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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Symbol 

Technologies. Zaměřuje se na výpočet finančních ukazatelů, soustav ukazatelů              

a hodnocení strategických analýz. Na jejich základech formuluje vhodné návrhy,         

na které by se měl podnik zaměřit pro vylepšení hospodářské situace podniku. 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the valuation of  financial situation of the company 

Symbol Technologies. It focus on calculation of financial indicators, systems               

of indicators and evaluation of strategic analysis. On this basis are formulated 

proposals, which it should focus on improving the economic situation. 
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ÚVOD 

 

Obzvláště v dnešní době, kdy se celý svět nachází v hospodářské krizi je pro každý 

podnik jeho finanční zdraví a zvolení správné strategie velmi důležitým faktorem. 

Pokud chce podnik obstát v konkurenci, musí bedlivě sledovat nejen svoji 

hospodářskou situaci, ale zároveň i kroky konkurence. 

K zjištění finančního zdraví podniku právě přispívá výpočet ukazatelů finanční 

analýzy. Finanční analýza je jedním z hlavních nástrojů finančního řízení podniku. 

Díky těmto ukazatelům, které se opírají o výsledky z účetních výkazů, může podnik 

následně optimalizovat své strategie. Pro výpočet finanční analýzy je třeba rozvahy, 

výkazu zisků a ztráty a přehledu o finančních tocích (cash-flow). Tyto účetní výkazy 

jsou volně k dispozici na internetu v obchodním rejstříku, takže podnik si může velmi 

dobře spočítat podobné ukazatele svých největších konkurentů, odhadnout jejich 

budoucí strategie a být tedy krok před nimi. 

Z toho důvodu, že finanční analýza čerpá údaje z účetnictví, kdy v účetnictví je stav 

pouze k jednomu dni a to ke konci účetního období (většinou 31.12.), je vždy dobré 

sledovat vývoj ukazatelů za nějaké období  např. 3, 5 nebo i více let. 

Sestavení strategických analýz pak dopomáhá podniku při rozhodování, zda 

vstupovat na nové trhy, zda a jak moc je ohrožen v rámci konkurence, zda existují 

substituty a jak výrazně jej ovlivňují. Úkolem strategického řízení je plnění cílů 

společnosti a cílem každé společnosti je neustálé zvyšování své tržní hodnoty. 

 

Pro výpočet finanční analýzy a formulování strategických analýz jsem si vybrala 

společnost Symbol Technologies právě proto, že v této firmě již nějakou dobu pracuji. 

Je to mezinárodní společnost a právě na tomto příkladu může být následně zřejmé,       

že i když některé finanční ukazatele a výsledky nevychází dle tabulkových hodnot, 

firma je schopná se na trhu udržet a mít dobré výsledky. 

 

Úkolem mé práce bude vypracovat nejprve strategické analýzy, jako je analýza 

SWOT, SLEPTE a Porterova analýza. Tyto analýzy slouží pro hodnocení vnějšího        

a částečně u analýzy SWOT i vnitřního okolí firmy. Snahou bude odhalit právě díky 

analýze SWOT silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, analýzou SLEPTE 
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zanalyzovat sociální, legislativní, ekonomické, politické, technické a ekologické 

prostředí. Porterova analýza pak bude řešit konkurenční vztahy firmy. 

V další části je podklad pro zhodnocení finanční situace podniku pomocí finanční 

analýzy a tedy její teoretická část. Následovat bude výpočet finančních ukazatelů           

a soustav ukazatelů. V této části by měl výpočet odhalit slabé stránky ve finančním 

zdraví firmy a její hospodářské situaci.  

V poslední části diplomové práce jsou řešeny návrhy na zlepšení finanční situace 

podniku. Problémové oblasti budou navrženy podle provedené finanční analýzy             

a strategických analýz. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

 

1.1. Vymezení cílů práce 

Cílem mé diplomové práce je posoudit finanční situaci podniku Symbol 

Technologies prostřednictvím metod finanční analýzy a následně dle zjištěných 

výsledků navrhnout možná zlepšení hospodářské situace společnosti.  

Dílčími cíli jsou: 

- provedením strategických analýz prozkoumat oborové okolí a to s využitím 

analýzy SWOT, SLEPTE a Porterovou analýzou 

- výpočet finančních ukazatelů pomocí empirických a logických metod v letech 

2004 – 2008 a na základě těchto ukazatelů zhodnotit finanční stránku 

společnosti 

- návrhy zlepšení hospodářské situace podniku z výsledků finanční analýzy       

a strategických analýz 

 

 

1.2. Představení podniku 

 

1.2.1. Symbol Technologies – výpis z obchodního rejstříku 

Název firmy: Symbol Technologies 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 7. 5. 2003 

Základní kapitál: 200.000,- 

Sídlo: Kolejní 1, 612 00  Brno 

IČO: 26780259 

Předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektronických strojů, přístrojů                 

a elektronických zařízení 

 

Statutární orgán 

Jednatel:  Chrispher Mark Ranger 
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                Hants, Denmead, Hambledon Road, Hartsfield House, PO7 6NF  

                Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Společníci: Symbol Technologies International, Inc. 

                   229 South State Street, město Dover, okresKent, stát Delaware, 19901 

                    Spojené státy americké 

 

1.2.2. Historie Symbol Technologies 

Symbol Technologies je jedním ze světových lídrů na trhu se čtečkami čárových 

kódů a souvisejících produktů. Čtečky čárových kódů, ruční čtečky založené                

na radiofrekvenčním čtení vytvořily revoluci v oblasti poštovních služeb, maloobchodu, 

velkoobchodu, dopravních služeb, ale také v armádách států v objednávání a samotném 

managementu řízení zásob. 

Společnost Symbol Technologies byla založena roku 1973 v New Yorku              

Dr. Jeromem Schwarzem a venture investorem Sheldonem Harrisonem.  

Schwarz vystudoval Polytechnický institut v Brooklynu. Měl velké technické 

nadání. Vynalezl laserové zařízení, které dokáže snímat čárové kódy. Během několika 

let získal desítky patentů v US. Veškeré pokusy zkoušel ve své garáži a tam vynalezl 

základ pro čtecí zařízení. I přesto, že neměl moc peněz a Symbol byla velmi malá firma, 

tak Schwarz věřil ve spolupráci se studenty Státní univerzity v New Yorku. Studenty 

zaměstnával na částečný pracovní úvazek nebo na stáže. Tento postup se ukázal jako 

velmi výhodný pro obě stany.  

Firma se postupně začala rozvíjet. V roce 1979 Symbol nabídl veřejně                   

na burzovním systému NASDAQ 456.500 kusů akcií. Roku 1983 se zisky pohybovaly 

pouze okolo 5 mil USD ročně, ale všichni věřili ve schopnosti doktora Schwarze, který 

rozšířil produktovou řadu a v letech 1983-85 se tržby vyšplhaly až téměř na 14 mil 

USD. 

Během dalších let se firma rozrůstala, změnila sídlo a stala se například výhradním 

dodavatelem ručních čteček čárových kódů pro americké ministerstvo obrany. 

Symbol působil v několika státech USA, Austrálii ale samozřejmě ve většině států 

Evropy. 

Kolem roku 1990 se potýkal Symbol také s krizí, která zastihla oblast čárových 

kódů. Ztráta klesla až k 16,2 milionu dolarů. Ale díky neustálým inovacím získala firma 
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velkou zakázku od arizonského ministerstva dopravy a také uzavřela společnost 

významné kontrakty s Microsoftem1. 

Co se týká brněnské pobočky – je zde od roku 2003. Nejprve sídlila v Hodoníně,   

ale kvůli nedostatku pracovního místa přesídlila v roce 2004 do Brna. Provádí se zde 

převážně opravárenské služby a služby pro podporu zákazníků. Tato pobočka Symbolu 

Technologies čítá přibližně 650 zaměstnanců, kdy asi polovina pracuje 

v opravárenském centru a zbytek je administrativní podpora pro Evropu, jak je uvedeno 

níže. 

Měsíčně je provedeno kolem 22000 oprav pro stále se rozrůstající skupiny 

produktů,  kterých je již přes 150 řad. Sdružuje přes 350 servisních služeb. 

 

1.2.3. Motorola 

Motorola v České republice existuje již od roku 1992, kdy byla založena pražská 

kancelář, která se později stala ředitelstvím. O rok později byla otevřena kancelář 

v Rožnově pod Radhoštěm, kde bylo první vývojové centrum pro integrované obvody. 

Následně v roce 1995 se sjednotily tyto dvě kanceláře pod název Motorola s. r. o. 

Motorola, jejíž obchodní zastoupení sídlí v Praze, se soustřeďuje v České republice 

na síťovou infrastrukturu, mobilní telefony, profesionální komunikační a biometrické 

systémy a produkty pro digitální domácnost. 

 

Struktura pobočky v Brně je rozdělena do pěti základních skupin: 

- Mezinárodní opravárenské centrum (Internacional repair center – IRC) je 

největší oddělení v Brně, má téměř 250 zaměstnanců. Zajišťuje opravy            

pro zákazníky z celé EU  přímo, z částí regionů Blízkého východu a Afriky 

(EMEA) nepřímo s podporou partnerů, kteří opravují jednotky v zemích 

logisticky a časově těžko dostupných. 

- Oddělení zákaznických smluv (Contract services – CS) se stará o přímý kontakt 

se zákazníky ohledně záruční a pozáruční  doby, zakládání nových smluv          

a prodlužování, nadceňování a tvorbu reportů.  

                                                 
1 Funding universe [online]. 2006 [cit. 2010-12-10]. Symbol Technologies, Inc. -- company history . 

Dostupné z WWW: <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Symbol-Technologies-Inc-

Company-History.html>.  
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- Oddělení zpracování objednávek (Central order management – COM)  

- Finanční sdílené služby (Financial shared services – FSS) se stará o účetnictví 

12 zemí ve formátu US GAAP. Oddělení „Account payable“ zpracovává přijaté 

faktury, „Acount receivable“ vymáhají platby faktur po splatnosti a kontrolují 

limit zákaznického kreditu, „Treasury“ spolupracuje s bankami a „General 

ledger“ kompletně zpracovává měsíční závěrku. 

- Zákaznické centrum (Customer interaction center – CIC) podporuje EMEA        

i NALA (USA a Kanada). Podpora probíhá jak technická, tak netechnická. 

V některých odděleních 24 hodin denně a 7 dní v týdnu2.  

 

Výrobky společnosti lze rozdělit do 4 základních kategorií: 

- Advance data capture – jedná se o scanery (čtečky čárových kódů), které 

můžeme dále rozdíl na pevně zabudované, ruční nebo bezdrátové, dále pak 

mohou být laserové, digitální nebo různé miniscanery apod. Jedná se například 

o klasické čtečky čárových kódů v Tescu, Makru, atd. 

- Mobile computer devices – v tomto případě se jedná spíše o kapesní počítače, 

kdy schopnost čtecího zařízení je spíše doplňkovou funkcí. Těmito zařízeními 

lze telefonovat či pomocí GSM odesílat zprávu o převzatých balících. 

Příkladem můžeme uvést obrazovky čtoucí pomocí čárového kódu cenu nebo 

PDA s možností scanování čárových kódů 

- Wireless infrastructure – jedná se o šíření wi-fi. V tomto případě můžeme 

jmenovat acess pointy, wi-fi karty, access porty, atd. 

- Radio frequency identification – zde se jedná o speciální značky, které mají 

v sobě pasivní čip. Tyto značky se umístí na jednotlivé například palety výrobků 

a pomocí čtecího zařízení je možné tuto značku v blízkém okolí vyhledat, 

jelikož pasivní čip vydává signál. Není podmínkou přímé namíření jako              

u klasických čteček.  

                                                 
2 Motorola Career.com [online]. c1994-2010 [cit. 2009-12-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.motorolacareers.com/moto.cfm?cntry=Czech_Republic&page=12>. 
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1.3. Organizační struktura společnosti 

 
Obrázek  1 Organizační struktura Symbol Technologies, zdroj: Symbol Technologies 

 

 Symbol Technologies používá liniově štábní organizační strukturu. Tato 

struktura patří do hlediska rozhodovacích pravomocí. Využívá tedy výhody funkční 

specializace, existence štábů pak umožňuje poskytovat podporu v činnostech, které 

nelze začlenit přímo do linie. Je založena na tom, že liniová jednotka deleguje část 

svých rozhodovacích pravomocí na štáby.  

 

Výhody: 

- zlepšení kvality rozhodování 

- široká využitelnost 

- jednoduchost a přehlednost 

- dobrá příprava štábních funkcí pro výkon liniových 

- specializace útvarů 

- efektivní dělba práce 

- relativně snadná příprava lidí 
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Nevýhody 

- konflikt mezi liniemi a štábem 

- izolace štábních míst 

- růst nekontrolovatelného počtu štábních funkcí 

- minimální zaměření na zákazníka 

- těžko se sledují problémy napříč útvary3 4 

 

 

1.4. Základní strategické analýzy 

Strategická analýza zkoumá vnější okolí podniku. Jejím úkolem je sestavit 

podklady pro sestavení strategií. Strategický proces je velmi složitý. Podnik se musí 

připravit na možné situace, které mohou nastat. 

Strategická analýza by měla identifikovat veškeré faktory, které budou mít 

v budoucnu vliv na formulaci strategií podniku a volbu cílů. Někteří manažeři provádí 

analýzu až po zavedení strategií v podniku, ale doporučuje se tuto analýzu provádět 

před zavedením nebo současně při zavádění5. 

 

1.4.1. SWOT analýza 

Je jednou z nejznámějších a nejvíce používaných strategických analýz. SWOT byla 

vytvořena Albertem Humphreyem. Je zkratkou z anglických slov Strenghts (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 

Jedná se tedy o analýzu vnitřního prostředí firmy (silné a slabé stránky) a okolí podniku 

(příležitosti a hrozby). 6 

                                                 
3 NĚMEČEK, Petr; ZICH, Robert . Podnikový management : 2. díl. Brno : Akademické 

nakladatelství CERM, 2004. 91 s. ISBN 80-214-2780-9. 
4 Topsid.com [online]. 2007 [cit. 2010-03-12]. Nauka o podniku - Cvičení 1 - Organizace podniku. 

Dostupné z WWW: <http://nop.topsid.com/index.php?war=cviceni_1&unit=organizacni_struktury>. 
5 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2000. 101 s. 

ISBN 80-7179-422-8. 
6 GRASSEOVÁ, Monika , et al. Analýza podniku v rukou manžera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Vydání první. Brno : Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 



 18 

Úkolem této analýzy není zpracování seznamu možných silných a slabých stránek 

či příležitostí a hrozeb, ale vyvození poznatků, z nichž se formulují strategie.  

Silné a slabé stránky se hodnotí ve vnitřním prostředí. Analýza silných stránek 

znamená najít takové skutečnosti, které přinášejí firmě a zákazníkům výhody. Analýza 

slabých stránek se snaží odhalit, co firma nedělá dobře, jaké způsoby k zákazníkům by 

měla zlepšit a v jakých oblastech si vedou ostatní firmy lépe. 

Příležitosti a hrozby právě naopak hodnotí spíše vnější okolí. Analýzy příležitostí 

zahrnuje činnosti, které přinášejí firmě úspěch, zvyšují poptávku a v neposlední řadě       

i zvyšování spokojenosti zákazníků. Analýza hrozeb znamená hrozby, které mohou 

snížit poptávku a které zvyšují nespokojenost zákazníků. 

 

SWOT analýza společnosti Symbol Technologies 

Strengts - Silné stránky podniku: 

- stabilní podnik, velká nadnárodní společnost 

- vysoká kvalita výrobků a zavedená značka 

- vysoká technická a technologická úroveň 

- propracovaná logistika 

- fúze Symbol Technologies a Motoroly 

- dostatečná výrobní kapacita 

- solventní firma schopná platit své závazky 

- vytváření zisku a rentabilnost podniku 

- kladný pracovní kapitál 

- výrobní postupy a procesy poskytující konkurenční výhodu 

- vlastní vývojový tým 

- možnost prodloužených záruk pro zákazníky 

- podpora zákazníkům 24 hodin v různých jazycích v technických                         

i netechnických záležitostech 

- výhodné umístění opravárenského centra do středu Evropy 

- vysoká vyjednávací síla 

- marketing 
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Weaknesses - Slabé stránky  

- vyšší management v mateřské společnosti – nevýhoda při rychlém rozhodování, 

neznalost místních podmínek 

- není zaveden sofistikovaný docházkový systém 

- obtížnější komunikace napříč organizačními strukturami 

- výsledky finančních ukazatelů díky závislosti na mateřské společnosti jsou 

špatné 

- závislost na mateřské společnosti a vysoké závazky vůči mateřské společnosti 

- vysoké pohledávky z obchodních vztahů 

- vysoký stav zásob 

 

Opportunities – Příležitosti 

- ovládnutí nových trhů – například Izrael 

- zkrácení dodávkového času – vylepšování distribučních kanálů a cest 

- zvýšení podpory prodeje kvalifikovanými pracovníky, kteří přímo vyjednávají 

se zákazníky 

- zkrácení času oprav 

- zlepšení obrátkovosti zásob 

- snížení nákladů výroby 

- rozšíření zákaznického centra o další jazyky 

- rozšíření kapacit 

 

Threats – Hrozby 

- konkurence přijde s levnější variantou výrobků 

- zvýšení kvality výrobků konkurence 

- špatné zprávy v médiích o společnosti 

- legislativní opatření, vysoké daňové zatížení 

- bariéry vstupu na nové trhy 

- nedostatek kvalifikované pracovní síly 

- změny v hospodářském cyklu 
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Na základě vytvoření SWOT analýzy jsem zjistila, že firma je stabilní. Má velký 

počet silných stránek a tedy má potenciál i v budoucnu obstát proti konkurenci. Podnik 

ví o svých příležitostech a tedy se snaží, aby těchto příležitostí využil ve svůj prospěch     

a právě příležitostmi snížil hrozby.  

 

1.4.2. Analýza SLEPTE 

Jedná se o analýzu vnějšího prostředí (makroprostředí). Název analýzy je opět 

složen z názvů několika faktorů, které se při této analýze zkoumají. Jedná se o faktory 

Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické, Technické a Ekologické. Tyto faktory 

mohou znamenat jak hrozby, tak určitou příležitost pro podnik. 

 

S – sociální a demografické faktory  

- velikost populace, etnické a náboženské podmínky 

- životní styl, věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

- vzdělanost a kvalifikovanost obyvatelstva, mobilita, přístup k volnému času 

- dostupnost vzdělání pro obyvatelstvo, rozložení pracovní síly 

- zaměření státu na rodinu, rovnoprávnost pohlaví 

 

L – Legislativní faktory 

- změny v zákonech – občanský a obchodní zákoník, daňové zákony 

- legislativní omezení, regulace, autorský zákon, chybějící legislativa 

- vymahatelnost práva, činnost soudů 

- velmi úzce souvisí s politickými faktory 

 

E – Ekonomické faktory 

- makroekonomické ukazatele – inflace, státní deficit nebo přebytek, hrubý 

domácí produkt, měnový kurz, nezaměstnanost 

- výše daňových sazeb, cla a poplatky 

- bankovní systém, úrokové sazby, náklady na půjčky, dostupnost půjček 

 

P – Politické faktory 

- stabilita a forma vlády, politické strany, uspořádání vlády 
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- podpora vlády v investicích, podpora privátního sektoru 

- vztahy se zahraničím, účast v mezinárodních organizacích (Evropská unie, OSN 

apod.) 

- schvalování zákonů a situace ve vládě 

 

T – technické a technologické faktory 

- podpora vlády v oblasti výzkumu a vývoje 

- výdaje na vědu a výzkum 

- nové technologie a vynálezy 

- rychlost zastarávání  

- celkový stav technologií 

 

E – Ekologické faktory 

- legislativní omezení v oblasti ekologie 

- obnovitelnost zdrojů, vypouštění emisí 

- světové problémy – skleníkový efekt, globální oteplování 

- přírodní a klimatické vlivy 

 

Analýza SLEPTE pro společnost Symbol Technologies 

S – sociální a demografické faktory 

Způsob života lidí se neustále mění. Co bylo před pár lety módou je nyní „out“. 

Lidé mají stále vyšší požadavky a chtějí neustále uspokojovat své vzrůstající potřeby. 

Proto musí pracovat, aby si mohli dovolit tyto potřeby financovat. Co se týká průměrné  

mzdy, tak dle Českého statického úřadu (dále ČSÚ) byla průměrná mzda za rok 2009 

22.328,-Kč, v průmyslovém odvětví činila průměrná měsíční mzda 21.522,-Kč.  

Při sčítání lidu 1.3.2001 Česká republika čítala 10.230.060 obyvatel. 

Naděje na dožití neboli střední délka života byla podle ČSÚ vypočítána pro muže 

kolem 73 let a ženám něco málo přes 79. Průměrný věk byl stanoven statisticky           

na 40,5 roku pro celou ČR.  

V následujících grafech se můžeme podívat na složení věkových skupin                   

a vzdělanost obyvatelstva starších 15-ti let v Jihomoravském kraji. 
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Obyvatelstvo v jihomoravském kraji dle věku 
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Graf 1 Obyvatelstvo v Jihomoravském kraji dle věku, zdroj ČSÚ 

 

Dosažené vzdělání v jihomoravském kraji
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Graf 2 Dosažené vzdělání u občanů starších 18-ti let v Jihomoravském kraji, zdroj ČSÚ 

 

L – legislativní faktory 

Symbol Technologies se řídí dle všech zákonů České republiky. Tím, že je 

společností s ručením omezeným řídí se dle obchodního zákoníku. Při jednání 

s veškerými dodavateli či odběrateli v ČR je nutno ten zákon dodržovat a sledovat. 

Tím, že se jedná o mezinárodní firmu a má své dodavatele i v zahraničí, je také 

nutné znát zákony v zemích s kterými jsou obchody uzavírány. 



 23 

 Dalšími zákony, které firma musí sledovat je bezpečnost práce a zákoník práce       

a další zákony týkající se pracovního poměru, mezd atd. 

Neméně důležitými jsou daňové zákony, kterým je nutné věnovat velkou pozornost. 

Tyto zákony se každý rok a někdy i hodně razantně mění, a proto přehled je 

neodmyslitelnou částí firmy. Proto zaměstnanci navštěvují různá odborná školení, která 

potřebují ke své práci. Co se týká daňových zákonů, bývá jim velmi často vytýkáno,     

že jsou složité a nepřehledné, daňové formuláře taktéž.  

 

E – Ekonomické faktory 

Právě výše uvedená daňová problematika souvisí i s ekonomickými faktory. Sazby 

daně z příjmů pro právnické osoby v roce 2010 činí 19%, pro fyzické osoby 15%. Sazby 

DPH byly stanoveny pro rok 2010 základní sazba ve výši 20%, snížená sazba 10%. 

Česká republika má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění přibližně s 80-ti 

státy z celého světa. 

Česká republika dosáhla v roce 2009 deficit 192,2 miliardy Kč. Vývoj českého 

státního rozpočtu je možné vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek  2 Vývoj státního rozpočtu v letech 2002 – 2009 7 

                                                 
7 Pentia Consulting [online]. 10.12.2009 [cit. 2010-04-15]. Pentia Consulting : Den, kdy český stát 

skrachoval. Dostupné z WWW: <http://www.pentiaconsulting.cz/aktuality/den-kdy-cesky-stat-

zkrachoval/>. 
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Vývoj HDP ukazuje graf níže 
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Graf 3 Vývoj HDP na 1 obyvatele v mil. Kč  v letech 2003 – 2009, zdroj ČSÚ 

 

Míra nezaměstnanosti byla k 30. dubnu 2010 na 9,2% což znamená, že 540.128 lidí 

bylo bez práce8.  

Co se týká úrokových sazeb, diskontní sazba stanovená Českou národní bankou je 

0,25%  již od srpna roku 2009.  

 

P- Politické faktory 

Aktuální informací je konání voleb v termínu 28. – 29. května 2010. V momentální 

situaci se nachází Česká republika před volbami, panuje politická nestabilita a média, 

časopisy i noviny jsou plné politických výstřelků. 

 

T – Technické a technologické faktory 

Snad ve všech oborech národního hospodářství existuje technický a technologický 

vývoj. Není tomu jinak v případě čteček čárových kódů. Od zákazníků jsou požadavky 

nejen na designový vývoj, ale také na zvyšování kvality a stále vyšší funkčnost.  

                                                 
8 MPSV. Mpsv.cz [online]. 10.5.2010 [cit. 2010-05-18]. Mpsv. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/8754/10052010.pdf 
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Neexistuje snad žádná firma, která by nepoužívala počítače či jiné IT komponenty. 

Vývoj v této oblasti je snad ze všech pohledů nejrychlejší. Proto i obnovení počítačové 

vybavenosti, vybavenosti softwarem je pro podnik určitou výhodou. 

 

E – Ekologické faktory 

V oblasti čteček čárových kódu a podobných komponentů, který Symbol 

Technologies vyrábí a opravuje, nejsou tak velké nároky na ekologii jako v jiných 

oblastech. Jedná se spíše jen o třídění odpadu, aby nebezpečné odpadky šly                   

do speciálních košů.  

Dále se jedná o speciální fólie, méně zatěžující životní prostředí a také interní 

politika je zaměřená také na třídění odpadu samotnými zaměstnanci. 

 

1.4.3. Porterova analýza  

Měla by být provedena před tím, než podnik vstoupí na daný trh. Vypovídá             

o atraktivnosti odvětví. Základem této analýzy je myšlenka, že strategická pozice 

podniku je v určitém odvětví dána působením 5-ti základních činitelů, které mohou být 

hnací silou konkurence. Analýza bývá velmi často používána při analýze oborového 

okolí podniku.9  

 

Obrázek  3 Porterova analýza pěti sil 10 

                                                 
9 GRASSEOVÁ, Monika , et al. Analýza podniku v rukou manžera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Vydání první. Brno : Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 
10 BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz [online]. 30.7.2007 [cit. 2010-03-20]. Tvorba komplexní analýzy 

v rámci marketingového řízení a plánování MSP . Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza/1001663/45239/?rtc=1>. 
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Konkurující podniky v odv ětví (rivalita) 

Konkurenční boj se odehrává převážně uvnitř odvětví. Každý podnik má určitou 

konkurenční strategii , aby obstál v konkurenčním boji a získal tržní podíl. 

Existují faktory, které ovlivňují rivalitu v odvětví: 

- Počet a velikost konkurentů – při velkém počtu konkurentů, kteří jsou přibližně 

stejně velcí, není možné ovládnout trh, všichni mají podobné možnosti               

a podobné prostředky. 

- Růst trhu – čím rychleji roste trh, tím menší je rivalita na tomto trhu. To je 

způsobeno tím, že podniky mohou využít všech zdrojů pro udržení poptávky. 

- Výše fixních nákladů – odvětví, která jsou kapitálově náročnější a vyžadují 

vysoké fixní náklady, tak vykazují vyšší rivalitu. Nejhorším je období, kdy je 

snížená poptávka, přichází s různými slevami, rabaty apod.  

- Diferenciace produktů – pokud je výrobek více diferencovaný, nemůže tak 

lehce přejít zákazník ke konkurenci, tedy tato situace zvyšuje konkurenční boj. 

- Výstupní bariéry – pokud jsou bariéry výstupy vysoké, vzniká boj o ceny            

a společnosti podnikají i za cenu krátkodobých ztrát. Jedná se převážně                  

o nakoupené stroje na výrobu některých výrobků, které měly vysoké vstupní 

náklady a pokud by chtěly z oboru vystoupit, pak by podnik platil zbytečné 

náklady navíc. 

- Akvizice – spojení slabého podniku v odvětví a silného mimo odvětví. Podnik 

náhle získá prostředky na boj s ostatní konkurencí a zvyšuje se pak rivalita 

v odvětví. 

- Globální zákazníci – firmy, které podnikají na globálních trzích se snaží získat 

přízeň zákazníků. Tento způsob zvyšuje rivalitu v odvětví 11  

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Trh je ohrožen vstupem nových konkurentů tehdy, pokud jsou nízké bariéry vstupu  

i výstupu do tohoto odvětví, pak je pro ně velmi snadné vstoupit do tohoto odvětví. 

                                                 
11 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2000. 101 s. 

ISBN 80-7179-422-8. 
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Nejatraktivnějším se pak stává trh, kdy jsou bariéry vstupu vysoké a výstupní nízké, 

neboť tento trh se pak stává nejvíce ziskovým12.  

Faktory, které ovlivňují vstup nových konkunkurentů: 

- úspory z rozsahu 

- kapitálová náročnost 

- legislativní opatření a zásahy státu 

- reakce konkurentů 

- přístup k distribučním kanálům 

- technologie, značka výrobků a oddanost zákazníků13 

 

Hrozba nahraditelnosti výrobků (substituce) 

Substituty jsou výrobky, které může zákazník zaměnit za výrobek podobný            

či stejný. V tomto případě je velmi důležitá cena. Pokud se stane pro zákazníky 

atraktivnější, existuje zde možnost, že se zákazníci budou orientovat na tyto produkty. 

V tomto případě by se měl podnik zaměřit i na substituy v jiných odvětvích. Bránit se 

proti substitutům můžeme diferenciací výrobků. 13 

Faktory, které ovlivňují míru substituce: 

- Cena substitutu – pokud existuje velký počet substitutů, pak jediným způsobem, 

jak přitáhnout zákazníky je cena. Pokud se sníží cena, jsou omezeny zisky          

a podnik musí hleda úspory na nákladech. 

- Diferenciace – čím více odlišíme výrobek od konkurence, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že zákazník zůstane věrný našemu výrobku. Má větší 

možnosti srovnání než jen cenu. 

- Náklady na změnu – znamenají, jaké náklady vynaloží zákazník na přechod 

k substitučnímu výrobku. Také zde patří náklady, které vydá firma, aby výrobek 

odlišila. 13 

 

 

                                                 
12 GRASSEOVÁ, Monika , et al. Analýza podniku v rukou manžera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Vydání první. Brno : Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 
13 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2000. 101 s. 

ISBN 80-7179-422-8. 
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Hrozba smluvní síly dodavatelů 

V případě, že dodavatelé získají velkou vyjednávácí sílu, kdy si diktují jak kvantitu, 

tak kvalitu, dochází ke snižování přitažlivosti odvětví. Síla dodavatelů převládá tehdy, 

pokud mají jedinečný vstup pro firmy v odvětví, jejich výrobky jsou jedinečné.  

Nejlepší obranou v tomto případě je budování a posilování dodavatelských vztahů14.  

  

Hrozba vyjednávací síly kupujících 

Pokud mají zákazníci vysokou vyjednávácí sílu, ztrácí podniky zájem o vstup        

do odvětví. Mohou si pak diktovat ceny, kvalitu a doplňkové služby, čímž je pak toto 

odvětví neatraktivní, jelikož se musí podniky zařídit podle zákazníků a jejich zisky jsou 

nízké, protože musí vynakládat vysoké náklady na uspokojení zákazníků. 

Dá se bránit dvěma způsoby, najít si jiný výrobek či odvětví, kde zákazník nehraje 

takovou roli nebo poskytnout tak špičkové výrobky a nabídku, kterou zákazník 

neodmítne14. 

 

Porterova analýza společenosti Symbol Technologies 

V příloze jsou uvedeny výsledky Porterovy analýzy pro společnost Symbol 

technologies. Z nich jsem vyvodila následující úsudky. 

 

Smluvní síla dodavatelů vyšla, že je silná. To je právě způsobeno v důsledku toho, 

že dodavatelé dodávají specializované komponenty pro podnik. Obor čteček čárových 

kódů je poměrně specifickou oblastí a proto dodavatelé mají určitou sílu. Není však 

převládající. Myslím, že tím, že je firma zavedená a delší dobu již na trhu působí, tak 

má jistou vyjednávací sílu a dodvatelé již na Symbol nemají tak velký vliv a sám podnik 

si již může diktovat některé podmínky.  

Smluvní síla kupujících vychází dle provedené analýzy také spíše silná. V oboru 

čteček a podobných komponentů jsou zákazníci velmi nároční. Každý zákazník chce 

přizpůsobit výrobek pro sebe. Symbol právě tuto možnost uskutečňuje. Ať se jedná        

o speciální výrobu čteček v červené barvě pro firmu Coca-Cola (normálně pro tovární 

účely bývají žluté), eventuálně pokud zákazník žádá různý software či jiné popisy        
                                                 
14 GRASSEOVÁ, Monika , et al. Analýza podniku v rukou manžera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Vydání první. Brno : Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 
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na klávesnicích. Toto právě zvyšuje sílu kupujících. Firma je ochotna i přes vyšší 

náklady zákazníky takovýmto způsobem uspokojit. 

Rivalita v tomto odvětví je také silná. Na počet odběratelů je dostatek výrobců. 

V tomto odvětví převládají a jsou schopni uživit se spíše větší výrobci, neboť fixní 

náklady jsou poměrně vysoké, a proto v tomto oboru je většina velkých firem 

mezinárodního charakteru.  

V případě Symbolu je prodej uskutečňován přímo vlastními speciálně vyškolenými 

prodejci nebo je jen několik málo externích podniků, které prodávají čtečky čárových 

kódů všech značek. Symbol preferuje prodej výrobků vlastními prodejci.  

Co se týká substitučních výrobků, tak čtečky velmi ulehčují logistiku                     

a skladování, takže je velmi těžké je nahradit. Existují částečné náhražky, ale ty firma 

vyrábí taky. Jedná se o pasivní čipy. Proto jsem usoudila, že hrozba substitučních 

výrobků je nízká. Ovšemže firma nikdy neví, kdy může na trh přijít nějaký nový 

podobný výrobek. Zvláště v dnešní době, kdy Čína napodobuje jakýkoliv výrobek. Ale 

v tomto případě spolehá na dobré jméno a kvalitu výrobků. 

Vstup potenciálních konkurentů do odvětví je slabý z důvodu, jakj sem již 

uvedla, poměrně vysokých vsutpních nákladů na zřízení závodu. Je pořřeba hodně 

specifických strojů a azřízení a také speciálně vyškolených lidí. Podobně tedy v případě, 

že by chtěl podnik odvětví rychle opustit a přeorientovat se na jiný druh výrobků, brání 

v tom vysoké bariéry výstupu.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat především vysvětlením základních 

pojmů finanční analýzy a představením jednotlivých ukazatelů včetně vzorců, které jsou 

nezbytné pro výpočet ukazatelů. Jedná se o absolutní ukazatele, ukazatele poměrové     

a na konci kapitoly soustavy ukazatelů. 

 

 

2.1. Pojem Finanční analýza 

Tento pojem pochází z angličtiny „Financial analysis“, v Evropě a převážně 

v Německu se používá pojem bilanční analýza, který se zpočátku používal také v české 

literatuře. Od tohoto výrazu se upustilo po druhé světové válce. 

Finanční analýza představuje soubor postupů, které vedou k získání informací         

o majetku a financích podniku. Finanční analýza je důležitým zdrojem pro řízení           

a rozhodování jak interních subjektů (majitelé, zaměstnanci), tak externích (banky, 

akcionáři apod.).15  

Data pro zpracování finanční analýzy získáváme převážně z účetních výkazů, 

výročních zpráv, prospektů cenných papírů ale také informace z novin a jiných médií, 

finančních a jiných analýz v odborných časopisech aj.  

 

Úlohy finanční analýzy: 

- analýza absolutních ukazatelů 

- analýza fondů finančních prostředků 

- analýza poměrových ukazatelů  

- analýza soustav ukazatelů 

                                                 

15 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
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2.2. Metody finanční analýzy 

Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému vývoji matematických, matematicko–

statistických a ekonomických disciplín existuje mnoho metod finanční analýzy. Je proto 

potřeba se rozhodnout, kterou metodu zvolit v návaznosti na účel, pro který chceme 

danou analýzu provést, na výši nákladů, které jsou potřebné pro zpracování.16 

 

Metody můžeme rozdělit na  

- Fundamentální analýzu – tato analýza je založena na dosavadních zkušenostech 

analytika. Jedná se o vyvozování závěrů na základě ekonomických                     

a mimoekonomických zkušeností bez použití algoritmických operací. 

- Technickou analýzu – tato analýza je založena na matematických, matematicko-

statistických a jiných algoritmických operacích. Jedná se o analýzu kvantitavní, 

kdy po provedení analýzy zjistíme číslo nebo řadu čísel. 

Když se podíváme na obě tyto metody, je naprosto jasné, že nelze vytvořit kvalitní 

finanční analýzu pouze na základě jedné analýzy. Tyto analýzy se vždy prolínají. 

Nemůžeme provést pouze technickou analýzu bez ekonomického komentáře. Jinak 

bychom dostali řadu nic neříkajících čísel.16 

 

Dalším způsobem je systémový přístup. Tento přístup je vhodný pro řešení 

mezioborových problémů. Záhrnuje metody empirické, logické a metody modelování. 

Při vypracování diplomové práce jsem použila pouze metody empirické a logické. 

Metodu je třeba chápat jako určitý způsob řešení, kterým se snažíme efektivně vyřešit 

nějaký problém. 

 

- Metody empirické – jedná se převážně o pozorování, experimentování a měření. 

Jsou založené na vnímání člověka. Nejrozšířenější formou je pozorování.  

- Metody logické – k vyřešení problému se používá metod logických. Jedná       

se o soubor metod. Můžeme sem začlenit trojici párových metod  

o Abstrakce – konkretizace 

                                                 
16 RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití. 3. rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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Abstrakce – je myšlenkový proces, který zjišťuje obecné a podstatné 

vlastnosti a odděluje zvláštnosti 

Konkretizace – opak abstrakce. Zaměřuje se na upřesnění prvků. 

o Indukce – dedukce 

Indukce – je úsudek, který směřuje od jednotlivých úsudků k obecným.  

Dedukce – je myšlení, kdy od obecných závěru přecházíme k méně 

obecným. Jedná se o logické vyvození nových závěrů. 

o Analýza – syntéza 

Analýza – může se jednat o vědeckou metodu, která je založná              

na rozložení celku na jednotlivé části. Umožňuje oddělit podstatné věci      

od nepodstatných a pomáhá k formulaci závěrů. 

Syntéza  - je sjednocení jednotlivých částí celku a pomáhá při analýze 

formulovat závěry a poznatky. 

- Metody modelování – modelem můžeme nazvat určitou zjednodušenou realitu 

zkoumaného jevu. Metody jsou pak situovány tak, aby postačovaly pro řešení 

konkrétního problému, nebyly složité a rozsáhlé. Využívá se tehdy, pokud by 

zkoumání přímo daného projektu bylo velmi nákladné či nemožné.17 

 

Všechny metody se navzájem prolínají. Při zpracování diplomové práce nelze 

použít pouze jednu metodu. Záleží na problému a proto je třeba vždy zvolit správné 

metody pro usnadnění práce. 

 

 

2.3. Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla řeší vztah některých aktiv a pasiv. Srovnává je z hlediska časové 

vázanosti. Neslouží jako pravidla nýbrž určitá doporučení a v některých případech nejde 

dodržet všechna tato pravidla najednou. 18 

                                                 
17 BARTOŠ, V.: Balanced Scorecard jako nástroj strategického controllingu výrobního podniku.. 

In.: Disertační práce. Brno: září 2003. 191 s. 
18 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. První vydání. Praha : Grada 

Publishing, a. s., 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
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2.3.1. Zlaté bilanční pravidlo 

Jedná se o pravidlo, kdy by měl být dlouhodobý majetek financován 

z dlouhodobých zdrojů a krátkodobý z krátkodobých zdrojů. Například zásoby bychom 

neměli financovat dlouhodobými úvěry a dlouhodobý majetek financovat 

z krátkodobých dodavatelských úvěrů. 

Z tohoto důvodu vznikají 2 možné varianty: 

a) Konzervativní financování používají převážně malé firmy. Nese malé riziko, ale 

je dražší. V tomto případě se právě jedná o to, že krátkodobá aktiva jsou 

financována dlouhodobými zdroji. Tedy firma si vezme dlouhodobý úvěr nebo 

požádá o prodloužení dodavatelského úvěru při nákupu zásob nebo materiálu. 

b) Agresivní financování využívají právě naopak spíše velké firmy. Nese velké 

riziko, ale je levnější. Firma financuje dlouhodobá aktiva krátkodobými zdroji. 

Příkladem je, že firma koupí stroj a chce ho financovat z výdělků, které díky 

stroji vydělá výrobou zboží. Velké firmy si tuto variantu mohou dovolit, protože 

mají dobré vyjednávací vztahy s ostatními společnostmi a snadněji získají 

odklad na splácení.19 

 

Dlouhodobý majetek = vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy 

 

 

2.3.2. Pravidlo vyrovnání rizika 

Jedná se o pohled na financování vlastními či cizími zdroji. Vždy by mělo převládat 

financování zdroji vlastními nebo alespoň 50 na 50. 

 

Vlastní kapitál ≥ dluhům 

Pravidlo vyrovnání rizika úzce souvisí se zlatým bilančním pravidlem. Rozdíl je 

v tom, že v předešlém případě se díváme na sladění zdrojů z hlediska rizika času           

a v případě vyrovnání rizika na vyrovnání sil ve vlastnické struktuře.19 

 

 
                                                 
19 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. První vydání. Praha : Grada 

Publishing, a. s., 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
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2.3.3. Pravidlo pari 

Z tohoto pravidla získáme výsledek, v jaké výši je dlouhodobý majetek kryt 

vlastním kapitálem. Doporučuje se, aby ne celá část dlouhodobého majetku byla kryta 

pouze vlastním kapitálem, ale aby určitá „mezera“ byla ponechána pro cizí kapitál.20 

 

Dlouhodobý majetek = Vlastní kapitál 

 

 

2.3.4. Poměrové pravidlo 

Poměrové pravidlo je založeno na porovnávání růstu investic a růstu tržeb. Růst 

tržeb by měl být vyšší  než růst investic a to i z krátkodobého hlediska.  

Znamená to, že získaný kapitál z tržeb by neměl být investován do majetku, který 

nezvýší tržby a tedy nepřináší podniku očekávané výnosy.20 

 

 

2.4. Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýzou zjišťujeme, jak se daná položka v účetním výkaze změnila 

oproti předcházejícímu roku. Změnu můžeme zjišťovat jak v absolutní, tak v relativní 

výši. Protože se porovnávání provádí po řádcích, proto tuto analýzu nazýváme 

horizontální. Z porovnávání změn můžeme také odhadnout budoucí vývoj podniku, 

avšak v tomto ohledu je důležité postupovat s velkou opatrností, jelikož nevíme, zda se 

podnik bude v budoucnosti chovat stejně jako v minulosti.21 

Absolutní změna = ukazatelt – ukazatelt-1 

 

Absolutní změna * 100 
procentní změna = 

ukazatel t-1 

                                                 
20 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. První vydání. Praha : Grada 

Publishing, a. s., 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
21 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací : praktické příklady a 

použítí. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 156 s. ISBN 80-2471558-9. 
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Vertikální analýza představuje porovnání jednotlivých položek účetních výkazů 

k jedné základní, která tvoří 100%. Pojem vertikální se používá proto, že analýza se 

zpracovává od shora dolů v jednotlivých letech. Při zajištění srovnatelnosti údajů lze 

vertikální analýzu používat v delším časovém období pro porovnání účetních výkazů. 

Nezastupitelnou roli vertikální analýza hraje také při plánování. Dají se také porovnávat 

výsledky v rámci oborů nebo s oborovými průměry.22  

 

 

2.5. Analýza fondů finančních prostředků 

Pojem „fond“ v prostředí finanční analýzy znamená rozdíl mezi určitou položkou 

aktiv a pasiv nebo také agregaci určitých stavových ukazatelů vyjadřující aktiva nebo 

pasiva. Neznamená jako v účetnictví zdroj krytí aktiv. 23 

 

2.5.1. Čistý pracovní kapitál 

Dva přístupy k výpočtu: 

c) rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji 

ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

d) rozdíl mezi dlouhodobými cizími zdroji a stálými aktivy 

ČPK = Vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje – stálá aktiva23 

 

V důsledku dvou přístupů k výpočtu, můžeme také dvěma způsoby charakterizovat 

čistý pracovní kapitál: 

a) část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobým kapitálem 

b) přebytek dlouhodobého kapitálu nad stálými aktivy 

 

Pro podniky je lepší vyšší pracovní kapitál, je významným ukazatelem platební 

schopnosti a snižuje finanční rizika podniku. Čím vyšší je pracovní kapitál, tím více by 

                                                 
22 STROUHAL, Jiří. Finanční řízení firmy v příkladech. Vydání první. Brno : Computer press, a.s., 

2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
23 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
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měla být společnost likvidní.  V případě nedostatečného pracovního kapitálu 

(záporného) se jedná o tzv. nekrytý dluh. 

Čistý pracovní kapitál by měl být udržován na kladné úrovni. Kritickou situací je, 

když je čistý pracovní kapitál nulový. Při kladném pracovním kapitálu je část oběžných 

aktiv kryta dlouhodobými zdroji. Při záporném by pak dlouhodobé zdroje byly nižší než 

stálá aktiva, tudíž by stálá aktiva byla financována krátkodobými zdroji. Tímto se firma 

vystavuje riziku, že při splácení krátkodobých závazků by musela rozprodávat stálá 

aktiva.24 

Čistý pracovní kapitál  je také nazýván jako „finanční polštář“.  Je to hodnota,         

o kterou lze ještě snížit hodnotu podniku, aniž by se snížila hodnota podniku. Udává 

přebytek dlouhodobých zdrojů nad stálými aktivy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  4 Záporný pracovní kapitál24 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  5 Kladný pracovní kapitál24 

 

 

                                                 
24 BAŘINOVÁ, Dagmar; VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro 

manažery, společníky a akcionáře. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 100 s. ISBN 80-

247-1115-X. 
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2.5.2. Čisté pohotové prostředky 

Je stavovým ukazatelem podobným jako čistý pracovní kapitál, ale vychází pouze 

z nejlikvidnějších aktiv tzv. pohotových peněžních prostředků.  

 

Čisté pohotové prostředky = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné 

závazky 

 

Jako okamžitě splatné závazky se berou závazky k aktuálnímu datu a starší.          

Za pohotové finanční prostředky bereme finanční hotovost v pokladně a na běžných 

účtech, kterými vyjádříme nejvyšší stupeň likvidity. Jiným způsobem můžeme vypočítat 

finanční pohotové prostředky tak, že sečteme finanční hotovost v pokladně                    

a na běžných účtech, šeky, směnky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované 

vklady a prostředky, které lze rychle a snadno přeměnit na peníze. 

Tento ukazatel je však mnohem problematičtější pro výpočet, zvláště pro externí 

analytiky, protože se nedají data vypočítat z účetních výkazů. Okamžitě splatné závazky 

nelze z těchto výkazů vyčíst.25   

 

 

2.6. Analýza poměrových ukazatelů 

Nejčastěji používaná základní analýza v podnicích. Jedná se převážně o ukazatele 

rentability, aktivity, likvidity, finanční stability a provozní ukazatele. 

Vždy se jedná o poměr (podíl) jedné či více položek finančních výkazů k jiné – 

proto poměrové ukazatele. Mezi položkami musí existovat vzájemná souvislost, jinak 

ukazatel nebude mít smysl. Je třeba si také uvědomit, k čemu má daný ukazatel sloužit. 

 

 

2.6.1. Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability poměřují v čitateli zisk (odpovídající hospodářský výsledek)   

a ve jmenovateli kapitál – tedy zdroje, které byly vynaloženy na vytvoření tohoto zisku. 

                                                 
25 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5.  
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Tendence těchto ukazatelů by měla být rostoucí v samozřejmě co nejvyšší možné míře, 

avšak porovnání jejich velikosti a růstu závisí na odvětví. 

Existuje několik „druhů“ zisku, proto při výběru musíme zohlednit, jaký význam 

pro nás daný ukazatel má. Do čitatele tedy můžeme dosazovat zisk před zdaněním 

(Earning Before Tax - EBT), zisk po zdanění (Earning after tax – EAT) nebo zisk     

před úroky a zdaněním (Earning Before Interest and Taxes - EBIT).26  

 

Rentabilita návratnosti investic (return on investment – ROI) 

Ukazuje celkový výkon podnikání a dá se jím také vypočítat i úspěšnost jakékoliv 

investice.  

HV před zdaněním + nákladové úroky 
Rentabilita návratnosti investic (ROI) = 

celková aktiva 
*100 

   
Výsledkem tohoto ukazatele je zjištění, jak působí celkový kapitál nezávisle          

na zdrojích financování.27 

 

Rentabilita celkových aktiv (return on assets – ROA) 

Slouží k výpočtu rentability podniku, kdyby neexistovala daň. Proto                        

je nejvhodnějším pro porovnávání podniků působících v různých zemích, kde je také 

různé daňové zatížení.  

HV před zdaněním a úroky (EBIT) 
Rentabilita aktiv (ROA) = 

celková aktiva 
*100 

 

Hodnota tohoto ukazatele udává, kolik vynesla 1 investovaná koruna. Proto je tento 

ukazatel použitelný i pro management, jelikož ten nemá na výši zdanění žádný vliv. 

Díky znalosti ROA můžeme také stanovit výši úrokové míry, za kterou podnik 

může přijmout úvěr. Úroková míra by měla být nižší než ROA28. 

                                                 
26 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 2009. 279 s. ISBN 

978-80-7380-174-8. 
27 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
28 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity – ROE) 

Je rozhodující hlavně pro vlastníky, kdy určuje, zda jimi investovaný kapitál jim 

přináší zhodnocení. Zda to, co do podniku vložili jim přináší zisk 

  

HV po zdanění (EAT) 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 

vlastní kapitál 
*100 

 

V zahraniční literatuře se pro výši ROE udává míra výnosu státních cenných papírů. 

V podmínkách ČR se používá pro srovnání oborových hodnot.29 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed – 

ROCE) 

HV po zdanění (EAT) + nákladové 
úroky Rentabilita celkového investovaného kapitálu = 

dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál 
 

Tento ukazatel určuje efektivnost a ziskovost kapitálových investic podniku. 

Procento ROCE by mělo být vyšší než procento úrokové míry, za kterou si podnik 

půjčuje. V opačném případě by jakékoliv navýšení půjček znamenalo snížení příjmů   

pro akcionáře. Čitatel obsahuje celkové výnosy všech investorů a jmenovatel 

dlouhodobé zdroje – vlastní kapitál a dlouhodobý úročený kapitál (dluhy).29 

 

Rentabilita tržeb (return on sales – ROS) 

Udává, jaký podíl tržeb tvoří čistý zisk. Do jmenovatele můžeme použít zisk po zdanění 

nebo provozní výsledek hospodaření. Odráží schopnost podniku vyrábět výrobek nebo 

službu s nízkými náklady nebo prodávat za vysokou cenu.30 

HV po zdanění (EAT) 
Rentabilita tržeb (ROS)= 

tržby 
*100 

 

                                                 
29 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
30  SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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2.6.2. Ukazatelé aktivity 

Jsou ukazatele, které nám říkají, jak hospodaří firma se svými aktivy. Společnost by 

se měla zaměřit na to, zda nemá příliš mnoho aktiv, protože tato situace by pak na sebe 

vázala příliš vysoké náklady. Když se na situaci podíváme opačně, že firma bude mít 

nedostatek aktiv, pak přichází o tržby.31 

Ukazatele aktivity můžeme vypočítat dvěma způsoby: 

1) počtem obrátek – udává, kolikrát se stanovený majetek obrátí za určený časový 

interval  

2) dobou obratu – udává, jak dlouhou dobu je majetek vázán v určité formě 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel udává, jak dlouhou dobu trvá jeden obrat – tedy kolikrát se celková aktiva 

„obrátí“ v tržbách.32 

tržby 
Obrat celkových aktiv =  

aktiva 
 

Obrat stálých aktiv  

Měří efektivnost stálých aktiv, tedy jak podnik efektivně využívá budov, strojů        

a jiných stálých aktiv. Výsledkem je, kolikrát se tato aktiva obrátí za rok.  

 

tržby 
Obrat stálých aktiv = 

stálá aktiva v zůstatkových cenách 
 

Význam tohoto ukazatele je při rozhodování, zda investovat. V případě, že je tento 

ukazatel nižší než oborový průměr znamená to, že málo využívá výrobní kapacity. 33 

 

                                                 
31 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací : praktické příklady a 

použítí. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 156 s. ISBN 80-2471558-9. 
32 JANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy :analýza účetních výkazů, hodnocení finanční 

výkonnosti, měření efektivnosti investic : případové studie, příklady, koncepce podnikového účetního 

systému. Vyd. 1. Brno : Computer press, a.s., 2008. 176 s. ISBN 978-80-251-1994-5. 
33 SYNEK, Miloslav, et al. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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Obrat zásob 

Tímto ukazatelem zjišťujeme, kolikrát se zásoby přemění na jinou formu aktiv 

nejčastěji však na peníze – tržby. Díky tomuto ukazateli můžeme odhalit, zda firmě 

nevznikají nadbytečné náklady z důvodu držení zbytečně velkého množství zásob.34 

tržby 
obrat zásob = 

zásoby 
 

Doba obratu zásob 

Ukazatel nám poskytuje informaci o tom, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána      

ve formě zásob.  

zásoby 
doba obratu  zásob = 

tržby/360 
 

Některé literatury uvádějí a doporučují v čitateli používat spíše průměrný stav zásob 

z důvodu větší přesnosti výpočtu. Rozdílný pohled je také na použití počtu dnů            

ve jmenovateli. Toto použití se odvíjí nejčastěji od bankovní praxe v zemi. V čitateli    

se také může použít počet pracovních dnů.  

Rozdílně bychom se měli dívat na obrat zásob a dobu obratu zásob. Obrat zásob    

by měl být co nejvyšší a naopak doba obratu zásob co nejnižší.  

Tyto ukazatele se snaží firmy optimalizovat, avšak z krátkodobého hlediska je to 

velmi složitá operace. Oba ukazatele udávají intenzitu využití zásob.35  

 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje počet dnů ode dne vystavení faktury pro odběratele do doby přijetí 

finančních prostředků. Vyjadřuje tedy průměrnou dobu splácení pohledávek. 

pohledávky 
doba obratu pohledávek = 

tržby/360 
  

                                                 
34 RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití. 3. rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
35 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
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Čím je tato doba kratší, tím je to pro firmu lepší. Nevystavuje tedy zbytečně 

„dodavatelský úvěr“ a se získanými penězi může hospodařit.36 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje opak co doba obratu pohledávek – tedy počet dnů od vystavení faktury 

dodavatelem až do doby zaplacení. Udává průměrnou dobu splácení závazků. 

závazky 
doba obratu závazků = 

tržby/360 
 

U závazků se právě účetní jednotka snaží o co nejdelší dobu mezi přijetím faktury   

a zaplacením. Tyto finanční prostředky může využít k nákupu dalších zásob, materiálu 

apod.  

Pokud bereme v potaz likviditu, tak by tato doba neměla být delší než doba obratu 

pohledávek36. 

 

 

2.6.3. Ukazatele likvidity 

Likvidita úzce souvisí se solventností. Každý podnik musí držet část svých aktiv   

ve vysoce likvidní formě, to znamená ve formě, která je rychle převoditelná do peněžní 

formy. Naproti tomu solventnost je schopnost firmy splácet své závazky. 

Ukazatele likvidity jsou jedním z nejdůležitějších indikátorů platební schopnosti 

podniků. Jsou také provázané s rentabilitou. Většinou vysoce likvidní podniky mívají 

nižší rentabilitu a naopak.  

U výpočtu těchto ukazatelů musí brát ohled na fakt, že v účetních výkazech jsou 

data ke dni účetní závěrky. Tedy za měsíc nebo dokonce i za několik dnů může být 

situace, například v důsledku vymáhání pohledávek nebo zaplacení některých závazků 

naprosto jiná. Může se také stát, že některé obchody jsou odloženy na pozdější dobu jen 

proto, aby byla „na oko“ zvýšena likvidita. 37 

                                                 
36 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
37 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací : praktické příklady a 

použítí. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 156 s. ISBN 80-2471558-9. 
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Běžná likvidita (likvidita 3. stupn ě) 

Zahrnuje veškerá oběžná aktiva, což je finanční majetek, krátkodobé pohledávky, 

zásoby, pohledávky za upsaný základní kapitál a časové rozlišení na straně aktiv,           

a krátkodobé závazky, do kterých se počítají krátkodobé závazky z obchodních vztahů, 

krátkodobé bankovní úvěry a časové rozlišení na straně pasiv. 

oběžná aktiva 
Běžná likvidita = 

krátkodobé závazky 
 

Vyjadřuje kolikrát pokrývají krátkodobá aktiva krátkodobé závazky, či kolika 

korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých závazků. Vypovídací 

schopnost u tohoto ukazatele má však spíše to, z jaké struktury a z jak moc likvidních 

oběžných aktiv se skládá. Vyšší hodnoty na první pohled značí, že podnik nemá 

problém se svou solventností, ale musíme se na tento ukazatel podívat detailněji.       

Pod vyšší likvidou se může skrývat vysoká míra pohledávek, velký počet zásob a třeba 

malý obnos peněžních prostředků38. 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Je upravena o nejméně likvidní část oběžných aktiv – o zásoby. Do čitatele            

se zahrnují tzv. pohotová oběžná aktiva.  

Oběžná aktiva - zásoby 
Pohotová likvidita = 

krátkodobé závazky 
 

Při likvidit ě 2. stupně je třeba věnovat pozornost krátkodobým pohledávkám.       

Do těchto pohledávek by neměly být započítávány nedobytné pohledávky, tedy mělo  

by se počítat s netto pohledávkami. U firem, které podléhají auditu, není „očištění“ 

pohledávek problém a ve většině případů bývá spolehlivé. 

Často také dochází k porovnávání běžné a pohotové likvidity a to z důvodu 

identifikace množství zásob v podniku38.  

 

                                                 
38 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací : praktické příklady a 

použítí. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 156 s. ISBN 80-2471558-9. 
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Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupn ě) 

Je netvrdší formou likvidity. Počítá se zde jen s nejlikvidnější formou oběžného 

majetku  a tou je finanční majetek, do kterého se zahrnují pouze peníze v pokladnách    

a peníze na bankovních účtech (také termínované vklady, nejdéle však se splatností     

do tří měsíců) a krátkodobý finanční majetek. 

finanční majetek 
Okamžitá likvidita = 

krátkodobé závazky 
 

Některé literatury uvádí, že ve jmenovateli je vhodnější počítat s okamžitě 

splatnými závazky, což vede k přesnějšímu vyjádření okamžité likvidity. Jako 

krátkodobé závazky se počítají závazky nejdéle do splatnosti jednoho roku, kdežto 

okamžitě splatné závazky jsou k datu sestavení ukazatele a dříve. Tato varianta je však 

pro externí analytiky nemožná. 39 

 

2.6.4. Ukazatele finanční stability 

Jedná se převážně o pojetí „zadluženosti“. Neexistuje žádný podnik, který by 

financoval aktiva pouze z vlastních nebo jen z cizích zdrojů. Pokud by nastala situace, 

že by financoval aktiva pouze z cizích zdrojů, měl by podnik velké problémy              

při získávání dalšího kapitálu od bank či jiných subjektů. V případě financování zdroji 

vlastními je tato varianta příliš drahá.40 

Většinou se doporučuje dle bilančních pravidel financování ve stejném poměru. 

Tedy 50:50. 

 

Celková zadluženost (Ukazatel věřitelského rizika) 

Bývá jedním ze základních ukazatelů zadluženosti. Požadavek na výši tohoto 

ukazatele se mění podle pohledu - věřitelé raději vidí ukazatel co nejnižší a právě 

naopak by ho viděli držitelé kmenových akcií.  

                                                 
39 SLÁDKOVÁ, Ing. Eva, et al. Finanční účetnictví a výkaznictví. Vydání první. Praha : ASPI, a.s., 

2009. 452 s. ISBN 80-7357-434-5. 
40 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací : praktické příklady a 

použítí. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 156 s. ISBN 80-2471558-9. 

 



 45 

cizí kapitál 
Celková zadluženost = 

celková aktiva 
 

V některých případech se stává, že vyšší zadluženost vede k vyšší rentabilitě. 

Dochází tedy k pákovému efektu a příznivější situaci z pohledu rentability41. 

  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženosti. Jejich součtem bychom měli získat přibližně číslo 1. 

Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Určuje podíl, v jakém jsou aktiva podniku 

financována ze zdrojů vlastníků. 

vlastní kapitál Koeficient samofinancování 
= celková aktiva 

  
Také tento ukazatel je hodnocen v závislosti na rentabilitě. Pro hodnocení celkové 

finanční situace firmy je tento ukazatel jedním z nejdůležitějších42. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje, zda je podnik schopen splácet své závazky 

z úroků.   

EBIT 
Úrokové krytí = 

nákladové úroky 
 

Z tohoto ukazatele zjistíme, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí                 

je požadováno, aby zisk byl 2-3 x vyšší než úroky. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím má podnik lepší preference u akcionářů či u bank.42 

 

Doba splácení dluhů 

Úkolem ukazatele je informovat podnik, jak dlouho splácí své dluhy.  Údaj vyjde 

v letech. 
                                                 
41 SYNEK, Miloslav, et al. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
42 KISLINGEROVÁ, Eva, et al. Manažerské finance. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2004. 714 s. 

ISBN 80-7179-802-9. 
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cizí zdroje - rezervy 
Doba splácení dluhů s vyloučením rezerv = 

cash flow 
 

Pro zahraniční podniky je obvyklá doba splácení dluhů nižší než 3 roky. Co se týká 

podniků v průmyslu, je to asi 5 let.43  

 

2.6.5. Provozní ukazatele 

Ukazatele, které jsou uplatňovány při vnitřním řízení v podniku. Zaměřují              

se především na náklady, které mívají největší vliv na celkový hospodářský výsledek 

podniku. Dají se jimi analyzovat jednotlivé druhy nákladů, jejich hospodaření s nimi      

a jejich vliv na celkový výsledek hospodaření.44 

 

Mzdová produktivita 

Udává, jaká přidaná hodnota připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Pokud použijeme 

v čitateli přidanou hodnotu, vyloučíme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb.    

Do čitatele jinak můžeme použít výnosy.44 

přidaná hodnota 
Mzdová produktivita = 

mzdy 
 

  V čase by se měla tato hodnota zvyšovat. 

 

Nákladovost výnosů 

Udává zatížení výnosů celkovými náklady. Tato hodnota by měla klesat. 44 

náklady 
Nákladovost výnosů = 

výnosy (bez mimořádných) 
 

 

 

                                                 
43 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. Vyd. 11., upr. Brno : Zdeněk Novotný, 2006. 

83 s. ISBN 80-7355-061-X. 
44 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Ukazatel stupně odepsanosti 

Ukazatel udává na kolik % je odepsán dlouhodobý hmotný majetek. Vypočítáme 

tedy opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku (DHM). 45 

DHM v zůstatkových cenách 
Stupeň odepsanosti DHM= 

DHM v pořizovacích cenách 
 

 

2.7. Analýza soustav ukazatelů 

Úkolem soustav ukazatelů je vyjádřit celkovou finančně-ekonomickou situaci firmy 

a její výkonnosti pomocí jednoho čísla. Můžeme říci, že čím více ukazatelů použijeme, 

tím detailnější získáme obraz o firmě. 

Analýzu sestavíme vytvořením souhrnu ukazatelů, které můžeme dále rozkládat na 

dílčí ukazatele až k detailům. 

Techniky vytváření soustav ukazatelů: 

Hierarchické uspořádání ukazatelů mezi nimiž existuje matematická provázanost – 

nejznámější jsou pyramidové soustavy ukazatelů. Podstatou těchto ukazatelů je právě 

postupný rozklad ukazatele, který je na vrcholu pyramidy do dílčích ukazatelů až na 

detaily. Pyramidové ukazatele se nejčastěji prezentují v grafické podobě, neboť tak jsou 

nejpřehlednější. 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů, které předpovídají budoucí situaci firmy, kdy 

nám po výpočtu vyjde pouze jedno číslo. Jedná se o bankrotní modely, které nám dávají 

odpověď na to, zda podnik zbankrotuje do určité doby či nikoliv. Nejznámějšími 

modely jsou Altmanův Index a Index IN, Tafllerův model. Dále sem patří modely 

bonitní, které zařadí firmu mezi ostatní podniky z finančního hlediska. V tomto případě 

máme bodové hodnocení a tímto se snažíme stanovit bonitu podniku. Mezi bonitní 

modely řadíme Tamariho model či Quicktest.46 

 

                                                 
45 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
46 RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití. 3. rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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2.7.1. Pyramidové soustavy ukazatelů47 

 V pyramidových soustavách ukazatelů existuje velká provázanost, proto pokud 

zasáhneme do jednoho ukazatele nebo ho nějak pozměníme ovlivní nám celou vazbu. 

Jako první tento rozklad použila firma Du Pont de Nomeurs a Du Pont diagram se 

stal jedním z nejznámějších z této oblasti. 

 

Obrázek  6 Du Pont Diagram 47 

 

Levá strana diagramu se zaměřuje na ziskovou marži. Pokud by tyto hodnoty byly 

v rámci oborové průměru nízké, je třeba zaměřit se na výši a skladbu nákladů. 

Pravá strana zobrazuje obrat celkových aktiv. Zaměřuje se tedy na různá aktiva, 

která se sčítají. 

 

2.7.2. Altmanův index 

Jedná se o bankrotní model též nazývaný Z-Score model. Profesor Edward Altman 

provedl analýzu několika firem a u nich provedl analýzu některých ukazatelů. Na 

základě tohoto pozorování vytvořil následující rovnici 

Z = 3,3 ⋅ X1 + 1,0 ⋅ X2 + 0,6 ⋅ X3 + 1,4 ⋅ X4 + 1,2 ⋅ X5 

Kde:  

X1 – zisk před zdaněním (EBIT) / celková aktiva 

X2 – tržby / celková aktiva 
                                                 
47 RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití. 3. rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROA Aktiva celkem/ vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb Obrat celkových aktiv 

EAT Tržby Tržby Aktiva celkem 

x 

/ 

/ / 
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X3 – tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

X4 – zadržené zisky (Výsledek hospodaření za účetní období  + výsledek 

hospodaření z minulých let + fondy ze zisku) / aktiva celkem 

X5 – čistý pracovní kapitál / aktiva celkem48: 

 

Hodnocení finanční situace: 

- v případě, že je hodnota indexu vyšší než 2,99, pak je finanční situace podniku 

uspokojivá 

- pokud se hodnota indexu nachází v rozmezí 1,81 – 2,99 v tomto případě se 

podnik nachází v tzv. „šedé zóně“  

- při hodnotě indexu nižší než 1,81 se podnik blíží k bankrotu 49. 

 

Výše uvedený vzorec pro výpočet Altmanova indexu je používán pro podniky 

veřejně obchodujícími na burze. Pro ostatní podniky je platná následující rovnice: 

Zi = 3,107 ⋅ X1 + 0,998 ⋅ X2 + 0,420 ⋅ X3 + 0,847 ⋅ X4 + 0,717 ⋅ X5 

 

V tomto případě jsou X1, X2, X3 a X5 definovány jako v předchozím vzorci a X4 se 

vypočítá vlastní kapitál v účetní hodnotě/ celkové dluhy49. 

 

2.7.3. Index IN05 

Index vytvořili manželé Inka a Ivan Neumaierovi pro posouzení finančního zdraví 

podniků působících na českém trhu. Sestavili již 4 indexy. Název se skládá 

z počátečních písmen jejich jmen a roku vytvoření indexu. 50 

Indexy, které byly vytvořeny jsou IN95, IN99, IN01 a poslední IN05. Poslední 

index manželé Neumaierovi testovali na průmyslových datech za rok 2004 u celkem     

1 562 podniků. Index spojuje věřitelský a vlastnický pohled.  

                                                 
48 KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : Krok za krokem. 2. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. 
49 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2. 

doplněné vydání. Praha : Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
50 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Vzorec je následující 

IN05 = 0,13 · X1 + 0,04 · X2+ 3,97 · X3 + 0,21 · X4 + 0,09 · X5 

Kde 

X1 – celková aktiva / cizí zdroje 

X2 – EBIT / nákladové úroky 

X3 – EBIT / celková aktiva 

X4 – celkové výnosy / celková aktiva 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry                     

a výpomoci51: 

 

Hodnocení finanční situace 

- když je hodnota indexu vyšší než 1,6 podnik je v dobré finanční situaci 

- pokud je hodnota indexu mezi 0,9 a 1,6 pak je podnik v „šedé zóně“ 

- v případě, že je hodnota indexu nižší než 0,6,  podnik je ohrožen bankrotem52: 

 

V případě použití vzorečku X2 tedy EBIT / nákladové úroky, tak v případě, když se 

úroky blíží k nule, je třeba omezit hodnotu ukazatele na hodnotu 9.51  

 

 

2.7.4. Quicktest 

Model obsahující 4 finanční ukazatele, které analyzují celou firmu, je modelem 

s celkem vysokou vypovídací schopností. Jedná se o bonitní model hodnocení.  

Hodnotí pohled firmy ze všech oblastí – oblast likvidity, stability, rentability           

a v neposlední řadě výsledku hospodaření v těchto čtyřech rovnicích: 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

                                                 
51 NEUMAIEROVÁ, Inka; NEUMAIER Ivan. INDEX  IN05. Masarykova univerzita v Brně, 

Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí. Evropské finanční systémy : Sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005 [cit. 2010-05-16]. 

Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni systemy-2005.pdf>. 

ISBN 80-210-3753-9. 
52 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýzy podniku. Vydání první. Brno : Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 
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R2 = cizí zdroje – peníze – účty u bank / provozní cash-flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = Provozní cash-flow / výkony53 

 

Z těchto rovnic vypočítáme výsledky a každému výsledku přiřadíme následující 

bodovou hodnotu podle tabulky : 

 

Tabulka 1 Bodové hodnocení Quicktestu53 

Vzorec/body 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Hodnocení následně probíhá tak, že pro zjištění bonity celé firmy sečteme veškeré 

body a vydělíme je 4. Jednotlivé ukazatele pak můžeme hodnotit jednotlivě nebo         

po skupinách.  

Jestliže se podnik nachází v hodnotách nad 3 je bonitní, v případě, že je v rozmezí 

bodů 1- 3 je v tzv. šedé zóně a při hodnotách nižších než 1 existují určité finanční 

potíže53. 

                                                 
53 RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití. 3. rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
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3. ANALÝZA PROBLÉM Ů A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce se bude zabývat výpočtem bilančních pravidel, 

finančních ukazatelů, soustavami ukazatelů a formulováním závěrů z výsledků finanční 

analýzy. 

 

3.1. Bilanční pravidla 

Analýza financování podniku vychází ze zásad finančního zdraví podniku, kdy 

krátkodobé potřeby mají být uspokojovány převážně krátkodobými zdroji a dlouhodobé 

potřeby nesmí být uspokojovány zdroji krátkodobými. Vodorovnou červenou čarou je 

zakreslen optimální stav.  

 

Zlaté bilan ční pravidlo (DM= VK+dl. CK)
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Graf 4 Zlaté bilanční pravidlo – vývoj v letech 2004 – 2008 

Z grafu je patrné, že pouze v roce 2006 se společnost nejvíce přiblížila optimálnímu 

stavu. V prvních třech letech byl dlouhodobý kapitál financován z dlouhodobých 

zdrojů, avšak v roce 2007 a 2008 byl ze stále většího procenta financován zdroji 

krátkodobými. 

Pravidlo vyrovnání rizika
 (VK >= CK)
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Graf 5 Pravidlo vyrovnání rizika – vývoj v letech 2004 - 2008 
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Při pravidle vyrovnání rizika by měl být vlastní kapitál roven cizímu nebo 

v optimálním případě o něco málo vyšší kapitál vlastní. Tuto podmínku nesplňuje 

Symbol Technologies ani v jednom roku. Můžeme říci, že v letech 2004 – 2007 je 

zbytečně předlužený. V roce 2008 poměr vlastního a cizího kapitálu rapidně klesl a blíží 

se optimálnímu stavu. 

 

Pravidlo Pari (DM >= VK)
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Graf 6 Pravidlo Pari – vývoj v letech 2004 – 2008 

 

Dle Pari pravidla by měl být dlouhodobý majetek kryt vlastním kapitálem. V roce 

2004 je téměř 100% kryt kapitálem cizím, avšak v následujících letech má již vlastní 

kapitál zvyšující se podíl na dlouhodobém majetku. K optimálnímu stavu se blíží v roce 

2006. Vysoké financování vlastním kapitálem v roce 2008 je pro firmu pak zbytečně 

drahé. 

 

financování ob ěžných aktiv (OA >= 2x kr. CK)
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Graf 7 Pravidlo financování oběžných aktiv – vývoj v letech 2004 – 2008 

 

Dle pravidla, že oběžná aktiva by měla tvořit přibližně 2x hodnotu krátkodobého 

cizího kapitálu, je společnost vyrovnaná. Avšak struktura oběžných aktiv nezaručuje 

schopnost podniku hradit své závazky. 
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3.2. Analýza absolutních ukazatelů: 

3.2.1. Horizontální analýza 

Tabulka 2 Horizontální analýza rozvahy 

ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
účetní údaj 301,532 566,542 903,492 858,475 793,504 794,348 

změna v  tis. Kč   265,010 336,950 -45,017 -64,971 844 aktiva celkem 

změna v %   88 59 -5 -8 0 
účetní údaj 99,618 100,658 105,040 92,348 68,870 52,919 

změna v  tis. Kč   1,040 4,382 -12,692 -23,478 -15,951 stálá aktiva 

změna v %   1.0 4.4 -12.1 -25.4 -23.2 
účetní údaj 63,534 671 1,291 1,596 1,462 440 

změna v  tis. Kč   -62,863 620 305 -134 -1,022 DNHM 

změna v %   -98.9 92.4 23.6 -8.4 -69.9 
účetní údaj 36,084 99,987 103,749 90,752 67,408 52,479 

změna v  tis. Kč   63,903 3,762 -12,997 -23,344 -14,929 DHM 

změna v %   177.1 3.8 -12.5 -25.7 -22.1 
účetní údaj 0 0 0 0 0 0 

změna v  tis. Kč   0 0 0 0 0 DFM 

změna v %   0 0 0 0 0 
investice v tis. Kč 12,540 22,644 34,654 22,162 10,536 12,928 

změna v  tis. Kč   10,104 12,010 -12,492 -11,626 2,392 investice do DM 

změna v %   44.6 34.7 -56.4 -110.3 18.5 
účetní údaj 196,639 463,786 798,204 764,935 723,173 740,566 

změna v  tis. Kč   267,147 334,418 -33,269 -41,762 17,393 oběžná aktiva 

změna v %   135.9 72.1 -4.2 -5.5 2.4 
účetní údaj 28,864 174,415 264,795 316,837 302,363 206,379 

změna v  tis. Kč   145,551 90,380 52,042 -14,474 -95,984 zásoby 

změna v %   504.3 51.8 19.7 -4.6 -31.7 
účetní údaj 0 0 40,508 20,365 19,564 24,363 

změna v  tis. Kč   0 40,508 -20,143 -801 4,799 
dlouhodobé 
pohl. 

změna v %   0.0 100.0 -49.7 -3.9 24.5 
účetní údaj 150,465 227,309 367,633 371,690 289,770 407,953 

změna v  tis. Kč   76,844 140,324 4,057 -81,920 118,183 krátkodobé pohl. 

změna v %   51.1 61.7 1.1 -22.0 40.8 
účetní údaj 17310 62,062 125,268 56,053 111,476 101,871 

změna v  tis. Kč   44,752 63,206 -69,215 55,423 -9,605 finanční majetek 

změna v %   258.5 101.8 -55.3 98.9 -8.6 
účetní údaj 301,532 566,542 903,492 858,475 793,504 793,504 

změna v  tis. Kč   265,010 336,950 -45,017 -64,971 0 pasiva celkem 

změna v %   87.9 59.5 -5.0 -7.6 0.0 
účetní údaj 60356 -3,027 39,121 63,393 123,922 196,662 

změna v  tis. Kč   -63,383 42,148 24,272 60,529 72,740 vlastní kapitál 

změna v %   -105.0 1,392.4 62.0 95.5 58.7 
účetní údaj 200 200 200 200 200 200 

změna v  tis. Kč   0 0 0 0 0 základní kapitál 

změna v %   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
účetní údaj 78677 78,677 78,677 78,677 78,677 78,677 

změna v  tis. Kč   0 0 0 0 0 kapitálové fondy 

změna v %   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
fondy ze zisku účetní údaj 0 0 0 20 40 40 
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změna v  tis. Kč   0 0 20 20 0 

změna v %   0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 
účetní údaj 0 -18,521 -81,904 -39,776 -15,524 45,005 

změna v  tis. Kč   -18,521 -63,383 42,128 24,252 60,529 HV minulých let 

změna v %   -100.0 -342.2 51.4 61.0 389.9 
účetní údaj -18521 -63,383 47,148 24,272 60,529 72,740 

změna v  tis. Kč   -44,862 110,531 -22,876 36,257 12,211 
HV běžného 
období 

změna v %   -242.2 174.4 -48.5 149.4 20.2 
účetní údaj 235122 563,848 859,415 767,618 589,278 434,453 

změna v  tis. Kč   328,726 295,567 -91,797 -178,340 -154,825 cizí kapitál 

změna v %   139.8 52.4 -10.7 -23.2 -26.3 
účetní údaj 0 1,362 49,883 42,347 28,079 31,588 

změna v  tis. Kč   1,362 48,521 -7,536 -14,268 3,509 rezervy 

změna v %   100.0 3,562.5 -15.1 -33.7 12.5 
účetní údaj 0 0 366 366 320 320 

změna v  tis. Kč   0 366 0 -46 0 
dlouhodobé 
závazky  

změna v %   0.0 100.0 0.0 -12.6 0.0 
účetní údaj 235122 562,486 809,166 724,905 560,879 402,565 

změna v  tis. Kč   327,364 246,680 -84,261 -164,026 -158,314 
krátkodobé 
závazky  

změna v %   139.2 43.9 -10.4 -22.6 -28.2 
účetní údaj   0 0 0 0 0 

změna v  tis. Kč   0 0 0 0 0 
bankovní úvěry 
a výpomoci 

změna v %   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
účetní údaj 223168 408,902 675,621 441,664 288,130 245,409 

změna v  tis. Kč   185,734 266,719 -233,957 -153,534 -42,721 
KZ z obchodního 
styku 

změna v %   83.2 65.2 -34.6 -34.8 -14.8 

 

Z horizontální analýzy  rozvahy vyplývá, že: 

- v letech 2004 a 2007 společnost nekryla osobní náklady z provozní činnosti, 

nýbrž z jiných zdrojů (vykazovaná přidaná hodnota je nižší než vykazované 

osobní náklady), 

- v letech 2004 a 2005 společnost investovala do stálých aktiv, a to převážně             

do dlouhodobého hmotného majetku, v letech 2006 – 2007 objem investic 

klesal, v těchto letech stálá aktiva klesala v důsledku opotřebení, 

- v letech 2004 - 2005 došlo k výraznému nárůstu stavu oběžných aktiv, a to 

v zásobách (2004-2006) a krátkodobých pohledávkách, rovněž se v těchto 

letech zvyšoval stav finančních prostředků, v roce 2006 došlo k výraznému 

poklesu finančních prostředků o 69.215.000,- Kč, došlo k poklesu stavu 

dlouhodobých pohledávek o 20.163.000,- Kč jejich inkasem a stav 

krátkodobých závazků se snížil o 84.261.000,- Kč jejich úhradou, 

- od roku 2006 dochází ke snižování celkových cizích zdrojů, a to úhradou 

krátkodobých závazků, které společnost začala postupně splácet, dlouhodobé 
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závazky zůstávají zhruba na stejné úrovni od roku 2005 (závazky z obchodního 

styku), 

- společnost nevykazuje žádné bankovní úvěry, avšak z účetních dokladů 

vyplývá, že si půjčuje od podnikem ovládaných a řízených osob. 

 

Tabulka 3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
účetní údaj 559 68,464 236,657 252,575 215,307 146,258 

změna v tis. Kč   67,905 168,193 15,918 -37,268 -69,049 tržby za prodej zboží 

Změna v %   12,147.6 245.7 6.7 -14.8 -32.1 

účetní údaj 559 68,343 221,158 232,990 193,895 134,987 

změna v tis. Kč   67,784 152,815 11,832 -39,095 -58,908 
náklady vynaložené 
na prodané zboží 

Změna v %   12,125.9 223.6 5.4 -16.8 -30.4 
účetní údaj 0 121 15,499 19,585 21,412 11,271 

změna v  tis. Kč   121 15,378 4,086 1,827 -10,141 obchodní marže 

změna v %   100.0 12,709.1 26.4 9.3 -47.4 

účetní údaj 45,748 349,101 895,564 838,728 863,061 994,082 

změna v  tis. Kč   303,353 546,463 -56,836 24,333 131,021 výkony 

změna v %   100.0 156.5 -6.3 2.9 15.2 
účetní údaj 103,309 409,701 545,037 579,295 692,648 634,224 

změna v  tis. Kč   306,392 135,336 34,258 113,353 -58,424 výkonová spotřeba 

změna v %   296.6 33.0 6.3 19.6 -8.4 
účetní údaj -57,561 -60,479 366,026 279,018 191,825 371,109 

změna v  tis. Kč   -2,918 426,505 -87,008 -87,193 179,284 přidaná hodnota 

změna v %   5.1 -705.2 -23.8 -31.2 93.5 

účetní údaj 7,077 57,631 127,331 180,434 233,139 226,596 

změna v  tis. Kč   50,554 69,700 53,103 52,705 -6,543 osobní náklady 

změna v %   714.3 120.9 41.7 29.2 -2.8 
účetní údaj 4 49 453 968 1,807 1,707 

změna v  tis. Kč   45 404 515 839 -100 daně a poplatky 

změna v %   1,125.0 824.5 113.7 86.7 -5.5 

účetní údaj 13218 21,604 30,272 34,854 34,014 28,879 

změna v  tis. Kč   8,386 8,668 4,582 -840 -5,135 odpisy DM 

změna v %   63.4 40.1 15.1 -2.4 -15.1 
účetní údaj 0 37,314 172,593 6,830 -107,876 39,457 

změna v  tis. Kč   37,314 135,279 -165,763 -114,706 147,333 
změna stavu rezerv a 
opravných položek 

změna v %   100.0 362.5 -96.0 -1,679.4 -136.6 

účetní údaj 60,357 194,995 33,697 27,386 53,512 55,929 

změna v  tis. Kč   134,638 -161,298 -6,311 26,126 2,417 
ostatní provozní 
výnosy 

změna v %   223.1 -82.7 -18.7 95.4 4.5 
účetní údaj 98 2,814 1,650 2,784 2,099 2,652 

změna v  tis. Kč   2,716 -1,164 1,134 -685 553 
ostatní provozní 
náklady 

změna v %   2,771.4 -41.4 68.7 -24.6 26.3 
účetní údaj -17601 15,104 67,408 80,534 82,154 127,747 

změna v  tis. Kč   32,705 52,304 13,126 1,620 45,593 
provozní 
hospodářský 
výsledek změna v %   -185.8 346.3 19.5 2.0 55.5 

účetní údaj 433 2,863 2,662 7,173 11,031 10,054 nákladové úroky 

změna v  tis. Kč   2,430 -201 4,511 3,858 -977 



 57 

změna v %   561.2 -7.0 169.5 53.8 -8.9 
účetní údaj -920 7,700 722 -12,959 -11,449 -25,961 

změna v  tis. Kč   8,620 -6,978 -13,681 1,510 -14,512 
finanční výsledek 
hospodaření 

změna v %   937.0 -90.6 -1,894.9 -11.7 126.8 
účetní údaj 0 22,653 25,982 43,303 299 29,026 

změna v  tis. Kč   22,653 3,329 17,321 -43,004 28,727 
daň z příjmů za 
běžnou činnost 

změna v %   100.0 14.7 66.7 -99.3 9,607.7 

účetní údaj 0 -63,534 0 0 -7,877 0 

změna v  tis. Kč   -63,534 63,534 0 -7,877 7,877 
HV z mimořádné 
činnosti 

změna v %   100.0 -100.0 0.0 100.0 -100.0 
účetní údaj -18521 -40,730 68,130 67,575 62,828 101,766 

změna v  tis. Kč   -22,209 108,860 -555 -4,747 38,938 HV před daní 

změna v %   119.9 -267.3 -0.8 -7.0 62.0 

 

Z horizontální analýzy  výkazu zisku a ztráty vyplývá, že: 

- v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu tržeb, v roce 2007 došlo ke snížení tržeb 

oproti roku 2006 o 15 %, 

- od roku 2005 dochází k průběžnému snižování provozních nákladů a rovněž 

k zvyšování provozního hospodářského výsledku, od roku 2005 dochází          

ke snižování hospodářského výsledku společnosti. 

 

3.2.2. Vertikální analýza 

Tabulka 4 Vertikální analýza 

ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
účetní údaj 566,542 903,492 858,475 793,504 794,348 

aktiva celkem 
% 100  100  100  100  100  
účetní údaj 100,658 105,040 92,348 68,870 52,919 

stálá aktiva celkem 
% 17.8 11.6 10.8 8.7 6.7 
účetní údaj 671  1,291  1,596  1,462  440  dlouhodobý 

nehmotný majetek % 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 
účetní údaj 99,987  103,749  90,752  67,408  52,479  dlouhodobý hmotný 

majetek % 17.6 11.5 10.6 8.5 6.6 
účetní údaj 0  0  0  0  0  

pozemky 
% 0  0  0  0  0  
účetní údaj 43,089  34,712  28,566  17,237  7,459  

stavby 
% 7.6 3.8 3.3 2.2 0.9 
účetní údaj 54,782  69,037  62,186  50,171  38,389  samostatné movité 

věci % 9.7 7.6 7.2 6.3 4.8 
účetní údaj 0  0  0  0  0  pěstitelské celky 

tvlalých porostů % 0  0  0  0  0  
účetní údaj 0  0  0  0  0  základní stádo a tažná 

zvířata % 0  0  0  0  0  
účetní údaj 0  0  0  0  0  

jiný DHM 
% 0  0  0  0  0  

nedokončený DHM účetní údaj 2,116  0  0  0  6,631  
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% 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 
účetní údaj 0  0  0  0  0  poskytnuté zálohy na 

DHM % 0  0  0  0  0  
účetní údaj 463,786 798,204 764,935 723,173 740,566 

oběžná aktiva celkem 
% 81.9 88.3 89.1 91.1 93.2 
účetní údaj 174,415  264,795  316,837  302,363  206,379  

zásoby 
% 30.8 29.3 36.9 38.1 26.0 
účetní údaj 0  40,508  20,355  19,564  24,363  dlouhodobé 

pohledávky % 0.0 4.5 2.4 2.5 3.1 
účetní údaj 227,309  367,633  371,690  289,770  407,953  krátkodobé 

pohledávky % 40.1 40.7 43.3 36.5 51.4 
účetní údaj 62,062  125,268  56,053  111,476  101,871  

finanční majetek 
% 11.0 13.9 6.5 14.0 12.8 
účetní údaj 2,098 248 1,192 1,461 853 

časové rozlišení 
% 0.4 0.0 0.1 0.2 0.1 
účetní údaj 566,542 903,492 858,475 793,504 793,504 

pasiva celkem 
% 100  100  100  100    
účetní údaj -3,027 39,121 63,393 123,922 196,662 

vlastní kapitál 
% -0.5 4.3 7.4 15.6 24.8 
účetní údaj 200  200  200  200  200  

základní kapitál 
% 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 
účetní údaj 78,677  78,677  78,677  78,677  78,677  

kapitálové fondy 
% 13.9 8.7 9.2 9.9 9.9 
účetní údaj 0  0  20  40  40  

fondy ze zisku 
% 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
účetní údaj -18,521 -81,904 -39,776 -15,524 45,005 

HV minulých let 
% -3.3 -9.1 -4.6 -2.0 5.7 
účetní údaj -63,383.0 42,148  24,272  60,529  72,740  HV běžného účetního 

období % -11.2 4.7 2.8 7.6 9.2 
účetní údaj 563,848 859,415 767,618 589,278 434,453 

cizí kapitál 
% 99.5 95.1 89.4 74.3 54.7 
účetní údaj 1,362  49,883  42,347  28,079  31,568  

rezervy 
% 0.2 5.5 4.9 3.5 4.0 
účetní údaj 0  366  366  320  320  

dlouhodobé závazky 
% 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 
účetní údaj 562,486  809,166  724,905  560,879  402,565  

krátkodobé závazky 
% 99.3 89.6 84.4 70.7 50.7 
účetní údaj 0  0  0  0  0  bankovní úvěry a 

výpomoci % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
účetní údaj 5,721 4,956 27,464 80,304 163,233 

časové rozlišení 
% 1.0 0.5 3.2 10.1 20.5 

 

Z vertikální analýzy vyplývá, že: 

- v letech 2004 a 2007 se podíl stálých aktiv na majetku společnosti snižuje          

a oproti tomu podíl oběžných aktiv se zvyšuje, 
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- z hlediska majetkové struktury podnik vykazuje značný podíl oběžných aktiv  

na celkových aktivech se zvyšující se tendencí, a to především v zásobách         

a krátkodobých pohledávkách, 

- z hlediska krytí majetku kapitálem společnost vykazuje značné procento cizího 

kapitálu, i když s klesající tendencí, podíl vlastního kapitálu je nízký. 

 

 

3.3. Analýza rozdílových ukazatelů: 

3.3.1. Finanční soběstačnost 

 

Tabulka 5  výpočet ukazatele finanční soběstačnosti 

Ukazatel / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Finanční soběstačnost 0,478 5,129 11,836 34,657 82,839 
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Graf 8 Finanční soběstačnost – vývoj v letech 2004 – 2008 
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 Ukazatel finanční soběstačnosti vychází z čisté situace podniku: ČS = aktiva – 

cizí zdroje. Z ČS je vypočtena vnitřní (skutečná) hodnota podílu = čistá situace / počet 

podílů. Ukazatel finanční soběstačnosti (%) =  (čistá situace / cizí zdroje) x 100. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že společnost není finančně soběstačná. Má vysoký 

podíl cizího kapitálu oproti vlastnímu kapitálu. Společnost je závislá na finančních 

zdrojích od jiných subjektů. 

 

3.3.2. Čistý pracovní kapitál 

 

Tabulka 6 Výpočet čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel /rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál -101.563 -13.563 32.857 151.263 327.947 
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Graf 9 Čistý pracovní kapitál – vývoj v letech 2004 – 2008 

 

Čistý pracovní kaptál je v letech 2004 a 2005 záporný, což je pro společnost 

nežádoucí stav. Jedná se o tzv. nekrytý dluh. V tomto případě dochází k tomu, že stálá 

aktiva jsou financována z krátkodobých zdrojů. Od roku 2006 se čistý pracovní kapitál 

dostává do stále vyšších kladných hodnot, což značí, že společnost je v platební 

schopnosti a je zde nižší finanční riziko. 
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3.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o výpočet ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadlužnosti a provozní 

ukazatele. 

 

3.4.1. Výpočet ukazatelů rentability 

 

Tabulka 7 Výpočet ukazatele rentability 

Ukazatel [%] / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI)  - 6,68 7,84 8,71 9,31 14,08 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  -2093,92 107,74 38,29 48,84 38,15 

Rentabilita celkových aktiv (ROA)  2,67 7,46 9,38 10,35 16,08 

Rentabilita tržeb (ROS) [%] 3,62 5,95 7,38 7,62 8,92 

 

Hodnota ROI byla stanovena na 10%49.  ROI v letech 2004 – 2007 neodpovídá 

stanoveným hodnotám a až v roce 2008 překonala společnost stanovenou hodnotu. 

V roce 2008 bylo 14% zisku investováno do celkového kapitálu 

 

Hodnota ROE by měla být dlouhodobě vyšší než hodnota CP garantovaných 

státem54 (výnosnost státních dluhopisů stanovena v roce 2008 4,1%55). Společnost 

pouze v prvním roce měla tento ukazatel v záporných hodnotách, v dalších letech je již 

hodnota ROE vyšší než stanovená výnosnost státních dluhopisů. Z tohoto pohledu        

si podnik vede dobře. 

Dle českého statistického úřadu byl v tomto oboru dle OKEČ v letech 2004 – 2007 

průměr stanoven na 38,67%, což firma splňuje kromě roku 2004 a je nad oborovým 

průměrem.  

 

                                                 
54 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2. 

doplněné vydání. Praha : Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8.  
55 Mfcr.cz [online]. 15.1.2008 [cit. 2010-02-26]. Ministerstvo financí: Emisní podmínky 54. emise 

státních dluhopisů - SDD ČR. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_legislativa_37452.html>. 
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Dle hodnocení oborové průměru, kdy ROA vyšla v průměru 30,19 % v letech    

2004 – 2007, je v tomto ukazateli velmi nízko pod oborovým průměrem. Můžeme říci, 

že v roce 2008 společnost investovala 16% zisku do celkových aktiv. 

 

V případě hodnocení ROS podle hodnocení oborového průměru, kdy průměrná 

rentabilita tržeb dosáhla 14,85%, je společnost pod oborovým průměrem. Pokud          

se podíváme na vývoj ukazatele, vidíme rostoucí trend, což je pro podnik příznivé             

a v budoucnu by mohla dosáhout i oborového průměru. 

V roce 2008 připadá 0,08 Kč zisku na 1Kč tržeb.  

 

3.4.2. Výpočet ukazatelů aktivity 

Do ukazatelů aktivity patří doby obratů a obrátkovost. 

 

Tabulka 8 Doba obratu zásob, pohledávek, závazků 

Doba obratu/roky 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob (dny) 150,37 84,19 104,52 100,94 65,16 

Doba obratu pohledávek (dny) 195,37 116,89 122,61 96,07 128,79 

Doba obratu závazků (dny) 484,94 257,28 239,13 187,24 127,09 

 

Podle předchozí tabulky můžeme usoudit, že společnost má poměrně vysoké obraty 

jak zásob, tak pohledávek i závazků. Vysoký počet dnů při platbě závazků v roce 2004 

byl způsoben hlavně tím, že společnost začala teprve v roce 2003 podnikat. Doba obratu 

závazků je vyšší než doba obratu pohledávek, což je pro společnost z jistého hlediska 

dobré - tímto způsobem získává dodavatelský úvěr, a naopak špatné, kdy neúhrada 

závazků by mohla dělat špatné jméno společnosti nebo značit pokles solventnosti. 

Naštěstí je doba obratů závazků i zásob v časové řadě snižována. Doba obratu 

pohledávek je velmi kolísavá. 
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Tabulka 9 Obrat celkových a stálých aktiv 

Obrat/roky 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 0,7 1,3 1,3 1,4 1,4 

Obrat stálých aktiv 4,1 10,8 11,8 15,7 21,5 

 

Oba obraty stoupají, což je žádoucí tendence. Pokud by tyto ukazatele kleasaly, 

bylo by třeba hledat příčinu. Obrat stálých aktiv znamená, abychom získali takové 

množsví aktiv, využili jsme tržeb 21,5x za rok. To nasvědčuje tomu, že výrobní 

kapacity jsou dostatečně využívány.  I když obrat celkových aktiv stoupá, je poměrně 

nízký. Firma by měla buď zvýšit část aktiv, nebo se zbavit části majetku – v tomto 

případě bych řekla zbytečně velkého stavu zásob. Možným řešením je také kombinace 

obou uvedených způsobů. 

 

3.4.3. Výpočet ukazatelů likvidity 

 

Tabulka 10 Výpočet ukazatelů likvidity 

Likvidita / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 0,82 0,99 1,06 1,29 1,84 

Pohotová likvidita 0,51 0,66 0,62 0,75 1,33 

Okamžitá likvidita 0,11 0,15 0,08 0,2 0,25 

 

Likvidita je schopnost firmy plnit své závazky.  Tyto finanční ukazatele by měly 

ukázat, zda je firma schopná splatit svůj závazek, když nastane jeho doba splatnosti.  

Pro běžnou likviditu jsou doporučené hodnoty  v intervalu 1,5 – 2,5 56. Když           

se podíváme na vývoj hodnot u běžné likvidity, vidíme, že až v roce 2008 se společnost 

vešla do tohoto intervalu. V předešlých situacích byly hodnoty nedostatečné. Čím vyšší 

bude hodnota, tím je pro společnost situace příjemnější, avšak zbytečně vysoká hodnota 

pak krátí firmu na výnosnosti. 

                                                 
56 SYNEK, Miloslav, et al. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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Co se týká pohotové likvidity jsou hodnoty doporučeny v rozmezí 1-1,5 57 . V tomto 

případě opět firma splňuje doporučené hodnoty jen v roce 2008. V ostatních letech je 

likvidita nedostatečná.  

Doporučená hodnota okamžité likvidity pak byla stanovena na 0,557. Ani tento 

ukazatel nesplňuje, tentokrát ani jeden rok, požadované hodnoty. To znamená, že pokud 

by měla platit své závazky pouze z hotovosti (penízech na bankovních účtech + 

pokladnách), nebyla by likvidní. 

 

3.4.4. Výpočet ukazatelů finanční stability (zadluženosti) 

Tabulka 11 Výpočet ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel/rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluženost [%] 99,52 95,15 89,42 74,26 54,69 

Koeficient samofinancování -0,08 0,05 0,07 0,16 0,25 

Ukazatel úrokového krytí 5,28 25,32 11,23 7,45 12,71 

Doba splácení dluhů 12,6 13,6 -11,09 10,63 -45,23 
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Graf 10 Vývoj celkové zadluženosti v letech 2004 – 2008 

                                                 
57 SYNEK, Miloslav, et al. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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Graf 11 Vývoj koeficientu samofinancování 

 

Celková zadluženost by se měla pohybovat mezi 50 - 60% podle zlatého bilančního 

pravidla. Většinou bývá doporučována malinko vyšší zadluženost z toho důvodu,          

že financování vlastním kapitálem bývá dražší než financování kapitálem cizím. 

V tomto případě je zadluženost velká - v první roce až hrozivých 99%. Časová řada 

však ukazuje snižující se hodnotu, což je přínosnější. V roce 2008 je již zadluženost na 

optimální úrovni 54%. Vysoká zadluženost v prvních letech byla proto, že společnost 

v roce 2003  začala podnikat. 

Koeficient samofinancování má podobnou tendenci. Tato hodnota by opět měla 

dosahovat přibližně 40 – 50%. Hodnota 25% v roce 2008 je velmi málo. 

 Ukazatel úrokového krytí udává, jak je společnost schopna platit své úroky, aniž by 

se zhroutilo financování podniku. Tento ukazatel je doporučován, aby provozní 

hospodářský výsledek kryl nákladové úroky minimálně 6krát58. Časová řada ukazuje,   

že společnost tuto hodnotu nelplňovala pouze v prvních letech své existence. 

V následujících letech převyšuje tuto hodnotu a v roce 2008 je 2krát vyšší než 

požadovaná hodnota. 

 

                                                 
58 SYNEK, Miloslav, et al. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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3.4.5. Výpočet provozních ukazatelů 

 Jedná se o výpočet ukazatelů produktivity práce a mzdové produktivity. 

 

Tabulka 12 Produktivita práce a mzdová produktivita v letech 2004 - 2008 

Produktivita / roky 2004 2005 2006 2007 2008 

Produktivita práce -241,92 851,22 648,88 393,08 688,51 

Mzdová produktivita -1,43 3,91 2,15 1,16 2,22 

 

Produktivita práce znamená, kolik Kč vyprodukuje zaměstnanec během roku. Tato 

řada by měla být rostoucí. Vidíme, že v případě Symbolu je neustálená. Ale dá se říci, 

že se pohybuje ve vysokých hodnotách a v roce 2008 hodnota začíná vzrůstat.  

Mzdová produktivita byla v roce 2004 záporná, ale následný rok se vyšplhala 

přibližně na 4Kč na 1Kč vyplacených mezd. Časová řada by měla být roustoucí jako 

v předchozím případě, ale vidíme určité výkyvy. V roce 2008 hodnota opět stoupá         

a v budoucnu by mohla mít rostoucí tendenci. 

 

 

3.5. Soustavy ukazatelů 

Tato kapitola bude obsahovat výpočet soustav ukazatelů. Vypočítán bude bonitní 

model – Quick test a bankrotní modely – Altmanův index a Index IN05. 

 

3.5.1. Bonitní model – Quicktest 

Tabulka 13 Výpočet Quicktestu v letech 2004 - 2008 

Rovnice/rok 2004 2005 2006 2007 2008 

R1 -0,01 0,04 0,07 0,16 0,25 

R2 4,08 4 -2,58 7,2 2,21 

R3 0,03 0,07 0,09 0,1 0,16 

R4 0,35 0,21 -0,33 0,08 0,15 
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Tabulka 14 Bodové hodnocení Quicktestu v letech 2004 - 2008 

Rovnice / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

R1 0 1 1 2 3 

R2 1 1 0 2 1 

R3 1 1 2 2 4 

R4 4 4 0 2 4 

Průměr za rok 1,5 1,75 0,75 2 3 

 

Pokud se podíváme na hodnocení Quicktestu, společnost se nachází v šedé zóně,     

i když rok 2008 je již na hranici šedé zóny a bonity. Vývoj Quicktestu za jednotlivé 

roky je rostoucí, což je příznivá situace pro společnost. Jen v roce 2006 se společnost 

ocitla v hodnotách nižších než 1. To bylo způsobeno záporným provozním cash-flow 

v tomto roce. Další roky, již je stav dobrý. 

 

3.5.2. Bankrotní modely – Altmanův index a Index IN 

Tabulka 15 Výpočet Altmanova indexu v letech 2004 - 2008 

Index / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Altmanův index 0,57 1,45 1,61 1,95 2,54 
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Graf 12 Vývoj Altmanova indexu v letech 2004 - 2008 
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Při vývoji Altmanova indexu hodnoty, které jsou nižší než 1,81 značí, že se podnik 

blíží k bankrotu. Tato situace nastala pouze v roce 2004, kdy hodnota indexu byla pouze 

0,57. Bylo to způsobeno tím, že podnik v roce 2003 začal podnikat a tedy hodnoty tržeb 

byly nízké a naopak hodnoty zadlužení vysoké.  

Od roku 2004 hodnota indexu stoupá, což značí dobré finanční zdraví firmy. Sice se 

nachází v hodnotách mezi 1,81-2,99, tedy v šedé zóně, kdy nehrozí ani bankrot ani 

výborné finanční zdraví, ale právě k překročení hodnot šedé zóny směřuje. 

 

Tabulka 16 Vývoj Indexu IN05 v letech 2004 - 2008 

Index /rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Index IN05 0,68 1,14 1,24 1,29 1,7 
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Graf 13 Vývoj indexu IN05 v letech 2004 – 2008 



 69 

Vývoj Indexu IN05 má podobnou sinusoidu jako Altamnův index. V prním roce    

je index IN těsně nad hranicí bankrotu. Jak jsem již uvedla, v roce 2003 společnost 

začala podnikat, a tedy tento jev je způsoben danou událostí. V roce 2008 již index 

dosáhl výše 1,7, která přesahuje hodnotu 1,6, což značí, že společnost je v dobrém 

finančním zdraví. V letech 2005-2007 se společnost nachází v šedé zóně. Index je 

rostoucí, což značí stále se zvyšující finanční zdraví podniku. 
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4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ FINANČNÍ 

SITUACE 

Po vypracování finanční analýzy a strategických analýz jsem se rozhodla navrhnout 

společnosti 3 následující opatření:  

- omezení závislosti na mateřské společnosti 

- zefektivnit řízení zásob  

- řízení pohledávek.  

Pokud se podíváme na finanční ukazatele doby obratu zásob, zjistíme že, tento obrat 

je poměrně vysoký a to 65 dnů. Doba obratu pohledávek je také zbytečně velká             

a je potřeba ji  pro zefektivnění činnosti společnosti snížit. Z rozvahy lze zjistit, že 

přibližně polovinu krátkodobých závazků tvoří závazky k ovládající a řídící osobě. 

 

 

4.1. Omezení závislosti na mateřské společnosti  

Z účetních výkazů je zřejmá závislost na řídící osobě. V roce 2007 tvořily závazky 

za ovládající osobu polovinu celkových krátkodobých závazků. V roce 2008 se již tento 

poměr snížil, ale stále tyto závazky tvoří významnou část krátkodobých závazků. 

V této oblasti nebude pro společnost lehké vybojovat si svoji samostatnost. Jelikož 

v České republice tvoří největší část společnosti opravárenské centrum, které nemá tak 

vysoké marže jako jiné pouze prodejní entity Symbolu, určitá závislost je nutná pro jeho 

přežití.  

Některé služby ve společnosti jsou zajišťovány formou outsourcingu. Tyto nákupy 

služeb jsou uskutečňovány na základě mezinárodních smluv uzavřených mateřskou 

společností a představují tak zbytečně vysoké náklady. V České republice lze najít  

spoustu společností, které danou službu provedou levněji, než společnosti ze zahraničí. 

Tuzemská společnost totiž nevynaloží tak vysoké náklady na cestovní náhrady 

zaměstnancům, kteří tuto službu provedou. Navíc i samotná služby je levnější.  Právě 

v této oblasti by měl Symbol vyvíjet tlak na řídící společnost, aby si získal alespoň 

částečnou samostatnost. 
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Ta samá situace by měla nastat i v případě dodavatelských společností v oblasti 

materiálu. V případě, že by si sama společnost našla levnějšího dodavatele v České 

republice než je na základě mezinárodních kontraktů, měla by jí řídicí společnost 

umožnit tento přestup minimálně z důvodu snižování nákladů. 

 

 

4.2. Efektivnější řízení zásob 

Řízením zásob rozumíme optimalizovat zásoby tak, abychom minimalizovali 

pořizovací a skladovací náklady při zachování plynulosti výrobního procesu. 59 

V roce 2006 byla doba obratu zásob 104,5 dne, v roce 2007 se snížila na 101 dnů        

a v roce 2008 byla doba 65 dnů. Obrat zásob má sice klesající tendenci, ale stále 

zaostává za oborovým průměrem, kdy doba obratu zásob dle ČSÚ byla vypočtena         

v  letech 2004 - 2007 v průměru na 37 dnů. Podnik má stále přibližně 2x větší počet dnů 

než oborový průměr. 

 

Úsporu nákladů by mohlo přinést vhodné uspořádání skladu. Součástky, které             

se vydávají nejčastěji, by měly jít do předních částí skladu a naopak součástky, které     

se vydávají méně často dozadu. Symbol má dva sklady. Jeden pro náhradní díly               

a potřebné komponenty pro opravy a druhý, který slouží jako záložní sklad                   

pro zákazníky se zlatými kontrakty a zákazníky s předplacenou zárukou. Jedná              

se o zákazníky, kteří jsou pro firmu nejvíce důležití, jejim potřeba do druhého dne 

odeslat náhradní výrobek   za poškozený nebo nefunkční, který zákazník teprve zašle. 

V druhém skladě by umístění výrobků mělo být takové, že do předních regálů budou 

umístěny výrobky, které se posílají nejčastěji. 

 

Dalším řešením problému by mohlo být prodávání náhradních dílů, které leží           

na skladě již delší dobu, používají se jen zřídka a je jich přebytek. Proto by měla být 

prováděna pravidelná kontrola zásob, aby se odhalilo, které zásoby jsou přebytečné. 

 

                                                 
59 NÝVLTOVÁ, Romana ; MARINIČ, Pavel . Finanční řízení podniku : Moderní metody a trendy. 

První vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3158-2. 
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Společnost také vlastní stroj Carousell ovládaný počítačovým programem, který 

slouží k ukládání náhradních dílů. Každá součástka má určitý kód a podle tohoto kódu 

je pak automaticky vyhledána lokace s požadovaným náhradním dílem. Tento stroj      

je velkou pomůckou pro skladníky, kteří nemusí „bloudit“ ve skladu a stroj jim 

jednoduše požadovanou součástku nalezne. Je to výborná metoda, pokud funguje. 

Nedostatkem je, že dodavatelská firma, která dodala tento stroj, s ním dodala software, 

který fungoval před několika lety. Avšak již není schopná dodat software nový, který by 

fungoval v systému Windows, a v tuto chvíli je stroj mimo provoz. Společnost by měla 

zesílit tlak na dodavatele, aby dodal správnou verzi počítačového softwaru, nebo 

uvažovat o prodání tohoto stroje nebo uvažovat o nákupu stroje jiného s podobnou 

funkcí. 

 

Řízení dodávkového cyklu je také nezbytností při řízení zásob. V tomto případě 

bych doporučovala metodu ABC, kdy si podnik rozdělí materiál podle frekvence 

s jakou se používá. Pak je důležité určit optimální výši zásob, pojistnou zásobu, 

minimální zásobu a maximální zásobu a výši dodávkového cyklu. Vzhledem k tomu,    

že se stává, že zákazník pošle více jednotek na opravu, musí se počítat i s nenadálým 

výdejem náhradních dílů v určitou dobu. Pokud by se moniotorováním a propočtem 

zjistilo, které zásoby jsou používané nejčastěji a v nejvyšším množství, nemělo by dojít 

ke zpoždění zásilky.  

Důležitá je také komunikace s dodavateli. V případě potřeby by měli být schopni 

zaslat potřebné komponenty do druhého dne v požadovaném množství. Společnost má 

s dodavateli uzavřené smlouvy již delší dobu a tato skutečnost by měla fungovat. 

 

Další možností je metoda Just-in-time (JIT). Tuto metodu nelze aplikovat na 

všechny druhy zásob. Na zásoby, které se používají nejčastěji a v největším množství 

nelze tuto metodu použít. Pokud by se použila na materiál, který se používá vyjímečně, 

ušetřila by určité místo na skladu, kde může pak skladovat zásoby používané nejčastěji. 
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4.3. Řízení pohledávek 

Pohledávka vzniká tehdy, kdy dodáme či poskytneme bezhotovostně službu 

odběrateli. Pohledávky můžeme vlivňovat po celou dobu jejich existence, ale jejich 

řízení je složitou záležitostí,na kterou musíme mít dostatečné finanční zdroje.  

Existuje spousta příčin, proč problémové pohledávky vznikají. Máme sice zákony, 

vymahatelnost pohledávek je možná, ale právo je pouze všeobecné, nemůže obsáhnout 

veškeré situace, které nastanou. Spoléhat se pouze na etiku, morálku a čestnost v dnešní 

době opravdu nelze. Pohledávky lze však z větší míry řídit uvnitř firmy a nejlepším       

a nejúčinnějším způsobem je ovlivňovat je již před jejich vznikem. 60 

Když se podíváme na vývoj obratu pohledávek, vidíme, že obrat pohledávek          

ve dnech je velmi vysoký. V roce 2006 to bylo přibližně 122 dnů, v roce 2007 již obrat 

pohledávek klesl na 96 dnů, ale v roce 2008 došlo opět k nárůstu na 129 dnů.  

 

Společnost uzavírá převážně dlouhodobé kontrakty se zákazníky. Ve většině 

případů se jedná o větší firemní zákazníky. Podnikovou strategií není prodávat výrobky 

fyzickým osobám, ale podnikatským subjektům. Ostatně i uskupení výrobků   je tomu 

určeno. Těžko si koupí fyzická osoba – nepodnikatel PDA, které je těžkopádné a má 

v sobě scanner pro čtení čárových kódů. 

Dříve, než společnost uzavře jakýkoliv kontrakt, je důležité, aby získala o odběrateli 

potřebné informace. Ať již se jedná o základní informace z obchodního rejstříku – sídlo 

firmy, právní struktura, tak i účetní výkazy, ze kterých může zjistit hospodářskou situaci 

podniku, jako je výkonnost, zadluženost apod. Neměli bychom opomenout zjistit také 

informaci o platební morálce společnosti, výrobním a technickém zázemí a vývoj 

odběratele vůči konkurenci.  

Ke zjištění těchto informací je možné použít účetní výkazy, kdy za pomoci finanční 

analýzy získáme některé důležité informace o finanční situaci podniku. V tomto případě 

je však potřeba vypočítat časové řady.  Dalším informačním zdrojem mohou být banky, 

které však mohou poskytnout informace pouze se souhlasem klienta. Pokud tedy 

zákazník nemá skutečně velké problémy, nebude mít důvod toto svolení neposkytnout.  

                                                 
60 VOZŇÁKOVÁ, Iveta . Efektivní řízení pohledávek. První vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 

2004. 124 s. ISBN 80-247-0770-5. 
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Dále by firma při vymáhání pohledávek měla sledovat výši svých nákladů. 

Náklady, které souvisejí s vymáháním pohledávek bohužel nelze rozdělin na jednotlivé 

odběratele ani na jednotlivé procesy.   

Jednou z možností, jak tento problém vyřešit je zavést metodu řízení nákladů ABC. 

Tato metoda lze použít u režijních nákladů, které nemají vztah ke změně objemu 

produkce.  

 

Dalším způsobem může být outsourcování. Outsourcigem rozumíme činnosti, které 

provádí externí firma. Jedná se o možnost úspory nákladů. Symbol má sice své oddělení 

na vymáhání pohledávek, ale jelikož tito „vymahatelé“ řídí konkrétní situace 

telefonicky a pouze zákazníky upozorňují na zaplacení, nemá tento způsob tak velkou 

účinnost. Možnou úsporou nákladů právě na administrativu a na tyto zaměstnance by 

mohl být faktoring nebo forfaiting. V obou případech se jedná o odkup pohledávek. 

Avšak s tímto také souvisí určité náklady. Je možné, že i když si například faktoringová 

společnost si vezme za vymáhání pohledávek 10 – 15% provizi z vymáhané částky, 

může být tato varianta přece jen levnější. Navíc velkou výhodou je, že firma ihned při 

odkupu touto společností může dostat až 90% z částky pohledávky.  

Outsourcingem lze zabezpečit také mimosoudní vymáhání, správu pohledávek a 

mnoho jiných služeb, ale také určité prevenční informace jako rating pohledávek, 

evidenci platební kázně nebo další informace o zákaznících. 

Je také důležité rozdělit si náklady, které nám vznikají při prevenci, při 

monitorování již vzniklých pohledávek a při vymáhání pohledávek. Tímto způsobem 

můžeme následně zvolit strategii při vymáhání pohledávek. 
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ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem zpracovávala o společnosti Symbol Technologies Czech 

Republic s. r. o. Jejím hlavním oborem je výroba, instalace a opravy elektronických 

strojů, přístrojů  a elektronických zařízení.  

Podkladem pro zpracování návrhů bylo provedení komplexní finanční analýzy 

podniku za roky 2004 - 2008. Jako podklad pro zpracování finanční analýzy byly 

použity podklady z účetních závěrek společnosti Symbol Technologies. K podkladům 

pro návrhy sloužila také strategická analýza zpracovaná na tuto společnost. Jednalo se o 

analýzu SWOT, SLEPTE a Porterovu analýzu. 

Dle výsledků finanční analýzy můžeme usoudit, že podnik se těší dobrému 

finančnímu zdraví a vzhledem k tomu, že se jedná převážně o opravárenské centrum a 

podporu, dosahoval dobrých výsledků. Pouze ukazatelé, v kterých jsou obsaženy 

krátkodobé závazky, vycházely hůře. Tento trend byl způsoben právě vyšší závislostí 

firmy na mateřské společnosti. Veškeré finanční ukazatele v rámci časové řady rostly, 

což pro firmu znamená příznivý výsledek.  

Co se týká návrhů, jedná se právě o snížení závislosti firmy na mateřské 

společnosti. Jelikož závazky vůči řídící osobě tvoří v některých letech i více než 

polovinu závazků, je třeba ujít dlouhou cestu ke snížení závislosti. 

Také výše zásob je v podniku oproti oborovému průměru vysoká. Zásoby jsou 

přibližně 2x vyšší než oborový průměr a firma by měla také tento trend snížit právě 

například vhodnějším uspořádáním skladu, propracovanějším dodávkovým cyklem, 

odprodejem nepotřebných zásob nebo nalezením dodavatelů, kteří nabízejí výhodnější 

podmínky dodávek. 

Pro firmu je také nezbytné, aby začala efektivněji řídit své pohledávky. Vysoká 

výše pohledávek není pro podnik příznivým stavem. Proto by se měla snažit nalézt 

vhodné řešení i pro tento případ například získávat více informací o zákazních již před 

uzavřením smluv, využít outsourcing v této oblasti nebo zefektivnit stávající oddělení 

pro vymáhání pohledávek. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Vybrané ukazatele z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow 

 

Údaje jsou brány z výkazů společnosti Symbol Technologies CR, s. r. o. a jsou 

uvedeny v tis. Kč. 

 

p.č. ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

1 aktiva / pasiva celkem 566 542 903 492 858 475 793 504 794 348 

2 pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 0 0 

3 Stálá aktiva 100 658 105 040 92 348 68 870 52 919 

4 dlouhodobý nehmotný 

majetek 

671 1 291 1 596 1 462 440 

5 dlouhodobý hmotný majetek 99 987 103 749 90 752 67 408 52 479 

6 dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7 Oběžná aktiva 463 786 798 204 764 935 723 173 740 566 

8 zásoby 174 415 264 795 316 837 302 363 206 379 

9 dlouhodobé pohledávky 0 40 508 20 365 19 564 24 363 

10 krátkodobé pohledávky 227 309 367 633 371 690 289 770 407 953 

11 krátkodobý finanční majetek 62 062 125 268 56 053 111 476 101 871 

12 Ostatní aktiva – časové 

rozlišení 

2 098 248 1 192 1 461 863 

13 Vlastní kapitál - 3 027 39 121 63 393 123 922 196 662 

14 základní kapitál 200 200 200 200 200 

15 kapitálové fondy 78 677 78 677 78 677 78 677 78 677 

16 fondy ze zisku 0 0 20 40 40 

17 výsledek hospodaření min. 

let 

- 18 521 - 81 904 - 39 776 - 15 524 45 005 

18 nerozdělený 

zisk 

0 0 0 0 45 005 

19 

z toho 

neuhrazená 

ztráta 

- 18 521 - 81 904 - 39 776 - 15 524 0 

20 HV běžného účetního období - 63 383 42 148 24 272 60 529 72 740 

21 Cizí zdroje 563 848 859 415 767 618 589 278 589 278 

22 rezervy 1 362 49 883 42 347 28 079 31 568 

23 dlouhodobé závazky 0 366 366 320 320 

24 krátkodobé závazky 562 486 809 166 724 905 560 879 402 565 

25 bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 
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26 Ostatní pasiva – časové 

rozlišení 

5 721 4 956 27 464 80 304 163 233 

27 tržby za prodej zboží 68 464 236 657 252 575 215 307 146 258 

28 náklady na prodané zboží 68 343 221 158 232 990 193 895 134 987 

29 Obchodní marže 121 15 499 19 585 21 412 11 271 

30 Výkony 349 101 895 564 838 728 863 061 994 062 

31 Výkonová spotřeba 409 701 545 037 579 295 692 648 634 224 

32 Přidaná hodnota - 60 479 366 026 279 018 191 825 371 109 

33 osobní náklady 57 631 127 331 180 434 233 139 226 596 

34 daně a poplatky 49 453 968 1 807 1 707 

35 odpisy DNHM a DHM 21 604 30 272 34 854 34 014 28 879 

36 tržby za prodej DM a 

materiálu 

0 60 0 0 0 

37 zůstatková cena DM a 

materiálu 

0 76 0 0 0 

38 ostatní provozní výnosy 194 995 33 697 27 386 53 512 55 929 

39 ostatní provozní náklady 2 814 1 650 2 784 2 099 2 652 

40 Provozní hospodářský 

výsledek 

15 104 67 408 80 534 82 154 127 747 

41 Finanční výsledek 

hospodaření 

7 700 722 - 12 959 - 11 449 - 25 981 

42 daň z příjmů za běžnou 

činnost 

22 653 25 982 43 303 2 299 29 026 

43 HV za běžnou činnost 151 42 148 24 272 68 406 72 740 

44 Mimořádný výsledek 

hospodaření 

- 63 534 0 0 - 7 877 0 

45 HV za účetní období (+/-)  - 63 383 42 148 24 272 60 529 72 740 

46 HV před zdaněním (+/-) - 40 730 68 130 67 575 62 828 101 766 

47 Roční cash flow 44 752 63 206 - 69 215 55 423 - 9 605 

48 Stav peněžních prostř. a 

pen. ekv. 

62 062 125 268 56 053 111 476 101 871 
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Příloha č. 2 – Porterova analýza 

 

Smluvní síla dodavatelů 

p.č. ukazatel ano (+) ne (-) body

1
je vstup z nějakého hlediska pro kupujícího důležitý? (např. z hlediska přepravních nákladů, parametrů suroviny, 
neexistují substituty)

4 4

2
dodavatelský obor je ovládán několika málo velkými výrobci, kteří rozumně využívají zajištěné pozice na trhu a 
kteří nejsou sužováni napjatými konkurenčními podmínkami? (dodavatelé si mohou vzájemně jen obtížně 
konkurovat, není jich mnoho, možnosti dodavatelů jsou malé)

4 4

3
skládá se prodávající obor z velkého počtu malých prodejců? (kupující jsou dobře informováni a mohou si 
vybírat, prodejci se mohou obtížně srovnávat)

-2 -2

4 nemusí-li dodavatelé čelit substitutům, je jejich síla větší? 1 1

5 není-li odvětví důležitým zákazníkem dodavatelů (dodávají více odvětvím), je jejich síla větší? -1 -1

6
skupina dodavatelů představuje výrazné nebezpečí perspektivní integrace do odvětví odběratelů (i špičkové 
pracovní síly)?

-4 -4

� 2
� HODNOCENÍ SWOT

A extrémně silní, dodavatelé diktují (maximum) (+) 30
B velmi silní (+) 15
C silní
D slabí, spíše slabí (-) 15
E extrémně slabí, kupující diktují (minimum) (-) 30

VÝROK:  smluvní síla dodavatelů je: "silná "

0

příležitost

C

CELKEM

HODNOCENÍ SÍLY DODAVATEL Ů

body

hrozba

 
 

Smluvní síla kupujících 

p.č. ukazatel ano (+) ne (-) body

1 je zákazníků malý počet a nakupují velká množství? (málo zákazníků, ale jsou velcí) -3 -3

2
nákup zákazníka představuje velké % z celkového odbytu prodávajícího oboru? (velký zákazník pak 
diktuje podmínky)

-1 -1

3
skládá se prodávající obor z velkého počtu malých prodejců? (kupující jsou dobře informováni a mohou 
si vybírat, prodejci se mohou obtížně srovnávat)

3 3

4
jsou jednotlivé nakupované produkty natolik standardizované, že zákazník může snadno přejít k jinému 
dodavateli prakticky bez změny nákladů? (ztráta zákazníka způsobená např. výhodnějšími platebními 
podmínkami konkurence)

1 1

5
nakupované produkty nepředstavují pro zákazníka důležitý vstup nebo významnou část výrobního 
procesu? (produkt není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce nebo služeb)

-5 -5

6
je pro zákazníky ekonomicky výhodnější nakupovat vstup od několika dodavatelů spíše než od 
jednoho? (více dodavatelů ve hře umožní nižší cenu, rozloží riziko)

-3 -3

7 dosahují kupující nízkého zisku a snaží se o snížení nákladů vstupů? 2 2

8 vytvářejí odběratelé reálnou hrozbu, že si začnou vyrábět vstup sami? -3 -3

9 jsou velkoobchody a maloobchody schopny významně ovlivňovat nákupní rozhodování? -5 -5

� -14
� HODNOCENÍ SWOT

A extrémně silní, oběratelé diktují (maximum) (+) 45
B velmi silní (+) 23
C silní
D slabí, spíše slabí (-) 23
E extrémně slabí, prodávající diktují (minimum) (-) 45

0

příležitost

VÝROK:  smluvní síla odběratelů je: "spíše silná " C

HODNOCENÍ SÍLY KUPUJÍCÍCH

CELKEM
body

hrozba
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

p.č. ukazatel ano (+) ne (-) body

1 stoupá počet konkurentů a vyrovnávají se jejich velikosti a schopnosti? -4 -4

2 poptávka po produktech stoupá pomalu? -3 -3

3 jsou konkurenti lákáni podmínkami oboru k tomu, aby použili snižování cen nebo jiných zbraní? 2 2

4
jsou výrobky a služby konkurentů tak podobné, že zákazníkovi může přijít levněji, když přejde od jednoho 
dodavatele k druhému?

2 2

5 přijde dráže odejít z tohoto podnikání, než zůstat a soutěžit? -5 -5

6 silné společnosti vně oboru získávají slabé firmy v oboru? 1 1

7 je agresivita konkurence bez pravidel? (ano);dodržuje konkurence určitá pravidla? (ne) -3 -3

8 je agresivita zaměřená na více dimenzí? (ano); je agresivita zaměřena na jednu dimenzi? (ne) 1 1

9
působí agresivita v celém spektru trhu (ve všech segmentech)? (ano); je agresivita zaměřená jen na určité 
segmenty? (ne)

2 2

10 dochází k rozšíření kapacit ve velkých přírůstcích nebo existuje značný nadbytek kapacit? (ano) -2 -2

� -9
� HODNOCENÍ SWOT

A extrémně silná (maximum) (+) 50
B velmi silná (+) 25
C silná
D slabá (-) 25
E extrémně slabá (minimum) (-) 50

HODNOCENÍ KONKUREN ČNÍ RIVALITY

CELKEM
body

hrozba

0

příležitost

VÝROK:  konkurenční rivalita se blíží hodnocení: "silná" C  

 

Hrozba substitučních výrobků 

p.č. ukazatel ano (+) ne (-) body
1 jsou konkrétní signály nebo informace o náhražkách na trhu? -4 -4
2 jsou reálná ohrožení dalšími náhražkami v budoucnosti? -2 -2
3 budou se náhražky zaměřovat na cenu? 1 1
4 budou se náhražky zaměřovat na parametry (užitek)? -3 -3
5 budou se náhražky zaměřovat na obojí (cena + užitek)? -3 -3
6 budou moci kupující snadno přejít k náhražkám? 1 1

� -10
� HODNOCENÍ SWOT

A extrémně silné (maximum) (+) 30
B velmi silné (+) 15
C silné
D slabé, mírné (-) 15
E extrémně slabé, je možné (minimum) (-) 30

0

příležitost

VÝROK:  ohrožení možnými náhradami je hodnoceno jako: "slabé" D

OHROŽENÍ MOŽNÝMI NÁHRADAMI

CELKEM
body

hrozba
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Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

p.č. ukazatel ano (+) ne (-) body

1 narůstají náklady při velkém rozsahu operací (hospodárnost rozsahu)? Výhody, které pramení z nákladů. 2 2

2
existují značné výhody nákladů získaných ze zkušeností z opakované produkce? Výhody pramenící ze 
zkušenosti získané při mnohonásobném opakování produkce výrobku nebo služby vstupující nemá.

3 3

3 zákazníci preferují obchodní značky a jsou loajální? Je obtížní získat zákazníky zavedených firem. 5 5
4 náklady na vstup do oboru vyžadují značné kapitálové nároky (provozní kapitál, investice(?) 5 5
5 je obtížný přístup k levnější práci a surovinám? -1 -1
6 je obtížný přístup k distribuční síti? 2 2
7 brání činnost a politika státu (legislativní, tarifní a netarifní přirážky, patenty apod.) vstupu? -4 -4

� 12
� HODNOCENÍ SWOT

A extrémně silná (maximum) (+) 35
B velmi silná (+) 17
C silná
D slabá (-) 17
E extrémně slabá (minimum) (-) 35

0

hrozba

VÝROK:  bariéry vstupu nových konkurentů jsou hodnoceny jako: "slabé" D

BARIÉRY VSTUPU

CELKEM
body

příležitost

 

 

ukazatel hodnocení vliv 

1.  síla dodavatelů silná C 

2.  síla kupujících silná C 

3.  konkurenční rivalita silná C 

4.  ohrožení možnými náhradami slabé D 

5.  ohrožení vstupem nových konkurentů slabé D 
je-li silných všech 5 sil, lze očekávat nízkou výnosnost oboru, bez ohledu na konkrétní produkty. 
Naopak slabé síly dovolují vysoké ceny a nadprůměrnou oborovou výnosnost. 

 


