve společnosti k úhradě ztráty z minulých let  

a výrazně se navýšil vlastní kapitál díky nerozdělenému zisku. K výraznému poklesu 

výsledku hospodaření došlo i přes stejnou výši vlastního kapitálu a mělo to za následek 

nejnižší hodnotu ROE v roce 2011. V roce 2012 došlo opět k navýšení. V roce 2013  
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a 2014 došlo k poklesu vlivem nízkého výsledku hospodaření a růstu vlastního kapitálu, 

konkrétně položky nerozdělený zisk z minulých let.  

 

U ukazatele rentabilita aktiv je nejvyšší hodnota v roce 2010. Toto bylo způsobeno 

vysokým výsledkem hospodaření oproti tomu jak vysoké byly aktiva. Hodnoty jsou ve 

všech letech kladné, což znamená, že společnost byla schopna tvořit zisk. Od roku 2012 

je možné vidět u rentability aktiv mírný pokles, který souvisel z poklesem 

hospodářského výsledku. 

 

U rentability tržeb je možné pozorovat, že ve sledovaném období vykazuje nejnižší 

hodnoty. Stejně tak jako u předchozích dvou ukazatelů, nejvyšší hodnota byla v roce 

2010, a to 7,8 %, nejnižší pak v roce 2011, a to 1,5 %, v roce 2012 došlo k mírnému 

růstu a v následujících letech opět k mírnému poklesu. V roce 2012 způsobila mírný 

nárůst nákladová optimalizace. Vlivem nákladové optimalizace bylo dosaženo dobrého 

provozního výsledku hospodaření.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu se nijak neliší od průběhu ostatních ukazatelů. 

Nejvyšší hodnota v roce 2010. V roce 2011 došlo k propadu, pak opět nárůst a v roce 

2013 a 2014 pokles. Obrovský pokles v roce 2011 způsobil dlouhodobý bankovní úvěr.  

 

3.4.3 Ukazatele likvidity 

 

Mezi tyto ukazatele se řadí běžná, pohotová a okamžitá likvidita. V tabulce č. 19 je 

možné vidět vypočítané ukazatele likvidity. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 0,84 0,92 0,92 0,96 0,69 

Pohotová likvidita 0,51 0,58 0,57 0,63 0,43 

Okamžitá likvidita 0,06 0,02 0,07 0,13 0,05 

Tabulka č. 19: Ukazatele likvidity v letech 2010 - 2014  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
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Ukazatele vyjadřují schopnost hradit své závazky. V jiném vyjádření to znamená, jestli 

je podnik schopen přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, které potřebuje k úhradě 

závazků. 

 

Kromě roku 2014 a u pohotové likvidity v roce 2013 je možné pozorovat rostoucí 

tendenci u všech ukazatelů. Běžná likvidita se ve sledovaném období pohybovala 

v rozmezí 0,6 - 1, což lze označit za agresivní. K doporučené hodnotě 1 se společnost 

přiblížila akorát v roce 2013. V tomto roce se krátkodobé závazky téměř rovnají 

hotovosti získané z oběžných aktiv. Podnik ve velkém množství využívá financování 

z krátkodobých cizích zdrojů, toto způsobu nárůst rentability.  

 

Pohotová likvidita se pohybovala v rozmezí od 0,4 - 0,6, což je interval pro agresivní 

strategii. Znamená to, co nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku, investor 

preferuje výnos. Agresivní strategii si mohou dovolit firmy, které mají dobrou pozici na 

trhu. Hodnota by měla být minimálně 1, což by znamenalo, že by byl podnik schopen 

krýt své závazky, bez toho, aby prodal své zásoby. V žádném ze sledovaných roků 

nedosahuje pohotová likvidita doporučené hodnoty 1. Podnik tedy není schopen krýt 

všechny své krátkodobé závazky, aniž by je přeměnil na zásoby či peníze. Nejvyšší 

hodnota je v roce 2013,  a to 0,63, což se jenom mírně přibližuje doporučené hodnotě.  

 

Okamžitá likvidita má minimum v roce 2011. V tomto roce došlo k poklesu finančního 

majetku ve společnosti. V letech 2010, 2012 a 2014 je likvidita poměrně stabilní. V roce 

2013 došlo k výraznému nárůstu u okamžité likvidity vlivem zdvojnásobení prostředků 

na účtech bank. Ovšem ani v tomto roce se okamžitá likvidita nerovnala doporučené 

hodnotě 0,2.  

 

3.4.4 Ukazatele zadluženosti 

 

V následující tabulce č. 20 je možné vidět vypočítané dva ukazatele zadluženosti. Jedná 

se o celkovou zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika a o ukazatel úrokového 

krytí. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost  60,8 % 67,9 % 60,7 % 60,8 % 62,3 % 

Ukazatel úrokového krytí 17,3 3,5 5,7 6,9 5,0 

Tabulka č. 20: Ukazatele zadluženosti v letech 2010 - 2014  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

Ukazatel celkové zadluženosti se ve všech letech pohybuje nad hranicí 60 % a je 

poměrně stabilní. V roce 2011 využívá společnost financování cizími zdroji přibližně  

68 %. Tyto cizí zdroje se skládají z krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých 

závazků a také společnost zřídila dlouhodobý bankovní úvěr. V ostatních letech došlo 

k navýšení vlastního kapitálu a snížení krátkodobých závazků, proto se ukazatel snížil 

na 61 % - 62 % a nedosahuje úrovně 68 %. 

 

Ukazatel úrokového krytí přesně kopíruje vývoj hospodářského výsledku v jednotlivých 

letech, i přes téměř stabilní nákladové úroky. V roce 2010 je možné vidět, že ukazatel 

úrokového krytí dosahuje nejvyšší hodnoty. V tomto roce byl hospodářský výsledek 

společnosti nejvyšší a byl v řádech 100 mil. Kč. V roce 2011 došlo k výraznému 

poklesu, která byla i nejnižší hodnotou sledovaných let  a také hospodářský výsledek 

byl nejnižší. Ukazatel úrokového krytí dosahoval hodnoty 3,5. Nejnižší doporučená 

hodnota je 3. Lze tedy soudit, že se  podnik v roce 2011 nacházel ve špatné kondici. 

V dalších letech došlo k mírnému růstu a situace se celkem stabilizovala. V posledním 

ze sledovaných let došlo opět k poklesu, ale jednalo se pouze o mírný pokles vlivem 

poklesu hospodářského výsledku.  

 

 

3.5 Du Pont analýza poměrových ukazatelů 

 

V této kapitole se budou rozkládat ukazatele rentability a zjišťovat, co ovlivnilo celkový 

ukazatel. V následující tabulce č. 21 je možné sledovat, co ovlivnilo rentabilitu 

vlastního kapitálu a rentabilitu aktiv. 
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2010 2011 2012 2013 2014 

ROE 31,1 % 6,8 % 14,3 % 10,1 % 8,9 % 

- rentabilita tržeb (EAT/tržby) 7,8 % 1,5 % 3,7 % 3,4 % 2,6 % 

- obrat celkových aktiv 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 

- finanční páka 2,6 3,24 2,6 2,6 2,78 

ROA 12,0 % 2,1 % 5,5 % 3,9 % 3,2 % 

- rentabilita tržeb (EAT/tržby) 7,8 % 1,5 % 3,7 % 3,4 % 2,6 % 

- obrat celkový aktiv 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 

Tabulka č. 21: Du Pont analýza v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

Du pont rovnice rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu na součin rentability tržeb, 

obratu celkových aktiv a finanční páky. U rozkladu ROE i u rozkladu ROA lze pracovat 

s EAT. Ukazatel ROE ve sledovaných letech výrazně kolísal. V roce 2011 došlo 

k výraznému propadu oproti roku 2010, jelikož se výrazně snížila rentabilita tržeb, 

naopak finanční páka se zvýšila, ale ani to nepomohlo k vyššímu nárůstu ROE. V roce 

2012 se opět ROE zvýšilo vlivem zvýšení rentability tržeb. Ve všech sledovaných 

letech se obrat celkových aktiv vyvíjel podobně  jelikož hodnoty tohoto ukazatele se 

nepohybovaly pod hodnotu 1 či v záporných hodnotách, znamená to, že tento ukazatel 

měl pozitivní vliv na ROE. Toto platí i u finanční páky. Nejvíce ukazatel ROE ovlivnila 

rentabilita tržeb, která byla v jednotlivých letech různorodá.  

 

Rozklad ROA je součinem rentability tržeb a obratu celkových aktiv. Jak lze z tabulky 

vidět, opět měla výrazný vliv rentabilita tržeb na ukazatel ROA, která se vyvíjela 

odlišně. Stejně jako na ukazatel ROE i na ukazatel ROA měl obrat celkových aktiv 

pozitivní vliv.  

 

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýzu rozdílových ukazatelů možno také nazývat jako fondy finančních prostředků. 

Slouží k řízení a analýze finanční situace podniku. V této kapitole bude popsán ukazatel 

čistý pracovní kapitál (ČPK), čistý peněžní majetek (ČPM) a čisté pohotové prostředky 

(ČPP). Výpočtu ukazatelů lze vidět v následující tabulce č. 22. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK -106 345 -59 872 -53 190 -27 083 80 253 

ČPM 13 744 66 347 79 309 137 466 91 122 

ČPP -294 632 -334 869 -234 795 -208 995 -329 086 

Tabulka č. 22: Analýza rozdílových ukazatelů v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč) 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

3.6.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Jak už napověděl ukazatel běžné likvidity, společnost ve sledovaných letech 

nedosahovala ani doporučených minimálních hodnot. Je možné tedy konstatovat, že 

společnosti neměla dostatečné množství krátkodobých finančních prostředků 

k plynulému chodu podniku. Jak lze z tabulky vidět, společnost ve sledovaném období 

snižovala záporný čistý pracovní kapitál, kdy se v roce 2014 dokonce čistý pracovní 

kapitál pohyboval v kladných hodnotách. Na tento vývoj měla vliv oběžná aktiva, 

jelikož společnost držela větší množství oběžných aktiv. Výše pracovního kapitálu se 

odvíjí od sklady rozvahy ve společnosti. Jestliže společnost chce mít zajištěnou 

likviditu, musí mít krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky. 

 

3.6.2 Čistý peněžní majetek 

 

Tento ukazatel lze považovat za prostřední ukazatel mezi čistým pracovním kapitálem  

a čistými pohotovými prostředky. Ve všech sledovaných letech se hodnoty čistého 

peněžního majetku pohybují v kladných číslech. Lze říct, že krátkodobé závazky by 

byly pokryty oběžnými aktivy, od kterých byly odečteny zásoby.  U tohoto ukazatele by 

čísla měla být vyšší než u ukazatele čisté pohotové prostředky, nejlépe v kladných 

hodnotách, což v případě naší společnosti je splněno.  

 

3.6.3 Čisté pohotové prostředky 

 

Ukazatel je spočítán jako rozdíl pohotových peněžních prostředků a okamžitě splatných 

závazků. Stanovuje okamžitou likviditu splatných krátkodobých závazků. Je to 
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nejpřísnější ukazatel z těchto tří uvedených. Z tabulky je možné sledovat, že se hodnoty 

čistých pohotových prostředků ve všech sledovaných letech pohybují pod hranicí 

záporných hodnot. Tyto nepříznivé výsledky jsou způsobeny tím, že společnost měla 

nízký stav peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech a oproti tomu měla 

vysoký stav krátkodobých závazků. Z toho vyplývá, že společnost nebyla schopna 

okamžitě uhradit splatné závazky penězi v hotovosti či na účtech. Skutečností je, že ve 

většině podniků jsou čisté pohotové prostředky v záporných hodnotách. Je to zcela 

normální.  

 

Vývoj ukazatelů čistého pracovního kapitálu, čistého peněžního majetku a čistých 

pohotových prostředků  je možné sledovat i z grafu č. 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč) 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

3.7 Analýza soustav ukazatelů 

 

Pro zpracování této práce byly vybrány tyto soustavy ukazatelů: Kralický rychlý test, 

Altmanův model a Index 05.  
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3.7.1 Kralickův rychlý test 

 

S pomocí tohoto testu se vyhodnocuje finanční a výnosová situace společnosti. Celková 

ekonomická situace se poté zjišťuje aritmetickým průměrem. Z tabulky č. 23 je možné 

vidět vypočítané hodnoty jednotlivých kritérií. V tabulce č. 24 lze vidět přidělené 

známky jednotlivým vypočítaným kritériím. V prvním sledovaném kritériu kvóta 

vlastního kapitálu, podnik dosahuje ve všech letech hodnoty nad 30 %, což je dle 

kritérií testu výborně. V dalším kritériu doba splácení dluhu z cash flow si v roce 2010 

vede velmi dobře, v roce 2012 je situace průměrná a v letech 2011, 2013 a 2014 je 

situace špatná.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

R1 39 % 31 % 39 % 38 % 36 % 

R2 4,7 34 10,5 14,1 18,3 

R3 15 % 31 % 8 % 6 % 4 % 

R4 12 % 2 % 5 % 4 % 3 % 

Tabulka č. 23: Kralickův rychlý test – hodnoty, v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

R1 1 1 1 1 1 

R2 2 5 3 4 4 

R3 1 1 2 3 4 

R4 2 4 4 4 4 

Hodnocení 1,5 2,75 2,5 3 3,75 

Tabulka č. 24: Kralickův rychlý test – známky, v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek 
 
 

Ve třetím kritériu cash flow v tržbách si podnik v prvních třech letech vede velmi dobře 

či výborně. V roce 2013 je situace průměrná a v roce 2014 je špatná. Posledním 

kritériem je rentabilita celkového kapitálu, kde si společnost v roce 2010 vedla velmi 

dobře, a v následujících letech pak byla situace špatná. 

 



 

85  

Z pohledu celkového hodnocení tohoto ukazatele lze říct, že v roce 2010 bylo 

hodnocení nejnižší, a to 1,5, kdy byl výsledek pravděpodobně ovlivněn doznívající 

hospodářskou krizí. V roce 2011 a 2012 byly hodnoty 2,75 a 2,5, což patří v celkovém 

hodnocení tohoto testu do šedé zóny. Nejlepších výsledků dosahovala společnost v roce 

2013 a 2014, kdy se tyto hodnoty řadí do intervalu bonitní společnosti.  

 

3.7.2 Altmanův model (Z-skóre) 

 

Jelikož firma Gumotex a. s. neobchoduje na burze cenných papírů, ani mimoburzovním 

trhu, pro výpočet Altmanova modelu se bude používat následující vzorec: 

 

Z = 0,717xA + 0,847xB + 3,107xC + 0,420xD + 0,998xE 

kde: 

A= ČPK/aktiva 

B = nerozdělený zisk z minulých let/aktiva 

C = EBIT (zisk před zdaněním a úroky)/aktiva 

D = vlastní kapitál/cizí zdroje 

E = tržby/aktiva 

 

Výsledky: 

Z ≤ 1,2  =  pásmo bankrotu 

1,2,< Z ≤ 2,9  =  šedá zóna 

Z > 2,9  =  pásmo prosperity 

 

V tabulce č. 25 je možné vidět vypočítané data pro následující výpočet Z-skóre, které je 

uvedeno za jednotlivé sledované roky v tabulce č. 26 

 

Společnost Gumotex a.s. se ani v jednom se sledovaných roků nepohybuje v pásmu 

bankrotu, ani v pásmu prosperity. Ve všech sledovaných letech se Z-skóre společnosti 

pohybuje v pásmu šedé zóny, z čehož se nedá vyčíslit přesná situace společnosti.  
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 2010 2011 2012 2013 2014 

A -0,09 -0,04 -0,03 -0,02 0,04 

B 0,05 0,01 0,02 0,06 0,09 

C 0,15 0,03 0,08 0,06 0,04 

D 0,64 0,45 0,63 0,63 0,58 

E 1,54 1,40 1,48 1,13 1,22 

Tabulka č. 25: Altmanův model - data, v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv společnosti 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Z-SKÓRE 2,25 1,66 1,99 1,62 1,69 

Tabulka č. 26: Altmanův model v letech 2010 - 2014 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv společnosti 
 

 

3.7.3 Index IN 05 

 

Stejně jako Altmanův model je i tento model vyjádřen rovnicí. Tato rovnice zahrnuje 

poměrové ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Tento index se řadí 

k aktuálním indexům z řady IN. Výpočet se provádí dle následující rovnice: 

 

IN05 = 0,13xA + 0,04xB + 3,97xC + 0,2xD + 0,09xE 

Kde: 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT(zisk před zdaněním a úroky)/nákladové úroky 

C = EBIT(zisk před zdaněním a úroky)/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

E= oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

 

Výsledky: 

IN ≤ 0,9  =  pásmo finančních problémů 

0,9 < IN ≤ 1,6  =  šedá zóna 

IN > 1,6  =  pásmo uspokojivé finanční situace 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1,64 1,47 1,65 1,66 1,61 

B 17,3 3,5 5,69 6,95 5,01 

C 0,15 0,03 0,08 0,06 0,04 

D 1,54 1,40 1,48 1,13 1,22 

E 0,84 0,92 0,92 0,96 0,90 

Tabulka č. 27: Index I05 - data, v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv společnosti 
 

V předchozí tabulce č. 27 jsou vypočítaná potřebná data pro konečný výpočet indexu 

IN05, který je možné vidět v následující tabulce č. 28. 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Index IN05 1,90 0,83 1,15 1,06 0,91 

Tabulka č. 28: Index IN05 v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv společnosti 

 

 

Společnost Gumotex a. s. pouze v roce 2010 překonala hranici pásma pro uspokojivou 

finanční situaci společnosti. Nejproblematičtějším rokem byl rok 2011, kdy se podnik 

pohybuje v pásmu finančních problémů. Mimo jiné se na tom podílel i ukazatel 

rentabilita aktiv, kdy společnost negenerovala dostatečný zisk, což vedlo k nízkým 

hodnotám tohoto ukazatele a také hospodářský výsledek byl oproti ostatním rokům velmi 

nízký. V roce 2012 - 2014 se index IN05 pohybuje v pásmu šedé zóny, z čehož nelze 

zhodnotit finanční zdraví podniku. 

 

 

3.8 Moderní metody finanční analýzy 

 

Jako moderní metoda finanční analýzy byla vybrána Spider analýza, která daný podnik 

porovnává s konkurencí či s oborovým odvětvím. Pokud je hodnocena finanční situaci 

podniku, je nutné využít nejenom dobře známé metody, ale i nově používané.  
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3.8.1 Spider analýza 

 

Pro Spider analýzu společnosti Gumotex a. s. byli vybráni dva nejvhodnější konkurenti, 

a to společnost LUKOV Plast s. r. o. a společnost Gumárny Zubří a. s. Srovnání 

s konkurencí bude provedeno za rok 2013 a 2014. Spider analýza porovnává aktivitu, 

likviditu, rentabilitu a zadluženost společnosti s konkurencí. Jednotlivé zjištěné hodnoty 

zmíněných ukazatelů jsou znázorněny v tabulce č. 29 viz níže.  

 

Rentabilita aktiv, vlastního kapitálu i tržeb dopadla nejlépe u společnosti 

LUKOV Plast s. r. o. Nejhůře dopadla námi sledovaná společnost Gumotex a. s.  

 

Likviditu má společnost velmi agresivní. Konkurenční podniky se většinou pohybují 

v doporučeném rozmezí, což u naší sledované společnosti říct nelze.  

 

 
Analyzované 

ukazatele 

GUMOTEX  

a. s. 

LUKOV Plast 

s. r. o. 

Gumárny 

Zubří a. s. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

A RENTABILITA  

A1 ROA (v %) 4,0 3,0 16,0 20,0 9,0 7,0 

A2 ROE  (v %) 10,0 9,0 28,0 41,0 16,0 15,0 

A3 ROS (v %) 3,0 3,0 10,0 14,0 5,0 4,0 

B LIKDVIDITA  

B1 Běžná likvidita 0,96 0,69 2,77 2,16 2,1 1,63 

B2 Pohotová likvidita 0,63 0,43 1,77 1,35 1,26 0,97 

B3 Okamžitá likvidita 0,13 0,05 0,65 0,22 0,63 0,33 

C ZADLUŽENOST  

C1 Celková zadluženost 60,8 % 62,3 % 44,1 % 49,5 % 47,9 % 48,7 % 

C2 Ukazatel úrok. krytí 6,9 5,0 16,7 39,5 15,9 17,0 

C3 
Doba obratu závazků 

(ve dnech) 
70,6 67,9 11,3 16,2 12,2 16,2 

D AKTIVITA  

D1 

Doba obratu 

pohledávek (ve 

dnech) 

61,1 62,4 12,6 18,4 7,7 10,4 

D2 Obrat aktiv 1,1 1,2 1,6 1,5 1,8 1,6 

Tabulka č. 29: Ukazatele Spider analýzy v letech 2013 a 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek  
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Z pohledu celkové zadluženosti nejsou mezi společnostmi až takové rozdíly. 

Konkurenční společnosti se drží pod hranicí 50 %. Větší rozdíly je možné sledovat  

u ukazatele úrokového krytí, kde jsou hodnoty i třikrát vyšší než u společnosti 

Gumotex. Rozdíly lze vidět i z následujících grafů č. 4, který znázorňuje rok 2013  

a graf č. 5, který znázorňuje rok 2014. Grafy lze vidět na následujících stranách.  

 

Doba obratu závazků je nejdelší opět u společnosti Gumotex. Společnost LUKOV Plast 

i společnost Gumárny Zubří hradí závazky průměrně do 14 dnů. Gumotex má také 

nejdelší dobu splatnosti pohledávek – 62 dní. Společnost Lukov Plast inkasuje 

pohledávky průměrně během 15 dní. Společnost Gumárny Zubří inkasuje pohledávky 

průměrně do 10 dní. Znamená to, že konkurenční společnosti neposkytují svým 

zákazníkům téměř žádný bezplatný úvěr jako společnost Gumotex.  
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Graf č. 4: Spider analýza v roce 2013 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 
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Velmi malé rozdíly jsou i u obratu aktiv. Společnost Gumotex se opět řadí mezi 

nejhorší. Konkurenční společnosti mají obrat aktiv téměř na stejné úrovni.  

 

Můžeme tedy říct, že společnost Gumotex ve srovnání s konkurenčními společnostmi 

dopadla nejhůře. I přes největší zadluženost a agresivní likviditu, nedosahuje společnost 

takových výsledků rentability či obratu aktiv, jako konkurenční společnosti LUKOV 

Plast a Gumárny Zubří.  

 

Pro lepší orientaci poslouží grafy, které znázorňují společnost a její konkurenty 

v jednotlivých letech. Z grafu pro rok 2013 i 2014 je zřejmé, že společnost v některých 

oblastech nedosahuje zdaleka takových výsledků jako její konkurenti. 
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Graf č. 5: Spider analýza v roce 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 
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3.9 SWOT analýza 

 

Tato analýza vychází z předchozích zjištěných analýz, interních dokumentů či 

rozhovorů s vedením firmy a je závěrem provedené ekonomické analýzy. Ve SWOT 

analýze budou popsány silné a slabé stránky společnosti a její hrozby a příležitosti, 

které mohou mít na blízkou budoucnost společnosti významný vliv.  

 

SILNÉ STRÁNKY 

Mezi silnou stránku lze určitě zařadit znalost značky GUMOTEX, která má bezesporu 

dlouholetou tradici. V letošním roce slaví již 66. výročí existence na českém trhu. 

Kvalita výrobků se úzce pojí s dobrým jménem společnosti. Společnost ve sledovaném 

období snížila podíl reklamací o 2 % a míra reklamace se dostala pod úroveň 1 %. 

Široké portfolio výrobků společnosti je další silnou stránkou. V případě, že dochází 

k nějakým výkyvům v některých odvětvích, může společnost dosáhnout větších zisků 

v odvětví jiném.  

 

Společnost má silné zázemí v oblasti výzkumu a vývoje, které je využíváno při vývoji 

nových výrobků  se zákazníky či partnery. Unikátní know-how je další silnou stránkou 

společnosti. Skládá se z receptur gumárenských směsí, která má oproti konkurenci 

mnohem lepší vlastnosti a výborných znalostí technologických postupů. Společnost má 

dlouholeté zkušenosti, které jí pomáhají zajistit prvotřídní kvalitu. Materiály pro své 

produkty nakupují u osvědčených a spolehlivých dodavatelů převážně ze západní 

Evropy a také používají vlastní nánosové textilie. Například čluny vyrábí ručně a každý 

člun je pečlivě kontrolován. Materiál potřebný na výrobu člunů si společnost vyrábí 

sama.  

 

Akviziční činnost je také považovat za silnou stránku společnosti. Společnost díky ní 

poskytuje zákazníkům celistvou skladbu produkce. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

Jak lze zjistit z finanční analýzy, jednou z klíčových slabých stránek společnosti je 

nedostatečná ekonomická výkonnost, která se liší od doporučených hodnot  
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i konkurenčních podniků. V jednotlivých analýzách je možno vidět, že dle jednotlivých 

ukazatelů byl rok 2011 nejhorším rokem. V dalších letech se situace někdy zlepšovala,  

u některých ukazatelů se zhoršila.   

 

Za další slabou stránku lze označit změny na pozici řídích pracovníků společnosti, které 

nastaly v roce 2014. V souvislosti s těmito změnami došlo k odvolání generálního 

ředitele i dalších zaměstnanců z vedoucích pozic. Lze to označit za fluktuaci 

zaměstnanců. Toto se týká i zaměstnanců ve výrobě, kteří jsou v současnosti tvořeni 

z velké části agenturními zaměstnanci. 

 

Zastaralé technologické zařízení a jeho pomalá obnova je další slabinou společnosti. 

Starší zařízení nejsou uzpůsobeny na nové výrobní programy nebo také nezaručují pro 

celou produkci výbornou úroveň kvality. Dále tyto zařízení nezvládají složité vnitřní 

procesy, které souvisejí s nespojitostí více výrobních programů.  

 

Koordinace jednotlivých aktivit, kterou má na starosti marketingové oddělení je další 

slabinou. Většinou se ve společnosti klade důraz na oddělení  prodeje v jednotlivých 

odštěpných závodech, které spočítá spíše v reaktivní strategii. Tato strategie spočívá 

především v uspokojení potřeb a zpětné analýze zákazníků. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

Společnost má velmi silné postavení na domácím trhu a se stávající produkcí je další 

růstový potenciál omezený. S ohledem na to, že má společnost více jak polovinu tržeb 

z exportu růstový potenciál je možný se vstupem na nové trhy.  

 

Další příležitostí je nabídka ucelenějších skladeb výrobků, které by obsahovaly 

technicky vyspělejší řešení pro zákazníky. Rozšíření o další výrobky a vstup do nových 

segmentů.  

 

HROZBY 

Dosahování mnohem nižšího zisku, což negativně ovlivní finanční situaci podniku. 

Toto může nastat v případě zdražování vstupů u surovin potřebných na výrobu výrobků 
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pro společnosti, se kterými má společnost Gumotex stanoveny fixní ceny z důvodu 

dlouholetých vztahů s odběrateli. Tím, že by se zvyšovaly ceny materiálu, by se měly 

zvýšit i ceny výrobků, ale jelikož má společnost s některými firmami stanoveny fixní 

ceny, na těchto výrobcích by tedy prodělávala. 

 

Neočekávané výpadky v objednávkách výrobků u některých zákazníků. Již v minulosti 

se stalo, že u jednoho se zásadních zákazníků došlo během sledovaných let 

k významným výkyvům. Tyto výkyvy negativně ovlivnily finanční situaci podniku. 

Jinak řečeno, pokud by se v budoucnu některý s klíčových zákazníků, který odebírá od 

společnosti významné množství výrobků, dostal do nějaké finanční tísně, přerušil 

výrobu či neobjednával si výrobky u společnosti, znamenalo by to, že by se tato 

skutečnost výrazně promítla do finanční situace podniku.  

 

Vstup nových konkurentů na trh, kteří budou vyrábět podobné portfolio některých 

výrobků jako sledovaná společnost, např. matrace. Tyto výrobky nebudou sice dost 

kvalitní, ale budou za mnohem nižší ceny, na což ve většině případů slyší zákazník. 

Společnost by se tak mohla stát méně konkurenceschopnou v poměru cena / kvalita. 

 

V důsledku toho, že společnost pracuje s nebezpečnými látkami, výskyt zakázaných 

látek ve výrobcích, který by byl objeven až zákazníky by ohrozil dobré jméno 

společnosti. Společnost proto musí velmi pečlivě dbát na ochranu životního prostředí  

i lidské zdraví. V případě, že by k něčemu takovému došlo, navýšilo by to i náklady 

v důsledku vyšetřování. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

 

Po zpracování finanční analýzy a strategických ukazatelů lze říci, že se jedná  

o silný podnik, který netrpí velmi závažnými problémy, které by ohrozily jeho existenci. 

V každém podniku je však řada možností, jak situaci vylepšit. V naší analyzované 

společnosti byly odhaleny oblasti, které by bylo možné zlepšit a vedení společnosti by 

těmto oblastem mělo věnovat vyšší pozornost. Jedná se o oblasti: 

 

 likvidita, 

 doba obratu pohledávek převyšující dobu splatnosti závazků, 

 oblast modernizace zařízení, 

 další doporučení. 

 

4.1 Likvidita 

 

Z finanční analýzy vyplynulo, že se společnost Gumotex potýká s nízkou likviditou. 

V roce 2014 dosahovala likvidita velmi nízkých čísel. V okamžité likviditě to bylo 

pouze 0,05. Oborový průměr je 0,4. Oba dva největší konkurenti dosahovaly hodnot 

vyšších, i když také nedosahovaly oborového průměru. Běžná likvidita v posledním 

roce klesla na 0,69. Pokud by klesala i nadále, znamená to, že společnost není schopna 

dostát svých závazků. Následující tabulka č. 32 znázorňuje přehlednější vývoj likvidity 

v roce 2014 i v porovnání s konkurencí. 

 

 GUMOTEX a. s. LUKOV Plast s. r. o. 
Gumárny  

Zubří a. s. 

Běžná likvidita 0,69 2,16 1,63 

Pohotová likvidita 0,43 1,35 0,97 

Okamžitá likvidita 0,05 0,22 0,33 

Tabulka č. 32: Likvidita v roce 2014 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z účetních závěrek  

 



 

95  

Společnost může likviditu navýšit bez dopadu na pracovní kapitál několika možnostmi: 

 zkrácením doby obratu zásob, 

 prodloužením doby splatnosti závazků. 

 

Doba obratu zásob se pohybuje kolem 40 - 45 dnů. Společnost však v posledním roce 

drží v zásobách 274.886.000,- Kč, což je v porovnání s celkovými aktivy asi 15%. Na 

to, že je firma dostatečně a často zásobována, je to poměrně vysoké číslo.  

 

Firmě bych navrhla, aby postupně vlivem menších objednávek snížila zásoby o jednu 

třetinu, to znamená z 274.886,- tis. Kč na 183.257,- tis. Kč. V následující tabulce č. 33 

lze vidět popsanou situace.  

 

 Rok 2014 Návrh 

Zásoby 274 886,- tis. Kč 183 257,- tis. Kč 

Doba obratu zásob 45 dnů 30 dnů 

Krátkodobý finanční majetek 56 663,- tis. Kč 148 292,- tis. Kč 

Okamžitá likvidita 0,05 0,13 

Pohotová likvidita 0,43 0,52 

Tabulka č. 33: Snížení zásob o třetinu a její vliv na likviditu 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tabulka č. 33 znázorňuje zvýšení okamžité a pohotové likvidity  v případě, že by 

společnost snížila zásoby o jednu třetinu. Také by se tímto snížily náklady na 

skladování. A snížila by se i doba obratu zásob o 25%. 

 

Snížení zásob by pro společnost neměl být problém, protože na skladech má opravdu 

velké množství materiálu, který často i nevyužívá nebo se stává i to, že pokud je 

materiál na skladě příliš dlouho, už ho nelze ve výrobě využít, protože výrobky by 

nebyly dostatečně kvalitní. Jedná se zejména o zásobu pogumovaného materiálu např. 

na výrobu člunů. Pokud tento materiál leží dlouhou dobu na skladě, může být ztyřelý  

a výrobky můžou mít vady. Například může dojít k protržení. U materiálu potřebného 

ke kompletaci výrobků jako je například lepidlo, může dojít k zaschnutí či zřídnutí 

konzistence.  
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Prodloužení doby splatnosti závazků je dalším řešením. Společnost si však musí 

dávat pozor na příznivé dodavatelsko-odběratelské vztahy. V situaci, že by společnost 

hradila své závazky později, mohly by někteří dodavatelé rozvázat se společností 

vztahy. Prodloužení doby splatnosti závazků by mělo vést ke zvýšení krátkodobého 

finančního majetku, což by současně zvýšilo i oběžná aktiva. V této souvislosti by se 

pak zvýšily ukazatele likvidity.   

 

4.2 Doba obratu pohledávek převyšující dobu splatnosti 

závazků 

 

Kromě roku 2010 je ve všech sledovaných letech doba splatnosti pohledávek vyšší než 

doba splatnosti krátkodobých závazků. Znamená to, že společnost platí své závazky 

dříve než zákazníci zaplatí své pohledávky. Také to může znamenat, že společnost 

poskytuje svým zákazníkům ,,bezplatný úvěr“. K nejvyššímu převýšení doby splatnosti 

závazků došlo v roce 2011 a 2013, kdy se převýšení rovnalo téměř 9 dnům. Společnost 

by se měla snažit o sjednocení doby obratu závazků a doby obratu pohledávek. V této 

části budou popsána opatření, která by zrychlila inkasování pohledávek a současně by 

snížila čerpání kontokorentního úvěru po financování provozních potřeb.  

 

Jak bylo zjištěno z účetních výkazů, největší množství pohledávek je tvořeno 

pohledávkami se splatností do 30 dnů. Druhou skupinu tvoří pohledávky se splatností 

do 90 dnů a poslední skupinu tvoří pohledávky se splatností 91 a více dnů. 

 

4.2.1 Skonto  

 

Skonto spočívá v zaplacení pohledávky ještě před její dobou splatnosti. Jedná se tedy  

o předčasné zaplacení pohledávky. Skonto znázorňuje slevu z hodnoty pohledávky, 

která může být zákazníkovi či odběrateli poskytnuta v případě, že ještě před lhůtou 

splatnosti zaplatí fakturu. Platební podmínky mohou být stanoveny různými způsoby, 

záleží na každé společnosti. Například lze uvést příklad (2/10); (0/45) – znamená to, že 

pokud odběratel zaplatí fakturu do 10 dnů, získá slevu ze základní ceny 2 %. Jestliže 

zaplatí fakturu později, slevu nezíská a musí zaplatit plnou cenu.   
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Pro případ, aby nebylo pro dodavatele skonto ztrátové, musí platit: 

 

HDS x (1 + it) ≥ HD 

 

kde, 

HDS  = hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

HD = fakturovaná hodnota dodávky, 

it = ,,přepočtená“ alternativní výnosová míra [41, s. 63]. 

 

Hodnota dodávky snížená o skonto se vypočítá následujícím způsobem: 

 

HDS =  HD x (1 + iS) 

kde, 

it = sazba skonta (ve tvaru indexu) [41, s. 63]. 

 

,,Přepočtená“ alternativní výnosová míra znázorňuje přepočet na počet dnů (T), které 

uplynou mezi klasickou dobou splatnosti a dobou splatnosti v případě využití skonta: 

 

it = i x (T/360) 

kde, 

T = počet dnů (dny které uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou v případě 

využití skonta – T = DS – LS), 

DS = doba splatnosti obchodního úvěru ve dnech, 

LS = lhůta pro poskytnutí skonta, 

i = alternativní výnosová míra [41, s. 63].  

 

Vztah pro maximální výši sazby skonta je odvozen z předchozích vztahů [41, s. 63]:  
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Společnost Gumotex poskytuje svým zákazníkům dobu splatnosti 30 a 90 dnů. Při 

stanovení doby splatnosti přihlíží zejména k významnosti jednotlivých odběratelů. 

Následně bude vypočteno skonto pro dvě skupiny zákazníků.  

 

1. Zákazníci s dobou splatnosti faktur 30 dnů 

Průměrná hodnota dodávky je asi 189 000 Kč. Předpokládejme, že skonto bude 

nabízeno při platbě do 5 dnů. Jestliže odběratel zaplatí později, sleva mu nebude 

poskytnuta. Ve výpočtu uvažuje i s kontokorentním úvěrem s úrokovou sazbou  

4,2 % p. a., který má podnik k dispozici.  

 

Výpočet skonta: 

HD x (1 - iS)  x (1 + it) ≥ HD 

189 000 x (1 - iS) x (1 + 0,049 x (25/360) ≥ 189 000 

iS  ≤ 0,34 % 

                                                      

Kontrolní výpočet: 

189 000 x (1 – 0,0034) x (1 + 0,042 x (25/360) ≥ 189 000         

188 906,78  ≥ 189 000 

 

Platební podmínky lze stanovit následujícím způsobem: (0,34/5); (0/30). Jestliže 

zákazníci zaplatí faktury do 5 dnů, dostanou slevu 0,34 % z hodnoty dodávky,  

tj. 642,6 Kč. V případě zaplacení dodávky později, žádná sleva poskytnuta nebude.  

 

2. Zákazníci s dobou splatnosti faktur 90 dnů 

Průměrná hodnota dodávky činí 224 000 Kč. Společnost poskytne zákazníkům slevu 

v případě uhrazení faktury do 20 dnů. Pokud zaplatí později, žádná sleva poskytnuta 

nebude.  

 

Výpočet pro maximální výši skonta: 

 

HD x (1 - iS)  x (1 + it) ≥ HD 

224 000 x (1 - iS) x (1 + 0,049 x (70/360) ≥ 224 000 

iS  ≤ 0,94 % 
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Kontrolní výpočet: 

224 000 x (1 – 0,0094) x (1 + 0,042 x (70/360) ≥ 224 000         

223 706,54 ≥ 224 000 

 

Nyní lze nastavit platební podmínky pro skupinu zákazníků se splatností faktur  

do 30 dnů a to takto: (0,94/20; 0/90). Znamená to, že pokud zákazníci zaplatí faktury  

do 20 dnů, dostanou slevu ve výši 0,94 % z hodnoty dodávky, tj. 2 105,60 Kč. Jestliže 

faktury zaplatí později, nezískají žádnou slevu. 

 

Výpočet přínosů a nákladů v případě poskytnutí skonta odběratelům 

Ve společnosti bylo zjištěno, že asi 70 %  odběratelů má splatnost faktur do 30 dnů  

a 30 % odběratelů má splatnost do 90 dnů. Na základě odhadu zaměstnance bylo 

zjištěno, že skonto bude nabídnuto asi 80 % odběratelům a uvažuje se, že nabídku 

využije jenom 25 %. Do zavedení skonta se musí zapojit i náklady, které zahrnují např. 

výpočet slev, informování zákazníků o slevách, tedy jde o administrativní náklady. Tyto 

náklady lze odhadovat na 12 000 Kč. Výpočet přínosů a nákladů pro zavedení skonta 

vychází z rozvahy k 31.12.2014 a lze ho vidět v následující tabulce č. 34. 

 

Uvolněný kapitál vázaný v pohledávkách 78 141 000,00 

Náklady spojené se zavedením skonta  

         Administrativní náklady 15 000,00 

         Využité skonto u odběratelů se splatností do 30 dnů. 185 976,60 

         Využité skonto u odběratelů se splatností do 90 dnů 248 554,80 

Celkové náklady skonta 434 546,40 

Splacení části krátkodobého úvěru  

         Úspora nákladových úroků 3 828 909,00 

Čistá úspora 3 394 362,60 

Tabulka č. 34: Výpočet nákladů a přínosů v případě zavedení skonta (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování  
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V následující tabulce č. 35 lze vidět zjednodušenou rozvahu společnosti Gumotex a. s. 

před zavedením skonta k 31.12.2014. Tabulka č. 36 znázorňuje zjednodušenou rozvahu 

společnosti Gumotex a. s. již po zavedení skonta.  

 

Tabulka č. 35: Zjednodušená rozvaha společnosti Gumotex a. s. před zavedením skonta (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Tabulka č. 36: Zjednodušená rozvaha společnosti Gumotex a. s. po zavedení skonta (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z tabulky č. 36  lze sledovat, že zavedení skonta mělo vliv na bilanci společnosti. 

Snížila se jak hodnota celkových aktiv, tak i pasiv. U aktiv došlo ke snížení oběžných 

aktiv, a to o 64 747 tis. Kč, dále ke snížení pohledávek z obchodních vztahů,  

a to o 78 141 tis. Kč, krátkodobý finanční majetek vzrostl o 3 394 tis. Kč, což vyjadřuje 

čistá úspora při zavedení skonta. Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu, 

který se zvýšil vlivem navýšení hospodářského výsledky v důsledku čisté úspory  

o 3 394 tis. Kč. Cizí zdroje se snížily o 78 141 tis. Kč, z důvodu částečného zaplacení 

krátkodobého úvěru.  

AKTIVA CELKEM 1 829 228 PASIVA CELKEM 1 829 228 

Dlouhodobý majetek 1 052 952 Vlastní kapitál 662 137 

Oběžná aktiva 751 757 Základní kapitál 155 709 

Zásoby 274 886 Cizí zdroje 1 138 890 

Dlouhodobé pohledávky 226 Rezervy 4 125 

Krátkodobé pohledávky 419 982 Dlouhodobé závazky 37 318 

     Pohledávky z obchod. vztahů 390 707 Krátkodobé závazky 385 749 

Krátkodobý finanční majetek 56 663 Bankovní úv. a výpomoci 711 698 

Časové rozlišení 24 519 Časové rozlišení 28 201 

AKTIVA CELKEM 1 754 481 PASIVA CELKEM 1 754 481 

Dlouhodobý majetek 1 052 952 Vlastní kapitál 665 531 

Oběžná aktiva 677 010 Základní kapitál 155 709 

Zásoby 274 886 Cizí zdroje 1 060 749 

Dlouhodobé pohledávky 226 Rezervy 4 125 

Krátkodobé pohledávky 341 841 Dlouhodobé závazky 37 318 

     Pohledávky z obchod. vztahů 312 566 Krátkodobé závazky 385 749 

Krátkodobý finanční majetek 60 057 Bankovní úv. a výpomoci 633 557 

Časové rozlišení 24 519 Časové rozlišení 28 201 
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Zavedení skonta vylepší jak rozvahu, tak některé ukazatele finanční analýzy. Zkrátí se 

doba obratu pohledávek na 55,3 dní z původních 67,9 dní. Dojde tedy k urychlení 

inkasa pohledávek. Tím, že se sníží doba obratu pohledávek, již nebude převyšovat 

dobu obratu závazků. Lze soudit, že společnost by čerpala levný provozní úvěr od 

dodavatelů. Dále se snížila celková zadluženost, která klesla na 60 % z původních  

62,3 %. A okamžitá likvidita by se zvýšila o 0,01 na hodnotu 0,06. Na základě dobrých 

dosažených výsledků lze tuto variantu společnosti doporučit.  

 

Tabulka č. 37: Změny vybraných ukazatelů po zavedení skonta 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Předchozí tabulka č. 37 znázorňuje změny ve vybraných finančních ukazatelů v případě 

zavedení skonta. Skonto by mohlo být uplatňováno u zákazníků, jejichž zakázky mají 

vyšší hodnotu např. 50 000,- Kč nebo 100 000,- Kč. Určitě by se nepoužívalo  

u zákazníka, který nakupuje jeden člun, např. za 6 000,- Kč.  

 

4.2.2 Zavedení zálohových plateb 

 

Společnost požaduje zálohové platby pouze od zákazníků a odběratelů v rámci 

automobilového průmyslu. Tyto zadávané výrobky jsou jak časově, tak i finančně 

náročné. Nejprve se pro dané výrobky musí vyrobit formy, poté se tyto formy testují  

a následně, až je schválí i odběratel, tak se zahájí úplná výroba dílů pro automobilový 

průmysl. Nejčastěji se zálohy v tomto odvětví pohybují kolem 35 % - 40 %, záleží 

hlavně na významnosti či spolehlivosti odběratele. 

 

Společnost by mohla tyto zálohové platby zavést před provedením první dodávky  

i u nových odběratelů, jejichž hodnota zakázky přesáhne 100 000,- Kč. Případně by 

společnost mohla zvážit zavedení zálohových plateb u odběratelů, kteří se v minulosti 

potýkali se špatnou platební bilancí. Záloha by měla pokrýt část nákladů a hlavně 

 Před zavedením skonta Po zavedení skonta 

Doba obratu pohledávek 67,9 dní 55,3 dní 

Celková zadluženost 62,3 % 60,0 % 

Okamžitá likvidita 0,05 0,06 
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motivovat zákazníka k odebrání objednaného zboží, aby se nestalo, že si zboží objedná 

a pak objednávku stornuje, i když bude část výrobků vyrobena. V případě, že jsou 

výrobky vyráběny ,,na míru“ pro zákazníka, pak má společnost z těchto výrobků ztrátu. 

Zavedení zálohových plateb by tomu mohlo zamezit. Hodnota zálohy by mohla být 

stanovena na 40 % z celkové hodnoty objednávky. 

 

Názorná ukázka výpočtu zálohy: 

Hodnota zakázky  125 000,- Kč 

Hodnota zálohy   40 % 

 

Výpočet: 

125 000,- Kč * (40 % /100) = 50 000,- Kč 

 

Pokud by si odběratel u společnosti objednal zboží či výrobky za 125 000,- Kč, zaplatil 

by zálohu  50 000,- Kč, což je 40 % z celkové hodnoty objednávky. Tato záloha by byla 

splatná do 3 dnů od uzavření objednávky. V případě, že by nedošlo k úhradě zálohy,  

zakázka by nebyla zadána do výroby. Zbytek ceny (125 000,- Kč – 50 000,- Kč  

= 75 000,- Kč) by zákazník mohl zaplatit až po dodání zboží. 

 

Se zálohovými platbami má společnost Gumotex zkušenosti u  některých svých 

odběratelů.  

 

4.3 Modernizace zařízení   

 

Společnost by se i nadále měla podílet na modernizaci technologického zařízení, a to ve 

zrychleném tempu, jelikož programové období, ve kterém společnost může čerpat 

prostředky na tuto modernizace probíhá pouze do roku 2020. Obvykle se podíl 

spoluúčasti fondů na investicích pohybuje kolem 40 %. Jelikož většina zařízení 

potřebných k výrobě výrobků má vysokou pořizovací cenu, může dojít k tomu, že fondy 

významným způsobem v rámci daných investic zvýší ekonomickou efektivnost. 

Vzhledem k tomu, že se úrokové sazby pohybují na nižších úrovních, může společnost 

k financování investic využít i cizích zdrojů. Společnosti bych doporučila v rámci 

zjednodušení některých výrobních procesů a zajištění větší plynulosti procesů, aby jako 
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vhodnou technologii zvolila vulkanizační zařízení s kontinuálním průchodem. 

Prostředky by mohly být čerpány z Evropských strukturálních a investičních fondů, ze 

kterých společnosti již v minulosti čerpala. Modernizace zařízení, by mohla přinést 

usnadnění a urychlení výroby, což by znamenalo, že by ve stejném čase vyrobila více 

výrobků, tudíž by mohla přijmout i větší množství zakázek.  

 

4.4 Další doporučení 

 

Společnost má vysokou smluvní sílu s americkou společností Select Comfort,  se kterou 

by i nadále měla udržovat konzervativní strategii v rámci daného segmentu. Získané 

finanční prostředky z těchto obchodů by byly využity na rozvoj a podporu výroby 

záchranných systémů a lodí. Společnost by měla zvážit i vstup na trhy ve východní 

Evropě či trh, který má zajímavý růstový potenciál a tímto trhem je trh Číny. Společnost 

by nutně měla podporovat společné marketingové oddělení odštěpného závodu  

OZ 3 Pryže a Plasty v souvislosti s danou růstovou strategií. Společnost tak může 

snadněji vzdorovat konkurenci a jejím tlaků díky posilnění marketingových aktivit 

směřujících k vybudování  proaktivního přístupu k zákazníků, a pevné a silné značky.     

 

Odštěpný závod OZ 6 má vysoké zkušenosti s vývojem a servisem technologického 

zařízení. Tento odštěpný závod by se ale měl zaměřit na posílení externích služeb, 

týkajících se celodenního servisu, měření fyzikálních veličin a výrobu přípravků pro 

kontrolu a mohl by i rozšířit své služby o nabídku stanů či montovaných hal. Jelikož 

společnost Gumotex sídlí v Břeclavi, jen kousek od slovenských a rakouských hranic, 

mohl by tento odštěpný závod nabízet své služby i průmyslovým podnikům na území 

Slovenka či Rakouska. V návaznosti na růst tohoto segmentu je možné řešit i nedostatek 

kvalifikované pracovní síly. Díky duálnímu vzdělání a vládního prohlášení o podpoře 

technických procesů, může společnost spolupracovat s průmyslovou školou sídlící  

v Břeclavi. 

 

Akviziční činnosti v rámci autopříslušenství jsou velmi vhodné. Aby si společnost 

Gumotex udržela silné postavení mezi největšími a nejvýznamnějšími dodavateli 

automobilového průmyslu a příslušenství, je důležitá jak technická vyspělost 

komponentů, tak i ucelená skladba produkce. Společnost může rozšiřovat své výrobky  
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o složitější produkty, díky zajištění přístupu k technologicky vyspělejšímu zařízení na 

základě akvizice strategického podniku. S plánovaným posílením aktivit v odštěpném 

závodě OZ 6 by společnost mohla uvažovat o přesunutí centra vývoje do areálu 

v Břeclavi z dceřiné společnosti Ronson Plastics sídlící v Myjavě. Tato úvaha se jeví 

výhodná z důvodu bližší dostupnosti technických škol i lepší dostupnosti v rámci 

dopravy.   
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ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace námi zvolené společnosti. 

Vybranou společností se stala břeclavská společnost GUMOTEX a. s., u které byla 

provedena finanční analýza v letech 2010 - 2014. Posouzení finanční situace zvolené 

společnosti spočívá ve zhodnocení současné výkonnosti společnosti a na základě 

výsledků pak doporučení opatření, které by mohly stávající situaci zlepšit. Pro 

posouzení finanční situace byly použity teoretické znalosti popsané v teoretické části 

této práce, které byly použity a aplikovány v praktické části. Závěrečná část práce se 

věnuje návrhům na zlepšení stávající situace. 

 

Teoretické znalosti byly aplikovány do konkrétních výpočtů. Diplomová práce se 

zaměřila na absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely.  

 

Praktická část začínala charakteristikou společnosti GUMOTEX a. s, dále byly popsány 

základní informace o podniku a historie. Ve strategické části byla provedena SLEPTE 

analýza, tedy analýza vnějšího prostředí podniku. Byly popsány sociální, ekonomické, 

politické a legislativní a technologické faktory. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období 

byla společnost ovlivněna vlivy souvisejícími s vývojem HDP. Byla popsána možnost 

modernizace technologického zařízení spočívající v čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů EU.  

 

Dále byla provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil, ze které je možné 

dovozovat, že pro společnost je velmi významné odvětví zpracovatelského průmyslu, 

které má dynamiku tržeb a růst přidané hodnoty. Konkrétně se v rámci 

zpracovatelského průmyslu jedná o výrobu pryžových a plastových výrobků. Největší 

hrozba je vyjednávací pozice klíčových odběratelů a vstup nových konkurentů na trh.  

 

Analýza vnitřního prostředí se zabývala hmotnými a nehmotnými zdroji, lidskými 

zdroji a produktovým portfoliem.  Bylo zjištěno, že hmotné zdroje společnosti tvoří 

především technologické zařízení, které se snaží podnik postupně modernizovat. 

V rámci širokého produktového portfolia se ukázalo, že nejvýznamnějšími výrobky jsou 
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výrobky z oblasti autopříslušenství, které tvoří až 55 % podílu na celkových tržbách 

společnosti. Na druhém místě jsou pak nafukovací matrace tvořící 26 % podílu na 

tržbách společnosti. Tyto matrace jsou převážně exportovány do zahraničí, zejména do 

Ameriky. Dalšími významnými výrobky společnosti jsou lodě, záchranné systémy, 

gumárenské směsi, či povrchově upravované materiály. V rámci analýzy vnitřního 

prostředí bylo také zjištěno, že společnost zaměstnává nejvíce zaměstnanců se středním 

odborným vzděláním (vyučen) a to okolo 50 %. 

 

Dále byla provedena finanční analýza společnosti. Nejprve byly popsány absolutní 

ukazatele, které zahrnovaly horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv a vertikální 

analýzu výsledovky.  Bylo zjištěno, že aktiva tvoří více jak 55 % dlouhodobý hmotný 

majetek a největší položkou oběžných aktiv jsou krátkodobá pohledávky, tvořící až  

40 % oběžných aktiv. V rámci pasiv je největší položkou u vlastního kapitálu rezervní 

fond. Cizí zdroje tvoří přes 60 % veškerých pasiv společnosti a především se na tom 

podílí bankovní úvěry a výpomoci, tvořené až 39 % celkových pasiv. Společnost dále 

dosahuje až 97,4 % tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.  

 

Poté byly popsány poměrové ukazatele – aktivita, likvidita, rentabilita a zadluženost. 

Bylo zjištěno, že ukazatele aktivity dosahovaly alespoň minimálních hodnot. Ovšem 

bylo také zjištěno, že společnost má problém s dobou obratu pohledávek, která 

převyšuje dobu obratu závazků. Ukazatele rentability byly v celku stabilní, problém byl 

akorát v roce 2011, kdy ukazatele poklesly v důsledku poklesu hospodářského 

výsledku. Dalším problémem společnosti je likvidita, která je velmi agresivní. Ani  

u jednoho ukazatele likvidity nebylo dosaženo doporučených či minimálních hodnot, 

možná v některých letech se likvidita k doporučeným hodnotám přibližovala. 

Zadluženost společnosti se pohybuje přes 60 %. Společnost převážně využívá cizí 

zdroje, úvěry.  

 

Následovala Du pont analýza poměrových ukazatelů, rozdílové ukazatele, které byly 

v některých letech i záporné. Dále soustavy ukazatelů jako je Kralickův rychlý test, ze 

kterého vyplynulo, že se společnost v posledních dvou sledovaných letech řadila do 

intervalu bonitní společnosti. Z Altmanova modelu – Z-skóre a Indexu IN05, bylo 
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zjištěno, že je společnost v intervalu šedé zóny. Poté byla provedena jedna z moderních 

metod finanční analýzy, a to Spider analýza, kde jsme porovnávaly společnost  

Gumotex a. s. s konkurenčními společnostmi LUKOV Plast s. r. o. a Gumárny  

Zubří a. s., kde naše společnost dopadla nejhůře. Nakonec v rámci finanční analýza byla 

popsána SWOT analýza.  

 

Provedená finanční analýza ukázala, že pro společnost GUMOTEX a. s. byl nejhorší 

rok 2011, kdy byla společnost poznamenána i doznívající hospodářskou krizí. Největší 

problémy společnosti jsou hlavně v oblasti likvidity. V poslední kapitole této diplomové 

práce byly navrženy řešení, jak stávající situaci vylepšit. Tato kapitola se zabývá  

i oblastí likvidity, i oblastí doby obratu pohledávek, které převyšují dobu obratu 

závazků a dalšími doporučeními. I když ekonomická analýza společnosti nedopadla  

u některých ukazatelů moc dobře, lze soudit, že se jedná o společnost, která má velký 

potencionál, který působí v rostoucím a atraktivním prostředí. I přes výkyvy a některé 

vnitřní problémy lze očekávat postupné zlepšení výkonnosti, v případě, že se 

společnosti bude dařit plnit strategický plán. 
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Příloha č. 1: Rozvaha – AKTIVA za období 2010 - 2014 (v tis. Kč) 

 

ozn.  
Účetní období 

2010 2011 2012 2013 2014 

 AKTIVA CELKEM 1 174 052 1 457 995 1 390 889 1 560 619 1 829 228 

A. 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 
     

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 592 074 790 923 805 889 883 092 1 052 952 

B.I. Dlouhodob. nehmotný majetek 39 813 39 795 34 478 26 996 20 511 

1. Zřizovací výdaje 17     

2. Nehmotné výsl. výzkumu a vývoje 70 10    

3. Software 250 28 669 24 113 19 157 14 170 

4. Ocenitelná práva 3 523 3 527 2 252 7 576 5 778 

5. Goodwill 11 678 7 299 2 919   

7. Nedokončený DNM 24 275 290 5 194 263 563 

B.II. Dlouhodob. hmotný majetek 451 629 465 102 462 186 548 729 678 096 

1. Pozemky 28 032 28 201 25 243 25 222 25 222 

2. Stavby 233 623 241 251 252 692 237 909 240 986 

3. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
95 588 134 408 143 714 150 664 259 419 

6. Jiný DHM 91 82 16 16 16 

7. Nedokončený DHM 87 309 44 361 28 756 127 772 64 884 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 6 986 16 799 11 767 7 146 87 569 

B.III. Dlouhodob. finanční majetek 100 632 286 026 309 225 307 367 354 345 

1. 
Podíly ovládaných a řízených 

osobách 
100 632 97 972 121 170 117 082 165 871 

3. Ostatní dlouhodob. CP a podíly  188 054 188 055 188 054 188 054 

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným a 

řízeným osobám a účetním 

jednotkám pod podstat. vlivem 

   2 231 420 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 573 711 657 900 577 291 661 027 751 757 

C.I. Zásoby 224 911 242 365 219 022 224 302 274 886 

1. Materiál 102 861 104 831 102 177 85 877 100 614 

2. Nedokonč. výroba a polotovary 65 649 71 831 60 087 74 140 107 081 

3. Výrobky 52 450 62 248 55 554 62 426 62 426 

5. Zboží 3 424 3 191 1 048 1 161 2 776 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 527 264 156 698 1 681 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 304 266 5 245 462 226 

1. Pohledávky v obchod. vztazích 544 31    

5. Dlouhodob. poskytnuté zálohy 335 235 235 235 226 

7. Jiné pohledávky 361  5 010 227  

8. Odložená daňová pohledávka 64     

C.III. Krátkodobé pohledávky 307 072 400 950 308 858 345 999 419 982 

1. Pohledávky z obchod. vztahů 271 056 360 528 276 326 300 465 390 707 



 

II/I  

 

2. 
Pohledávky za ovládanými a 

řízenými osobami 
572 428    

6. Stát – daňové pohledávky 5 858 31 388 7 195 15 187 21 760 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 279 3 362 2 238 20 267 2 808 

8. Dohadné účty aktivní 3 554 1 786 9 795 1 471 3 148 

9. Jiné pohledávky 23 753 3 458 13 304 8 609 1 559 

C.IV. Finanční majetek 40 424 14 319 44 166 90 264 56 663 

1. Peníze 1 610 905 484 725 729 

2. Účty v bankách 38 814 13 414 43682 89 539 55 934 

D. 
OSTATNÍ AKTIVA – 

přechodné účty aktiv 
8 267 9 172 7 709 16 500 24 519 

D.I. Časové rozlišení 8 267 9 172 7 709 16 500 24 519 

1. Náklady příštích období 8 015 7 709 7 165 5 933 10 620 

2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
   944 13 581 

3. Příjmy příštích období 252 1 463 544 9 623 318 
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Příloha č. 2: Rozvaha – PASIVA za období 2010 - 2014 (v tis. Kč) 

 

ozn.  
Účetní období 

2010 2011 2012 2013 2014 

 PASIVA CELKEM 1 174 052 1 457 995 1 390 889 1 560 619 1 829 228 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 454 390 449 740 533 996 598 248 662 137 

A.I. Základní kapitál 155 709 155 709 155 709 155 709 155 709 

A.II. Kapitálové fondy 76 733 42 782 60 781 65 564 71 735 

2. Ostatní kapitálové fondy 241 241 242 242 242 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
76 492 42 541 60 539 65 322 71 493 

A.III. 
Rezervní fondy a ostatní fondy 

ze zisku 
16 515 211 496 213 449 217 037 219 275 

1. Zákonný rezervní fond 15 890 211 001 212 527 216 335 219 196 

2. Statutární a ostatní fondy 625 495 922 702 79 

A.IV. Hospodářský výsledek min. let 64 315 9 234 27 913 99 458 156 309 

1. Nerozdělený zisk min. let 64 315 9 234 27 913 99 458 156 309 

A.V. Výsl. hosp. běžného účet. obd. 141 118 30 519 76 144 60 480 59 109 

B. CIZÍ ZDROJE 713 896 990 281 843 949 948 377 1 138 890 

B.I. Rezervy 24 155 6 113 9 894 25 284 4 125 

3. Rezerva na daň z příjmů 18 532  183 9 832  

4. Ostatní rezervy  6 113 9 711 15 452 4 125 

B.II. Dlouhodobé závazky 9 685 26 989 3 699 16 200 37 318 

9. Jiné závazky  26 974 3 417 11 130 26 804 

10. Odložený daňový závazek 9 685 15 282 5 070 10 514 

B.III. Krátkodobé závazky 335 056 349 188 278 961 299 259 385 749 

1. Závazky z obchod. vztahů 215 666 220 762 186 494 211 656 261 420 

5. Závazky k zaměstnancům 59 362 88 62 119 163 

6. 
Závaz. ze sociálního zabezpeč. a 

zdravot. Pojištění 
11 695 11 310 10 398 10 071 12 113 

7. Stát – daň. závazky a dotace 2 486 2 463 2 154 2 523 3 046 

8. Přijaté zálohy 1 934 6  24 3 709 1 365 

10. Dohadné účty pasivní 24 344 9 549 12 718 5 077 12 689 

11. Jiné závazky 19 569 105 010 67 111 66 195 94 953 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 345 000 607 991 551 395 607 634 711 698 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé  239 407 199 875 218 783 265 437 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 345 000 368 584 351 520 388 851 446 261 

C. 
OSTATNÍ PASIVA – 

přechodné účty pasiv 
5 766 17 974 12 944 13 994 28 201 

C.I. Časové rozlišení 5 766 17 974 12 944 13 994 28 201 

1. Výdaje příštích období 2 367 14 338 12 885 13 966 16 762 

2. Výnosy příštích období 3 399 3 636 59  28 11 439 
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát za období 2010 – 2014 (v tis. Kč) 

 

ozn. 
Výkaz zisků a ztrát v druhovém 

členění 

Účetní období 

2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 47 915 64 036 52 988 38 319 36 856 

A. 
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
40 132 55 905 47 249 35 154 34 639 

+ OBCHODNÍ MARŽE 7 783 8 131 5 739 3 165 2 217 

II. Výkony 1 807 113 1 984 640 1 975 878 1 736 377 2 211 576 

1. Tržby za prodej vl. výrobků 1 738 826 1 953 994 1 966 903 1 707 247 2 168 629 

2. Změna stavu zásob vl. výroby 39 409 15 796 -7 267 21 269 34 369 

3. Aktivace 28 878 14 850 16 242 7 861 8 578 

B. Výkonová spotřeba 1 230 100 1 416 047 1 337 636 1 145 621 1 520 756 

1. Spotřeba materiálu a energie 1 037 653 1 201 479 1 142 608 965 866 1 227 824 

2. Služby 192 447 214 568 195 028 179 755 292 932 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 584 796 576 724 643 971 593 921 693 037 

C. Osobní náklady 449 270 471 562 453 444 415 247 454 227 

1. Mzdové náklady 325 810 338 757 329 332 301 834 325 472 

2. 
Odměny členů orgánů. spol. a 

družstva 
1 044 1 064 1 599 2 544 4 144 

3. 
Náklady na soc. zabezpeč. a 

zdrav. pojištění 
108 120 116 724 108 952 98 824 108 955 

5. Sociální náklady 14 296 15 017 13 561 14 045 15 656 

D. Daně a poplatky 2 190 2 224 2 686 1 692 2 672 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmot. 

a hmotného majetku 
68 900 75 974 86 635 54 629 62 851 

III. 
Tržby z prodeje dl. majetku a 

materiálů 
23 230 20 150 36 068 17 794 20 427 

1. Tržby z prodeje dl. majetku 1 482 997 19 639 1 151 1 072 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 748 19 153 16 429 16 643 19 355 

F. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

21 826 17 691 29 220 15 053 19 106 

1. Zůstatk. cena prod. dl. majetku 39 290  14 193 153 1 371 

2. Prodaný materiál 21 787 17 401 15 027 14 900 17 735 

G. 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provoz. 

oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-22 992 -7 788 1 487 3 012 379 

IV. Ostatní provozní výnosy 30 166 22 475 15 423 28 100 29 592 

H. Ostatní provozní náklady 17 469 22 388 17 848 18 433 51 353 

* PROVOZNÍ VÝSL, HOSP. 101 529 37 298 104 152 131 749 152 468 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů  

a podílů 
    8 065 

J. Prodané cenné papíry a podíly     200 

VII. Výnosy z dl. finanč. majetku 7 650 8 160 5 100 5 100 6 120 
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1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným  

vlivem 

 8 160 5 100 5 100 6 120 

2. Výnosy z ostat. dl. CP a podílů  7 650     

IX. Výnosy z přecenění CP a deriv. 98 912 58 882 60 765 12 213 12 827 

L. 
Náklady z přecenění CP a 

deriv. 
5 155 84 655 1 809 21 407 54 505 

X. Výnosové úroky 579 61 82 74 218 

N. Nákladové úroky 10 421 12 936 19 557 14 142 16 207 

XI. Ost. finanční výnosy 33 588 95 557 61 748 50 739 35 332 

O. Ost. finanční náklady 57 166 69 660 91 208 80 192 79 169 

* FINANČNÍ VÝSL. HOSP. 67 987 -4 591 15 121 -47 615 -87 519 

Q. Daň z příjmů za běžn. činnost 28 398 2 188 15 658 23 654 5 840 

1. Splatná 28 206 2 109 15 391 18 866 396 

2. Odložená 192 79 267 4 788 5 444 

** 
VÝSL. HOSP. ZA BĚŽNOU 

 ČINNOST 
141 118 30 519 103 615 60 480 59 109 

XIII. Mimořádné výnosy   5 261   

R. Mimořádné náklady   32 732   

S. Daň z příjmů z mimoř. činnosti 0 0 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSL. HOSP. 0 0 -27 471 0 0 

*** Výsl. hosp. za účet. období 141 118 30 519 76 144 60 480 59 109 

 Výsl. hosp. před zdaněním 169 516 32 707 91 802 84 134 64 949 
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Příloha č. 4: Organizační schéma řízení společnosti Gumotex a. s. k 31.12.2014 

 

 

 
 

řízení společnosti 

Generální ředitel 
(funkce od 21.1.2014 nebyla 

obsazena) 

Ředitel OZ 

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ 

Ředitel OZ PRYŽE A 

PLASTY 

Finanční ředitel 

Ředitel OZ TANEX, 

PLASTY 

Personální ředitel 

ŘEDITEL OZ SERVIS 

Úsek generálního ředitele 

 
 

řízení závodu, ekonomika, nákup a 
logistika, kvalita, vývoj, výroba a 

prodej dílů auto 

 
řízení závodu, ekonomika, nákup a 

zásobování, kvalita, vývoj, výroba a 
prodej směsi a natíraných materiálů, 

nafukovacích matrací, lehátek, lodí a 

člunů, speciálních výrobků 

OZ AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ 

OZ PRYŽE A PLASTY 

 
 

řízení závodu, ekonomika, 

zásobování, kvalita, výroba a TPV 

dílů pro automobilový průmysl, 

zaměstnanecká, mzdová a sociální 

politika 

OZ TANEX, PLASTY 

 
 

řízení závodu, údržba strojního 

zařízení, ochrana práce a ekologie, 

služby konstrukce a projekce, 

zabezpečení a ochrana majetku, 

investiční výstavba 

OZ SERVIS 

 
 

řízení úseku, řízení lidských zdrojů, 
zaměstnanecká, mzdová a sociální 

politika 

 
 

řízení úseku,ekonomické poradenství, 
účetnictví, finančnictví, controlling, 

služby středisko IT 

Úsek personální 

Úsek ekonomický 


