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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s vyuţitím metod finanční 

analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke zlepšení. V  první 

části jsou rozepsány teoretická východiska vyuţitá v praktické části. V praktické 

části je nejprve proveden rozbor vnějšího a vnitřního prostředí, následně rozbor 

výkonnosti společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a celkové 

zhodnocení. V závěru práce jsou předloţeny návrhy, které by mohly vést ke zlepšení 

současného stavu společnosti. 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to evaluate the financial efficiency of company 

Daikin Device Czech Republic for the period betwen years 2006 – 2009. By using 

the methods of financial analyses I evaluate the current situation and propose  

suggestion for improvement. 

The first part is  theoretical  and  explains all related terms and sources that are later 

used in practical part. The practical part of the thesis starts with analysis of outside 

and inside factors, and subsequently is followed by the evaluation of the financial 

indicators and financial efficiency and the summary. In final part of this work  

I suggest some proposals that could lead to the improvement of the current situation 

of the company. 
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ÚVOD 

 

Prvořadým finančním cílem kaţdého podnikání je maximalizace trţní hodnoty 

společnosti v delším časovém období, která vede ke zvětšování bohatství 

podnikatele. Tohoto cíle lze dosáhnout produktivním vyuţitím nejen vlastního,  

ale i cizího kapitálu. Nejlepších výsledků mohou dosahovat pouze finančně zdravé 

podniky. Zde hraje významnou roli finanční analýza, která umoţňuje komplexní 

zhodnocení současné finanční situace podniku a do jisté míry je schopna posoudit  

i budoucí vývoj finanční situace podniku.  

 

Finanční analýza vychází především z účetních informací a pro hodnocení vyuţívá 

celou řadu ukazatelů. Výsledky finanční analýzy odhalují silné a popřípadě i slabé 

stránky finančního hospodaření podniku a představují důleţitý zdroj informací  

o podniku zejména pro management a vlastníky podniku. 

 

V dnešní době se dostávají do popředí v souvislosti s hodnocením úspěšnosti  

a finančního zdraví podniku i pojmy výkonnost podniku a měření výkonnosti. 

Výkonnost podnikových činností závisí také na míře vyuţití konkurenční výhody 

kaţdého podniku. Udrţení konkurenční výhody je pro podnik nesmírně obtíţné, 

obzvláště v současné době, kdy dochází k rychlým změnám podnikatelského 

prostředí. Pouze podniky, které reagují na měnící se podmínky podnikání, sledují  

a průběţně vyhodnocují úroveň výkonnosti a usilují o její trvalé zvyšování, se 

mohou rozvíjet.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem předloţené diplomové práce je provést zhodnocení finanční výkonnosti 

zvolené společnosti. Hospodaření společnosti bude analyzováno pomocí dílčích 

ukazatelů a metod. 

Diplomová práce vychází z teoretických informací, uvedených v pouţitých zdrojích, 

které se vztahují k danému tématu. Teoretická východiska jsou rozepsána v  první 

části práce. 

Práce je zpracována na základě podkladů společnosti Daikin Device Czech Republic 

s.r.o. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz Cash Flow i výroční zprávy za 

sledované období let 2006 aţ 2009. 

V úvodu praktické části je nejprve představena zvolená společnost Daikin Device 

Czech Republic s.r.o. Dále následuje analytická část, zahrnující strategickou  

a finanční analýzu společnosti a v poslední části jsou shrnuty výsledky provedené 

analýzy. 

Na závěr diplomové práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení výkonnosti společnosti, 

vycházející z praktické části diplomové práce. 

 

Pro účely strategické analýzy provedu analýzu vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

s následným vyhodnocením zjištěných informací pomocí SWOT analýzy. 

 

K získání co nejvěrnějšího obrazu o finanční výkonnosti společnosti Daikin Device 

Czech Republic s.r.o. budou pouţity následující elementární metody finanční 

analýzy: 

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů. 

 

Všechny metodické postupy výpočtu jednotlivých ukazatelů a soustav ukazatelů 

budou uvedeny v teoretické části diplomové práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

První kapitola je věnována teoretickým východiskům diplomové práce, jeţ jsou 

nezbytné pro pochopení dané problematiky a budou vyuţity v  praktické části práce. 

 

1.1 Strategická analýza 

Strategická analýza je významným zdrojem informací napomáhající podnikovému 

řízení. Zahrnuje analýzu vnějšího (obecného a oborového) a vnitřního okolí, jejichţ 

výstupem je SWOT analýza. 

 

1.1.1 Analýza vnějšího prostředí 

Úkolem analýzy vnějšího prostředí je rozpoznat příleţitosti a hrozby společnosti. 

Tato analýza se dále člení na analýzu tzv. makroprostředí, neboli obecného okolí 

(např. analýza SLEPT) a analýzu oborového prostředí (Porterův model).  

 

Analýza obecného okolí – SLEPT 

SLEPT analýza zkoumá obecné okolí podle faktorů, jeţ na něj působí – jsou to 

faktory: sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. Pro lepší 

přehlednost jsou tyto faktory uvedeny ve dvou tabulkách (příleţitostí a hrozeb)  

i s časovým horizontem, kterého se týkají, a velikostí vlivu na společnost. 

 

Analýza oborového okolí – Porterův model 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí, vychází z  předpokladu,  

ţe strategická pozice firmy je určována především působením pěti základních 

faktorů,  

a to: 

 vyjednávací silou zákazníků, 

 vyjednávací silou dodavatelů, 
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 rivalitou firem, které působí na trhu, 

 hrozbou vstupu nových konkurentů, 

 hrozbou substitutů. (13) 

 

 

Obr. 1: Porterův model Zdroj: vlastní zpracování na základě literatury (13) 

 

 

1.1.2 Analýza vnitřního prostředí 

K analýze vnitřního prostředí společnosti je moţno pouţívat několik přístupů. Mezi 

často pouţívaný přístup členění vnitřního prostředí patří systém „7S“ firmy 

McKinsey -> strategie, struktura, systém řízení, spolupracovníci, schopnosti,  styl 

vedení a sdílené hodnoty. Cílem je identifikovat silné a slabé stránky společnosti. 

(10) 
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1.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje shrnutí předchozích analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti a dělí je do čtyř oblastí: 

 Příleţitosti – Opportunities, 

 Hroby – Threats, 

 Silné stránky – Strenhgts, 

 Slabé stránky – Weakness. 

Přičemţ příleţitosti a hrozby vycházejí z analýzy vnějšího prostředí, silné a slabé 

stránky získáme z analýzy vnitřního prostředí. 

 

1.2 Finance podniku a finanční řízení 

Finance podniku mohou být definovány jako pohyb peněţních a finančních 

prostředků, vyjádřený peněţními a kapitálovými toky. Peněţními toky (Cash Flow) 

rozumíme příjmy a výdaje peněţních prostředků. Kapitálovými toky (Funds Flow) 

se nazývají přírůstky a úbytky peněţních prostředků (zdroje a uţití finančních 

prostředků). 

 

Finanční řízení spočívá v regulaci peněţních a kapitálových toků v úmyslu 

nedopustit ohroţení pokračujícího trvání podniku a podpořit úsilí o maximalizaci 

trţní hodnoty podniku. Obvykle se finančním řízením rozumí subjektivní 

ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného mnoţství peněz a kapitálu 

z různých finančních zdrojů, alokací peněz do různých forem nepeněţního majetku  

a rozdělováním zisku s cílem maximalizace trţní hodnoty majetku firmy. (2) 

 

1.3 Finanční analýza 

Finanční analýza podniku se zabývá analýzou financí podniku. Finance podniku 

mohou být definovány jako pohyb peněţních prostředků, vyjádřený peněţními toky 

(příjmy a výdaji peněţních prostředků). 
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Finanční analýza hodnotí finance podniku podle toho, jaká míra vychýlení z  dané 

rovnováţné situace se dá ještě poměrně snadno napravit, nebo jaký impuls by uţ 

mohl přivodit váţné finanční problémy. O stavu finanční rovnováhy vypovídá 

stadium výkonnosti a finanční pozice na základě účetní závěrky, zejména 

poměrových ukazatelů a syntetické zobrazení stavu finanční situace pomocí modelů. 

Jedná se o posouzení finanční situace podniku. (2) 

Finanční analýza má smysl především jako logický prostředek hodnocení  

a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější neţ jednotlivé 

primární údaje. V první fázi  jsou nejprve získávány informace v podobě, která je 

pro daný analytický cíl nejsmysluplnější a v níţ mají nejlepší vypovídací schopnost 

a jsou pro daný účel nejlépe pouţitelné. Druhá fáze zahrnuje poměřování údajů mezi 

sebou. Finanční data se vzájemně porovnávají způsobem, který rozšiřuje jejich 

vypovídací schopnost k danému problému nebo rozhodnutí.Identifikace klíčových 

vztahů mezi jednotlivými údaji umoţňuje rozpoznat způsob a kvalitu hospodaření 

firmy, její silné a slabé stránky. Tyto analýzy poskytují firemnímu managementu 

zázemí pro plánování a kontrolu budoucích aktivit podniku. (15) 

Hlavní poslání finanční analýzy pro potřeby vedení podniku spočívá ve vytvoření 

systému varovných signálů o existenci nebo o moţném vzniku určitých problémů 

v určité oblasti, např. v nákladovosti nebo ve vázanosti oběţných aktiv. Prvotním 

úkolem finanční analýzy není tedy nalezení jakési „spasitelské“ cesty při vzniku 

finančních potíţí, ale naopak jejich včasné předvídání tak, aby bylo moţné přijmout 

potřebná opatření. (7) 

 

Postup finanční analýzy 

Obvykle začíná rozborem absolutních ukazatelů (trţeb, nákladů, zisku, aktiv atd.)  

a jejich změn (meziročních, časových řad atd.). Následuje rozbor struktury 

(procentní rozbor), resp. mezipodnikové srovnávání. Základem finanční analýzy je 

rozbor poměrových ukazatelů. 

 

 

 

 



16 

 

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů obvykle probíhá v následujících 

krocích: 

 výpočet poměrových ukazatelů (ratios = koeficientů) za sledovaný podnik,  

 srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry, 

 hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza), 

 hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (Pyramidová 

soustava finančních ukazatelů, systém ukazatelů Du Pont), 

 návrh na opatření. (17) 

  

1.4 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace získané z analýzy, které se týkají finanční situace podniku, jsou 

předmětem zájmu mnoha subjektů přicházejících s podnikem do kontaktu. (2) 

Uţivateli těchto informací jsou především: 

 Manaţeři – získané informace vyuţívají pro dlouhodobé a operativní řízení 

podniku a lze díky nim posoudit i pozici podniků (konkurence, dodavatelů, 

odběratelů), 

 Investoři – očekávají nejen návratnost vloţené investice, ale i její 

zhodnocení, 

 Banky a jiní věřitelé – poţadují co nejvíce informací o finančním stavu 

dluţníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr či nikoliv, v 

jaké výši a za jakých podmínek, 

 Obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) – z krátkodobého hlediska se 

zajímají především o prosperitu, solventnost a likviditu podniku, 

z dlouhodobého o jeho stabilitu, 

 Zaměstnanci - mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, 

 Stát a jeho orgány – se zajímají o data z důvodu kontroly, např. plnění 

daňových povinností, statistického šetření a pro formulování hospodářské 

politiky státu. (20) 
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1.5 Zdroje informací 

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především 

výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví. 

 

Výkazy finančního účetnictví: 

 rozvaha (přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí),  

 výkaz zisku a ztráty (přehled o tvorbě a uţití výsledku hospodaření), 

 výkaz Cash Flow (přehled o pohybu peněţních toků). 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví si podnik vytváří sám podle svých potřeb  

a patří sem např. výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů dle 

nejrůznějších členění (např. druhové a kalkulační). (1) 

Dalšími zdroji mohou být informace o vlastnících, produktech, technologiích, 

dodavatelích a odběratelích, atd. 

 

Rozvaha – neboli bilance ukazuje finanční situaci firmy – stav jejího majetku  

a závazků k určitému datu, většinou k poslednímu dni finančního roku, nezobrazuje 

však tok peněz ve firmě během finančního rok. Uspořádání rozvahy můţe být 

vertikální (poloţky aktiv a pasiv jsou řazeny pod sebe) nebo formou dvoustranného 

účtu, kdy: 

 Levá strana rozvahy představuje aktiva společnosti  podle toho, co podnik 

vlastní (např. dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný, finanční, zásoby, 

hotovost) a co mu dluţí další ekonomické subjekty (pohledávky, majetkové 

účasti), 

 Pravá strana ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva financována, tzn. co firma 

dluţí jiným ekonomickým subjektům (bankovní půjčky, obligace, závazky 

vůči dodavatelům) a vlastní kapitál (majetek akcionářů, akcionářský kapitál. 

 

Platí zde také základní vztahy: 

  Vlastní kapitál = Aktiva společnosti – Cizí zdroje 

  Celková aktiva = Cizí zdroje + Vlastní kapitál 
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Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je výkaz o pohybu peněz za určité období 

(finanční rok) a podává přehled o: 

 Nákladech  - tj. kolik peněz firma vydala během určitého období (např. za 

mzdy zaměstnanců, materiál, daně), je to peněţní vyjádření spotřeby firmy 

bez závislosti na tom, jestli skutečně proběhla peněţní transakce,  

 Výnosech – tzn. kolik peněz firma získala během určitého období z prodeje 

svých výrobků a sluţeb – peněţní vyjádření výsledků hospodaření podniku  

a opět nezáleţí na tom, zda byla skutečná peněţní transakce provedena.  

 

Platí zde: 

Rozdíl mezi výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běţné finanční období. 

(15) 

 

Přehled o peněţních tocích (Cash Flow) – je přehled o skutečných penězích, které 

do firmy přichází a odchází z něj. Tento výkaz obsahuje tokové veličiny za určité 

období – příjmy (reálné peníze přicházející do podniku nezávisle na původu)  

a výdaje (reálné peníze odcházející z podniku, přičemţ nemusí docházet ke spotřebě 

výrobních faktorů). Peněţní toky se rozdělují do následujících oblastí: 

 Provozní činnost – základní výdělečná činnost podniku, 

 Investiční činnost – pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, 

 Finanční činnost – činnost vedoucí ke změnám ve výši a struktuře vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. (2) 

  

Účetní výkazy však mají i své slabé stránky, jeţ jsou dány jejich konstrukcí  

a uţívanými účetními praktikami. Účetní výkazy vţdy pracují s údaji vztahujícími se 

k minulosti. Proto analýza čerpá z  méně či více vzdálené minulosti a současně 

pracuje s rizikem, ţe stav zachycený ve výkazech a aplikovaný na dnešní 

ohodnocení nemusí být jiţ aktuální. V analýzách je tedy nutné klást velký důraz na 

novelizace, odhady výsledků a předpoklady provedené po datu posledně 

publikovaných účetních výkazů. Pro studium vývoje finanční situace podniku je 

vţdy třeba mít k dispozici údaje alespoň ze dvou různých časových období a je třeba 

dbát na srovnatelnost datové báze. (15) 



19 

 

 

1.6 Základní metodické nástroje a metody finanční analýzy 

Základním metodickým nástrojem jsou poměrové ukazatele, které vznikají jako 

poměr dvou absolutních ukazatelů a umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz  

o základních charakteristikách podniku. Vedle poměrových ukazatelů jsou ve 

finanční analýze vyuţívány ukazatele absolutní, rozdílové a pruţnosti.  

 

1.6.1 Přístupy k finanční analýze 

Přístupy k finanční analýze jsou většinou členěny na analýzu fundamentální  

a technickou. 

 

Fundamentální analýza je obvykle chápána jako rozbor a vyhodnocování údajů  

z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a někdy 

také z Cash-flow. Expert (hodnotitel) pouţívá svých znalostí především z:  

 finančního účetnictví, 

 finanční analýzy, 

 svých znalostí a zkušeností z praxe, 

 všeobecné ekonomie. (3) 

 

Technická analýza – od fundamentální analýzy se liší především tím, ţe se opírá  

o pouţití algoritmizovaných metod, slouţících ke kvantitativnímu zpracování dat,  

s následným posouzením výsledků. Nejlepších výsledků je dosaţeno při pouţití 

obou metod. (16) 
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1.6.2 Ukazatele a metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se dělí na elementární a vyšší metody.  

 

Elementární metody – vyuţívají základní aritmetické operace a vyznačují se svojí 

jednoduchostí. Jedná se o: 

 analýzu absolutních ukazatelů,  

 analýzu rozdílových ukazatelů,  

 analýzu poměrových ukazatelů,  

 analýzu soustav ukazatelů,  

 pyramidové rozklady ukazatelů. 

 

Vyšší metody – sloţitější metody, vyţadující náročnější matematické úvahy  

a postupy. Dále se dělí na matematicko-statistické a nestatistické metody.  

Matematicko-statistické metody:  

 bodové odhady,  

 statistické testy odlehlých dat , 

 empirické distribuční funkce,  

 korelační koeficienty, 

 regresní modelování, 

 faktorová analýzy atd. 

 

Nestatistické metody: 

 matné mnoţiny,  

 expertní systémy,  

 gnostická teorie neurčitých dat. (5) 
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1.6.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní (stavové) ukazatele vyjadřují objem poloţek účetních výkazů a jejich 

měrnou jednotkou jsou peníze. Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální 

a vertikální analýzu. 

 

Horizontální analýza  

Horizontální analýza sleduje vývoj poloţek účetních výkazů v  čase, hodnotí stabilitu  

a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech poloţkách, sílu vývoje. Porovnání poloţek 

mezi jednotlivými roky se provádí po řádcích. Rozbor lze provádět dvěma způsoby:  

 

                                      

 

 

                
               

           
     

 

Kde: 

t    …….  analyzované období (příslušný rok) 

t-1 ……. výchozí období (předcházející rok) (18) 

 

 

Vertikální analýza  

Analýza sleduje proporcionalitu poloţek účetních výkazů vůči základní veličině. 

Cílem vertikální analýzy je určit: 

 podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových aktivech, 

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

 podíl jednotlivých poloţek výsledovky na trţbách. 

 

Analýza umoţňuje srovnat účetní výkazy daného roku s  výkazy z minulých let  

a zejména pak porovnat výsledky podniku v rámci oboru nebo vnitropodnikových 

útvarů. 
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Horizontální a vertikální analýzu je vhodné doplnit rozborem dodrţování bilančních 

pravidel: 

 Zlaté bilanční pravidlo – porovnává dlouhodobý majetek a dlouhodobé zdroje 

(vlastní + dlouhodobý cizí kapitál), kdy je ideální vyrovnanost. 

 Pravidlo vyrovnání rizika – vlastních zdrojů by mělo být víc neţ cizích. 

 Pari pravidlo – jiný pohled na sladění časového horizontu aktiv a pasiv a říká, 

ţe vlastní kapitál by měl financovat dlouhodobý majetek, ale měl by být 

pouţít i cizí kapitál, tzn. vlastního kapitálu by mělo být v podniku méně neţ 

dlouhodobého majetku, v krajním případě se mohou rovnat, aby se tedy 

vytvořil prostor pro financování dlouhodobými cizími zdroji . (14) 

 

 

Analýza Cash Flow 

Cash Flow představuje z dynamického hlediska příliv a odliv peněz podnikatele 

(reálné toky peněz) v rámci určitého peněţního období, ze statistického hlediska (k 

určitému okamţiku) představuje výsledek přílivu a odlivu peněz, který se jeví jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období, tj. jako stav reálných peněz 

(hotovostních i bezhotovostních) ke konci období. 

Přehled o peněţních tocích umoţňuje analyzovat: 

 Schopnost podniku vytvářet peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty 

z provozních, investičních a finančních příjmů, 

 Potřeby podniku v uţití peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů na 

provozní, investiční a finanční výdaje. (5) 
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1.6.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouţí k analýze a řízení finanční situace podniku s  orientací na 

likviditu a vyjadřují rozdíl mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv  

a souhrnem určitých poloţek krátkodobých pasiv. (9) 

 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital)  

Pracovní kapitál má pro finanční řízení běţného provozu podniku velký význam  

a jedná se o oběţný majetek, který není pokryt z krátkodobých zdrojů. Existují dva 

postupy výpočtu, které ukazují stejnou problematiku pouze z  jiné strany: 

 

 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

- z tohoto pohledu je část oběţných aktiv financována dlouhodobými zdroji. 

 

Čistý pracovní kapitál = dlouhodobý kapitál – dlouhodobý majetek 

- část dlouhodobých zdrojů, která financuje oběţná aktiva. (14) 

 

           

Obr. 2: Schématické znázornění ČPK v rozvaze podnik Zdroj: (2) 
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Čisté peněţní (pohotové) prostředky 

Ukazatel odstraňuje některé nedostatky ukazatele čistého provozního kapitálu.  

 

Čisté peněžní prostředky = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné dluhy (5) 

 

Čisté peněţní majetek 

Čistý peněţní majetek představuje kompromis mezi předchozími dvěma ukazateli, 

není příliš mírný jako čistý pracovní kapitál, ani tak přísný jako čisté peněţní 

prostředky. 

 

Čistý peněžní majetek = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky (5) 

 

 

1.6.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza patří k nejpouţívanějším metodám finanční analýzy. Poměrové 

ukazatele charakterizují vzájemný vztah dvou poloţek z  účetních výkazů pomocí 

jejich podílu. Mezi poloţkami uvedenými do poměru musí existovat vzájemná 

souvislost, aby měl vypočtený poměrový ukazatel určitou vypovídací schopnost. 

Poměrové ukazatele jsou sdruţovány do skupin, které jsou vţdy zaměřeny na určitý 

aspekt finančního stavu podniku. 

 

Jedná se o analýzu ukazatelů: 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadluţenosti, 

 kapitálového trhu (u společností s akciemi volně obchodovatelnými na 

kapitálových trzích). 
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Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

efekty, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentab ility 

poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloţeny na vytvoření tohoto zisku. Při 

konstrukci ukazatelů se vychází z rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Čím vyšší 

rentability podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem , 

proto tento ukazatel patří k těm nejsledovanějším. 

 

Rentabilita celkových aktiv – ROA (Return On Assets): 

 

    
    

              
 

 

- Vyjadřuje návratnost vloţeného kapitálu ve formě aktiv, 

 

    
          

              
 

 

- Tuto rovnici pouţijeme v případě, ţe zkoumáme čistou návratnost, tzn. skutečnou 

míru zhodnocení vloţeného kapitálu, tedy po úhradě daňové povinnosti a zaplacení 

odměny věřitelů ve formě úroku => v čitateli pouţijeme čistý zisk po zdanění 

zvýšený o vliv daňového štítu. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  (Return On Equity):   

 

    
   

              
 

 

- Vyjadřuje skutečnou míru zisku a tedy míru zhodnocení vlastního kapitálu, 

umoţňuje srovnání celkové výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s výnosností 

celkového a potaţmo cizího kapitálu. (8) 
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Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – ROCE (Return On Capital 

Employed): 

 

     
                 

                                  
 

 

- Ukazatel vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic, hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšení potenciálu vlastníka vyuţitím dlouhodobého 

cizího kapitálu. 

             

Rentabilita trţeb – ROS (Return On Sales): 

 

    
   

     
 

- Udává stupeň ziskovosti v Kč na 1 Kč trţeb. (2) 

 

Kde: 

Ú…………nákladové úroky 

t ………… sazba daně z příjmů 

EBIT …… zisk před úroky a daněmi 

EAT ……. čistý zisk 

 

Ukazatele rentability mají i určitá omezení ve vypovídací schopnosti, coţ spočívá: 

 v manipulovatelnosti s účetním výsledkem hospodaření pomocí účetních 

odpisů, účetních rezerv, na základě metody oceňování zásob vlastní výroby, 

či jiným způsobem, v oceňování aktiv na základě historických a nikoli 

trţních cen, 

 ve skutečnosti, ţe se ne všichni vlastníci podílejí v  důsledku existence 

nákladů zastoupení rovnoměrně na dosaţeném výsledku hospodaření 

podniku. (7) 
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Ukazatele likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní 

prostředky, kterými pak včas, v poţadované podobě a na poţadovaném místě můţe 

krýt všechny splatné závazky. Za likvidní můţeme povaţovat potom takový 

majetek, který je moţné na tyto prostředky proměnit. Od pojmu likvidita a 

likvidnost se odlišuje pojem solventnost. Např. v Mezinárodních standardech 

účetního výkaznictví je solventnost definována jako dlouhodobější dostupnost peněz 

pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti. V praxi však bývá tento 

pojem někdy ztotoţňován s pojmem platební schopnost podniku a aby byl podnik 

solventní, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tedy ve formě 

rychle přeměnitelné na peníze. (7) 

 

Běţná likvidita (Current Ratio) ukazuje, kolikrát jsou oběţná aktiva vyšší něţ 

krátkodobé závazky, čímţ vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj krátkodobý 

majetek na prostředky, které můţe pouţít k úhradě krátkodobých závazků. Ukazatel 

je citlivý na velikost jednotlivých poloţek strany aktiv, ne jejich dobu obratu, 

strukturu a likvidnost. Doporučené hodnoty jsou 1,5 – 2,5. (9) 

 

                
             

                  
 

 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) je zpřísněním běţné likvidity, kdy jsou 

z oběţných aktiv vynechány zásoby, jako obvykle nejméně likvidní sloţka 

krátkodobých aktiv. Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 1 – 1,5. 
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Okamţitá likvidita (Cash Ratio) měří schopnost podniku hradit okamţitě splatné 

závazky, pracuje tedy s nejlikvidnějšími sloţkami aktiv. Doporučená hodnota je  

0,2 – 0,5. 

 

                   
                           

                  
 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Ukazuje, jestli má přebytečné kapacity, nebo naopak nedostatek produktivních aktiv  

a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příleţitosti. Ukazatelů jsou dva typy:  

počet obratů (obratovosti), doba obratu. 

 

Ukazatele obratovosti informují o počtu obrátek za určité období. Čím vyšší je jejich 

počet, tím kratší dobu je majetek vázán. Ukazatele doby obratu udávají průměrnou 

dobu trvání jedné obrátky majetku. Snahou je tuto dobu co nejvíce zkracovat a tím 

zvyšovat počet obrátek. 

 

                      
     

              
                           

 

- měří obrat neboli intenzitu vyuţití celkového majetku, doporučovaná minimální 

hodnota je 1. Nízká hodnota ukazatele znamená neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku a jeho neefektivní vyuţití nebo můţe znamenat, ţe podnik 

investuje do budoucna a tyto investice zatím nepřinášejí efekt. (9)  
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- doba obratu zásob charakterizuje úroveň běţného provozního řízení a je 

ţádoucí udrţovat ji na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 

 

 

                       
   

                
           

 

- ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek  

a udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury, je důleţitý z hlediska 

plánování peněţních toků. V případě, ţe hodnota ukazatel trvale překračuje 

doby splatnosti, je nutné zaměřit se a prozkoumat platební kázeň odběratelů. 

 

                    
   

             
             

 

 

- udává počet dnů, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr, charakterizuje 

platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. (1) 
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Ukazatele zadluţenosti  

Zadluţeností firmy chápeme míru financování svých aktiv jak z  vlastních, tak i 

z cizích zdrojů.  

                     
               

             
 

 

- Podíl vlastního kapitálu charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, 

do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji  

a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Obecně platí, ţe zvyšování tohoto 

ukazatele znamená upevňování finanční stability. 

 

                           
                                  

            
 

 

- Ukazatel podkapitalizování neboli stupeň krytí stálých aktiv poměřuje 

dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům, tzn. stálá aktiva (dlouhodobý hmotný  

a nehmotný majetek) by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Hodnota 

ukazatele by měla dosahovat alespoň 100%, tj. veškerá stálá aktiva by měla být 

kryta dlouhodobým kapitálem. 

 

                    
           

              
 

 

- Celková zadluţenost se pouţívá pro hodnocení přiměřenosti zadluţení podniku 

a měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek 

podniku, čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je riziko věřitelů. Doporučená 

hodnota je mezi 30% a 60%. 

 

Analytickými ukazateli celkové zadluţenosti jsou dlouhodobá a krátkodobá neboli 

běţná zadluţenost. 
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- Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu má obdobnou vypovídací schopnost 

jako předchozí ukazatele a u stabilních společností by se měla jeho hodnota 

pohybovat přibliţně v pásmu 80% - 100%. 

 

             
    

               
 

 

- Ze získaných hodnot můţeme posoudit jak je hospodaření podniku efektivní, 

je-li hodnota rovna 100%, pak podnik vydělává pouze na úroky a vytvořený 

zisk je nulový. (1)  

 

 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele, nebo-li ukazatele produktivity, charakterizují základní aktivitu 

podniku. Vycházejí především z nákladů, pomocí nichţ se řídí hospodárné nakládání 

s jednotlivými druhy nákladů, aby bylo dosaţeno vyššího efektu. 

 

                                     
               

                 
 

 

- Vyjadřuje, jaká část výnosů připadá na 1 zaměstnance, hodnota by měla být 

maximální. 
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- Udává, jaká část výnosů připadá na 1 Kč mezd, výsledné hodnoty by měly v  čase 

narůstat. (12) 

 

 

Ukazatele na bázi Cash Flow 

Smyslem vyuţití ukazatelů na bázi Cash Flow je diagnostika míry rizika s  ohledem 

na faktor času. 

 

                                  
                      

              
 

 

- CF rentabilita celkového kapitálu zkoumá relaci celkového kapitálu 

k provoznímu CF. 

 

 

                     
                      

     
 

 

- CF rentabilita trţeb udává, jaká část trţeb se mění na peněţní toky.  (8) 

 

 

             
                      

                      
 

 

- CF likvidita vyjadřuje poměr mezi hotovostními toky vyprodukovanými 

provozem a závazky, které musí v krátké době platit. (9) 
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1.6.6 Analýza soustav ukazatelů – Souhrnné indexy hodnocení podniku (14) 

Modely, které prostřednictvím jednoho čísla – souhrnného indexu, představí 

celkovou finanční charakteristiku podniku a vyjádří jeho výkonnost a ekonomickou 

situaci. 

 

Bankrotní indikátory – jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost 

podniku dostát svým závazkům, např. Taflerův bankrotní model, Altmanův index 

finančního zdraví. 

Bonitní indikátory – odráţejí míru kvality firmy podle její výkonnosti, jsou 

orientovány především na investory a vlastníky, např. index IN05, Tamariho model, 

Kralickuv Quick-test. 

 

Altmanova analýza – bankrotní model 

Altmanův model patří mezi predikční modely a představuje jednu z  moţností,  

jak vyhodnotit souhrnně finanční zdraví podniku. Je stanovena pomocí jediného 

čísla – Z-skóre, které se skládá z pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, 

zadluţenost, likviditu i strukturu kapitálu. K jednotlivým ukazatelům je pak na 

základě empirických výzkumů přiřazena jejich váha. Výpočet je odlišný pro podniky 

obchodované a neobchodované na kapitálovém trhu. 

 

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu: 

       54321 998,042,0107,3847,0717,0 xxxxxZ   

 

kde: x1 … čistý pracovní kapitál/aktiva, 

  x2 … nerozdělený zisk minulých let/aktiva, 

  x3 … EBIT (zisk před zdaněním a úroky)/aktiva, 

  x4 … vlastní kapitál/cizí zdroje, 

  x5 … trţby/aktiva. 
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Pokud je vypočítané Z-skóre: 

a) Z > 2,90 firma je finančně zdravá a v dohledné době není ohroţena 

bankrotem, 

b) 1,23 < Z < 2,89 pásmo zvané „šedá zóna“, o zdraví firmy nelze jednoznačně 

rozhodnout, 

c) Z < 1,23  firma není finančně zdravá a ohroţuje ji bankrot. 

 

Altmanův index pro podniky obchodované na kapitálovém trhu: 

         54321 0,16,03,34,12,1 xxxxxZ   

 

kde: indexy x1, x2, x3, x5 mají stejný význam 

  x4 … trţní hodnota vl. kapitálu/účetní hodnota celk. závazků. 

 

Pokud je vypočítané Z-skóre: 

a) Z > 2,99  firma je finančně zdravá a v dohledné době není ohroţena 

bankrotem, 

b) 1,81 < Z < 2,99 pásmo zvané „šedá zóna“, o zdraví firmy nelze jednoznačně 

rozhodnout, 

c) Z < 1,81  firma není finančně zdravá a ohroţuje ji bankrot. 

 

 

Index IN05 

IN indexy vychází z významných bankrotních indikátorů. Index IN05 je konstruován 

s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka.  Je aktualizací Indexu 

IN05, který spojuje bankrotní i bonitní model. 
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Vyjde-li: 

a) IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86%), 

b) 0,9 < IN05 < 1,6 pásmo zvané „šedá zóna“, 

c) IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%). 

 

Pyramidové rozklady ukazatelů 

Rozkladem určitého ukazatele se rozumí jeho rozklad jako tzv. vrcholového 

ukazatele na součin, součet, rozdíl nebo podíl jiných, tzv. příčinných ukazatelů. 

V případě pyramidového rozkladu je na jednom obrázku nebo v  jedné tabulce 

stručně a přehledně zachyceno hned několik rysů podniku odhalených finanční 

analýzou a umoţňuje postihnout vzájemné souvislosti mezi likviditou, finanční 

strukturou a profitabilitou společnosti. Jedním ze způsobů syntetického pouţití 

poměrových ukazatelů je Du Pontův diagram. 

 

Du Pontův diagram 

Diagram ukazuje, jak je výnos na vlastní kapitál akcionářů (ROE) určen ziskovou 

marţí, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Levá strana 

diagramu odvozuje ziskovou marţi a pravá strana pracuje s rozvahovými poloţkami  

a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.  (15) 

 

 

Obr. 3: Pyramidový rozklad ukazatele ROE Zdroj: (2) 



36 

 

1.7 Moderní měřítka výkonnosti podniku 

Co rozumíme pod výkonností podniku? 

Kaţdý subjekt můţe hodnotit výkonnost podniku jinak – vlastník podle splnění 

očekávání ohledně návratnosti svých prostředků, vloţených do podnikání, zákazník 

podle uspokojení svých poţadavků na výrobek nebo sluţbu, jejich cenu, rychlost 

dodání, podmínek placení apod., dodavatelé a banky podle schopnosti podniku 

splácet své závazky, zaměstnanci podle výše mezd a pracovních podmínek, stát 

podle schopnosti platit daně apod.  

Pohled na měření výkonnosti prošel vývojem názorů na toto měření a pojímání 

výkonnosti od měření ziskových marţí a růstu zisku k měření rentability 

investovaného kapitálu aţ k moderním konceptům zaloţených na tvorbě hodnoty pro 

vlastníky a hodnotovému řízení. (9) 

 

Tab. 1: Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku Zdroj: (9) 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

"Zisková marţe" "Růst zisku" 

"Výnosnost 

kapitálu"         

(ROA, ROE, ROI) 

"Tvorba hodnoty pro 

vlastníky" 

    

  ţ  
 

  

Maximalizace 

zisku 

    

          ý      á 
 

  

EVA, CFROI, FCF, … 

 

 

Hodnota podniku se ukazuje jako výhodné měřítko výkonnosti podniku, protoţe 

jako jediná vyţaduje k měření kompletní informace. Tento přístup k řízení potom 

sleduje růst hodnoty jako základní cíl podnikání a k jeho naplnění jsou směřovány 

všechny aktivity podniku. Maximalizace hodnoty znamená, ţe vedení podniku musí 

usilovat o co největší přínos pro vlastníky v podobě rostoucí hodnoty jejich 

vlastnického podílu. Dlouhodobého dosahování hodnoty ale nelze dosáhnout bez 

uspokojení zákazníků, věřitelů, zaměstnanců a dalších subjektů spjatých s daným 

podnikáním, při dodrţování etických principů a společenské odpovědnosti podniku.  

(9) 
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1.7.1 Ekonomická přidaná hodnota – EVA (Economic Value Added) 

Ekonomická přidaná hodnota představuje ve své podstatě ekonomický (mimořádný) 

zisk, který podnik vytvoří po úhradě všech nákladů včetně nákladů na kapitál (cizího  

i vlastního v podobě nákladu obětované příleţitosti). 

Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke 

zvýšení či sníţení hodnoty pro své vlastníky. 

 

Ukazatel EVA můţe být nástrojem pro: 

 Měření a řízení výkonnosti podniku, 

 Řízení a motivování zaměstnanců, 

 Ocenění podniku a akvizic, 

 Pro hodnocení investičních projektů. (9) 

 

Nejčastější vyjádření: 

                 

                 

 

Kde: 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) = zisk z hlavní (operativní) činnosti po 

zdanění, 

C = kapitál vázaný v aktivech vyuţívaný v hlavní (operativní) činnosti, 

WACC (Weighted Average Costs of Capital) = průměrné váţené náklady na kapitál , 

t = míra zdanění zisku. 

 

Z konstrukce ukazatele je zřejmé, ţe provozní zisk po zdanění musí být vyšší, neţ 

jsou náklady na kapitál. Cílem podnikání je tedy vytváření EVA, tj. ekonomické 

přidané hodnoty. (16) 
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NOPAT 

 

EVA 

Čistý 

provozní 

zisk po 

zdanění 

 

Náklady na 

kapitál 

 

Obr. 4: Ekonomická přidaná hodnota Zdroj: (16) 

 

Moţné zjednodušení pro určení EVA 

V případech, kdy není k dispozici dostatek informací pro transformaci účetního 

modelu na ekonomický lze pouţít výpočet: 

 

                

 

Kde:  

re = náklady na vlastní kapitál, 

VK = vlastní kapitál. 

 

Tento zjednodušený výpočet EVA pouţívá např. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR. Pro srovnávání výkonnosti v jednotlivých obdobích nebo pro mezipodnikové 

srovnávání je moţné pouţít pouze spread (ROE - re). (9) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Základní údaje 

Obchodní firma: Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

Sídlo společnosti: Švédské valy 1227/2, Brno – Černovice 627 00 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 26.10.2004 

Identifikační číslo: 27190455 

Předmět podnikání: -    výroba strojů a zařízení k obecnému pouţití, 

   -    velkoobchodní činnost, 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,   

poskytování sluţeb pouze k zajištění řádného provozu 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

Základní kapitál: 2 128 000 000 Kč 

Statutární orgán: Kenichi Saito (jednatel) 

Společníci:  Daikin Industries, Ltd.  

Sídlo: Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-

Ku, Ósaka, 530-8323, Japonsko 

Vklad:   2 128 000 000 Kč 

Uhrazeno:   2 128 000 000 Kč 

Podíl:    100% 

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.  

 

Obr. 5: Výrobní závod společnosti Daikin v Brně Zdroj: (23) 
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O společnosti 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. (DDC) je součástí japonské skupiny 

Daikin Group, která patří mezi největší producenty a prodejce klimatizačních 

jednotek na světě. Daikin Group zahájila svou činnost jiţ v roce 1924 v Japonsku a v 

současné době má své závody téměř po celém světě. Na evropském trhu se poprvé 

objevila v roce 1972 vybudováním své pobočky v belgickém Oostende. V České 

republice byla nejdřív zaloţena obchodní pobočka Daikin Airconditioning Central 

Europe – Czech Republic se sídlem v Praze v roce 1992. Následovaly výrobní 

závody v Plzni a v Brně.  

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. byla zaloţena v roce 2004, v únoru 

roku 2006 zahájila sériovou výrobu a v březnu téhoţ roku i prodej.  

DDC prodává své výrobky společnostem Daikin Group působícím v  Evropě, jedná 

se o Daikin Europe N.V. v Belgii (DENV) a Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 

v Plzni (DICZ). 

 

Produktové portfolio společnosti tvoří: 

 Kompresory typu Swing – 8 modelů s výkonem 0,5 HP – 4 HP, určené do 

klimatizačních jednotek pro domácnosti a do komerčních jednotek o malém 

výkonu, výrobní kapacita činí 900 tis. kompresorů ročně. 

 Kompresory typu Scroll – 12 modelů s výkonem 3 HP – 5 HP, určeny jsou do 

klimatizačních zařízení s komerčním vyuţitím, jsou instalovány do 

velkokapacitních klimatizačních jednotek Sky Air a VRV, výrobní kapacita 

je 300 tis. jednotek ročně. Sériová výroba tohoto typu kompresoru začala 

v dubnu roku 2009. 

 Hydroboxy – tepelné výměníky pro systém vytápění a chlazení Daikin 

Altherma, jejich montáţ byla zahájena také v dubnu 2009. 

 Tanky – zásobníky teplé vody pro systém Daikin Altherma, s výrobou se 

začalo v únoru 2010. 

 Akumulátory – komponenty montované do klimatizací Sky Air, výroba 

začala v červnu 2009 a v současnosti se vyrábí 2 modely. 
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Společnost získala v červenci roku 2007 certifikáty EN ISO 9001 : 2008, zaměřený 

na jakost, EN ISI 14001 : 2004 pro environmentální oblast a v březnu roku 2010 

také certifikát OHSAS 18001 : 2007, který zaručuje, ţe zavedený systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je z hlediska tohoto standardu vyhovující. 

 

Organizační struktura 

V čele DDC stojí prezident Kenichi Saito, který je zároveň i jednatelem společnosti, 

a je zodpovědný za její chod. DDC se dělí do šesti oddělení:  

 plánování (Planning Dept.) – zahrnuje skupinu plánování a kontroly, účetní  

a IT skupinu,  

 všeobecné záleţitosti (General Affairs Dept.) – součástí je i sekce pro lidské 

zdroje, 

 nákup (Purchase Dept.), 

 kontrola kvality (Quality Control Dept.), 

 výroba (Production Dept.) – kromě výroby zahrnuje i sekci údrţby 

(Maintenance Sec.), 

 a inţenýring (Engineering Dept.).  

 

V čele kaţdého oddělení stojí manaţer, převáţně japonské státní příslušnosti. 

Oddělení se dále dělí na jednotlivé sekce a skupiny. Grafické znázornění organizační 

struktury k 1.4.2010 je uvedeno v Příloze 1. Komunikace s vedením probíhá 

v angličtině, popř. v japonštině, k dispozic jsou 4 překladatelé japonštiny, 

zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Veškeré nápisy, směrnice pokyny atd. jsou 

kromě češtiny psány i v angličtině či japonštině. 

Nyní zaměstnává společnost cca 420 kmenových zaměstnanců a okolo 600 

pracovníků je najímáno prostřednictvím personální agentury.  
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2.2 Strategická analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

2.2.1 Analýz obecného okolí – SLEPT 

Sociální faktory 

Sociální faktory působící na společnost mohou ovlivnit nejen poptávku po zboţí, 

navíc i podnítit pracovní motivaci zaměstnanců a jejich podnikavost. Zákazníky 

společnosti jsou pouze další podniky, podstatnější jsou pro společnost sociální 

faktory především z pohledu zaměstnanců. 

Současný vývoj na trhu práce v ČR je pro společnost příznivý. V případě obsazování 

volné pozice si můţe vybírat mezi dostatečným počtem uchazečů. Vedle 

kvalifikovaných pracovníků je na trhu i spousta absolventů, kteří nemají praxi, ale 

mají-li potřebný potenciál, jsou pro společnost velkým přínosem. Výhodou 

společnosti je i motivační program, který můţe svým zaměstnancům nabídnout.  

 

Legislativní faktory 

DDC ovlivňuje legislativní úprava podnikání, především ţivnostenský zákon  

a obchodní zákoník. Činnost podniku musí být v souladu i s dalšími zákony, např.  

s zákonem o účetnictví, daňovými zákony, zákoníkem práce atd. Společnost musí 

sledovat veškeré změny v legislativní oblasti a řešit případné dopady.  

 

Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů ovlivňují společnost zásahy ze strany státu, současný stav  

a budoucí vývoj ekonomiky i plánovaný přechod Kč na Euro. Nejen DDC byla 

ovlivněna světovou ekonomickou krize, která se projevila sníţením poptávky  

a útlumem ekonomiky na celém světě. Souvisejícími faktory jsou i míra inflace  

a nezaměstnanost. 

 

Politické faktory 

Společnost je ovlivňována i politickou scénou, tzn. která vládní strana je u moci. 

V případě pravicových stran je to orientace především na podnikatelské subjekty,  

je-li v čele levicová sociálně orientovaná strana, zaměřuje se především na sociální 

oblast. 
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S ohledem na současný a budoucí politický vývoj však nepředpokládám, ţe by mělo 

dojít ke změně podmínek pro výkon činnosti podniku ve výrobě kompresorů.  

  

Technologické faktory 

Činnost společnosti je zaměřena na strategii nízkých nákladů, coţ s  sebou nese 

nutnost změny a vyuţití nových technologií v případě změny nebo rozšíření 

výrobkového portfolia. Nákladová strategie klade důraz na zvyšování produktivity 

současně s rozvojem vyuţívaných technologií.  

 

2.2.2 Analýz oborového okolí – Porterův model 

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost dodává své výrobky pouze dvěma stálým zákazníkům, Daikin Industries 

s.r.o. v Plzni a Daikin Europe NV v Belgii. Obě společnosti jsou taktéţ součástí 

skupiny Daikin, proto není vyjednávací síla zákazníků z hlediska dodávky 

kompresorů aţ tak důleţitá. Avšak dodávání vysoce kvalitních výrobků  

a ve stanovených termínech je prvořadým cílem společnosti, svědčí o tom  

i minimum reklamací. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

DDC obchoduje s českými i zahraničními dodavateli. Vyjednávací síla dodavatelů je  

u zahraničních podniků silnější v porovnání s českými. Většinu zahraničních 

dodavatelů tvoří opět společnosti ze skupiny Daikin, i zde je dodávané zboţí 

opatřeno garancí jakosti. Obchodování se všemi dodavateli je vţdy podloţeno 

právně závaznými smlouvami o obchodním zastoupení. Povědomí zahraničních 

dodavatelů o našem trhu a distribučních kanálech je minimální.  

Interním předpisem nastavené pravidelné hodnocení dodavatelů umoţňuje včas odhalit 

sniţování kvality dodávaného zboţí, popř. jiné problémy dodavatele, coţ umoţňuje 

společnosti včas reagovat a nevyhovujícího dodavatele vyměnit. Pro případ náhrady 

dodavatele společnost sleduje i potenciální dodavatele. 
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Stěţejními dodavateli jsou sesterské společnosti z Asie: Daikin Motor (Suzhou) Co. 

Ltd., Daikin Device (Suzhou) Co. Ltd., Daikin Trading (Thailand) Ltd., Daikin 

Trading Ltd. 

Z českých dodavatelů jsou to např.: Siemens Elektromotory s.r.o., Unex a.s., PV -

Czech s.r.o., Toyota Tsusho Europe S.A. 

Dodavatelé z jiných států: SUMIDEN TOMITA SHOJI CO., GEVORKJAN s.r.o., 

Wuxi Okuno Machine Co. Ltd., Fusite B.V., Zhejiang JFE Shoji Steel Product CO., 

KTD. 

 

Firmy působící na trhu 

Trh s klimatizacemi je s výhledem do budoucna velmi lukrativní vzhledem ke 

klimatickým změnám. Růst trhu však závisí na investicích do vývoje nových 

technologií. Trh v rámci odvětví v ČR nevykazuje v současnosti téměř ţádný růst, je 

spíše stabilizovaný.  

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. nemá v oblasti výroby kompresorů 

do klimatizací v rámci Evropy konkurenci. 

Z hlediska výrobců klimatizací patří mezi konkurenty skupiny Daikin především 

americká společnost Carrier, v současnosti největší výrobce klimatizačních jednotek 

na světě, dále např. Mitsubishi, Fuji a Daitsu. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů nejen v rámci výroby kompresorů,  

ale i klimatizačních zařízení jako takových, je z mého pohledu velmi malá. I přesto, 

ţe toto odvětví není zákonem nijak zvlášť regulováno, jsou zde v porovnání s jinými 

oblastmi strojírenství o poznání vyšší počáteční fixní náklady. Výroba klimatizací je 

úzce specializovaná, technicky náročná a nespornou roli zde hrají zkušenosti  

i know-how společnosti. 

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je také velmi slabá. Společnost jako taková nemá ve svém sortimentu 

ţádné substituty, protoţe zboţí si vyrábí sama. Konkurence substitutů v odvětví výroby 

kompresorů je velmi malá, jde spíše o konkurenci ve výrobě klimatizací. V současnosti 
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jsou náklady přestupu k uţití substitutu pro odběratele značně vysoké. Díky 

technologickému vývoj však můţe dojít ke zlevnění substitutů v kategorii kompresorů.  

 

2.2.3 Analýza vnitřního prostředí  

Strategie 

Základním cílem společnosti je stát se světovou jedničkou ve výrobě kompresorů do 

klimatizací. Tento cíl souvisí s cílem celé skupiny Daikin, tedy stát se číslem jedna  

na světovém trhu s klimatizacemi. Strategické cíle společnosti jsou orientovány na 

dlouhodobé a trvalé zvyšování jakosti výrobků. Od toho se odvíjel i poţadavek  

na získání certifikátu. Za klíčový nástroj společnost povaţuje řízení a provádění 

činností a procesů plně v souladu s poţadavky systému managementu jakosti. 

Společnost působí v prostředí, které leţí na strategickém místě pro celou Evropu. Je 

však ovlivněno jejími dvěma zákazníky a je zcela závislá na své mateřské 

společnosti. 

 

Struktura 

Struktura společnosti je jednoduchá. V zásadě se pracovníci dělí do tří kategorií. 

První kategorie zahrnuje pracovníky ve výrobě, na údrţbě a kvalitě přímo pracující 

s vyráběnými produkty. Druhou kategorii tvoří tzv. nepřímí pracovníci, tedy jejich 

nadřízení, pracovníci zajišťující nákup a inţenýři. Třetí kategorii představují 

pracovníci zajišťující podpůrné procesy – personální oddělení, plánování atd.  

Dle organizační struktury se dělí společnost do 6 oddělení, z nichţ kaţdému je 

přidělen manaţer, který má pod sebou další sekce, které jsou rozděleny na určité 

úseky. Nejvyšším článkem společnosti je jednatel (prezident), který dbá na kontrolu 

chodu společnosti podle zákonných podmínek. Mnohdy tvoří ve společnosti velkou 

překáţku jazyková bariéra a komunikace. Společnost je poměrně velká a v jejím 

vedení stojí japonští manaţeři, tudíţ veškeré názvy jsou uvedeny nejen v angličtině, 

ale i v japonštině. 
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Systémy  

Společnost průběţně investuje do rozvoje informačních systémů, v roce 2010 

proběhla např. vizualizace serverů, a uţívá výhradně legální software. Jako operační 

systém vyuţívá MS Windows, počítače jsou vybaveny MS Office 2007 a 2010 

v české i anglické verzi. Důleţitý je zejména účetní systém LCS Helios, pomocí 

něhoţ se přenáší informace hlavně z hlediska řízení výroby a účetnictví. Pro správu 

personální agendy a výpočet mezd je pouţíván systém Elanor Global. Společností 

vyuţívané servery nejsou z důvodu zabezpečení připojeny do veřejné části sítě  

a jsou bez moţnosti přístupu na internet. Zabezpečení vnitřní sítě je zajištěno 

pomocí VPN, kterou je závod připojen k mateřské společnosti Daikin Industries Ltd. 

v Japosnku spravující mail-server a firewally. 

 

Styl vedení 

Ve společnosti převládá spíše autoritativní styl řízení. Konečné slovo v oblasti 

zásadních rozhodnutí má prezident společnosti. Samotný proces rozhodování je 

kolektivního charakteru. V případě rozhodování o rutinních rozhodnutích  

a rozhodnutích s krátkodobým dopadem je rozhodovací pravomoc delegována 

příslušným pracovníkům. Ve vztahu k zákazníkům společnost vyţaduje vţdy 

ochotný a přátelský přístup, velmi lpí na zpětné vazbě od svých zákazníků a snaţí se 

vycházet vstříc jejich poţadavkům. 

 

Spolupracovníci 

Japonci jsou národ, který věnuje práci veškerý svůj čas. Ideálním zaměstnancem je 

pro japonskou společnost člověk velmi oddaný své práci a ochotný věnovat jí více 

času neţ musí. Kaţdý uchazeč prochází poměrně náročným pohovorem, jehoţ obsah 

se odlišuje od pozice, na kterou se hlásí. Např. při pohovoru na pozici operátora 

prokazuje uchazeč manuální zručnost skládáním součástek podle návodu, u vyšších 

pozic je část pohovoru vedena zpravidla v anglickém jazyce. Společnost si je 

vědoma i kvalit stávajících zaměstnanců, proto je za dobře vykonanou práci 

pravidelně odměňuje, např. ve formě „půlročního bonusu“ a jiných prémií.  
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Sdílené hodnoty 

Budoucí perspektiva společnosti je z pohledu zaměstnanců viděna pozitivně, protoţe  

společnost pravidelně vyplácí výplaty, počet zaměstnanců vykazuje jen minimální 

změny, má dostatek zakázek a v některých obdobích vyţaduje práci přesčas. Oslavy 

např. narozenin zaměstnance, jsou v menším rozsahu na pracovišti povoleny. 

K pravidelným akcím pořádaným společností patří Daikin Day pro kmenové 

zaměstnance a jejich rodiny v areálu závodu a Vánoční večírek. Do dění ve 

společnosti se zapojuje i místní jídelna, která přizpůsobuje jídelníček různým 

událostem a pořádá soutěţní akce, např. týden s mezinárodní kuchyní. 

 

Schopnosti 

Společnost Daikin má na svých výrobcích uplatněno 148 patentů a snaţí se neustále  

o další. Na tomto se podílejí kaţdý den i její zaměstnanci. Za klíčový nástroj 

společnost povaţuje řízení a provádění veškerých činností a procesů plně v souladu 

s poţadavky systému řízení kvality dle systémové normy jakosti EN ISO  

9001 : 2008; systému environmentálního řízení dle EN ISI 14001 : 2004 a systému 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 : 2007. Japonský 

systém vedení společnosti uplatňuje také tzv. systém Kaizen neboli zlepšování 

postupů a procesů výroby, zlepšovací návrhy, do kterého mohou přispívat všichni 

pracovníci společnosti. 
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2.2.4 SWOT analýza 

Informace z analýzy vnějšího a vnitřního okolí společnosti Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. jsem shrnula do následující tabulky. 

 

Tab. 2: SWOT analýza společnosti Zdroj: vlastní zpracování 
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3 HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 

Ve třetí části diplomové práce se budu zabývat finanční analýzou společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. Účetním obdobím společnosti je fiskální rok začínající  

1. dubnem a končící 31. březnem následujícího kalendářního roku. Pro účely 

analýzy budou posuzovány údaje za období let 2006 aţ 2009. Pro označení období je 

uţívána zkratka FY, tj. Fiscal Year. 

 

Výkazy a výroční zprávy za analyzované období a další potřebné informace mi byly 

poskytnuty manaţerem finančního oddělení Ing. Ondřejem Vendolským.  

 

Následující tabulky „Zkrácená rozvaha a Výkaz zisku a ztráty společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o.“ poskytují základní údaje potřebné pro výpočty 

finanční analýzy. Výkazy jsou sestavovány k 31.3. a hodnoty jsou uvedeny v tisících 

Kč. 

 

Tab. 3: Zkrácená rozvaha společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o Zdroj: vlastní zpracování 

 

               Rozvaha k 31.3. (v tis. Kč)   

  AKTIVA FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

AKTIVA CELKEM 1 680 106    2 162 546    2 480 046    2 532 519    

Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 0    0    0    0    

Dlouhodobý majetek 1 196 914    1 128 224    2 090 712    2 107 434    

Dlouhodobý nehmotný majetek 987    3 892    3 198    2 316    

Dlouhodobý hmotný majetek 1 195 927    1 124 331    2 087 515    2 105 118    

Dlouhodobý finanční majetek 0    0    0    0    

Oběţná aktiva 479 385    1 031 808    386 928    424 127    

Zásoby 302 989    347 948    346 484    229 915    

Dlouhodobé pohledávky 0    0    0    0    

Krátkodobé pohledávky 173 590    653 458    33 581    191 611    

Krátkodobý finanční majetek 2 806    30 402    6 863    2 600    

Ostatní aktiva - přechodné účty 

aktiv 3 807    2 514    2 406    958    

Časové rozlišení 3 807    2 514    2 406    958    
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Tab. 4: Vybrané poloţky výkazu zisku a ztráty společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Zdroj: vlastní 

zpracování 

Výkaz zisku a ztráty k 31.3. (v tis. Kč) FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Trţby za prodej zboţí 58 890    151 154    68 147    0    

Náklady na prodané zboţí 57 034    128 456    49 826    0    

Obchodní marţe 1 856    22 698    18 320    0    

Výkony 826 090    1 431 965    912 052    718 711    

Výkonová spotřeba 714 501    1 146 067    745 357    564 769    

Přidaná hodnota 113 445    308 595    185 015    153 942    

Osobní náklady 104 721    145 735    172 420    153 450    

Odpisy DHM a DNM 93 630    147 877    92 583    128 637    

Trţby z prodeje DHM a materiálu 134 768    189 232    108 442    30 203    

Provozní VH -83 996    55 936    -36 951    -145 379    

Výnosové úroky 39    3 554    9 243    2    

Nákladové úroky 9 959    11 477    2 985    6 896    

Finanční výsledek hospodaření -12 970    -4 974    94 649    -7 432    

Výsledek hospodaření za běţnou činnost -96 965    50 923    31 491    -178 915    

Výsledek hospodaření za účetní období -96 965    50 923    31 491    -178 915    

Výsledek hospodaření před zdaněním -96 965    50 962    57 698    -152 812    

 

 

PASIVA FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

PASIVA CELKEM 1 680 106    2 162 546    2 480 046    2 532 519    

Vlastní kapitál 1 019 266    1 953 189    1 984 680    1 805 766    

Základní kapitál 1 245 000    2 128 000    2 128 000    2 128 000    

Kapitálové fondy 0    0    0    0    

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0    0    5 092    8 241    

Výsledek hospodaření minulých let -128 769    -225 734    -179 903    -151 561    

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období -96 965    50 923    31 491    -178 915    

Cizí zdroje 660 840    208 539    494 344    726 753    

Rezervy 0    12 762    0    0    

Dlouhodobé závazky 0    39    26 485    52 240    

Krátkodobé závazky 660 840    195 739    467 859    674 513    

Bankovní úvěry a výpomoci 0    0    0    0    

Ostatní pasiva - přechodné účty 

pasiv 0    817    1 022    0    

Časové rozlišení 0    817    1 022    0    
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3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza aktiv 

 

Tab. 5: Horizontální analýza aktiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Celková bilanční suma aktiv pokračuje v rostoucím trendu, ale oproti předchozím 

roků výrazně pomalejším tempem. Aktiva vzrostla ve fiskálním roce 2009 o 2,1%  

(+ 52 mil. Kč), zatímco v roce 2008 o 14,7% (+ 318 mil. Kč) a v roce 2007 o 28,7% 

(+ 482 mil. Kč). U dlouhodobého majetku byl zaznamenán prudký nárůst v  roce 

2008 o 85,3% (+ 962 mil. Kč), způsobený nárůstem dlouhodobého hmotného 

majetku o 85,7%, coţ bylo zapříčiněno zejména v poloţce nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a stavby. 

Důvodem byla výstavba přístavby produkční haly v pořizovací hodnotě 157 mil. Kč, 

včetně zařízení v pořizovací hodnotě 62 mil. Kč, která byla začátkem FY 2009 

zařazena do uţívání, stejně jako pořízené strojní vybavení  a měřící přístroje potřebné 

pro výrobu nového typu kompresoru Scroll v pořizovací hodnotě 535 mil. Kč. 

Dlouhodobý nehmotný majetek zaznamenal výrazný nárůst ve FY 2007 v  poloţkách 

nedokončený DNM (+ 2 mil. Kč, + 421%) a software (+ 1 mil. Kč, + 190%), kdy 

společnost nakoupila a nainstalovala mzdový software Elanor Global a ekonomický 

software Helios. Nedokončený DNM představuje pořizovaný software (software 

APS pro řízení výroby, Autodesk AutoCAD a úprava softwaru), který byl 

nainstalován ve FY 2008.   

Oběţná aktiva po výrazném nárůstu ve FY 2007 o 115,2% (552 mil. Kč) klesla ve 

FY 2008 o 62,5% (- 644 mil. Kč), zejména vlivem poklesu krátkodobých 
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pohledávek a krátkodobého finančního majetku, ve FY 2009 opět pozvolna narůstají 

o 9,6% (+ 37 mil. Kč). Razantní nárůst krátkodobých pohledávek ve FY 2009  

o 470,6% (+158 mil. Kč) byl způsoben nárůstem produkce a prodejů hotových 

výrobků na konci tohoto účetního období. Ve FY 2008 vyčíslila společnost  

i krátkodobou pohledávku vůči státu 1,5 mil. Kč, tvořenou nadměrným odpočtem 

DPH za období březen 2009 a změnou daňové povinnosti z dodatečného přiznání 

k DPH za prosinec 2008. Příčinou nárůstu krátkodobého finančního majetku ve FY 

2007 o 983,6% (+ 28 mil. Kč) je přijatá státní dotace na hmotnou podporu pro 

vytváření nových pracovních míst. 

 

Tab. 6: Horizontální rozbor zásob v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Při podrobnějším zaměření na změny v poloţce zásoby je viditelné, ţe příčinou 

výrazného poklesu ve FY 2009 byl pokles výrobků o 85,2% (-167 mil Kč). V tomto 

období společnost na úkor sníţené produkce přednostně prodávala hotové výrobky 

ze skladu. I přesto, ţe došlo ve stejném období k procentnímu  nárůstu u materiálu 

(+30,1%) a nedokončené výroby (+98,1%), absolutně se jednalo o méně významné 

poloţky ve srovnání s výrobky. 
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Graf 1: Vývoj poloţek aktiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Horizontální analýza pasiv 

 

Tab. 7: Horizontální analýza pasiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

V případě poloţek pasiv docházelo u vlastního kapitálu i přes prvotní nárůst ve FY 

2007 (+91,6%; 934 mil. Kč) k postupnému poklesu, coţ bylo způsobeno především 

poklesem výsledku hospodaření. Ve FY 2007 došlo k navýšení základního kapitálu 

o 883 mil. Kč (+ 70,9%) na současnou výši 2 128 mil. Kč. Tyto prostředky byly 

pouţity k financování stavby nové výrobní haly v areálu společnosti a k financování 

strojního vybavení pro výrobu kompresoru typu Scroll.  

-

500 000    

1 000 000    

1 500 000    

2 000 000    

2 500 000    

3 000 000    

FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

Ti
s.

 K
č

Období

Vývoj položek aktiv ve FY 2006 - FY 2009 

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý hmotný majetek

Zásoby

Krátkodobé pohledávky



54 

 

Výsledek hospodaření běţného účetního období vzrostl ve FY 2007 o 47,5% na 55,9 

mil. Kč, v následujících obdobích však strmě klesal. Příčinou byl postupný pokles 

výnosů, náklady ovšem klesaly mnohem pomaleji a ve FY 2009 činily o 178,9 mil. 

Kč více neţ výnosy. 

Po poklesu cizích zdrojů ve FY 2007 (-68,4%) následoval výrazný nárůst, ve FY 

2008 o 137,1% (+285 mil. Kč) a ve FY 2009 o 47,0% (+232 mil. Kč).  Razantní 

relativní změna dlouhodobých závazků (+68 578,7%) byla způsobena nárůstem 

poměrně nízkou částkou 26 mil. Kč. Oproti tomu nárůst krátkodobých závazků, ve 

FY 2008 o 139,0% a ve FY 2009 o 44,2% byl zapříčiněn zvýšením o 272 mil. Kč  

a 206 mil. Kč. Důvodem byl výrazný nárůst produkce a zvýšení prodejů hotových 

výrobků ke konci obou období.  

 

V rámci vyšší efektivnosti řízení likvidity v souvislosti s krátkodobými závazky 

pouţívá společnost systém správy finančních prostředků („cash-pooling“). Finanční 

prostředky společnosti jsou převáděny na účet společnosti Daikin Europe 

Coordination Center N.V. v Belgii a zároveň jsou z těchto finančních prostředků 

hrazeny závazky společnosti. Zůstatky těchto účtů jsou denominovány v  Kč  

a úročeny sazbou PRIBOR + DECC Margin + 0,125% p.a.(24) 

 

 

Graf 2: Vývoj pasiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tab. 8: Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Společnost se vedle výrobní činnosti zabývá i činností obchodní, jak lze vyčíst 

z výkazu zisku a ztráty dle vykazovaných poloţek trţby za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb (zahrnuto ve výkonech) a trţby za prodej zboţí.  

Z tabulky horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je viditelný výrazný nárůst 

obchodní marţe ve FY 2007 o 1 122,% (+ 21 mil Kč.) způsobený zejména zvýšením 

trţeb za prodej zboţí. V dalších obdobích tyto poloţky klesají aţ na nulovou 

hodnotu ve FY 2009, kdy společnost pokryla všechny dodávky odběratelům vlastní 

produkcí a nebyla nucena nakupovat další zboţí. Náklady a výnosy z prodaného 

materiálu jsou realizovány především při prodeji součástek do rotorů  a statorů 

dodavatelům, ti z nich následně vyrábějí díly odebírané společnosti DDC na výrobu 

kompresorů.  

 

Tab. 9: Vývoj trţeb v období FY 2006 – FY 2009 v tis. Kč Zdroj: vlastní výpočty 

Trţby v tis. Kč FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Trţby za prodej zboţí         58 890              151 154                68 147                      -       

Trţby za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb      767 824          1 319 586              893 702          873 505     

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu      134 768              189 232              108 442             30 203     

Trţby celkem      961 483          1 659 972          1 070 290          903 708     
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Při podrobnějším zkoumání trţeb je viditelný nárůst trţeb ve FY 2007 a pokles 

v následujících dvou obdobích. Nejvýznamnější část z  trţeb představují trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb, tedy za prodej kompresorů vlastní výroby a od 

FY 2008 také montáţ pro sesterský závod v Belgii. 

 

 

Graf 3: Vývoj trţeb v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Provozní výsledek hospodaření rostl pouze z FY 2006 na FY 2007 o 33,4% a dosáhl 

kladné hodnoty 55,9 mil. Kč, v následujících letech jiţ klesl směrem k záporným 

hodnotám. 

 

Nárůst poloţky výnosové úroky ve FY 2007 o 9 124,6% (+ 3,5 mil. Kč) a ve FY 

2008 o 160,1% (+ 5,7 mil. Kč) byl způsoben zvýšením objemu finančních 

prostředků v rámci interního účtu. V případě nákladových úroků je nárůst způsoben 

placením úroků společnosti Daikin Europe Coordination Center N.V.  v Belgii za 

půjčku ve skupině vykazovanou na interním účtu v rámci systému „cash-pooling“. 

Finanční výsledek hospodaření byl kromě FY 2008 stále záporný, jelikoţ finanční 

náklady převyšovaly finanční výnosy. Kladný finanční výsledek ve FY 2008 

způsobil nárůst ostatních finančních výnosů zapříčiněný kurzovými zisky ve výši 
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V následujících obdobích byl trend většiny poloţek výkazu klesající, na výsledcích 

společnosti je viditelný dopad ekonomické krize, která začala v  roce 2008.  

Po úspěšném období FY 2007 a FY 2008, kdy společnost vykazovala  zisk, dostala se 

ve FY 2009 do ztráty.  

Mimořádný výsledek hospodaření nevykazovala společnost v  ţádném ze 

sledovaných období. 

 

3.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza sleduje strukturu jednotlivých poloţek účetních výkazů, tzn. 

jejich procentní podíl vůči základní veličině. 

 

Vertikální analýza aktiv 

 

Tab. 10: Vertikální analýza aktiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

AKTIVA FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dlouhodobý majetek 71,2% 52,2% 84,3% 83,2% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

Dlouhodobý hmotný majetek 71,2% 52,0% 84,2% 83,1% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oběţná aktiva 28,5% 47,7% 15,6% 16,7% 

Zásoby 18,0% 16,1% 14,0% 9,1% 

Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 10,3% 30,2% 1,4% 7,6% 

Krátkodobý finanční majetek 0,2% 1,4% 0,3% 0,1% 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

Časové rozlišení 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

 

Ve FY 2006 tvořila stálá aktiva, především poloţka dlouhodobý hmotný majetek 

71,2%. Oběţná aktiva představovala necelých 28,5%, ze dvou třetin je tvořily 

zásoby a jednou třetinou krátkodobé pohledávky.  

V následujícím období měla stálá a oběţná aktiva téměř stejný podíl na celkových 

aktivech, důvodem byl nárůst krátkodobých pohledávek, které tak zaujímaly 30,2% 

oběţných aktiv. 
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V posledních dvou obdobích FY 2008 a FY 2009 byla struktura aktiv obdobná. Stálá 

aktiva zaujímala 84,3% a 83,2%, oběţná aktiva 15,6% a 16,7%. 

Ve sledovaném období FY 2006 – FY 2009 neměla společnost ţádný dlouhodobý 

finanční majetek ani ţádné dlouhodobé pohledávky. 

Ostatní aktiva měla za celé sledované období jen nepatrný podíl na celkových 

aktivech. 

Z poměru stálých a oběţných aktiv lze konstatovat, ţe se jedná o společnost 

kapitálově těţkou. 

 

Následující graf znázorňuje vývoj struktury aktiv ve sledovaném období.  

  

 

Graf 4: Vývoj struktury aktiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozhodující poloţky dlouhodobého hmotného majetku představují samostatné 

movité věci (stroje a zařízení), stavby a pozemky. Převáţnou část oběţných aktiv 

tvoří zásoby (materiál a výrobky) a krátkodobé pohledávky (především 

z obchodních vztahů). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

%

Období

Vývoj struktury aktiv ve FY 2006 - FY 2009

Ostatní aktiva

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé pohledávky

Zásoby

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný 
majetek



59 

 

Vertikální analýza pasiv 

 

Tab. 11: Vertikální analýza pasiv v období FY 2006 – FY 2009  Zdroj: vlastní výpočty 

PASIVA FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vlastní kapitál 60,7% 90,3% 80,0% 71,3% 

Základní kapitál 74,1% 98,4% 85,8% 84,0% 

Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 

Výsledek hospodaření minulých let -7,7% -10,4% -7,3% -6,0% 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období -5,8% 2,4% 1,3% -7,1% 

Cizí zdroje 39,3% 9,6% 19,9% 28,7% 

Rezervy 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 1,1% 2,1% 

Krátkodobé závazky 39,3% 9,1% 18,9% 26,6% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Časové rozlišení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Z výše uvedené tabulky je na první pohled patrné, ţe podnik je financován hlavně 

vlastními zdroji. Ve FY 2006 představoval vlastní kapitál 61% celkových pasiv  

a cizí zdroje 39%. Vlastní kapitál je zastoupen ze 74% základním kapitálem, navíc 

byla vykazována v tomto období ztráta. Cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky.  

Ve FY 2007 zaujímal vlastní kapitál 90% pasiv, coţ způsobilo navýšení základního 

kapitálu o 883 mil. Kč. Cizí zdroje, tvořené téměř výhradně krátkodobými závazky, 

činily pouze 10% z celkových pasiv. Společnost také vytvořila zisk. 

Ve FY 2008 představovaly vlastní zdroje 80% (především základní kapitál) a cizí 

zdroje 20% (hlavně krátkodobé závazky) z celkových pasiv. Výsledek hospodaření 

byl v tomto období rovněţ kladný. 

V posledním období poklesl podíl vlastního kapitálu na 71% a společnost vykázala 

ztrátu. Poměr cizích zdrojů narostl na 29% z důvodu zvýšení krátkodobých závazků. 

Obecně platí, ţe způsob financování majetku vlastním kapitálem je pro společnost 

méně rizikový a činí ji stabilnější, je ale draţší a má dopad na rentabilitu.  

Během sledovaného období FY 2006 – FY 2009 neměla společnost ţádné kapitálové 

fondy ani bankovní úvěry a výpomoci. 
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Graf 5: Vývoj struktury pasiv v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza Cash Flow 

 

Pro doplnění a lepší představu o pohybu finančních prostředků během sledovaného 

období uvádím následující tabulku s vývojem Cash Flow v období FY 2006 – FY 

2009. 

 

Tab. 12: Vývoj poloţek Cash Flow v období FY 2006 – FY 2009 v tis. Kč Zdroj: vlastní zpracování 

  FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Stav peněţních prostředků začátku 

účetního období      111 922                  2 806              505 674               6 863     

CF z provozní činnosti  -    248 372              171 534              182 105             72 159     

CF vztahující se k investiční činnosti  -    219 334     -         66 610     -    1 069 950     -    152 185     

CF vztahující se k finanční činnosti       358 590              397 944              389 034             75 763     

CF celkem -    109 116              502 868     -       498 811     -        4 263     

 

Ve třech období, kromě FY 2007, je celkový Cash Flow záporný. Vytvořený CF 

z provozní činnosti nestačí na financování investiční a finanční činnosti, proto je 

nutné financovat tyto potřeby z dodatečných zdrojů. Investice ve FY 2006 

představovaly výstavbu výrobní haly, ve FY 2007 pořídila společnost ještě 

parkoviště a dočasný venkovní sklad. Výrazná záporná hodnota CF z investiční 
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činnosti ve FY 2008 byla způsobena nákupem pozemku a výrobní haly se zařízením 

od bývalého dodavatele komponent společnosti Ohmori Technos  

Czech s.r.o. Ve FY 2009 investovala společnost ještě do výstavby přístavby 

produkční haly. 

 

 

Graf 6: Vývoj Cash Flow v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.3 Rozdílové ukazatele 

Analýzou rozdílových ukazatelů získáme informace o volném kapitálu společnosti.  

 

Tab. 13: Rozdílové ukazatele v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Rozdílové ukazatele FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Čistý pracovní kapitál -181 455 836 070 -80 931 -250 386 

Čisté pohotové prostředky -13 398 20 132 5 402 -4 761 

Čistý peněţní majetek -484 445 488 122 -427 415 -480 301 

 

Nejvýznamnějším ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který nás informuje, jestli 

jsou oběţná aktiva vyšší neţ krátkodobé závazky a zásadou je, ţe by měl nabývat 

kladných hodnot, tzn. čím vyšší hodnoty dosahuje, tím větší má podnik schopnost 

-1 200 000    

-1 000 000    

-800 000    

-600 000    

-400 000    

-200 000    

-

200 000    

400 000    

FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

Ti
s.

 K
č

Období

Vývoj Cash Flow

CF z provozní činnosti 

CF vztahující se k investiční 
činnosti 

CF vztahující se k finanční 
činnosti 



62 

 

hradit své závazky. Ve sledovaném období dosahuje ukazatel kladné hodnoty pouze 

ve FY 2007, v ostatních vycházejí záporné hodnoty, navíc v porovnání  posledních 

dvou období ČPK výrazně pokles v důsledku zvýšení krátkodobých závazků. 

Vypočítané záporně hodnoty představují „nekrytý dluh“ a z hlediska platební 

schopnosti jsou tyto výsledky negativní. 

 

 

Graf 7: Čistý pracovní kapitál v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čisté pohotové prostředky je ukazatel přísnější neţ ČPK a je vyjádřením 

nejvyššího stupně likvidity. Kladných hodnot nabýval pouze ve FY 2007 a ve FY 

2008, kdy došlo výraznému sníţení okamţitě splatných závazků. V  ostatních 

obdobích poukazují záporné hodnoty na problém s pohotovou likviditou a v  případě 

nutnosti okamţitě splatit závazky by mohl mít podnik potíţe. 

 

Čistý peněţní majetek kopíroval vývoj čistého pracovního kapitálu, tedy kladné 

hodnoty dosáhl pouze ve FY 2007 a v ostatních obdobích byla hodnota záporná. 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability podávají informaci, důleţitou především pro vlastníka  

a investory, o výnosnosti vloţené investice. 

 

Tab. 14: Ukazatele rentability v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Rentabilita FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

ROA -5,00% 2,59% -1,49% -5,74% 

ROE -9,51% 2,61% 1,59% -9,91% 

ROCE -8,77% 3,05% 1,68% -9,33% 

ROS -11,73% 3,46% 3,27% -20,48% 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy a udává nám, 

jak podnik zhodnocuje všechny vloţené prostředky. Kladné hodnoty 2,59% bylo 

dosaţeno pouze ve FY 2007, kdy podnik vytvářel zisk. 

 

Ukazatel rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastních 

vloţených prostředků. Pouze ve FY 2007 a FY 2008 dochází ke zhodnocení 

vlastních zdrojů vlivem kladné hodnoty čistého zisku. Ve FY 2008 má na výsledek 

vliv i pokles podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích. První a poslední 

sledované období bylo ztrátové, proto i ukazatel dosahuje záporných hodnot, u obou 

téměř – 10%. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) hodnotí efektivitu 

dlouhodobého investování, kdy je k vlastnímu kapitálu připojen dlouhodobý cizí 

kapitál. Vypočítané hodnoty ukazatele téměř kopírují vývoj jako u ROE. V prvním 

sledovaném období nemá podnik ţádné dlouhodobé závazky a za celé sledované 

období nevyuţívá ţádný dlouhodobý bankovní úvěr. Aţ od FY 2007 vznikají 

dlouhodobé závazky z obchodních vztahů, dále odloţený daňový závazek a rezervy.  
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Rentabilita trţeb (ROS) neboli výše zisku v Kč na 1 Kč trţeb také dosahuje velmi 

slabých hodnot, nejhorší výsledek je ve FY 2009 aţ – 20,48%, kde se opět projevuje 

vliv ztráty. Dále to svědčí o moţném chybném řízení firmy, kdy jsou výrobky 

prodávány za nízkou cenu nebo jsou velmi vysoké výrobní náklady. V  případě 

kladných hodnot ve FY 2007 a FY 2008 připadaly na 1 Kč trţeb 3 haléře zisku.  

 

 

Graf 8: Vývoj ukazatelů rentability v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují momentální schopnost podniku přeměnit svá aktiva na 

peněţní prostředky k úhradě momentálně splatných závazků. Likvidita se dělí na 

běţnou, pohotovou a okamţitou, rozdíl mezi nimi je ve stupni likvidity 

poměřovaných aktiv. 
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Tab. 15: Ukazatele likvidity v období  FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Likvidita FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 Doporučené hodnoty 

Běţná 0,73 5,27 0,83 0,63 1,5 - 2,5 

Pohotová 0,27 3,49 0,09 0,29 1,0 - 1,5 

Okamţitá 0,00 0,16 0,01 0,00 0,2 - 0,5 

 

Běţná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. V obdobích FY 2006, FY 2008 a FY 2009 jsou vypočtené hodnoty nízké  

a nedosahují doporučených hodnot. Ve FY 2007 dosahuje ukazatel extrémní 

hodnoty, příčinou je výrazný nárůst krátkodobých pohledávek. 

 

Pohotová likvidita je běţná likvidita „očištěná“ o nejméně likvidní aktivum – 

zásoby. Ani v jednom sledovaném období nedosáhly optimální hodnoty. Extrémní 

výsledek ve FY 2007 je opět ovlivněn vysokým stavem krátkodobých pohledávek. 

V posledním období dochází k mírnému nárůstu oproti předchozímu roku, coţ můţe 

být signálem zlepšení platební a finanční situace podniku. 

 

Peněţní likvidita zahrnuje nejlikvidnější majetek ve formě peněz na účtech  

a v hotovosti. Ve sledovaném období je také velmi nízká a nedosahuje doporučených 

hodnot. Podnik nemá dostatek finančních prostředků pro případ nutnosti hradit své 

závazky a největší část oběţných aktiv je vázána v zásobách a krátkodobých 

pohledávkách.  
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Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují relativní vázanost určitého kapitálu v  různých formách 

krátkodobých a dlouhodobých aktiv. 

 

Tab. 16: Ukazatele aktivity v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Aktivita FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009   

Obrat celkových aktiv 0,49 0,68 0,39 0,34 
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 Obrat DHM 0,69 1,31 0,46 0,41 

Obrat zásob 2,73 4,23 2,78 3,80 

Obrat pohledávek 4,84 8,36 34,01 4,63 
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Doba obratu pohledávek 75,34 43,67 10,73 78,79 

Doba obratu závazků 44,55 40,21 18,61 65,03 
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Obrat celkových aktiv neboli rychlost obratu aktiv měří intenzitu jejich vyuţití. 

Obecně se doporučuje, aby trend ukazatele měl rostoucí hodnotu. Nejvyšší hodnoty 

bylo dosaţeno ve FY 2007 a znamená to, ţe společnost obrátila v trţbách svá aktiva 

0,68 krát. V následujících obdobích hodnoty ještě více klesají. Celkově dosahuje 

ukazatel nízkých hodnot a pro společnost to znamená, ţe má nadbytek aktiv.  

Obrat DHM se na rozdíl od předchozího ukazatele zaměřuje pouze na stálá aktiva. 

Zde uţ jsou výsledky o něco lepší. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno ve FY 2007  

a v následujících obdobích došlo k poklesu hodnot, způsobeném sníţením trţeb  

a navýšením dlouhodobého majetku. 

Ukazatel obratu zásob, který vyjadřuje intenzitu jejich vyuţití, měl ve sledovaném 

období kolísavý vývoj. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno ve FY 2007, kdy společnost 

obrátila zásoby v trţbách 4,23 krát, coţ bylo ovlivněno zvýšením trţeb.  

A v posledním období, vlivem sníţení stavu zásob, dosáhl obrat hodnoty 3,80. 

Obrat krátkodobých pohledávek udává rychlost jejich přeměny na peníze. 

Nejvyšší hodnotu ve FY 2008 ovlivnila výše trţeb a výrazný pokles krátkodobých 

pohledávek v tomto období. V následujícím období hodnota poklesla aţ na 4,63. 

Obrat krátkodobých závazků měl obdobný vývoj jako obrat pohledávek a nejvyšší 

hodnoty nabyl ve FY 2008 vlivem sníţení krátkodobých závazků. 

 

 

Graf 10: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 
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Doba obratu zásob vykazuje vysoké hodnoty, zejména ve FY 2006 a FY 2008, kdy 

převyšují 130 dnů. Pro společnost to znamená, ţe má zásoby v drţení déle neţ 130 

dnů, niţšími trţbami a vyšším stavem zásob oproti zbývajícím obdobím. Nejlepší 

hodnoty pro podnik, tzn. té nejniţší, bylo dosaţeno ve FY 2007, tedy v  období 

s nejvyššími trţbami. 

Doba obratu pohledávek říká, za jak dlouhou dobu jsou pohledávky v průměru 

placeny. Nejvyšších hodnot dosahují doby obratu pohledávek, přes 75 dnů, v  prvním  

a posledním období, nejniţší hodnoty 10,73 dne pak ve FY 2008.  

Doba obratu závazků udává, za jak dlouhou dobu v průměru hradí podnik svoje 

závazky. V prvních třech období ukazatel klesá aţ na 18,61 dne, v  posledním období 

však razantně vzrostl na 65,03 dnů.  

 

Pro společnost je nejvýhodnější, kdyţ doba obratu závazků převyšuje dobu obratu 

pohledávek. V takovém případě čerpá výhodný, tzv. dodavatelský úvěr. V opačném 

případě společnost poskytuje úvěr svým odběratelů. 

 

 

Graf 11: Doba čerpání/poskytování dodavatelského úvěr Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe společnost čerpá neúročený dodavatelský úvěr 

ve FY 2008. V ostatních obdobích společnost úvěr naopak sama poskytuje, coţ pro 

společnost není výhodné. 

 

3.4.4 Ukazatele zadluţenosti 

Následující ukazatele nám podávají informaci o kapitálové struktuře podniku. 

 

Tab. 17: Ukazatele zadluţenosti v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Zadluţenost FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Míra samofinancování 60,67% 90,32% 80,03% 71,30% 

Celková zadluţenost 39,33% 9,64% 19,93% 28,70% 

Ukazatel podkapitalizování 85,16% 173,12% 96,20% 88,16% 

Dlouhodobá zadluţenost 0,00% 0,59% 1,07% 2,06% 

Krátkodobá zadluţenost 39,33% 9,05% 18,86% 26,63% 

Dluh na vlastním kapitálu 64,83% 10,68% 24,91% 40,25% 

Úrokové krytí -8,43 4,87 -12,38 -21,09 

 

Míra samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkovém majetku 

podniku, tedy z kolika procent jsou celková aktiva financována prostřednictvím 

vlastního kapitálu. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím méně je společnost závislá 

na cizích zdrojích. Ve FY 2007 bylo dosaţeno nejvyšší hodnoty 90,32% ve 

sledovaném období a znamená to, ţe společnost vyuţívala jen necelých 10% cizích 

zdrojů z celkových pasiv. Příčinou vysokých výsledků je základní kapitál, který 

tvoří ve sledovaném období v průměru 86% vlastního kapitálu. Neúměrně vysoké 

hodnoty sice značí dlouhodobou finanční stabilitu, avšak mohou mít dopad na 

výnosnost vloţených prostředků. 

Ukazatel celkové zadluţenosti doplňuje předchozí ukazatel a dohromady činí 

100%. Obecně je poměr cizího a vlastního kapitálu doporučován  jako 50:50, 60:40, 

40:60. K tomuto se podnik nejvíce blíţí v prvním období, v těch následujících je 

značná převaha kapitálu vlastního. Na zadluţenosti se nejvíce podílejí krátkodobé 

závazky. 
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Graf 12: Vývoj celkové zadluţenosti a míry samofinancování v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní 

zpracování 
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splněno pouze ve FY 2007 a bylo dosaţeno vysoké hodnoty 173%. V  ostatních 

obdobích byl ukazatel pod hranicí 100% a znamená to, ţe podnik část aktiv kryje 

krátkodobými zdroji. 

Dlouhodobá a krátkodobá zadluţenost jsou doplňující ukazatele celkové 

zadluţenosti a podávají informaci, jestli jsou vyuţívány spíše krátkodobé či 

dlouhodobé cizí zdroje. V případě společnosti DDC převaţují zdroje krátkodobé 

tvořené hlavně krátkodobými závazky. Cizích dlouhodobých zdrojů začala 

společnost vyuţívat aţ od FY 2007. 
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80 – 100%. Na hodnotách ukazatele se odráţí výrazně vysoký podíl vlastního 

kapitálu, potaţmo základního kapitálu podniku. 

Úrokové krytí udává, zda je společnost schopna nákladové úroky pokrýt 

vytvořeným ziskem. Podařilo se to pouze ve FY 2007, kdy společnost zisk 

vytvářela. V ostatních obdobích jsou vypočtené hodnoty záporné, protoţe společnost 
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3.4.5 Provozní ukazatele 

Tab. 18: Provozní ukazatele v období FY 2006 – FY 2009 v tis. Kč Zdroj: vlastní výpočty 

Produktivita práce FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 333,66    675,26    442,62    393,71    

Mzdová produktivita z trţeb 10,75    14,22    7,87    7,74    

Průměrná mzda za rok 226,11    226,37    292,24   288,69    

 

Produktivita práce z přidané hodnoty podává informaci o tom, jak velkou část 

přidané hodnoty v peněţním vyjádření vytvořil podniku jeden zaměstnanec. 

Nejvyšší hodnoty je dosaţeno ve FY 2007, v tomto období byla přidaná hodnota 

téměř dvojnásobná oproti těm ostatním.  

Mzdová produktivita z trţeb udává podíl trţeb připadající na 1Kč mzdových 

nákladů. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno ve FY 2007, kdy na 1 Kč nákladů 

připadalo 14,22 Kč trţeb. V následujících obdobích FY 2008 a FY 2009 poklesla 

hodnota na 7,87 a 7,74, důvodem bylo nejen sníţení stavu zaměstnanců, ale hlavně 

pokles trţeb. 

Průměrná mzda za rok má aţ po FY 2008 rostoucí vývoj, ve FY 2009 následovalo 

mírné sníţení. Na nárůstu ve FY 2008 se odrazilo z  velké části pravidelné roční 

navyšování mezd zaměstnanců, k 1.4.2008 v průměru o 4%. V následujícím období 

výše průměrné mzdy poklesla v důsledku sníţení počtu zaměstnanců a navyšování 

mezd k prvnímu dni FY 2009 bylo necelé 1%. 

 

3.4.6 Ukazatele na bázi CF 

Ukazatele na bázi Cash Flow poměřují peněţní toky z provozní činnosti s vybranými 

poloţkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
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Tab. 19: Ukazatele na bázi CF v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatele na bázi CF FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

CF rentabilita celkového kapitálu -14,78% 7,93% 7,34% 2,85% 

CF rentabilita trţeb -30,04% 11,66% 18,93% 8,26% 

CF zadluţenost -37,58% 82,26% 36,84% 9,93% 

CF likvidita -37,58% 87,63% 38,92% 10,70% 

 

Všechny ukazatele na bázi CF vykazují mínusovou hodnotu  ve FY 2006, příčinou je 

záporný výsledek provozního CF, společnost v tomto období zahajuje sériovou 

výrobu. 

 

CF rentabilita celkového kapitálu dosahuje kromě prvního období kladných 

hodnot. Ve FY 2007 a FY 2008 převyšovala rentabilita 7%, ve FY 2009 poklesla na 

necelé 3%. 

Hodnoty CF zadluţenosti i CF likvidity měly od FY 2007 klesající vývoj, coţ 

zapříčinilo především klesající CF z provozní činnosti. 

 

 

3.5 Souhrnné indexy 

Na závěr finanční analýzy se budu zabývat souhrnnými modely hodnocení a to 

Altmanovým modelem a Indexem IN05. 

 

3.5.1 Altmanův model 

Predikční Altmanův model patří mezi bankrotní modely. Na základně výpočtu 

hodnot ukazatelů a přepočítání podle jejich váhy je výsledkem jedno číslo, tzv.  

Z-skóre. 
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Tab. 20: Altmanův index v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatel Váhy 

Hodnoty ukazatelů Váţené hodnoty 

FY 

2006 

FY 

2007 

FY 

2008 

FY 

2009 

FY 

2006 

FY 

2007 

FY 

2008 

FY 

2009 

x1 0,717 -0,11 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,06 -0,05 -0,05 

x2 0,847 -0,08 -0,10 -0,07 -0,06 -0,06 -0,09 -0,06 -0,05 

x3 3,107 -0,05 0,03 -0,01 -0,06 -0,16 0,08 -0,05 -0,18 

x4 0,420 1,54 9,37 4,01 2,48 0,65 3,93 1,69 1,04 

x5 0,998 0,49 0,68 0,39 0,34 0,49 0,68 0,39 0,34 

Z-skóre   0,84 4,54 1,91 1,11 

 

Altmanův index společnosti DDC má ve sledovaném období kolísavý průběh. 

Z grafu je velmi dobře viditelné, ţe se společnost ve FY 2006 a FY 2009 dostala 

těsně pod hranici pro podniky, které ohroţuje bankrot. V obou případech byly 

příčinou záporný stav čistého provozního kapitálu a výsledku hospodaření. Ve FY 

2008 se společnost nachází v tzv. šedé zóně, kdy nelze jednoznačně posoudit zdraví 

společnosti. Nejlépe si společnost vedla ve FY 2007, kdy hodnota vysoce 

převyšovala hranici pro finančně zdravou společnost, díky vysoké hodnotě čistého 

pracovního kapitálu, trţeb i výsledku hospodaření. 

 

Graf 13: Vývoj Altmanova indexu v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.2 Index IN05 

Tab. 21: Index IN05 v období FY 2006 – FY 2009 Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatel Váhy 

Hodnoty ukazatelů Váţené hodnoty 

FY 

2006 

FY 

2007 

FY 

2008 

FY 

2009 

FY 

2006 

FY 

2007 

FY 

2008 

FY 

2009 

x1 0,13 2,54 10,37 5,02 3,48 1,82 7,44 3,60 2,50 

x2 0,04 -8,43 4,87 -12,38 -21,08 -7,14 4,13 -10,49 -17,86 

x3 3,97 -0,05 0,03 -0,01 -0,06 -0,16 0,08 -0,05 -0,18 

x4 0,21 0,62 0,84 0,50 0,30 0,26 0,35 0,21 0,13 

x5 0,09 0,73 5,27 0,83 0,63 0,72 5,26 0,83 0,63 

Index   -4,49 17,26 -5,90 -14,78 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe společnost vytvářela hodnotu pouze ve FY 

2007, výsledný index vysoce převyšoval hranici pro firmy tvořící hodnotu. 

V ostatních obdobích je výrazný propad do záporných hodnot, tzn. ţe společnost 

hodnotu netvořila a mohla být ohroţena bankrotem. Špatné výsledky ovlivnila ztráta 

vykazovaná ve FY 2006, FY 2008 a FY 2009. 
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3.6 Shrnutí 

Tato kapitola shrnuje skutečnosti zjištěné z finanční analýzy společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. Ve sledovaném období FY 2006 – FY 2009 byla 

posuzována finanční situace a výkonnost společnosti prostřednictvím vybraných 

ukazatelů samostatně a nyní je potřeba vzít je jako celek a dát do souvislostí. 

 

Obecné zhodnocení 

Finanční situace a stabilita společnosti ve sledovaném období není dobrá. Kladný 

výsledek hospodaření tvoří podnik pouze ve FY 2007 a ve FY 2008, první a poslední 

období jsou ztrátová. Ve většině případů provedené finanční analýzy dosahuje 

společnost nejlepších hodnot právě ve FY 2007, o něco horších uţ ve FY 2008 a ve 

zbývajících dvou obdobích převládají záporné výsledky. Od FY 2007 má většina 

ukazatelů také klesající vývoj a většinou se jedná o negativní informaci. 

Důvodem takovéhoto průběhu je zejména zahájení sériové výroby ve FY 2006  

a s tím souvisejí vysoké počáteční náklady, v následujícím období došlo vlivem 

příznivé situace na trhu a dostatku zakázek k obrovskému nárůstu výroby. Ve FY 

2008 následoval útlum zapříčiněný světovou finanční krizí, která ovlivnila výrazně  

i FY 2009, tzn. sníţení poptávky a s tím související sníţení výroby.  

Společnost má však za se sebou zázemí silné mateřské společnosti, velmi dobře 

nastavené podnikové procesy a silnou firemní kulturu. 

 

Horizontální a vertikální analýza 

Z horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv společnosti Daikin Device Czech 

Republic s.r.o. je viditelný rostoucí trend celkových aktiv, respektive pasiv.  

Největší podíl na celkových aktivech má dlouhodobý hmotný majetek. Zvýšení 

celkových aktiv ve FY 2007 zapříčinil nárůst oběţných aktiv v poloţce krátkodobé 

pohledávky, zatímco za zvýšením ve FY 2008 stojí poloţka dlouhodobý hmotný 

majetek. Největší podíl na růstu dlouhodobého majetku měla poloţka dlouhodobý 

hmotný majetek, kdy společnost realizovala nákup pozemku a výrobní haly se 

zařízením od bývalého dodavatele komponent společnosti Ohmori Technos Czech 

s.r.o. a zahájila výstavbu přístavby výrobní haly. Společnost ve sledovaném období 

FY 2006 – FY 2009 neměla ţádný dlouhodobý finanční majetek ani ţádné 
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dlouhodobé pohledávky. Majetkovou strukturu společnosti tedy tvoří z větší části 

stálá aktiva z čehoţ vyplývá, ţe se jedná o kapitálově těţkou společnost.  

 

Aktiva podniku jsou kryta převáţně vlastním kapitálem, ve FY 2007 z  90%. Obecně 

platí, ţe tento způsob financování majetku je draţší, ale stabilnější a méně 

rizikovější neţ vyuţívání cizích zdrojů. Na krytí majetku se nejvíce podílí základní 

kapitál, ve FY 2007 došlo k jeho navýšení na 2,1 mld. Kč a tyto prostředky byly 

vyuţity k financování stavby nové výrobní haly v areálu společnosti a strojního 

vybavení pro výrobu kompresoru typu Scroll. Ke sledovaným poloţkám vlastního 

kapitálu patří dále výsledek hospodaření běţného účetního období. Společnost 

vytvářela zisk ve FY 2007 a FY 2008 a ve FY 2006 a FY 2009 byla ve ztrátě. Cizí 

zdroje jsou z největší částí zastoupeny krátkodobými závazky, ve FY 2006 je jejich 

podíl na celkových aktivech aţ 39,3%. Během sledovaného období FY 2006 – FY 

2009 neměla společnost ţádné kapitálové fondy ani bankovní úvěry a  výpomoci. 

 

Vývoj poloţek výkazu zisku a ztráty má téměř u všech stejný průběh, po dosaţení 

nejlepších výsledků FY 2007 v následujících obdobích hodnoty klesají. Společnost 

vykazovala trţby za prodej zboţí i za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Hlavní 

činností společnosti je výroba, proto i trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

zaujímají na celkových trţbách většinový podíl. Trţba za prodej zboţí klesla 

v posledním sledovaném období aţ na nulu, protoţe společnost pokryla všechny 

dodávky odběratelům vlastní produkcí a nebyla nucena nakupovat další zboţí.  

Osobní náklady rostly aţ do FY 2008 a ve FY 2009, mírně poklesly. Posun nejvyšší 

dosaţené hodnoty v tomto období do FY 2008 je způsoben pouze mírným sníţením 

počtu zaměstnanců oproti FY 2007 a navyšováním mezd v průměru o 4% oproti 

předchozímu období.  

Provozní výsledek hospodaření dosahuje nejvyšší kladné hodnoty ve FY 2007, 

v ostatních obdobích jsou hodnoty záporné, z důvodu převýšení nákladů z provozní 

činnosti nad výnosy. 
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Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál dosahuje kladné hodnoty pouze ve FY 2007, v  ostatních 

obdobích jsou hodnoty záporné. Pro společnost to není pozitivní výsledek  

a představuje tzv. nekrytý dluh. Tento jev způsobují jej krátkodobé závazky 

převyšující oběţná aktiva. 

Čisté peněţní prostředky vyšly záporně ve FY 2006 a FY 2009 a poukazují na 

problém s pohotovou likviditou v těchto obdobích. 

 

Poměrové ukazatele 

Ukazatele rentability vykazují špatných výsledků. Mínusové hodnoty ve FY 2006 

souvisí s vykazovanou ztrátou. Nejvyšší kladný výsledek zaznamenala společnost ve 

FY 2007. V následujícím FY 2008 měla společnost značné investice, proto její 

rentabilita poklesla.  

 

Ukazatele likvidity dosahují u společnosti poměrně nízkých hodnot. Pouze ve FY 

2007 jsou ukazatele běţné a pohotové likvidity nad hranicí doporučených hodnot 

vlivem výrazného nárůstu krátkodobých pohledávek, v ostatních případech jsou pod 

hranicí doporučených hodnot. 

 

Ukazatele aktivity dosahují ve sledovaném období proměnlivých hodnot. Doba 

obratu zásob vykazuje obzvláště vysoké hodnoty ve FY 2006 a ve FY 2008, kdy 

převyšují 130 dnů. Nejniţší hodnoty dosáhla nejlepší, tedy nejniţší hodnoty ve FY 

2007. Z těchto výsledků je patrné, ţe společnost „bojuje“ s nadbytkem zásob. Doba 

obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků ve FY 2006, FY 2007 a FY 2009 

a znamená to, ţe společnost poskytuje výhodný dodavatelský úvěr svým 

odběratelům po delší dobu, neţ jej sama vyuţívá, a tím se připravuje o levné 

finanční prostředky formou neúročeného úvěru. 

 

Z pohledu zadluţenosti podnik vykazuje výraznou převahu vlastního kapitálu nad 

cizími zdroji. Dáno je to finanční politikou podniku, kdy preferuje ke svému 

financování spíše vlastní zdroje a cizích vyuţívá jako podpůrného finančního zdroje. 

Neúměrně vysoké hodnoty sice značí dlouhodobou finanční stabilitu, avšak mají 



78 

 

dopad na výnosnost vloţených prostředků. Z hlediska struktury tvoří cizí zdroje 

především krátkodobé závazky, bankovních úvěrů není vyuţito vůbec a dlouhodobé 

závazky pouze v minimální výši. Ukazatel úrokového krytí dosahuje kladné hodnoty 

pouze ve FY 2007, díky kladnému výsledku hospodaření, v  ostatních jsou výsledné 

hodnoty opět záporné. 

 

Provozní ukazatele dosahují poměrně uspokojivých hodnot. I přesto, po FY 2007 

mají ukazatele produktivity z přidané hodnoty a mzdová produktivita klesající 

vývoj, není pokles mezi posledními dvěma obdobími výrazný. Průměrná roční mzda 

rostla aţ do FY 2008 a ve FY 2009 mírně poklesla. 

 

Hlavní příčinou kolísajícího vývoje uvedených ukazatelů je ve FY 2006 především 

vykazovaná ztráta a následujících obdobích pomalejší tempo růstu zisku po zdanění 

neţ tempo růstu celkových aktiv, vlastního kapitálu a trţeb. 

 

Souhrnné indexy 

Pro posouzení finanční stability a zdraví podniku jsem zvolila Altmanův index 

finančního zdraví a Index IN05. Výsledky obou mají taktéţ kolísavý průběh. Dle 

Altmanova indexu si společnost nejlépe vedla ve FY 2007, kdy hodnota vysoce 

převyšovala hranici pro finančně zdravou společnost, díky vysoké hodnotě čistého 

pracovního kapitálu, trţeb i výsledku hospodaření. Ve FY 2008 se společnost 

nachází v tzv. šedé zóně, kdy nelze jednoznačně posoudit zdraví společnosti,  

a ve FY 2006 a FY 2009 se dostala těsně pod hranici pro podniky, které ohroţuje 

bankrot. V obou případech byly příčinou záporný stav čistého provozního kapitálu  

a výsledku hospodaření. Podle hodnocení Indexu IN05 společnost vytvářela hodnotu 

pouze ve FY 2007 a výsledný index vysoce převyšoval hranici pro firmy tvořící 

hodnotu. V ostatních obdobích je výrazný propad do záporných hodnot, tzn. ţe 

společnost hodnotu netvořila a můţe být ohroţena bankrotem. 

Budou-li mít výsledky i nadále klesající trend, mohla by se společnost dostat do 

váţných problémů.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

V poslední kapitole mé diplomové práce budu předkládat návrhy a doporučení, které 

by mohly vést ke zlepšení současného stavu společnosti. Návrhy jsou sestaveny 

s ohledem na zdroje, které mám k dispozici, tzn. na základě vlastních výpočtů  

a zjištění, výkazů společnosti a poskytnutých informací společností.  

Z výsledků provedené analýzy vyplývají následující oblasti, ve kterých je moţné 

zlepšení současné situace: 

 sníţení stavu zásob, 

 sníţení stavu pohledávek a závazků, 

 zavedení pravidelného hodnocení ukazatele ekonomické přidané hodnoty, 

 kvalifikovaní pracovníci, 

 vysoká míra samofinancování, 

 výsledek hospodaření. 

 

 

Sníţení stavu zásob 

Z analýzy ukazatelů likvidity a aktivity bylo zjištěno, ţe společnost má vysoký podíl 

majetku vázaný v zásobách, proto by se měla zaměřit na řízení zásob. Obecné 

způsoby, jak lze sníţit stav zásob: 

 Existují-li zásoby, které podnik nevyuţívá a jsou trvale přítomné, pak by se 

měl podnik pokusit je prodat nebo k těmto zásobám provést opravné poloţky, 

jelikoţ jejich reálná hodnota je niţší neţ ta uvedená ve finančních výkazech.  

 Objem zásob co nejvíce přizpůsobit potřebám výroby a odbytu. 

 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. nakupuje část zásob (především 

materiál) od sesterských společností z Asie a dopravuje je prostřednictvím námořní 

kontejnerové dopravy do Evropy, v Hamburgu jsou kontejnery přeloţeny na 

nákladní automobily a těmi přepraveny aţ do DDC. Na základě interních nařízení 

skupiny Daikin jsou v případě vybraných dodavatelů nakoupené zásoby v majetku 

DDC v okamţiku naloţení na loď, tzn. zásoby jsou vázané i po dobu přepravy 
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z Asie do ČR, v průměru o 5 týdnů více. Návrhem v tomto případě je změna 

dopravce. DDC nyní vyuţívá pro přepravu společnost „K“ Line (Europe) Ltd., která 

garantuje dodání zboţí v našem případě za 4 + 1 týdne, coţ znamená 4 týdny z  Asie 

do Evropy a 1 týden doprava po Evropě. Vhodným novým dopravcem je společnost 

MOL Logistics, která garantuje při stejném způsobu dopravy dodání do  

4 týdnů celkem. Tímto dojde ke zkrácení dopravy aţ o 1 týden.  

Jakého výsledku by mohlo být dosaţeno při změně dopravce jiţ ve FY 2009  ve 

finančním vyjádření? Zásoby vlastněné společností od naloţení na loď činily ve FY 

2009 celkem 32 mil. Kč.  

 

Tab. 22: Výpočet úspory zásob při změně dopravce Zdroj: vlastní zpracování 

Dopravce 
Počet týdnů 

dopravy 

Zásoby "na lodi" 

(v mil. Kč) 

Zásoby celkem 

(v mil. Kč) 

"K" Line 5 32,0 229,9 

MOL Logistics 4 25,6 223,5 

Úspora 7 6,4 6,4 

 

Zkrácení dopravy zásob „na lodi“ o 1 týden přinese společnosti úsporu 6,4 mil. Kč 

vázaných v zásobách. 

Ze sníţení stavu zásob vyplývá dopad i na ukazatele likvidity a aktivity. Pro 

názornost uvádím změnu doby obratu zásob při výše uvedené úspoře a za jinak 

stejných podmínek. 

 

Tab. 23: Výpočet doby obratu zásob při změně dopravce Zdroj: vlastní zpracování   

Ukazatel FY 2009 
Výpočet se změnou 

dopravce 

Obrat zásob 
3,80 3,91 

Doba obratu zásob 
96,07 93,39 

 

Díky změně dopravce by došlo ke zvýšení obratu zásob o 0,11 obrátky, coţ by 

znamenalo sníţení doby obratu zásob o 2,7 dne. 
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Graf 14: Doba obratu zásob při změně dopravce Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Sníţení stavu krátkodobých pohledávek a závazků 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. má dva stálé zákazníky, kterým 

dodává své výrobky, Daikin Industries s.r.o. v Plzni (DICZ) a Daikin Europe NV 

v Belgii (DENV).  

Doby splatnosti vystavených faktur jsou dány vnitřní politikou skupiny Daikin. 

Pohledávky vůči DICZ jsou splatné do 20. dne následujícího měsíce  

a pohledávky vůči DENV jsou splatné do konce následujícího měsíce. Jelikoţ se 

jedná o obchodování v rámci jedné skupiny, nehrozí zde riziko, ţe by pohledávky 

nebyly uhrazeny. Tento stav má však negativní vliv na Cash Flow a společnost musí 

mít vyšší úvěr u DENV (půjčka ve skupině v rámci systému „cash-pooling“), coţ se 

projeví i na výši nákladových úroků. Standardní doba splatnosti u ostatních 

společností v rámci koncernu je do 20. dne následujícího měsíce.  

Společnost by se proto měla snaţit tlačit na sjednocení doby splatnosti i u DENV. 

Zkrácením této doby by došlo ke sníţení stavu krátkodobých pohledávek ve výši aţ 

několika milionů Kč. Navíc pokud společnost získá peníze takto drţené 

v pohledávkách, vyřeší tím i problém se sníţením krátkodobých závazků, které pak 

bude moci uhradit. Změna by se dále odrazila v době obratu pohledávek a v případě, 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Doba obratu zásob

96,1
93,4

P
o

če
t 

d
n

ů

Doba obratu zásob při změně dopravce

FY 2009

Výpočet se změnou dopravce



82 

 

ţe by se sníţila aţ pod dobu obratu závazků, čerpala by tak společnost výhodný 

dodavatelský úvěr. Dalším přínosem zkrácení doby splatnosti pohledávek by bylo  

i zlepšení likvidity společnosti s moţností dalšího investování volných peněţních 

prostředků. 

Vyčíslení provedené změny ve vztahu k FY 2009 je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tab. 24: Výpočet úspory při sníţení doby splatnosti pohledávek vůči DENV Zdroj: vlastní výpočty 

Pohledávky za DENV (v mil. Kč) 28,87 

Úspora při zkrácení doby splatnosti (v mil. Kč) 10,24 

Procentní úspora u krátkodobých pohledávek 5,35% 

 

Z výsledků ve výše uvedené tabulky vyplývá, ţe sníţením doby splatnosti 

pohledávek vůči společnosti DENV, by došlo k úspoře 10,24 mil. Kč. V rámci 

celkových krátkodobých pohledávek by bylo sníţení o 5,35%. 

 

 

Kvalifikovaní pracovníci 

Kvalifikovaní pracovníci představují pro činnost společnosti nepostradatelnou 

součást.  V současnosti má společnost dostatek takových zaměstnanců a nemusela 

zatím problémy s nedostatkem zaměstnanců řešit. Nicméně to představuje hrozbu do 

budoucnosti, se kterou je nutno počítat. O klíčové zaměstnance můţe společnost 

poměrně rychle přijít, zaměstnanec např. dostane lepší pracovní nabídku, bude 

nucen odejít z rodinných nebo zdravotních důvodů apod. Příleţitostí pro společnost 

je vyuţití potenciálu studentů a absolventů vysokých škol, kterých je v  Brně několik. 

Pro společnost by bylo velmi výhodné navázat spolupráci se studenty technicky  

i ekonomicky zaměřených oborů, nabídnout jim moţnost praxe nebo brigády, a tím 

by získaly vyškolené pracovníky, kterými by mohla v případě nenadálého odchodu 

zaměstnance nahradit. 

Nabídku spolupráce můţe studentům zprostředkovat např. inzerátem na nástěnkách 

ve škole, prostřednictvím fakultních webových stránek a vyvěšením na webových 

stránkách společnosti. 
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Pro společnost jsou v tomto případě rozhodující také mzdové náklady na pracovníka 

a proto uvádím následující výpočet: 

Při průměrném odpracované měsíčním fondu 80 hodin u studenta pracujícího na 

dohodu o pracovní činnosti, se stanovenou odměnou 120 Kč za hodinu , činí měsíční 

mzdové náklady zaměstnavatele 12 864 Kč. 

 

 

Hodnocení ekonomické přidané hodnoty – EVA 

Dle mého názoru by bylo pro společnost přínosné zavedení pravidelného hodnocení 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. 

Moderní ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA měří, jak společnost za dané 

období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či sníţení hodnoty pro své vlastníky. 

Při uţití pyramidového rozkladu můţe společnost najít i které  hodnoty jsou dobré 

nebo naopak špatné a včas učinit vhodná opatření. 

Pro výpočet tohoto ukazatele je nutná úprava některých poloţek z  účetních výkazů. 

V případě, ţe společnost nebude chtít věnovat tolik úsilí, lze vyuţít 

benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA, 

vytvořeného manţeli Neumaierovými, který je dostupný na internetových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu. V systému INFA je pouţit přístup inspirovaný 

praxí ratingových agentur, konkrétní východiska jsou zobrazena  v příloze č. 4. 

 

Tab. 25: Ekonomická přidaná hodnota společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Zdroj: vlastní 

zpracování a (20) 

Ukazatel/období FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

ROE -9,51% 2,61% 1,59% -9,91% 

re 26,10% 7,94% 20,65% 25,95% 

Spread (ROE-re) -35,62% -5,33% -17,03% -35,85% 

EVA (v tis. Kč)     -  363 063     -  104 105     -  337 991     -  647 367     

 

 

V tabulce je znázorněn vývoj ukazatele EVA ve sledovaném období FY 2006 – FY 

2009. Výsledné hodnoty jsou ve všech obdobích záporně, coţ v  podstatě odpovídá 

výsledků finanční analýzy provedené v předchozí části. Nejlepší hodnoty je 
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dosaţeno ve FY 2007 a v následujících obdobích klesá aţ nejniţší hodnotě ve FY 

2009. Záporný výsledek EVA znamená, ţe podnik nevytváří hodnotu pro vlastníky. 

Způsobeno je to především velmi nízkými hodnotami ROE.  

Náklady na vlastní kapitál byly určeny formou odhadu alternativního  nákladu na 

vlastní kapitál re pomocí benchmarkingového diagnostického systému INFA a jeho 

struktura je uvedena v následující tabulce. 

 

Tab. 26: Struktura nákladů na vlastní kapitál společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Zdroj: vlastní 

zpracování a (20) 

r/období FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

rf 3,77% 4,28% 5,10% 5,10% 

rLA 2,33% 0,65% 0,61% 0,85% 

rPOD 10,00% 3,01% 4,93% 10,00% 

rFINSTAB 10,00% 0,00% 10,00% 10,00% 

rFINSTRU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

re 26,10% 7,94% 20,64% 25,95% 

 

Výsledné náklady na vlastní kapitál jsou poměrně vysoké. Nejlepší hodnoty je opět 

dosaţeno ve FY 2007. 

Riziková přiráţka za finanční strukturu je ve všech obdobích nulová, díky vysokému 

poměru vlastního kapitálu vůči celkovým aktivům. Riziková přiráţka za finanční 

stabilitu souvisí s likviditou podniku a je ve FY 2006, FY 2008 a FY 2009 ve výši 

10%, coţ náklady značně navyšuje. Pouze ve FY 2007 je nulová z  důvodu dosaţení 

velmi vysoké likvidity. Poměrně vysoký podíl na nákladech vlastního kapitálu má  

i ve FY 2006 a FY 2009 přiráţka za podnikatelské riziko. Riziková přiráţka 

vztahující se k velikosti podniku byla poměrně nízká, obzvlášť v posledních třech 

obdobích. Bezriziková přiráţka má rostoucí trend. Bezriziková sazba měla ve 

sledovaném období rostoucí trend. 

I přesto, ţe výsledky EVA na první pohled působí negativně, při bliţším rozebrání 

vlivů působící na výpočet ukazatele, nejsou všechny špatné. Benchmarkingový 

diagnostický systém nabízí i několik schémat a grafů, které podávají podrobné 

informace o jednotlivých vlivech působících na konečný výpočet ukazatele.  

Viz. následující obrázek s vlivy na rozklad Spread v roce 2009. 
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Obr. 6: Vliv ukazatelů na rozdíl Spread Zdroj:20 
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Přínosem pro společnost ve vyuţívání EVA je, ţe při jejím rozkladu na dílčí 

ukazatele můţe společnost přímo zjistit, v čem má silné a v  čem slabé stránky. 

S vyuţitím benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA  

je moţné získat informace o finanční výkonnosti podniku při poměrně nízké časové 

náročnosti a ve velmi krátkém čase. Navíc je zde moţnost srovnání s  podniky 

působícími v odvětví, umoţňuje podrobné znázornění vazeb mezi ukazateli. 

 

 

Vysoká míra samofinancování 

Vedení podniků a jejich majitelé mají obecně odlišné zájmy. Vedení společnosti 

usiluje o dlouhodobou stabilitu  a růst společnosti, majitelé naopak vyţadují co 

nejvyšší zhodnocení vloţených prostředků. Míra samofinancování je z  pohledu 

rentability zbytečně vysoká, proto by mohla společnost některé investice financovat 

z cizích zdrojů. Vyuţívání nadměrného financování formou vlastních zdrojů je 

neefektivní a má dopad na rentabilitu vlastního kapitálu. Ve FY 2007, kdy 

společnost vyuţívala ve srovnání s ostatními FY více cizích zdrojů, dosáhla hodnota 

rentability nejlepšího výsledku.  

Rozhodne-li se společnost pro nákup nových strojů a zařízení, nejvhodnějším 

způsobem financování by byl z mého pohledu bankovní úvěr. V současnosti  

je společnost klientem ČSOB, která pro takovýto druh nákupu nabízí dva druhy 

úvěrů (19): 

 Tzv. Menší úvěr k financování investic od 50 000 Kč do 8 mil. Kč aţ na dobu 

15 let. Společnost získá od banky aţ 80% z investované částky, s moţností 

fixace úrokové sazby na 1, 3 aţ 5 let. 

 Účelový úvěr k financování aţ 100% investice, s dobou splácení aţ 20 let, 

úroková sazba můţe být pohyblivá i fixovaná. 

Výše úrokových sazeb úvěrů banka stanovuje individuálně. Úvěry jsou poskytovány 

s úrokovou sazbou buď fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR.  

 

 

 



87 

 

Výsledek hospodaření 

Výsledky hospodaření ve sledovaném období byly poměrně nestálé a společnost se 

dostala i do ztráty, z důvodu převýšení nákladů z  provozní činnosti nad výnosy.  

To znamená, ţe má společnost problém s vysokými náklady nebo prodává své 

výrobky za nízkou cenu. V kaţdém případě to značí neefektivní hospodaření a aby 

společnost dosahovala zisku, musí buď sniţovat náklady nebo zvyšovat cenu 

výrobků. 

Co se týče nákladů, je nutné neustále vyvíjet tlak na jejich sniţování. Společnost je 

výrobní podnik, coţ znamená, ţe největší část nákladů tvoří náklady na nákup 

materiálu a náklady na energie a sluţby.  

Většinu dodavatelů materiálu jsou dceřiné závody v rámci skupiny Daikin a zde není 

moc velký manévrovací prostor ke sniţování nákladů. Jinak je tomu u ostatních 

dodavatelů. Společnost má však zaveden systém hodnocení dodavatelů s  ohledem na 

kvalitu dodávaného zboţí, ceny atd., díky čemuţ má dobrý přehled o stávajících  

i potenciálních dodavatelích, takţe pokud by byla moţnost v  tomto směru sníţit 

náklady na nákup materiálu, jistě by toho jiţ vyuţila. Proto by se měla společnost 

zaměřit na ostatní náklady, tzn. náklady na energie a sluţby. Jak ale společnost 

rozhoduje o svých nákladech je pouze na ní, proto doporučuji zaměřit se na 

sniţování nákladů. 

Příčina záporného výsledku hospodaření můţe být také v  nízké ceně, za kterou 

společnost své výrobky prodává. I přesto, ţe má společnost stálé odběratele, není 

otázka navýšení ceny vůbec jednoduchá. Případné zvýšení ceny kompresorů se 

v konečné fázi dotkne celkové ceny konečného produktu – klimatizace. Cenová 

strategie a zvyšování ceny výrobků musí být tedy velmi pečlivě zváţené  

a naplánované, aby bylo dosaţeno zlepšení výkonnosti společnosti. V  případě 

zvýšení ceny a následně i trţeb by měla společnost dosáhnout zisku a v  souvislosti 

s tím by se zlepšily i hodnoty mnoha ekonomických ukazatelů .  
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ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem se zabývala zhodnocením finanční výkonnosti zvolené 

společnosti, pomocí dílčích ukazatelů a metod bylo analyzováno hospodaření 

společnosti. 

První část diplomové práce zahrnovala teoretická východiska, vztahující se 

k danému tématu a která byla vyuţita v následující praktické části. Definovala jsem 

základní pojmy, týkající se finanční analýzy a zaměřila jsem se na elementární 

metody finanční analýzy. 

V praktické části jsem nejprve zvolenou společnost představila a následně jsem 

zpracovala strategickou a finanční analýzu na základě finančních podkladů 

společnosti za sledované období let 2006 aţ 2009. V závěru této části jsem provedla 

souhrnné zhodnocení současného stavu. 

Analyzovaná společnost dosahuje ve sledovaném období poměrně špatných 

výsledků. Příčinou jsou zejména velmi vysoká míra samofinancování, která má 

dopad na rentabilitu kapitálu, vysoký stav zásob, jeţ ovlivňuje např. dobu obratu 

zásob a souvisí s likviditou společnosti, stejně jako vysoké krátkodobé pohledávky.  

Dále společnost vykazuje ztrátu, z důvodu převýšení nákladů z  provozní činnosti 

nad výnosy. 

Společnost nakupuje část zásob od dalších závodů Daikin v Asii. Dle interní politiky 

jsou zásoby nakoupené od těchto dodavatelů v majetku DDC v okamţiku naloţení 

na loď. Mým návrhem v tomto případě je změna současného dopravce zásob z Asie, 

čímţ dojde ke zkrácení dopravy z 5 na 4 týdny, ke sníţení stavu zásob aţ o 6,4 mil. 

Kč a zkrácení doby obratu o 2,7 dne. 

Doby splatnosti pohledávek vůči odběratelům, závodům Daikin v  Plzni a Belgii, 

jsou dány vnitřní směrnicí skupiny Daikin. I přesto je zde rozdíl, pohledávky za 

společností Daikin v Belgii jsou splatné do konce následujícího měsíce, zatímco 

pohledávky za společností Daikin v Plzni i dalšími závody skupiny jsou splatné do 

20. dne následujícího měsíce. Proto bych chtěla poukázat na to, aby se společnost 

snaţila působit na mateřskou společnost za účelem sjednocení doby splatnosti i u 

závodu v Belgii. Výsledkem by bylo sníţení celkových pohledávek o 5%. 
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Další návrh se týká vyuţití moderních metod měření výkonnosti společnosti  

a zavést pravidelné hodnocení prostřednictvím ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty EVA. Přínosné je to nejen pro vlastníky společnosti, kteří získají informaci, 

zda podnik tvoří hodnotu, ale i pro management, který při pyramidovém rozkladu 

ukazatele můţe zjistit, v čem je společnost dobrá a v čem má naopak problémy. 

Aby se společnost vyhnula hrozbě nedostatku kvalifikovaných pracovníků, navrhuji 

navázat spolupráci se studenty technicky i ekonomicky zaměřených oborů  

a nabídnout jim moţnost praxe nebo brigády. Tím získá potenciální kvalifikované 

pracovníky. 

Dále doporučuji vyuţít k financování majetku i cizí zdroje. V současnosti vysoká 

míra financování znamená sice velmi nízkou míru rizika a vysokou stabilitu, ale není 

efektivní a má dopad na rentabilitu kapitálu. 

Na závěr doporučuji společnosti za účelem zvýšení výsledku hospodaření zaměřit se 

na sniţování nákladů a zváţit zvýšení prodejní ceny výrobků. 
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Příloha 1: Organizační struktura společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. k 1.4.2010 

 



 

 

Příloha 2: Rozvaha společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. FY 2006 – FY 2009 (v tis. Kč) 

Rozvaha k 31.3. (v tis. Kč) FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

AKTIVA CELKEM 1 680 106 2 162 546 2 480 046 2 532 519 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 1 196 914 1 128 224 2 090 712 2 107 434 

Dlouhodobý nehmotný majetek 987 3 892 3 198 2 316 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 542 1 573 2 873 2 316 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 446 2 320 223 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 101 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 195 927 1 124 331 2 087 515 2 105 118 

Pozemky 61 126 61 126 88 216 88 216 

Stavby 203 901 200 053 295 102 470 720 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 908 821 835 157 952 350 1 543 980 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

Základní stádo a taţná zvířata 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 195 27 247 537 222 1 657 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 1 884 749 214 625 545 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 479 385 1 031 808 386 928 424 127 

Zásoby 302 989 347 948 346 484 229 915 

Materiál 219 862 168 673 146 831 190 955 

Nedokončená výroba a polotovary 7 233 6 507 3 569 7 068 

Výrobky 57 452 166 342 196 067 28 956 

Zvířata 0 0 0 0 



 

 

Zboţí 18 442 6 426 0 2 937 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 17 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy druţstev a 

za účastníky sdruţení 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 

Odloţená daňová pohledávka 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 173 590 653 458 33 581 191 611 

Pohledávky z obchodních vztahů 170 633 175 947 28 280 188 569 

Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 0 475 273 0 0 

Pohledávky  - podstatný vliv 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy druţstev a 

za účastníky sdruţení 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 0 0 1 480 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 932 2 231 3 804 3 031 

Dohadné účty aktivní 18 0 6 17 

Jiné pohledávky 6 8 10 -6 

Krátkodobý finanční majetek 2 806 30 402 6 863 2 600 

Peníze 215 168 129 85 

Účty v bankách 2 591 30 234 6 734 2 515 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Časové rozlišení 3 807 2 514 2 406 958 

Náklady příštích období 3 807 2 514 2 406 958 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 

 

  



 

 

PASIVA CELKEM 1 680 106 2 162 546 2 480 046 2 532 519 

Vlastní kapitál 1 019 266 1 953 189 1 984 680 1 805 766 

Základní kapitál 1 245 000 2 128 000 2 128 000 2 128 000 

Základní kapitál 1 245 000 2 128 000 2 128 000 2 128 000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Emisní áţio 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0 0 5 092 8 241 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0 5 092 8 241 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let -128 769 -225 734 -179 903 -151 561 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let -128 769 -225 734 -179 903 -151 561 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+/-) -96 965 50 923 31 491 -178 915 

Cizí zdroje 660 840 208 539 494 344 726 753 

Rezervy 0 12 762 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 

Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 12 762 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 39 26 485 52 240 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 240 25 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 

Odloţený daňový závazek 0 39 26 245 52 215 

Krátkodobé závazky 660 840 195 739 467 859 674 513 

Závazky z obchodních vztahů 100 902 162 025 49 029 155 632 

Závazky - ovládající a řídící osoba 485 056 0 388 794 464 773 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 



 

 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 5 769 8 449 8 373 7 390 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 2 637 4 191 3 894 3 972 

Stát - daňové závazky a dotace 16 101 11 855 279 18 638 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 17 17 17 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 50 436 9 047 16 879 23 426 

Jiné závazky -61 154 593 665 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 817 1 022 0 

Výdaje příštích období 0 817 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 1 022 0 
  



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. FY 2006 – FY 2009 (v tis. Kč) 

Výkaz zisku a ztráty k 31.3. (v tis. 

Kč) FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 

Trţby za prodej zboţí 58 890  151 154  68 147  0  

Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 57 034  128 456  49 826  0  

Obchodní marţe 1 856  22 698  18 320  0  

Výkony 826 090  1 431 965  912 052  718 711  

Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 767 824  1 319 586  893 702  873 505  

Změna stavu zásob vlastní činnosti 58 265  112 379  18 350  -157 047  

Aktivace 0  0  0  2 253  

Výkonová spotřeba 714 501  1 146 067  745 357  564 769  

Spotřeba materiálu a energie 622 037  1 012 728  642 718  452 042  

Sluţby 92 464  133 339  102 639  112 727  

Přidaná hodnota 113 445  308 595  185 015  153 942  

Osobní náklady 104 721  145 735  172 420  153 450  

Mzdové náklady 76 878  103 453  122 157  112 879  

Odměny členům orgánů společnosti 

a druţstva 990  1 320  1 320  1 215  

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 25 161  38 751  45 647  36 274  

Sociální náklady 1 692  2 211  3 296  3 082  

Daně a poplatky 289  306  304  326  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 93 630  147 877  92 583  128 637  

Trţby z prodeje DHM a materiálu 134 768  189 232  108 442  30 203  

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku 854  1 436  0  88  

Trţby z prodeje materiálu 133 914  187 796  108 442  30 115  

Zůstatková cena prodaného DHM 126 464  146 889  90 026  34 471  

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 1 372  5 008  0  81  

Prodaný materiál 125 093  141 881  90 026  34 390  

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek 13 727  22 768  -22 137  11 148  

Ostatní provozní výnosy 7 213  26 628  7 750  8 107  

Ostatní provozní náklady 592  4 944  4 960  9 599  

Převod provozních výnosů 0  0  0  0  

Převod provozních nákladů 0  0  0  0  

Provozní výsledek hospodaření -83 996  55 936  -36 951  -145 379  

Trţby z prodeje cenných papírů a 

podílů 0  0  0  0  



 

 

Prodané cenné papíry a podíly 0  0  0  0  

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 0  0  0  0  

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 0  0  0  0  

Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a podílů 0  0  0  0  

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 0  0  0  0  

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0  0  0  0  

Náklady z finančního majetku 0  0  0  0  

Výnosy z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0  0  0  0  

Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 0  0  0  0  

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek ve finanční oblasti 0  0  0  0  

Výnosové úroky 39  3 554  9 243  2  

Nákladové úroky 9 959  11 477  2 985  6 896  

Ostatní finanční výnosy 19 439  19 007  124 463  13 329  

Ostatní finanční náklady 22 489  16 057  36 072  13 866  

Převod finančních výnosů 0  0  0  0  

Převod finančních nákladů 0  0  0  0  

Finanční výsledek hospodaření -12 970  -4 974  94 649  -7 432  

Daň z příjmu za běţnou činnost 0  39  26 207  26 103  

- splatná 0  0  0  133  

- odloţená 0  39  26 207  25 970  

Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost -96 965  50 923  31 491  -178 915  

Mimořádné výnosy 0  0  0  0  

Mimořádné náklady 0  0  0  0  

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0  0  0  0  

- splatná 0  0  0  0  

- odloţená 0  0  0  0  

Mimořádný výsledek hospodáření 0  0  0  0  

Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-) 0  0  0  0  

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) -96 965  50 923  31 491  -178 915  

Výsledek hospodaření před 

zdaněním -96 965  50 962  57 698  -152 812  

 



 

 

Příloha 4: Benchmarking 

Ukazatel   2006 2007 2008 2009 

Spread (ROE-re) podnik -35,62% -5,33% -17,03% -35,86% 

  odvětví -2,43% -0,17% -4,77% -8,12% 

ROE podnik -9,51% 2,61% 1,59% -9,91% 

  odvětví 10,80% 12,17% 10,90% 2,46% 

re podnik 26,10% 7,94% 18,62% 25,95% 

  odvětví 13,23% 12,34% 15,67% 10,58% 

ROA (EBIT/A) podnik -5,18% 2,89% 1,39% -6,79% 

  odvětví 7,45% 8,31% 8,01% 2,76% 

Výnosy/Aktiva podnik 0,62 0,84 0,50 0,30 

  odvětví 1,41 1,40 1,35 0,71 

Marţe (EBIT/Výnosy) podnik -8,31% 3,43% 2,80% -22,33% 

  odvětví 5,27% 5,92% 5,95% 3,87% 

Přidaná hodnota/výnosy  podnik 10,84% 16,94% 15,04% 19,98% 

  odvětví 23,04% 22,19% 21,21% 33,20% 

Osobní náklady/výnosy  podnik 10,01% 8,00% 14,02% 19,92% 

  odvětví 15,01% 12,86% 13,55% 19,81% 

Úplatné zdroje/Aktiva  podnik 60,67% 90,32% 80,03% 71,30% 

  odvětví 62,55% 61,10% 62,93% 74,13% 

Míra samofinancování  podnik 60,67% 90,32% 80,03% 71,30% 

  odvětví 43,21% 43,18% 43,22% 70,73% 

Úroková míra podnik 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  odvětví 4,79% 5,40% 7,42% 4,80% 

Likvidita 3 podnik 0,73 5,27 0,83 0,63 

  odvětví 1,71 1,32 1,36 2,10 

Zdroj: (19) 


