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Abstrakt 

Bakalářská práce pomocí analýzy vyhodnocuje finanční situaci a výkonnost podniku 

Metal Working CZ, s.r.o. v letech 2011- 2016. V teoretické části jsou objasněny zdroje 

informací pro finanční analýzu, metody, které byly použity a cíle finanční analýzy. 

Praktická část popisuje základní informace o podniku a dále prakticky aplikuje metody 

finanční analýzy. Jsou zde použity výpočty ukazatelů a následná interpretace jejich 

výsledků. Na základě zjištění těchto výsledků byly navrženy řešení, které by mohly 

napomoci ke zlepšení finanční situace podniku. 

Klíčová slova 

Finanční analýza, absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, analýza soustav ukazatelů, 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the analysis of the financial situation and the performance 

of the company Metal Working CZ, s.r.o. over the years 2011 - 2016. The theoretical part 

focuses on the information sources for the financial analysis, for the methods that have 

been used and for the objectives of financial analysis. The practical part describes basic 

information about the company and fourthermore applies the methods of the financial 

analysis. The financial indicators are calculated and in detail discussed. Based on these 

results, new solutions were proposed in order to improve the financial situation of the 

company. 

Key words 

Financial analysis, absolute rations, differential rations, analysis of indicator systems, 

balance sheet, profit and loss statement 
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ÚVOD 

V současné době dochází mnohem častěji k neustálým výkyvům hospodářského 

prostředí, proto je důležitým předpokladem úspěšného a konkurenceschopného podniku, 

aby dokázal rychle a správně reagovat na tyto změny. Pro správné fungování je 

nejen zapotřebí kvalitní analýzy, ale také celá řada výkonných zaměstnanců, kteří analýzy 

provedou a zhodnotí jejich výsledky tak, aby manažeři a management dokázal na tyto 

výsledky reagovat a zlepšit tím finanční situaci. 

Mezi základní principy úspěšnosti podniku patří maximalizace tržní hodnoty a snaha 

setrvat co nejdéle v pozici, kdy výstupy mají vyšší hodnotu než vstupy. Aby se podnik 

udržel na vrcholu, je zapotřebí mít kvalitní management, který se o to postará. Hlavním 

aspektem tohoto fungování je kapitál. Kapitál nám rozhoduje o veškerém dění v podniku. 

Jeho pomocí můžeme investovat, inovovat nebo lépe motivovat své pracovníky, kteří 

budou svou práci vykonávat rychleji, kvalitněji a tím nám pomohou vyprodukovat více 

kapitálu, než bylo do podniku vloženo. 

Aby mohly být výše uvedené změny sledovány, je zapotřebí vést účetnictví, ze kterého 

je možné následně pomocí analýzy vyhodnotit finanční situaci podniku. Tento náhled do 

finanční minulosti je atraktivní především pro nové investory. Správně vedené účetnictví 

nám poskytne náhled i do budoucnosti, potřebné pro lepší fungování podniku. Díky 

rozvaze a účetním výkazům jsme schopni vypracovat finanční strukturu podniku, pomocí 

které můžeme zvýšit výkonnost podniku a také předejít situacím, které by vedly podnik 

do záhuby. 

Finanční analýza nabízí širokou škálu ukazatelů, jež nám vyhodnotí jak celkovou 

výkonnost podniku, tak schopnost vytvořit co nejvyšší zisk. Tyto ukazatele se staly velice 

populárními pro vlastníky všech velkých i malých podniků, jelikož dokáží díky nim 

předejít možným bankrotům, nedostatkům na trhu či rostoucí konkurenci.  
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CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit situaci společnosti Metal working CZ, s.r.o. pomocí 

vybraných metod finanční analýzy. Dále budou výsledky interpretovány a porovnány 

s doporučenými hodnotami, oborovými průměry a nejbližší konkurencí. Na základě 

závěrů provedených analýz budou navržena možná opatření pro zlepšení situace podniku. 

Všechny teoretická východiska jsou čerpány z odborné literatury. Jejich podrobný popis 

poslouží k vysvětlení jednotlivých částí a umožní tak lepší orientaci při aplikování 

v praxi.  

V analytické části se teoretická východiska přizpůsobí na vybraný podnik.  Podkladem 

pro výpočet ukazatelů z teoretické části bude rozvaha a výkaz zisku a ztrát v letech 

2011 - 2016. Dále je sledován vývoj jednotlivých ukazatelů v čase a nakonec dojde 

k porovnání výsledků s doporučenými hodnotami. 

V poslední části budou navrhnuty postupy a řešení vycházející z výsledků v analytické 

části. Dále budeme hledat řešení na zlepšení celkové situace, které zvýší výkonnost 

vybraného podniku. Zdokonalení se navrhne v těch oblastech, ve kterých výsledky 

vybočovaly z doporučených hodnot. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem teoretické části je definovat a vysvětlit metody finanční analýzy a  ekonomické 

přidané hodnoty. Teoretická východiska jsou popsány na základě studií odborné literatury 

a dále budou použity na konkrétním podniku v analytické části. 

1.1. Finanční analýza 

Účelem finanční analýzy je komplexní zhodnocení situace podniku na finanční bázi. Díky 

ní lze odhalit, nakolik je podnik ziskový, zdali efektivně využívá všech svých aktiv, 

ale také jestli má vyhovující kapitálovou strukturu, dostatečnou schopnost splácet včas 

své závazky a další různé skutečnosti, které mohou napomáhat manažerům snadněji 

a efektivněji získat peněžní prostředky, stanovit optimální strukturu všech financí 

podniku, správně hospodařit s volnými finančními prostředky firmy a to především při 

rozvoji, poskytování obchodních úvěrů a při rozdělování zisku firmy [1].  

Finanční analýza je hlavním bodem finančního řízení, neboť nám dává informace o tom, 

jak podnik v minulých letech hospodařil, zdali se mu povedlo plnit všechny své cíle a kdy 

se naopak setkal s problémy. Pomocí všech údajů o finanční situaci můžeme podniku 

zajistit lepší budoucnost a dále se tak vyvarovat chybám z minulých let či předejít novým, 

neočekáváným situacím. Finanční analýzu využívají při svém rozhodování 

nejenom manažeři, ale také samotní investoři, státní a zahraniční instituce, obchodní 

partneři, auditoři, burzovní makléři a v neposlední řadě i zaměstnanci či konkurence 

firmy, která využívá finanční analýzu pro svůj prospěch, aby lépe konkurovala na trhu 

firem [1]. 

Cíle finanční analýzy: 

 posouzení současného vývoje firmy a poskytnutí informací pro rozhodnutí do 

budoucna 

 rozbor možných variant dalšího vývoje a snaha vybrat tu nejvýhodnější 

 komparace výsledků různých firem (zpravidla v jednom oboru) 

 zpracování informací pro hodnocení firmy ze strany vnějších partnerů, věřitelů 

nebo vlastníků        [2] 
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1.2. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita finanční analýzy závisí především na použitých vstupních informacích. Mezi 

nejdůležitější data, z kterých se čerpá, aby byla finanční analýza co nejlépe a nejkvalitněji 

provedena, patří účetní výkazy firmy [3]. 

Účetní výkazy 

Účetní výkazy lze rozdělit do dvou částí: účetní výkazy finanční a účetní výkazy 

vnitropodnikové. Účetní výkazy finanční jsou externí výkazy, jelikož poskytují 

informace především externím uživatelům a to ohledně stavu a struktuře majetku. Dávají 

přehled o užití a tvorbě hospodářských výsledků či informace o peněžních tocích. Jedná 

se o veřejně dostupnou informaci, kterou je firma povinna zveřejnit minimálně dvakrát 

do roka. Rozdíl nalezneme u vnitropodnikových účetních výkazů, které nemají právně 

závaznou úpravu a vychází z vnitřních potřeb firmy jednotlivě. Využití 

vnitropodnikových informací vede ke zlepšení a upřesnění výsledků finanční analýzy, 

protože se jedná o výkazy, které se sestavují častěji a proto umožnují vytvoření 

podrobnějších časových řad. To je pro finanční analýzu velmi důležité. Pro úspěšné 

zpracování finanční analýzy je za potřebí následujících účetních výkazů [3]. 

Rozvaha  

Rozvaha obsahuje seznam veškerých aktiv a pasiv podniku. Rozvaha také poskytuje 

údaje o vlastním kapitálu společnosti k určitému datu, zpravidla ke konci měsíce 

nebo roku. Mezi aktivy a pasivy musí vždy platit bilanční rovnice, proto když dojde ke 

změně velikosti aktiv, musí se změnit hodnota pasiv nebo vlastního kapitálu. Aktiva se 

zpravidla v rozvaze řadí dle likvidity. Nejdříve krátkodobá aktiva, u kterých se 

předpokládá, že budou změněna na hotovost, spotřebována nebo prodána do jednoho roku 

a dále na aktiva, která nejsou klasifikována jako krátkodobá díky své povaze. Pasiva se 

dělí na dlouhodobá, krátkodobá a vlastní kapitál. Rozvaha dává přehled o tom, co podnik 

vlastní, dluží nebo co je kapitál akcionářů [4]. 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát udává přehled o výnosech a nákladech podniku za sledované období. 

Je sestaven logicky, aby bylo možné vysledovat vliv jednotlivých činností na zisk 

společnosti. Výkaz zisku a ztrát začíná vždy tržbami, od kterých se postupně odečítají 

položky, jako jsou různé provozní náklady, úrokové náklady, daně a jednorázové 
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nebo nepravidelné náklady, až se dojde k čistému zisku. Zatímco rozvaha udává přehled 

o finančním zdraví společnosti, výkaz zisku a ztrát poukazuje na její ziskovost [4]. 

1.3. Metody finanční analýzy 

V průběhu historického vývoje se rozvíjely a standardizovaly všechny různé 

matematické, statistické a ekonomické vědy, které vedly ke vzniku celé řady metod, 

s jejichž pomocí lze vyhodnotit finanční situaci firmy. Mezi základní metody využívané 

ve finanční analýze patří především analýza soustav ukazatelů či souhrnné ukazatele 

hospodaření a ostatní ukazatele jim podobné.  

Analýza stavových veličin neboli absolutních ukazatelů 

V takovém případě se jedná o majetkovou a finanční strukturu. Mezi hlavní nástroje patří 

analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor všech jednotlivých dílčích 

položek rozvahy (vertikální analýza).  

Analýza tokových ukazatelů 

Jedná o analýzu nákladů, výnosů, cash flow nebo zisku. Také je zde vhodné využít 

horizontální a vertikální analýzu.  

Analýza rozdílových ukazatelů 

Největší zřetel se zde klade na čistý pracovní kapitál 

Analýza poměrových ukazatelů 

Převládá analýza ukazatele likvidity, aktivity, rentability, produktivity, zadluženosti, 

ukazatele kapitálového trhu a mnoho dalších ukazatelů [1]. 

 

1.3.1. Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Absolutní ukazatele využíváme zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu 

rozboru komponent. Jsou to takové účetní výkazy, které tvoří největší část vstupních 

informací. Pokud vyjadřují určitý stav, jedná se o veličiny stavové (obsah tvoří rozvaha) 

a v případě, že poskytují informace o údajích za daný časový interval, jedná se o veličiny 

tokové (obsah tvoří výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow). Každá finanční analýza jako 

první zpracovává vertikální a horizontální rozbor údajů [5]. 
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Horizontální analýza 

Význam horizontální analýzy spočívá v tom, že vyhodnocuje, jak se v průběhu minulých 

let měnily jednotlivé položky v účetních výkazech. Jedná se o rozdíl základního 

a běžného období, a zjištění, kolik změna činila v procentech. Název horizontální z toho 

důvodu, jelikož jsou jednotlivé údaje porovnány v řádcích [6]. 

 

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝐵ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 𝑥 100 

         [7] 

Absolutní ukazatel= Ukazatel t- ukazatel t-1 

% změna= (Absolutní změna x 100)/ Ukazatel t-1  

      [1] 

Vertikální analýza 

Často nazýván i procentní rozbor. Vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako 

procentní podíl k jedné zvolené základně, přičemž základna vždy tvoří 100 % celku. Při 

rozboru rozvahy obvykle používáme jako základnu výše aktiv (pasiv). Při rozboru výkazu 

zisku a ztrát tvoří základnu velikost celkových nákladů nebo výnosů [1]. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣 % =
𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑆𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘
 𝑥 100 

      [8] 

Kromě vertikální a horizontální analýzy se v absolutních ukazatelích vyskytují také 

rozdíloví ukazatelé [5]. 

 

1.3.2. Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze podniku s orientací na jeho likviditu. Mezi 

nejvýznamnější ukazatel řadíme ČPK- čistý pracovní kapitál, neboli provozní kapitál [1].                
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Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Provozní kapitál. Ten je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji. Klade velký vliv na platební schopnost firmy. Aby byl podnik likvidní, 

musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji, jinak řečeno, 

musí mít dostatek volného kapitálu. Čistý pracovní kapitál představuje právě tu část 

oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. Rozčlenění čistého 

pracovního kapitálu je zobrazeno níže [9]. 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

[7] 

        

Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle[1]) 

 

Čisté pohotové prostředky 

Vyjadřují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotové peněžní 

prostředky zahrnují i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, 

neboť jsou nedílnou součástí podmínek fungujícího kapitálového trhu. Mohou být také 

přeměnitelné na peníze [9]. 
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1.3.3. Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Poměrové ukazatele se ve finanční analýze řadí mezi nejoblíbenější, jelikož umožnují 

rychle získat představu o tom, jak na tom firma po finanční stránce je. Základní podstata 

poměrových ukazatelů spočívá v průměrování položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 

případně i cash flow [1]. 

Díky těmto skutečnostem lze zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se 

osvědčilo používání jen pár základních ukazatelů, které jsou roztříděné do několika 

skupin podle hospodaření a finanční situace firmy. Mezi tyto skupiny řadíme ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity, aktivity a ukazatele kapitálového trhu. U každého 

ukazatele se uvádí doporučené hodnoty. Každý podnik je svým způsobem jedinečný, 

proto je zapotřebí zohlednit situaci podniku a doporučené hodnoty mu přizpůsobit [1]. 

 

Ukazatele zadluženosti  

Ukazatel zadluženosti slouží jak indikátor velikosti rizika, kterou firma nese při poměru 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší zadluženost trvá, tím vyšší existuje riziko 

likvidace, protože firma je nucena splácet své závazky bez ohledu na to, jak se ji 

momentálně po finanční stránce daří [1]. 

Určitá výše zadlužení je pro firmu výhodná z toho důvodu, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní. Je to dáno i proto, jelikož úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku 

a úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daň (vzniká daňový efekt 

nebo daňový štít). Cena kapitálu je ovlivněna stupněm rizika, které poskytuje investor. 

Čím vyšší je riziko pro investora, tím větší kapitál požaduje [1]. 

Ukazatel zadluženosti informuje také o tom, nakolik má podnik schopný management při 

získávání dodatečných zdrojů pro financování podniku. Obvykle se doporučuje poměr 

cizího a vlastního kapitálu 1:1, ale základní bezpečnou mírou je 40% cizí kapitál a 60% 

vlastní kapitál [5].  

Náklady spojené se získáním kapitálu jsou závislé i na době jeho splatnosti. Čím delší je 

doba splatnosti příslušného druhu kapitálu, tím vyšší cenu za něj musí uživatel zaplatit. 

Z hlediska riskantnosti pro uživatele platí, že vlastní kapitál je nejméně riskantním 

kapitálem a zároveň nejbezpečnějším zdrojem financování, jelikož nevyžaduje 
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pravidelné splácení ani stálé úrokové platby a to bez ohledu na dosažený zisk. Nicméně, 

uživatel za to zaplatí nejvyšší cenu [1]. 

Celková zadluženost 

Vyjadřuje, že čím vyšší bude hodnota ukazatele, tím vyšší bude riziko věřitelů. Věřitelé 

proto upřednostňují nízkou hodnotu výsledku daného ukazatele. Je potřeba posuzovat 

celkovou zadluženost v souvislosti s celkovou výnosností firmy a strukturou cizího 

kapitálu [3]. Doporučená hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30-60 % [1]. 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

      [1] 

Míra zadluženosti 

Udává do poměru cizí zdroje a vlastní kapitál. Tento ukazatel využíváme v případě zájmu 

o úvěr v bance. Pro takové posouzení hraje důležitou roli časový vývoj, a zda se podíl 

cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Krátkodobé zdroje značí vyšší riziko, protože je firma 

musí brzo splatit. Dlouhodobé zdroje nejsou natolik rizikové, avšak je nutno za ně zaplatit 

vyšší cenou [1]. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

[1] 

Úrokové krytí 

Značí vyšší zadluženost díky neschopnosti firmy splácet úroky. Při nerovnoměrném 

vývoji zisku musíme sledovat jeho vývoj v čase. Je-li ukazatel roven 1, znamená to, že 

firma vytvořila zisk, který je dostačující na splacení úroku věřitelům, ale už nezbyly 

peníze na placení daní státu nebo na rozdělení čistého zisku vlastníkům. Z toho jasně 

vyplývá, že hodnota není pro danou firmu dostačující. Doporučená hodnota je vyšší než 

5 [1]. 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

      [10] 
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Koeficient samofinancování 

Udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Je považován za jeden 

z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro hodnocení celkové finanční 

situace podniku [4]. 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

       [4] 

 

Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí schopnost firmy přeměnit svůj majetek na peníze a těmi platit své 

závazky. Jinak řečeno, jedná se o možnost firmy zajistit finanční prostředky na úhradu 

krátkodobých závazků. Orientace na zisk bez sledování a udržování potřebné likvidity je 

nejen nebezpečná, ale v některých případech dokonce přivádí podniky do existenčních 

potíží [3]. 

Ukazatel dává do poměru to, čím je možno zaplatit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Základní ukazatele pracují s oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. 

Mezi krátkodobé cizí zdroje řadíme krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry 

a finanční výpomoci [1]. 

Běžná likvidita 

Ukazatel vyjadřuje poměr objemu oběžných aktiv jako objem potencionálních peněžních 

prostředků s objemem závazků, jenž budou splatné v brzké budoucnosti. Doporučená 

hodnota ukazatele se pohybuje od 1,5 do 2,5. Podstatné je srovnávat danou hodnotu 

s takovými podniky, které působí ve stejné nebo obdobné činnosti. Lépe se vývoj 

ukazatele sleduje v čase [11]. 

 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

      [1] 
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Pohotová likvidita 

Výše ukazatele závisí na činnosti vybraného podniku. Sledování hodnot v čase má 

v tomto případě určitý význam. Pří růstu by mělo dojít ke zlepšení finanční a platební 

situace. Klesání způsobí opak [11]. 

Ukazatel by měl nabývat hodnost od 1,0 do 1,5. Při poměru menším než 1 bude muset 

podnik spoléhat na případný prodej zásob [1]. 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

       [11] 

Okamžitá likvidita 

Nejlikvidnější část oběžných aktiv je tvořena pohotovými platebními prostředky. Řadíme 

sem peníze na účtech, šeky a peníze v hotovosti. Charakteristickým rysem pro okamžitou 

likviditu je nestabilní povaha, z toho důvodu může také sloužit k dotvoření celkové 

likvidity ve vybraném podniku [11]. 

V běžných tržních ekonomikách je tento ukazatel hodnocen kladně, dosahuje-li hodnoty 

kolem 0,2. Znamená to, že v daném okamžiku má firma k dispozici alespoň 20% 

finančních prostředků na úhradu krátkodobých závazků. Pohybuje-li se hodnota ukazatele 

kolem 0, hrozí nebezpečí ztráty platební schopnosti. Doporučená hodnota se pohybuje 

mezi 0,2 až 0,5 [3]. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

       [11] 

Nedostatek finančních prostředků lze vyřešit zvýšením příjmů nebo snížením výdajů. 

Peněžní prostředky lze získat několika způsoby: rychlejším inkasem pohledávek, prodej 

za hotové, půjčka peněz v bance, prodej nepotřebného majetku nebo zvýšení základního 

kapitálu [1]. 
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability řadíme mezi základní ukazatele finanční analýzy, které se zabývají 

efektivní činností firmy. Pomocí zisku zjišťujeme, jak velké náklady firma na své 

produkty spotřebovala a současně analyzujeme i výnosy, které se při určování zisku o 

náklady snižují. Výnos získaný z realizace produkce je výrazem akceptování jak produktu 

samotného, tak i jeho ceny a důležitosti pro spotřebitele [3]. 

Rentabilita aktiv (ROA)  

Jedná se o poměr zisku s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Hrubou produkční sílu aktiv před 

odečtením daní a nákladových úroků vypočítáme tak, že do čitatele dosadíme EBIT (zisk 

před odečtením daní a úroků). Díky tomuto způsobu výpočtu můžeme porovnat podniky 

s rozdílnými daňovými podmínkami a různým dluhovým podílem ve finančních zdrojích 

[7].  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

        [5] 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Vyjadřuje zisk vázaný k tržbám. Zisk v čitateli zlomků může mít podobu zisku před 

zdaněním, zisku po zdanění nebo EBIT. Poté ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je 

podstatným ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti v podnikání. Zisk se vztahuje k tržbám 

jako k nejdůležitější položce výnosů u nefinančních společností. Hodnota ziskové marže 

by se měla porovnávat s hodnotami podobných podniků [1]. 

Pro srovnání ziskové marže se doporučuje použít EBIT, aby hodnocení nebylo ovlivněno 

odlišnou kapitálovou strukturou. U podniků z různých zemí by se měl brát ohled na 

i odlišnou míru zdanění. Místo tržeb se také používají výnosy. Ukazatel pak měří, kolik 

čistého zisku připadá na 1 korunu celkových výnosů podniku [1]. 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

       [5] 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Udává do poměru čistý zisk a vlastní jmění podniku. Tím vyjadřuje výnosnost neboli 

návratnost vlastního kapitálu. Vlastníci podle této míry zjišťují, zda byl jejich kapitál 

dostatečně výnosný a jestli se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika [7]. 

Na velikosti ukazatele je závislé především rozhodnutí investora. Je podstatné, aby 

ukazatel vykazoval vyšší hodnoty než úroky, které by investor obdržel u jiné formy 

investice. Pokud je hodnota ukazatele dlouhodobé nízká, investor bude svůj kapitál 

směřovat jinam, kde obdrží větší výnos a podnik by následně mohl být odsouzen k zániku 

[7]. 

𝑅𝑂𝐸 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

        [10] 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost podniku využívat své investice a poukazují na 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v určitých druzích aktiv a pasiv. Jestliže má podnik 

příliš mnoho aktiv, vznikají tak podniku velké náklady. V opačném případě přichází 

o tržby, které by mohl získat [4]. 

Obrat zásob a doba obratu zásob 

Měří rychlost obratu zásob neboli poměr tržeb a průměrného stavu zásob. Doba obratu 

zásob je odvozeným ukazatelem (365 dní k obratovosti zásob). Udává, jak dlouho jsou 

oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu 

zásob, tím lepší je situace. V současné době má zásobovací technika tendenci klonit se 

k systému just-in-time. Jedná se o systém, který je vhodný zejména v souvislosti se 

zakázkovou výrobou [4]. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

[10] 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

       [10] 

Obrat aktiv 

Měří celkové využití aktiv. Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. 

Hodnota ukazatele by měla být minimálně rovna 1. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím je to pro podnik výhodnější, proto by se měl snažit dosahovat co nejvyšších 

hodnot. Podnik se také snaží o co nejnižší hodnotu vázanosti aktiv [10]. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

        [10] 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tvoří podstatnou složku celkových aktiv. Daný ukazatel měří, do jaké míry jde zvyšovat 

objem tržeb bez dalšího rozšiřování kapacity měřené dlouhodobým majetkem. Je 

důležité, aby ukazatel v čase klesal, protože jedině tehdy roste účinnost, neboli podnik na 

stejném zařízení vyrobí větší objem tržeb [5]. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

        [5] 

Doba splatnosti pohledávek 

Tento ukazatel nám určuje, kolik dní je inkaso peněz získané z tržeb drženo 

v pohledávkách a jak dlouho musí podnik čekat na zaplacení již prodaného zboží. 

Hodnota ukazatele by se měla srovnávat s platebními podmínkami podniku, které jsou 

smluveny s odběratelem. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím častěji neplatí partneři včas 

své závazky [7]. 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑎𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

        [5] 

 



24 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Vyjadřuje, jak rychle dokáže podnik splatit své závazky. Aby se udržela finanční 

rovnováha, je důležité udržovat dobu obratu závazků vyšší než dobu obratu pohledávek. 

Hodnota ukazatele je zajímavá a důležitá pro věřitele, jelikož z něj získá představu o tom, 

jak podnik dodržuje obchodně- úvěrovou politiku [4]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

        [5] 

 

1.4. Analýza soustav ukazatelů 

Výsledky všech těchto ukazatelů nám poskytnou celkové zhodnocení finanční situace 

podniku. Nazýváme je také souhrnné ukazatele a dělíme je do dvou skupin- bonitní 

a bankrotní modely. Bonitní modely popisují finanční zdraví podniku, bankrotní 

informují o tom, zda nehrozí podniku bankrot. Smyslem těchto modelů je především 

výběr významných dílčích ukazatelů a snaha přidělit jim velikost jejich významu [1]. 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku. Jejich cílem je 

stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné firmy. Proto je zřejmé, že musí být 

srovnatelný s jinými podniky. Jedná se o komparaci dvou podniků v rámci jednoho oboru 

podnikání. Mezi bonitní modely řadíme Kralickův rychlý test, Tamariho model nebo 

Index bonity [4]. 

Bankrotní modely mají informovat o tom, zda je firma v brzké budoucnosti ohrožena 

bankrotem. Tato informace vychází z faktu, že každý podnik, který je ohrožen bankrotem 

vykazuje před touto situací určité symptomy, které jsou pro daný stav typické. Mezi 

nejčastější signály patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu 

a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. K bankrotním modelům řadíme Altmanovu 

analýzu, Taflerův bankrotní model a Index IN [4]. 

1.4.1. Altmanova analýza 

Altmanova analýza je jednou z možností, jak vyhodnotit situaci firmy pomocí jediného 

čísla. Altmanův Z faktor zahrnuje všechny důležité složky finanční analýzy- rentabilitu, 

zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu. Jednotlivým parametrům je vždy přiřazena 
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autorem váha, podle jeho významnosti pro finanční zdraví podniku. Altmanova analýza 

sice představuje rychlý přehled o finanční situaci podniku, je ale nezbytné ji nadále 

doplňovat hlubší analýzou jednotlivých zjištěních problémových oblastí [5]. 

Altmanova Z faktor přináší určitá úskalí z hlediska naplenění jednotlivých ukazatelů a to 

kvůli podmínkám v České republice, protože původně byla analýza rozvinuta pro 

kapitálový trh. Často se setkáváme s určitými pokusy, jak jej upravit pro nynější 

nestandartní prostředí. Pokusem na úpravu Altmanovy analýzy se v České republice 

objevil index IN [5]. 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,998𝑋5 

        [4] 

kde: 

𝑋1 = čistý pracovní kapitál/ celková aktiva 

𝑋2 = nerozdělený zisk/ celková aktiva 

𝑋3 = nerozdělený zisk před zdaněním a úroky/ celková aktiva 

𝑋4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota celkových dluhů 

𝑋5 = celkový obrat/ celková aktiva 

[7] 

Tabulka 1: Interpretace výsledků Altmanovy analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

Z < 1,2 Podnik spěje k bankrotu 

1,2 < Z < 2,9 Pásmo „šedá zóna“ 

Z > 2,9 Pásmo prosperity 

 

1.4.2. Index IN05 

Indexy IN vychází z důležitých bankrotních indikátorů, ale Index IN05 byl sestaven 

s ohledem na české podmínky a proto akceptuje i hledisko vlastníka. 

𝐼𝑛05 = 0,13𝑋1 + 0,04𝑋2 + 3,97𝑋3 + 0,21𝑋4 + 0,09𝑋5 

kde:  

X1 = aktiva/ cizí zdroje 

X2 = EBIT/ nákladové úroky 

X3 = EBIT/ aktiva 
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X4 = výnosy/ aktiva 

𝑋5 = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky 

 
Tabulka 2: Interpretace výsledků Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 

IN05 < 0,9 Podnik spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 Pásmo "šedá zóna" 

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 

 

 

Problém u výpočtu nastává tehdy, je-li firma velmi málo zadlužená nebo nezadlužená 

vůbec a ukazatel nákladového krytí tak vykazuje velké číslo. V takovém případě se 

doporučuje při výpočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele EBIT/ úrokové krytí na hodnotu 

9 [12]. 
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující části je věnována pozornost krátké charakteristice firmy a dále se provádí 

výpočet zmiňovaných ukazatelů pro zjištění finanční situace podniku. 

2.1. Charakteristika podniku 

Název: METAL WORKING CZ, s.r.o. 

Sídlo: Kobylí 180, 691 10 Kobylí 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 26916207 

Předmět podnikání: výroba strojů na výrobu plastů a pryže 

Datum vzniku: 21. 1. 2004 

 

Obrázek 2: Logo Metal Working CZ, s.r.o. 

(Zdroj: [13]) 

 

Metal working CZ s.r.o. působí v oblasti výroby strojů více než 22 let. Již od počátku 

bylo cílem vyrábět špičkové a profesionální stroje i pro nejnáročnější tuzemské 

a zahraniční zákazníky.  

Díky letitým zkušenostem a využívání nejmodernějších technologií je společnost 

METAL WORKING CZ, s.r.o. v současné době jeden z největších výrobců strojů pro 

svařování plastů. Jejich služeb využívají firmy z celého světa. Aby mohli zákazníkům 

nabídnout co nejširší spektrum služeb, začali v roce 2015 s výrobou plastových desek. 

Dnes jsou jedním z předních výrobců PP-C a PE-HD desek v České republice. Jejich 

přístup je vždy individuální s cílem maximální spokojenosti zákazníka [14]. 
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2.1.1. Předmět podnikání 

 Obráběčství a kovoobráběčství  

 Zámečnictví a nástrojářství 

 Specializovaný maloobchod 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 

2.1.2. Organizační struktura podniku 

Jednatel: Martin Bušek 

Provozní ředitelka: Milena Pinterová 

Výrobní ředitel: Karel Kopřiva 

Vedoucí výroby: Květoslav Varmuža 

Servis svářeček plastů: Pavel Janošek 

Obchodní zástupci: Dominika Baránková a Dagmar Nejezchlebová 

 

 

 

Obrázek 3 : Organizační struktura 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [15]) 
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2.1.3. Historie podniku 

Společnost Metal Working CZ, s.r.o. byla založena v r. 2004 jediným společníkem. Od 

svého vzniku působí v pronajatých prostorech v Kobylí. Již od počátku byl výrobní 

program zaměřený především na výrobu a vývoj strojů na zpracování plastů. Z počátku 

byly manuální, postupem času se začaly vyrábět řízené CNC. Dalšími produkty jsou 

válečkové vozíky. Ty se již 14 let vyrábí a dodávají přímo pro konkrétního zákazníka do 

Holandska. V době finanční krize začala mít firma zásadní finanční problémy, kdy vlivem 

poklesu odběru výrobků nebyla schopná včas splácet své závazky nejen svým dodavatelů, 

ale i vůči státní správě. Neplatily se odvody sociálního a zdravotního pojištění, včas 

nebyla odváděna daň z přidané hodnoty, což přinášelo sankce ve formě penále. Majitel 

se i přes všechny problémy snažil udržet všechny pracovní místa i za cenu snižování 

mezd. Bohužel finanční situace byla velmi špatná. Penále z dluhů vůči státním institucím 

narůstalo a dodavatelé byly ochotni dodávat materiál jen proti hotovostním platbám.  

Za této situace na podzim roku 2011 původní majitel firmu prodal. Nový majitel vlastnil 

již jinou firmu podnikající v oboru zpracování plastů a měl dostatečný kapitál pro 

záchranu firmy. 

Během dvou let se ze skomírající firmy stala firma prosperující a generující zisk. 

Investovalo se do nového technologického vybavení, zásadním způsobem se inovovaly 

svářečky plastu. Vyráběné stroje byly více přizpůsobovány konkrétním potřebám 

jednotlivým zákazníků. Kvalitním zpracováním výrobků a individuálním přístupem 

k zákazníkovi firma získává stále nové odběratele nejen v rámci České republiky, 

ale i v zahraničí. Stroje na zpracování plastů se dodávají například do Švédska, Španělska, 

Izraele, Belgie, na Ukrajinu, do Mexika a nově také do Vietnamu. V současné době se 

jedná o navázání spolupráce s čínskými odběrateli. 

Kromě rozvoje výroby a prodeje svářeček plastů se v roce 2014 pořídila kalandrovací 

linka na výrobu plastových desek. Dnes je firma jedním z předních výrobců PP-C 

a  PE- HD desek v České republice a tržby z této produkce už činí polovinu veškerých 

příjmů firmy. 
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2.2. Analýza absolutních ukazatelů 

V následujícím oddíle bude provedena analýza absolutních ukazatelů. 

2.2.1. Horizontální analýza 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Horizontální analýza aktiv (relativní změna v %) 

  2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Aktiva celkem -6,45 74,94 24,44 0,74 35,85 

Dlouhodobý majetek -66,47 316,81 283,86 37,17 -17,06 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -66,47 316,81 283,86 37,17 -17,06 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí -58,76 316,81 283,86 37,17 -17,06 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -1,55 73,60 -6,89 -2,70 62,81 

Zásoby 60,30 -16,30 141,88 7,82 13,64 

Materiál 28,48 36,21 802,17 3,09 -18,78 

Nedokončená výroba a polotovary 67,19 -25,03 -57,65 38,32 169,22 

Dlouhodobé pohledávky -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky -36,05 152,46 -79,06 50,24 74,17 

Pohledávky z obchodních vztahů -40,49 92,48 -86,18 182,72 59,19 

Stát- daňové pohledávky 2671,43 -100,00 0,00 -68,38 -100,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 101650,00 -100,00 0,00 4061,11 

Krátkodobý finanční majetek 445,56 150,92 116,72 -54,38 0,00 

Peníze 34,44 38,84 145,83 84,75 293,19 

Účty v bankách 0,00 187,57 112,12 -79,84 732,31 

Časové rozlišení  -49,79 -87,29 13793,33 -14,54 -36,22 

Náklady příštích období  -49,79 -87,29 13793,33 -14,54 -36,22 

 

Z tabulky je možné vypozorovat, že celková aktiva mají rostoucí průběh. Větší nárůst 

aktiv lze vidět v roce 2013, kdy došlo k navýšení až o necelých 75 %. Důvodem navýšení 

byl zvyšující se obrat podniku, k čemuž bylo zapotřebí vyšší stav materiálu na skladě 

a rozpracovanost výrobků. S tím souvisí i navýšení pohledávek, které se v roce 2013 

zvedly na 6 978 tis. Kč z původních 2 764 tis. Kč. S rostoucími pohledávkami se zvýšilo 

i procento nezaplacených faktur ke konci roku. Aby došlo ke zvýšení produkce, bylo 

potřeba nakoupit nové stroje a investovat do majetku. K výkyvům v pohledávkách došlo 

ještě mezi rokem 2013 a 2014, kdy byla celková situace pohledávek ovlivněna 
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vyfakturováním a dodáním stroje na zpracování plastů v hodnotě 4 milionů korun. Stroj 

byl dodán v prosinci 2013 a vyfakturován v lednu 2014. 

Suma aktiv se pomalým tempem zvyšovala i v následujících dvou letech. Další větší 

nárůst byl zpozorován až v roce 2016 a to z díky navýšení aktiv o 4 979 tis. Kč kvůli 

rozpracované výrobě v hodnotě 2,9 milionu korun a nárůstu pohledávek za 1,7 milionu 

korun. 

Velké změny vykazuje i dlouhodobý majetek, kde se hodnoty navýšily až o 300 % v roce 

2013 a více jak o 280 % v roce 2014. Příčinou navýšení dlouhodobého majetku v roce 

2013 byl nákup strojového vybavení a nákup osobního automobilu pro zajištění 

provozních nákupů a poskytování servisu. V roce 2014 společnost nakoupila skladovací 

silo na uskladnění materiálu pro výrobu plastových desek. Dále byla pořízena 

kalandrovací linka na leasing, strojové vybavení a doplňky k provozu linky v hodnotě 

1,6 milionu korun. 

Oběžná aktiva narostla o 73,60 % v roce 2013, kdy došlo ke zvýšení množství materiálu, 

ale zároveň nastal pokles zásob o 16 % a u nedokončené výroby činil pokles 25 %. 

Oběžná aktiva se snižovala i v následujících dvou letech, ačkoli došlo ke zvýšení 

množství materiálu a to až o více jak 800 %. Zásoby se zvedly o 141,88 %. Hodnoty 

oběžných aktiv se zpět zvedly v roce 2016 o 848 tis. Kč.  

Další položka, která stojí za zmínku, jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Ačkoli v roce 

2012 tvořily nulovou položku, v roce 2013 můžeme zaznamenat radikální nárůst. 

Důvodem bylo to, že záloha na materiál byla zaplacená v prosinci 2013, nicméně materiál 

byl dodán a vyúčtován v lednu 2014. 

Zvýšení krátkodobého finančního majetku lze zpozorovat v roce 2013, kdy nárůst činil 

151 % a v roce 2014 dalších 116,72 %. Důvodem je navýšení účtů v bankách z 370 tis. 

Kč na 1 064 tis. Kč v roce 2013 a o dalších 1 193 tis. Kč v roce 2014. V roce 2016 

vykazuje krátkodobý finanční majetek nulovou položku, nicméně účty v bankách byly 

navýšeny o více jak 730 %. 

Náklady příštích období jsou nejvyšší v roce 2014, kdy jejich hodnota dosahuje částce 

2 084 tis. Kč. Naopak nejmenší jsou v roce 2013. 
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Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Horizontální analýza pasiv (relativní změna v %) 

  2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Pasiva celkem -6,45 74,94 24,44 0,74 35,85 

Vlastní kapitál -8,00 -283,60 32,30 23,82 60,61 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy -100,00 0,00 0,00 -49,64 0,00 

Ostatní kapitálové fondy -100,00 0,00 0,00 -49,64 0,00 

VH minulých let 359,08 -18,83 -198,26 54,15 52,74 

Nerozdělený zisk minulých let 0,00 0,00 0,00 54,15 52,74 

Neuhrazená ztráta minulých let 359,08 -18,83 -100,00 0,00 0,00 

VH běžného účetního období -124,07 754,87 -73,16 50,05 104,82 

Cizí zdroje -6,79 -2,65 21,24 -9,54 20,76 

Dlouhodobé závazky 16,56 15,46 3,29 -16,54 -44,96 

Závazky z obchodních vztahů 3,71 22,73 0,11 0,78 -75,31 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0,00 9,00 0,00 -78,75 -18,71 

Dohadné účty pasivní -79,75 -20,77 63,11 -17,86 186,96 

Jiné závazky 1818,18 6,16 10,71 23,79 16,61 

Krátkodobé závazky -14,09 -13,94 43,83 -2,66 45,81 

Závazky z obchodních vztahů -6,54 3,60 109,99 -7,14 -1,20 

Závazky k zaměstnancům -94,92 -58,33 -80,00 1500,00 75,00 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění -52,70 -78,33 14,17 28,97 20,86 

Stát- daňové závazky a dotace -90,38 4360,00 -72,20 -75,16 622,08 

Krátkodobé přijaté zálohy 58,45 -83,34 23,05 112,06 536,08 

Bankovní úvěry a výpomoci -13,89 0,00 0,00 -20,00 - 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 -100,00 - 

Krátkodobé bankovní úvěry -100,00 0,00 0,00 0,00 - 

 

Z tabulky je možno vidět, že velikost pasiv se navyšovala každým rokem stejně jako 

u aktiv. K největšímu navýšení došlo v roce 2013 a to o necelých 75 %. Nejmenší 

navýšení je zaznamenáno v roce 2015 s hodnotou 102 tis. Kč.  V roce 2012 činila velikost 

pasiv 6 333 tis. Kč, v roce 2016 už 18 868 tis. Kč. Velikost základního kapitálu se 

nezměnila, proto tabulka vykazuje nulový řádek.  

Vlastní kapitál vykazoval navýšení až od roku 2014 a to o 32 %. Důvodem bylo vložení 

vlastních peněz společníka do společnosti. V roce 2016 činila velikost vlastního kapitálu 

8 448 tis. Kč. U kapitálových fondů došlo k poklesu v roce 2012 a dále v roce 2015 

o necelých 50 %.  
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Velký zlom nastává během roku 2013 a 2014, kdy podnik v roce 2013 naposledy vykazuje 

ztrátu 1 949 tis. Kč. V roce 2014 tvoří nerozdělený zisk 1 915 tis. Kč. V roce 2016 vzrostlo 

navýšení zisku až o 52,74 %.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období nabývá kolísavých hodnot. V roce 2013 

vzrostl o 3 412 tis. Kč. O rok později vykazoval záporných hodnot a následně se každým 

rokem opět zvyšoval. Kolísá také velikost cizích zdrojů. Ty se v roce 2013 snížily 

o 214 tis. Kč. O rok později naopak vzrostly o 1 671 tis. Kč. Další pokles nastal až v roce 

2015 a to snížením o necelých 10 %.  

Kolísavých hodnot nabývají také závazky k zaměstnancům či krátkodobé přijaté zálohy. 

U závazků k zaměstnancům se jednalo o mzdy za prosinec, které se vyplácí až v lednu 

následujícího roku. Výši ovlivňuje počet zaměstnanců a velikost celkových mezd. Na 

velké zakázky si společnost bere zálohy předem. Pokud je záloha přijata i vyúčtována 

během roku, neovlivňuje konečné výkazy. Pokud je záloha přijata v jednom roce 

a výrobek je dodán a vyfakturován až v roce následujícím, tak zůstatek ovlivní pasiva. 

Z toho důvodu je procentuální porovnání pokaždé jiné. 

Rezervy daný podnik nevykazuje, proto nejsou uvedeny v tabulce. Bankovní úvěry 

dlouhodobé byly splaceny v roce 2015, bankovní úvěry a výpomoci se ve stejný rok 

snížily o 300 tis. Kč. 
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Tabulka 5:Horizontální analýza VZZ v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát (relativní změna v %) 

  2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Tržby za prodej zboží -100,00 0,00 0,00 0,00 -99,06 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží -50,67 -100,00 0,00 0,00 -100,00 

Obchodní marže -128,91 -100,00 0,00 0,00 - 

Výkony 19,63 29,26 6,31 38,47 - 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 11,74 39,85 7,15 31,22 18,00 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti -299,18 -10,81 30,37 -128,13 510,77 

Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Výkonová spotřeba 5,41 15,24 49,54 48,93 12,89 

Spotřeba materiálu a 

energie 32,12 18,10 43,96 60,71 23,34 

Služby -30,72 7,85 65,29 19,96 1,56 

Přidaná hodnota 39,42 51,03 -41,66 5,74 - 

Osobní náklady -25,83 -2,03 7,12 32,65 10,08 

Mzdové náklady -22,16 -1,59 7,09 32,96 10,06 

Daně a poplatky 62,50 -15,38 18,18 23,08 12,50 

Odpisy DNM a DHM 83,92 -56,27 12,17 190,70 61,60 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu -85,44 -100,00 0,00 286,45 10,48 

Provozní VH -169,41 410,22 -66,83 35,49 92,12 

Finanční VH -29,46 -33,53 44,25 -13,19 12,72 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 0,00 382,49 -67,56 38,27 99,22 

VH za běžnou činnost -124,07 754,87 -73,16 50,05 104,82 

VH za účetní období -124,07 754,87 -73,16 50,05 104,82 

VH před zdaněním -133,49 650,08 -72,15 47,56 103,71 

 

Na první dojem to vypadá, že podnik vykazuje kolísavých hodnot v oblasti výkonů, 

nicméně celkové výkony mají rostoucí tendenci. V roce 2013 činily 22 369 tis. Kč, o rok 

později klesly na 6,31 % a v roce 2015 opět vzrostly o necelých 39 %. Další vysoce 

kolísavou položkou je změna stavu zásob vlastní činnosti, což souvisí s celkovou 

rozpracovaností ke konci každého roku. V roce 2012 činila tato položka 731 tis. Kč., o rok 

později už vykazovala záporných hodnot a to - 810 tis. Kč. Do kladných čísel se dostává 

zpět v roce 2015 s hodnotou 297 tis. Kč. 
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Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly nejvyšší v roce 2015, kdy 

vzrostly o 286,45 %. Důvodem byl nákup materiálu i pro druhou majitelovu firmu kvůli 

nízkým cenám, které měly za větší odběr. Po nákupu byl materiál prodán druhému 

podniku.  

V roce 2015 se podnik setkává i s největšími odpisy dlouhodobého majetku, které činily 

přes 190 %. Navýšení odpisů ovlivnily nákupy majetku v roce 2014, kdy v druhém roce 

odepisování se odpisy výrazně zvyšují proti roku prvnímu. 

 

Tabulka 6: VH za účetní období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VH (v tis. Kč) -1878 452 3864 1037 1556 3187 

 

 

Graf 1: VH za běžnou činnost 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z daného grafu lze vyčíst, že výsledek hospodaření za běžnou činnost vykazuje 

kolísavých hodnot. Nejvyšší nárůst je možné zaznamenat v roce 2013, kdy vzrostl o více 

jak 750 %. O rok později následoval propad a výsledek hospodaření činil 1 037 tis. Kč. 

Další větší nárůst přichází až v roce 2016, kdy zvýšení činilo 1 631 tis. Kč, jelikož podnik 

naplno rozjel linku na výrobu desek, což vedlo k nárůstu tržeb a zároveň k vyššímu 

výsledku hospodaření. 
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V letech 2014 - 2015 se kromě investic pořizovalo i vybavení dílen a kanceláří, které se 

běžně účtuje do nákladů. Významnou částkou byly také výdaje za služby. Podnik si totiž 

nechal zpracovávat nové konstrukční řešení stávajících výrobků. Dále se také opravovalo 

starší a použité strojové vybavení a zvedaly se mzdy zaměstnancům. Všechny zmiňované 

aktivity se zaznamenaly do nákladů, proto i když výkony neustále rostly, výsledek 

hospodaření byl nižší než v roce 2013. 

2.2.2. Vertikální analýza 

Tabulka 7: Vertikální analýza aktiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Vertikální analýza aktiv (relativní změna v %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 1,78 4,25 13,11 18,00 10,90 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 1,78 4,25 13,11 18,00 10,90 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1,78 4,25 13,11 18,00 10,90 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 96,35 95,61 71,77 69,32 83,08 

Zásoby 44,95 21,51 41,81 44,75 37,43 

Materiál 6,41 4,99 36,19 37,03 22,14 

Nedokončená výroba a polotovary 38,54 16,52 5,62 7,72 15,30 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 43,64 62,98 10,60 15,80 20,26 

Pohledávky z obchodních vztahů 40,55 44,62 4,95 13,90 16,29 

Stát- daňové pohledávky 3,06 0,00 5,64 1,77 0,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 18,37 0,00 0,13 3,97 

Krátkodobý finanční majetek 7,75 11,12 19,37 8,77 0,00 

Peníze 1,91 1,52 3,00 5,49 25,38 

Účty v bankách 5,84 9,60 16,37 3,28 20,07 

Časové rozlišení  1,86 0,14 15,12 12,82 6,02 

Náklady příštích období  1,86 0,14 15,12 12,82 6,02 

 

Základnou pro výpočet vertikální analýzy byla použita celková aktiva. Stejně jako 

u horizontální analýzy tvoří i tady největší položku dlouhodobý majetek, který vytváří 

každým rokem vyšší hodnoty kromě roku 2016, kdy došlo k poklesu dlouhodobého 

majetku. Důvodem byly nižší investice do majetku a stávajícímu majetku vlivem oprávek 
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klesala hodnota. Naopak oběžná aktiva mají klesající tendenci. V roce 2012 tvořily 

96,35 % v roce 2016 už pouhých 83,08 %.  

Kolísavých hodnot dosahují zásoby, materiál i nedokončená výroba. U zásob a materiálu 

dochází k růstu v roce 2014 a v roce 2015. Pokles lze zaznamenat v roce 2016 a to na 

37,43 % u zásob a na 22,14 % u materiálu.  

Krátkodobý finanční majetek tvořil největší část aktiv v roce 2014 s necelými 20 %. 

Naopak nulový krátkodobý finanční majetek je zaznamenán v roce 2016. Podíl peněz na 

celkových aktivech se zvyšoval každým rokem. V roce 2016 tvořily peníze více než 25 

%. Naopak účty v bankách měly klesající tendenci a v roce 2015 spadly z 16,37 % na 

pouhé 3 %. 

Tabulka 8: Vertikální analýza pasiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Vertikální analýza pasiv (relativní změna v %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál -27,62 28,98 30,81 37,87 44,77 

Základní kapitál 3,16 1,81 1,45 1,44 1,06 

Kapitálové fondy 0,00 9,89 7,95 3,97 2,93 

Ostatní kapitálové fondy 0,00 9,89 7,95 3,97 0,00 

VH minulých let -37,91 -17,59 13,89 21,25 23,90 

Nerozdělený zisk minulých let 0,00 0,00 13,89 21,25 23,90 

Neuhrazená ztráta minulých let -37,91 -17,59 0,00 0,00 0,00 

VH běžného účetního období 7,14 34,88 7,52 11,20 16,89 

Cizí zdroje 127,62 71,02 69,19 62,13 55,23 

Dlouhodobé závazky 37,79 24,94 20,70 17,15 6,95 

Závazky z obchodních vztahů 22,93 16,08 12,94 12,95 2,35 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 9,47 5,90 4,74 1,00 0,60 

Dohadné účty pasivní 2,05 0,93 1,22 0,99 2,10 

Jiné závazky 3,33 2,02 1,80 2,21 1,90 

Krátkodobé závazky 66,15 32,54 37,61 36,34 48,28 

Závazky z obchodních vztahů 32,04 18,97 32,02 29,51 21,46 

Závazky k zaměstnancům 0,19 0,05 0,01 0,11 0,15 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 9,25 1,15 1,05 1,35 1,20 

Stát- daňové závazky a dotace 0,39 10,06 2,25 0,55 2,95 

Krátkodobé přijaté zálohy 24,27 2,31 2,28 4,81 22,52 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,69 13,54 10,88 8,64 - 

Bankovní úvěry dlouhodobé 23,69 13,54 10,88 0,00 - 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 8,64 - 
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Značnou část pasiv tvoří cizí zdroje, které mají klesající průběh. V roce 2012 tvořily cizí 

zdroje necelých 128 %, v roce 2016 už pouhých 55,23 %. Mezi klesající položky se řadí 

i dlouhodobé závazky. Největší podíl dlouhodobých závazků na celkových pasivech byl 

v roce 2012 s necelými 38 %. Jednalo se o úvěry na strojové vybavení a na automobily.  

Naopak kolísavých hodnot dosahují krátkodobé závazky. Zatímco v roce 2013 klesly 

o polovinu oproti předešlému roku, v následujících dvou letech se pohybují okolo 37 %. 

Pokles nastal opět v roce 2016. S časem kolísají také závazky z obchodních vztahů. Ty 

měly nejmenší podíl v roce 2013 s hodnotou 18,97 %. Naopak nejvíce dosahovaly 

v předešlém roce s 32,04 %. V roce 2014 byla tato hodnota menší pouze o dvě desetiny. 

Bankovní úvěry a výpomoci s časem klesají. Krátkodobé bankovní úvěry vykazují tak 

malé hodnoty, že se podílové procento pohybuje na nule. Nárůst pozorujeme až v roce 

2015, kdy se podíl vyšplhal přes 8 % kvůli krátkodobému čerpání revolvingového úvěru. 
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Tabulka 9: Vertikální analýza VZZ v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Vertikální analýza Výkazu zisku a ztrát (relativní změna v %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 3,16 0,03 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 0,45 0,00 0,00 3,71 0,00 

Obchodní marže -0,45 0,00 0,00 -0,54 - 

Výkony 104,41 96,51 95,75 97,84 - 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 100,00 100,00 100,00 96,84 99,97 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 4,41 -3,50 -4,25 0,88 -4,72 

Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

Výkonová spotřeba 61,61 50,77 70,85 77,86 80,57 

Spotřeba materiálu a energie 44,39 37,49 50,37 59,74 64,46 

Služby 17,21 13,27 20,48 18,13 16,11 

Přidaná hodnota 42,36 45,74 24,90 19,43 - 

Osobní náklady 29,06 20,35 20,35 19,92 19,18 

Mzdové náklady 21,19 14,91 14,90 14,62 14,08 

Daně a poplatky 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 

Odpisy DNM a DHM 1,59 0,50 0,52 1,11 1,58 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1,39 0,00 2,88 8,22 7,95 

Provozní VH 5,85 21,33 6,60 6,60 11,10 

Finanční VH -2,05 -0,98 -1,31 -0,84 -0,83 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,07 3,68 1,12 1,14 1,98 

VH za běžnou činnost 2,73 16,67 4,18 4,62 8,28 

VH za účetní období 2,73 16,67 4,18 4,62 8,28 

VH před zdaněním 3,80 20,35 5,29 5,76 10,27 

 

Jako základnu pro výpočet vertikální analýzy jsem si zvolila tržby za prodej zboží a tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. Jelikož se podnik zabývá zejména prodejem 

vlastních výrobků, převládá v tabulce právě tato položka. Obchodní marže je v této situaci 

zanedbatelná, protože se ve všech letech dosahuje téměř nulových hodnot. Značný podíl 

zde tvoří i výkony, které v roce 2012 dosahovaly více než 100 % a klesaly až do roku 

2015. Výkonová spotřeba rostla až od roku 2014 s počátečními 70,85 %. V roce 2013 se 

osobní a mzdové náklady držely téměř na konstantních procentech. Výsledek 

hospodaření za účetní období tvořil největší část tržeb v roce 2013 s necelými 17 %, což 

vykazovalo dobrou situaci podniku. V dalších dvou letech tvořil podíl pouze okolo 4 %, 

navýšení přišlo až v roce 2016 s necelými 9 %. 
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Finanční výsledek hospodaření se pohybuje kolem 1 %, proto je jeho podíl na tržbách 

minimální.  

2.3. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k finanční analýze a řízení finanční situace podniku se 

zaměřením na jeho likviditu. Z tohoto důvodu je důležité, aby se management společnosti 

zaměřil zejména na čistý pracovní kapitál, který slouží k financování provozní činnosti 

podniku. V dané kapitole bude interpretována výsledná hodnota čistého pracovního 

kapitálu podniku Metal Working CZ, s.r.o. a následně bude srovnána s konkurenčním 

podnikem. 

Jako konkurenta pro srovnání jsem si zvolila podnik SEKON plast, s.r.o., který zahájil 

svou samostatnou činnost v roce 1993 a od roku 1997 vystupuje pod současným názvem. 

Zakladatelé jsou vývojoví pracovníci a konstruktéři bývalého Výzkumného ústavu 

gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT). Ti navázali na dlouholetou tradici 

výzkumných aktivit firem Baťa a VÚPGT [16].  

Výsledky jednotlivých ukazatelů budou porovnány v tabulkách a grafech. Veškeré 

číselné údaje o společnosti Sekon plast s.r.o. jsou čerpány z jejich účetních výkazů [17]. 

Název: SEKON plast s.r.o. 

Sídlo: Třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 25326414 

Předmět podnikání: výroba plastových a pryžových výrobků 

Datum vzniku: 06. 2. 1997 

Předmět podnikání: 

 Konstrukční činnost ve strojírenství 

 Projektování elektrických zařízení 

Tabulka 10: Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČPK (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 280 3140 1647 1193 1762 4014 

Metal Working cz, s.r.o. 1080 1913 6988 4710 3381 6566 
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Graf 2: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky či grafu si lze všimnout, že oba podniky vykazovaly spíše kolísavých hodnot, 

nicméně i přes to každým rokem čistý pracovní kapitál postupně narůstal, což je pro 

společnost pozitivní, jelikož krátkodobé závazky jsou nižší než oběžná aktiva. Zatímco 

společnost Sekon plast s.r.o. vykazovala mírnou tendenci nárůstu či poklesu, u podniku 

Metal working CZ, s.r.o. byly skoky radikálnější.  

Největší hodnoty dosahoval Sekon plast s.r.o. v roce 2016, naopak nejmenší byla v roce 

2011. Zvednutí mezi rokem 2011 a 2012 činilo 2 860 tis. Kč. Důvodem bylo radikální 

navýšení jak aktiv, tak krátkodobých závazků v roce 2012. Poté následoval pokles 

a dalšího růstu se podnik dočkal v roce 2016 s hodnotou 4 014 tis. Kč. V tomto případě 

došlo k navýšení zejména oběžných aktiv a to o necelé 3 miliony korun. Krátkodobé cizí 

zdroje už takový nárůst nevykazovaly. 

Naopak Metal working CZ, s.r.o. disponoval nejvyššími hodnotami právě v roce 2013, 

kdy se hodnoty zvýšily až trojnásobně. Za touto příčinou stojí navýšení krátkodobého 

finančního majetku podniku. Od roku 2014 následoval mírný pokles a k dalšímu navýšení 

došlo až v roce 2016, kdy suma čistého pracovního kapitálu činila 6 566 tis. Kč. Jelikož 

jsou hodnoty v každém roce poměrně vysoké, svědčí to o správném vedení podniku a jeho 

schopnosti vytvářet zisk. 
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2.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se řadí mezi nejdůležitější nástroje finanční analýzy. Patří sem 

ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. 

2.4.1. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční struktury podniku z dlouhodobého 

hlediska. Cílem těchto ukazatelů je nalézt nejlepší poměr mezi vlastními a cizími zdroji. 

Informace o zdrojích financování jsou důležité nejen pro management podniku, ale i pro 

jiné subjekty.  

Výsledky ukazatele zadluženosti budou zpracovány v tabulkách i v grafech. Výsledné 

hodnoty se poté porovnají s konkurenčním podnikem. 

 

Tabulka 11: Celková zadluženost v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost v % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 74,39 56,11 20,34 38,20 32,55 32,88 

Metal working cz, s.r.o. 128,08 127,62 71,02 69,19 62,13 55,23 

 

 

 

Graf 3: Celková zadluženost v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015 2016

V
 %

ROK

Celková zadluženost

Sekon plast s.r.o. Metal working cz, s.r.o.



43 

 

Z tabulky je možné vidět, že celková zadluženost má klesající tendenci. Její hodnota 

v roce 2011 činila více jak 128 %, zatímco v roce 2016 se snížila o polovinu. Čím nižší 

zadluženost podnik vykazuje, tím je na tom lépe. Vysoké hodnoty jsou rizikové 

především pro věřitele a zejména banky. Doporučené hodnoty celkové zadluženosti se 

pohybují od 30 % do 60 %. Do těchto hodnot se podnik dostává v roce 2015 a 2016. 

V posledním roce byl podnik zadlužen z 55 %, což je nejmíň za posledních 6 let. 

Znamená to, že byl schopen efektivně využívat cizí zdroje k financování a byl schopný 

hradit si své závazky.  

 

Tabulka 12: Míra zadluženosti v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Míra zadluženosti v % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 323,17 129,38 25,65 62,51 66,86 58,41 

Metal working CZ, s.r.o. -456,13 -462,10 245,03 224,55 164,05 123,34 

 

 

Graf 4: Míra zadluženosti v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Míra zadluženosti je v tomto případě vysoká. V každém roce se podnik setkává s tím, 

že cizí zdroje převyšují někdy i několikanásobně velikost vlastního kapitálu. Pro 

správné fungování podniku se doporučuje, aby cizí zdroje nepřekročily jeden a půl 

násobek vlastního kapitálu. Doporučená hodnota se uvádí ve výši 1,5 a té podnik 
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dosahuje v roce 2016. Tento ukazatel je významný z hlediska poskytování úvěru od 

bank.  

 

Tabulka 13: Úrokové krytí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úrokové krytí  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Metal working CZ, s.r.o. - 4,35 26,23 7,67 15,15 47,51 

 

 

Graf 5: Úrokové krytí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mezi kolísavé položky lze zařadit úrokové krytí. Jeho velikost klesá a roste každým 

rokem. Zatímco v roce 2012 jsem velikost úrokového krytí zaznamenala pouhých 4,35, 

o rok později v roce 2013 byla hodnota 26,23. Nejvyšší míru úrokového krytí je možné 

zaznamenat v roce 2016, kdy dosahovala částky 47,51. Čím vyšší je hodnota daného 

ukazatele, tím vyšší je úroveň finanční situace v podniku. V roce 2011 podnik 

nevykazoval žádné nákladové položky. 

 

Tabulka 14: Koeficient samofinancování v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Koeficient samofinancování v 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 23,02 43,37 79,29 61,11 66,86 56,29 

Metal working cz, s.r.o. -28,08 -27,62 28,98 30,81 37,87 44,77 
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Graf 6: Koeficient samofinancování v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Koeficient samofinancování má na rozdíl od ostatních položek rostoucí tendenci. 

V roce 2014 si byl podnik schopen financovat své závazky z vlastních zdrojů z necelých 

45 %. Naopak nejhůře na tom byl v roce 2011, kdy nebyl schopen hradit si své závazky 

sám a jeho hodnota činila -28,08 %. Pokud je hodnota ukazatele větší než 40 %, 

charakterizuje to příznivou finanční situaci pro podnik a lze usuzovat, že se dosahuje 

dostatečně velikého zisku.  

 

2.4.2. Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatele likvidity je možné změřit schopnost podniku splácet své závazky včas. 

Aby byla společnost likvidní, je důležité mít k dispozici finanční prostředky, které jsou 

vázány v oběžných aktivech. Mezi základní ukazatele řadíme běžnou likviditu, 

pohotovou likviditu a okamžitou likviditu. 

 

Tabulka 15: Běžná likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Běžná likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 1,26 1,76 3,50 1,94 2,58 2,91 

Metal Working CZ, s.r.o. 1,27 0,12 0,34 0,51 0,24 0,53 
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Graf 7: Běžná likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 16: Pohotová likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pohotová likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekon plast s.r.o. 1,03 1,68 3,19 1,73 2,32 2,64 

Metal Working CZ, s.r.o. 0,91 0,78 2,28 0,80 0,68 0,95 

 

 

 

Graf 8: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z tabulky lze vidět, že běžná likvidita narůstá až do roku 2013, kdy došlo opět 

k radikálnímu zlomu, jako tomu bylo u čistého pracovního kapitálu a hodnoty se oproti 

předešlému roku zvýšily na dvojnásobek. Důvodem bylo zvýšení aktiv v roce 2013 

z 6 102 tis. Kč na 10 593 tis. Kč. Zároveň se snížily krátkodobé závazky a to téměř 

o 500 tis. Kč. V roce 2014 se situace v podniku ustálila a běžná likvidita vykazovala 

velice podobné hodnoty. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1,8 a 2,5. 

Podnik tyto hodnoty splňuje až od roku 2014. 

Pohotová likvidita se vyvíjela podobně jako běžná likvidita. Ačkoli ve všech letech 

dosahovala podobných hodnot, v roce 2013 vystoupla pohotová likvidita k číslu 2,28. 

Nárůst této hodnoty značí o vysokém nárůstu finančního majetku. Doporučená hodnota 

se uvádí mezi 1 až 1,5. Tuto podmínku podnik nesplňuje, jelikož ve většině letech 

dosahuje výsledků nižších než je 1. Vyšší hodnota z roku 2013 je přínosná z hlediska 

investorů, nicméně pro podnik to znamená malou výnosnost.  

Okamžitá likvidita má v tomto případě spíše rostoucí tendenci. Od roku 2013 splňuje 

podnik doporučené hodnoty, které jsou od 0,2 do 0,5. Pro podnik je daná situace velice 

výhodná, jelikož vypovídá o tom, že dokáže své peníze dobře investovat a nezůstávají 

jim tak volné peněžní prostředky. Naopak nízká hodnota okamžité likvidity v roce 2011 

a 2012 svědčila o špatných výsledcích podniku a dále jeho neschopnosti splácet své 

dluhy.  

 

2.4.3. Ukazatele rentability 

Pomocí ukazatelů rentability je možné posoudit efektivitu vloženého kapitálu. Tyto 

ukazatele měří množství zisku, které vzniklo z podnikatelské činnosti. Čím vyšších 

hodnot podnik dosahuje, tím je to pro něj lepší. Ukazatele rentability budou srovnány 

s konkurenčním podnikem i oborovým průměrem. Výsledky oborového průměru jsou 

čerpány z Českého statistického úřadu [18].  

 

Tabulka 17: Rentabilita aktiv v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita aktiv v % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Metal working CZ, s.r.o. -27,74 12,90 44,27 10,96 14,95 21,39 

Sekon plast s.r.o. -9,47 39,10 -15,96 -16,34 7,52 20,72 

Odvětví 9,63 10,69 11,76 13,14 14,05 15,19 
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Graf 9: Rentabilita aktiv v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rentabilita aktiv vykazuje nejnižší hodnotu v roce 2011, kdy se dostala na -27,74 %. 

Naopak nejvyššího zisku pomocí aktiv dosáhl podnik v roce 2013, jehož velikost byla 

44,27 %. Podobně vysokých čísel podnik už ve svém podnikání nedosáhl. Druhá nejvyšší 

hodnota byla dosažena v roce 2016 s celkovými 21,39 %. S tabulky je jasné, že průběh 

ROA měl rostoucí tendenci do roku 2013. Po snížení hodnoty na čtvrtinu v roce 2014 

začal opět růst v roce 2015. 

 

Tabulka 18: Rentabilita tržeb v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita tržeb v % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odvětví 6,71 7,30 8,50 9,32 9,87 10,52 

Metal working CZ, s.r.o. -12,32 4,93 21,16 6,08 6,17 10,49 
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Graf 10: Rentabilita tržeb v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

ROS neboli rentabilita tržeb nám vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. V tomto případě se podnik v roce 2011 dostal do záporných hodnot 

z důvodu záporného výsledku hospodaření a nízkých tržeb. Zlom nastal v roce 2013, kdy 

podnik dosahoval jak vysokých tržeb, tak velice dobrého EBITU, který činil 4 905 tis. Kč. 

V dalších letech se rentabilita tržeb pohybovala okolo 6 %, v roce 2016 vystoupala na 

10,49 %. Doporučené hodnoty se pohybuju od 2 % do 50 %, ty podnik vykazoval každý 

rok kromě roku 2011. Optimální hodnota je 10 % a té podnik dosáhl v roce 2016. 

 

Tabulka 19: Rentabilita vlastního kapitálu v %  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu v 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Metal working CZ, s.r.o. 98,79 -25,84 120,34 24,41 29,58 37,72 

Sekon plast s.r.o. -41,16 89,70 -20,12 -26,74 11,25 36,39 

Odvětví 18,51 19,42 21,02 22,91 23,74 24,52 
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Graf 11: Rentabilita vlastního kapitálu v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vysoké hodnoty rentability vlastního kapitálu svědčí o tom, že se podniku daří 

z hlediska finanční stránky, umí efektivně využít vložený kapitál a podnikání se vyplácí. 

Z tabulky lze vidět, že podnik se k oborovému průměru přibližuje až v roce 2014 a nadále 

setrvává v podobných číslech. V roce 2013 tvořila položka rentability vlastního kapitálu 

nejvyšší hodnotu, naopak do záporného čísla se podnik dostal v roce 2012 s necelými 

26 %.  

 

2.4.4. Ukazatele aktivity 

Tabulka 20: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele aktivity  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat zásob 8,58 5,82 9,73 4,31 5,42 5,45 

Obrat aktiv 2,25 2,62 2,09 1,80 2,42 2,04 

Obrat DM 45,22 146,67 49,21 13,74 13,57 18,70 

Doba splatnosti pohledávek 

(ve dnech) 102,34 60,04 108,38 21,18 23,48 35,78 

Doba splatnosti 

krátkodobých závazků (ve 

dnech) 115,19 90,99 55,99 75,15 53,99 85,24 
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Graf 12: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U obratu zásob si lze všimnout, že celkové hodnoty s časem spíše kolísají. Zatímco 

v roce 2013 byl obrat zásob nejvyšší, o rok později byl naopak nejnižší. Malá hodnota 

v roce 2014 vykazuje, že podnik měl se zásobami problémy a jeho doba mezi pořízením 

a prodejem je dlouhá. Doporučená hodnota u obratu zásob je 4,5-6. Tuto hodnotu podnik 

splňuje ve všech letech kromě roku 2011 a 2013. 

Nejčastěji sledovaným ukazatelem v dané analýze je obrat aktiv. Jeho hodnota by 

neměla klesnout pod 1, což vybraný podnik splňuje. Obecně se říká, čím vyšší hodnota, 

tím lepé. Nejvyšší obrat aktiv se dostavil v roce 2012 s číslem 2,62, naopak nejblíže 1 se 

podnik přiblížil v roce 2014 s hodnotou 1,80. Důvodem tak nízkého výsledku bylo vysoké 

navýšení dlouhodobého majetku a to více jak trojnásobně, zatímco tržby vzrostly 

minimálně.  

Obrat dlouhodobého majetku vykazuje kolísavý průběh. Jeho nízké hodnoty v roce 

2014 a 2015 značí, že dlouhodobý majetek byl méně využíván než v předchozích letech. 

V takovém případě se doporučuje zvýšit výrobní kapacity, případně upozornit manažery, 

aby své podnikové investice omezili. S největším obratem dlouhodobého majetku jsem 

se setkala v roce 2012 s hodnotou 146,67. 

Průměrná doba splatnosti pohledávek je 58,53 dne. Nejnižší hodnoty se podnik dočkal 

v roce 2014, naopak nejvíce na splatnost pohledávky čekal v roce 2013 více jak 108 dní. 

Čím nižší hodnotou podnik disponuje, tím je to pro něj lepší. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje, za jak dlouho dokáže podnik splatit 

své dluhy z obchodních vztahů. Výsledné hodnoty by neměly převyšovat hodnoty 

uvedené u doby splatnosti pohledávek. Tato informace je užitečná zejména pro 

dodavatele, kteří si tak můžou vyhodnotit finanční situaci podniku a dále tak rozmýšlet 

spolupráci. Nejdéle trvalo podniku splatit své závazky v roce 2011, kdy trvání bylo více 

jak 115 dní, zatímco nejrychleji byli schopni uhradit dluhy v roce 2015 s hodnotou 

necelých 54 dnů. 

 

Tabulka 21: Doba obratu zásob  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob (ve dnech) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odvětví 35,00 34,00 35,00 35,00 36,00 35,00 

Metal Working CZ, s.r.o. 41,96 61,84 37,01 83,55 66,48 66,10 

 

 

Graf 13: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní ukazatele) 

 

V tomto případě podnik i několikanásobně převyšuje doporučené hodnoty. Nejblíže byl 

doporučené hodnotě v roce 2013 s dobou obratu zásob 37 dní, naopak nejvíce se lišil 

v roce 2014 s necelými 84 dny. V následujících dvou letech podnik vykazuje téměř 

stejných hodnot okolo 66 dní. 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

D
N

Y

ROK

Doba obratu zásob

Odvětví Metal Working CZ, s.r.o.



53 

 

2.5. Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitole je uvedena Altmanova analýza a Index IN05. 

2.5.1. Altmanova analýza 

Tabulka 22: Altmanova analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Altmanova analýza 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑋1 0,11 0,22 0,45 0,24 0,17 0,25 

𝑋2 -0,07 -0,32 -0,15 0,12 0,18 0,20 

𝑋3 -0,87 0,40 1,37 0,34 0,47 0,65 

𝑋4 -0,09 -0,09 0,17 0,19 0,26 0,34 

𝑋5 2,25 2,62 2,09 1,80 2,42 2,04 

Z- score 1,33 2,83 3,93 2,69 3,50 3,48 

 

Z tabulky lze vidět, že celková hodnota Z- score má spíše kolísavou tendenci. Podnik 

v žádném roku nedosahuje hodnoty menší než 1,2, což by vyznačovalo pásmo bankrotu. 

Naopak dosahuje spíše vyšších hodnot. V roce 2011, 2012 a 2014 podnik vykazoval 

„pásmo šedé zóny“, kdy se Z- score pohybuje od 1,2 do 2,9. V ostatních letech dosahuje 

hodnoty větší než 2,9 a tím se dostává do „pásma prosperity“. Znamená to, že podnik je 

schopen vytvářet zisk a nehrozí mu bankrot.  

 

Graf 14: Altmanova analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5.2. Index IN05 

Tabulka 23: Index IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index IN05 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝑋1 0,10 0,10 0,18 0,19 0,21 0,24 

𝑋2 0,00 0,17 1,05 0,31 0,61 1,90 

𝑋3 -1,10 0,51 1,76 0,44 0,59 0,85 

𝑋4 0,47 0,55 0,44 0,38 0,51 0,43 

𝑋5 0,11 0,13 0,26 0,17 0,14 0,15 

IN 05 -0,42 1,46 3,69 1,49 2,06 3,57 

 

V roce 2011 si je možné všimnout, že hodnota indexu IN 05 se rovnala číslu -0,42. 

Příčinou záporného výsledku je hodnota X3, kdy výsledek hospodaření před zdaněním 

v roce 2011 dosahoval záporných čísel, a nákladové úroky byly nulové. V takovém 

případě podnik spadá do „pásma bankrotu“, jelikož jeho hodnota je menší než 0,9. 

Ze špatné situace se dostává následující rok, kdy vykazuje hodnotu 1,46 a tím patří do 

„pásma šedé zóny“. Na podobných hodnotách se pohybuje i v roce 2014. V letech 2013, 

2015 a 2016 dosahuje podnik hodnot větších než je 1,6 a tím je schopen vytvářet 

hodnotu. Nejvyššího čísla bylo dosaženo v roce 2013 s výsledkem 3,69. 

 

 

Graf 15: Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SITUACE 

V této části jsem zhodnotila finanční situaci podniku Metal Working CZ, s.r.o. a navrhla 

případná řešení, která by mohla pomoci ke zlepšení celkového stavu společnosti. 

Finanční analýza byla uskutečněna na základě vypočtení různých ukazatelů a k výpočtům 

byly použity účetní výkazy podniku. Dále byly výsledky porovnány s oborovým 

průměrem a s konkurenčním podnikem. Celá analýza probíhala v letech 2011- 2016, 

nicméně významným bodem byl rok 2012, kdy došlo ke změně majitele podniku a tím 

i výrazným změnám ve většině položek účetních výkazů. V roce 2011 se můžeme ve 

většině případech setkat s malou či zápornou hodnotou.  

Od roku 2012 podnik vykazoval vysoký kladný výsledek hospodaření, nicméně vývoj 

některých ukazatelů byl velice kolísavý. Rentabilita vlastního kapitálu se přiblížila 

k oborovému průměru až v roce 2014. Do té doby tvořila buď zápornou položku, jako 

tomu bylo v roce 2012, nebo několikrát převyšovala oborový průměr. Rentabilita tržeb 

i rentabilita aktiv dosahuje vyšších hodnot, které vždy převyšují oborový průměr.  

Krizovým rokem byl pro podnik rok 2011, což dokazuje jak Altmanovo Z- skóre 

s nejnižší hodnotou, tak index IN05 se zápornou hodnotou. Podnik v tomto roce také 

dosahoval záporného výsledku hospodaření. Do roku 2014 společnost spadala do „pásma 

šedé zóny“, nicméně v dalších dvou letech se vypracovala do „pásma prosperity“. 

Z těchto důvodů se podnik jeví jako stabilní a prosperující.  

Celková zadluženost se snižovala každým rokem a od roku 2015 spadá podnik do 

doporučených hodnot. Úrokové krytí bylo v každém roce vyšší než doporučená hodnota, 

částečně se ji přiblížil v roce 2012. Tím lze říci, že podnik nemá problém s dosahováním 

potřebných zisků ke krytí potenciálních úroků z půjček.  

 

POHLEDÁVKY 

Z hlediska likvidity bych doporučila, aby podnik držel více peněžních prostředků a snížil 

tak množství krátkodobých pohledávek, které tvoří téměř třetinu oběžných aktiv. Podíl 

pohledávek na celkových aktivech dělá v letech 2011 a 2012 přes 40 %. Hodnota se sice 

postupem času snižovala, nicméně v roce 2016 už se opět blížila k 20 %.  Z výsledků lze 

také vidět, že podnik má i dlouhou dobu splatnosti krátkodobých pohledávek, která by se 

mohla časem začít snižovat, jelikož činí v průměru okolo dvou měsíců. Nezaplacené 
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pohledávky představují pro podnik další finanční náklady, jako jsou zaplacené daně, 

úroky z úvěru a lze sem také zařadit i ušlé skonta a bonusy, které dodavatelé nabízejí za 

včasné platby. Z tohoto důvodu bych doporučila zlepšit vymáhání pohledávek tím, že 

podnik bude hlídat splatnosti faktur a po splatnosti začne telefonicky a emailem upomínat 

dlužníka. Pro lepší splatnost může také motivovat své odběratele tím, že nabídne 

několikaprocentní diskont za včasnou platbu. U odběratelů se špatnou platební morálkou 

by bylo vhodné zvážit platbu předem nebo prodávat takzvaně za hotové a to hotovostní 

platbou přímo při odběru výrobků.  

 

Obrázek 4: Předpokládaný vliv skonta 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud by se podnik rozhodl nabídnout odběratelům skonto ve výši 2 % - 4 % z prodejní 

ceny při snížení doby splatnosti pohledávek o 20 dní, mohlo by dojít ke snížení velikosti 

pohledávek z obchodních vztahů a tím by se zkrátila i doba splatnosti pohledávek. Nižší 

pohledávky zajistí podniku vyšší příjmy a ten si pak nemusí brát úvěr na financování 

běžných záležitostí. Dojde k poklesu cizího kapitálu a nadále ke snížení zadluženosti 

podniku. Dočasně poklesne také rentabilita tržeb, jelikož se vlivem skonta sníží tržby. Po 

uhrazení pohledávek tržby opět vzrostou.  
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Výsledkem celého návrhu je zlepšení platební morálky od odběratelů, tím dojde 

k dřívějšímu inkasu pohledávek z obchodních vztahů a získané peněžní prostředky pak 

mohou být použity na zkrácení doby obratu závazků z obchodních vztahů. Podnik si tím 

vybuduje lepší vztahy s dodavateli a může tak obdržet různé výhody v rámci cenového 

vyjednávání. Postupem času by mohlo dojít i k poklesu výkonové spotřeby. Snížení 

pohledávek by zlepšilo finanční situaci podniku, získané peněžní prostředky by se také 

daly použít na nákup zásob na předplatbu. Pokud by firma uvolněné cash- flow použila 

na investice, tak by touto investicí došlo k poklesu pracovního kapitálu, protože by 

krátkodobými zdroji financovala dlouhodobá aktiva. 

Riziko pro podnik může spočívat v tom, že i přes zavedení skonta, zákazníci nadále 

nebudou platit své závazky včas a velikost pohledávek bude narůstat. Sníží se tržby 

i finanční prostředky na úhradu vlastních závazků společnosti. Jelikož firma nebude 

schopna platit své závazky, dojde ke snížení likvidity, zvýšení celkové zadluženosti 

a podnik se může dostat do platební neschopnosti (insolvenci).  

V takovém případě je potřeba začít s vymáháním pohledávek. V první řade si podnik musí 

uvědomit, nakolik je pro ně zákazník důležitý a jakým způsobem budou pohledávky od 

něj vymáhat. Pokud se jedná o důležité zákazníky, u kterých je společnost závislá na 

odběru, musí k nim přistupovat individuálně. Je zapotřebí monitorovat z veřejně 

dostupných zdrojů, jaká je jeho finanční situace. Při zvyšování dluhu bych navrhovala 

snížit konkrétnímu odběrateli obchodní úvěr a pohrozit tím, že pokud se bude dluh nadále 

zvyšovat, bude možné odebírat zboží pouze s okamžitou platbou. U méně důležitých 

zákazníků bych akceptovala závazky po splatnosti 60 dní, po té zahájit vymáhání. 

U zákazníků, kteří nakupují málo nebo nepravidelně, lze akceptovat prodlení do 14 dní. 

Poté je potřeba zahájit emailové nebo telefonické upomínání. Pokud zákazník i přesto 

nezaplatí, další zboží na fakturu již nedostane. V případě, že zákazníci ani nadále nebudou 

platit své závazky, je potřeba předat vymáhání právnímu zástupci a postupovat v souladu 

s jeho pokyny. Zvážit by se dala i spolupráce s inkasní agenturou, případně prodej daných 

pohledávek.   
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REKLAMA 

Co se týče reklamy, podnik má jedny webové stránky, které obsahují velmi malé množství 

textu a z mého pohledu i malé množství informací. Jako pozitivum beru možnost zvolit 

si text ve 3 různých jazycích a to v češtině, angličtině a ruštině. Stránky obsahují také 

mapu s lokalizací prodejny nebo ukázky vyrobených strojů na zakázku. Doporučila bych 

zkvalitnit webové stránky, doplnit více údajů o historii firmy, zlepšit popis a fotografie 

výrobků. Dále bych doporučila lépe prezentovat fakt, že firma dodává do několika zemí 

Evropské unie, ale i mimo ni. Nebylo by taky špatné rozšířit propagaci na facebookové 

stránky, reklamy do novin, rádia, televizí nebo na různé venkovní billboardy.  

V následující tabulce jsou porovnány ceny reklam za 30 sekundový spot v různých 

vysílacích časech ve třech nejposlouchanějších rádií České republiky. Nejvíce posluchačů 

má rádio Impuls, které denně vysílá pro 2 014 000 lidí ve věku od 12 do 79 let. Jeho podíl 

na trhu se v roce 2018 vyšplhal na 13,1 %. Znamená to, že 13,1 % veškerého času, který 

Češi tráví na u rádia, patří právě Rádiu Impuls. Na vysílacích frekvencích se rádio Impuls 

pohybuje téměř 20 let [19]. 

Dalším, velice často poslouchaným rádiem, je Evropa 2. Týdně ji poslouchá okolo 

1 667 000 posluchačů ve věku 12-39 let. Podíl na trhu tvoří ve výši 9 % [20]. Třetím 

vybraným rádiem je Frekvence 1, které týdně osloví 1 536 000 posluchačů ve věku 

35 -  45 let. Na trhu tvoří 8,4 % podíl [21].  

 

Tabulka 24: Ceny reklamy za týdenní vysílání  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [22]) 

Rádio 5:00-6:00 6:00-9:00 9:00-12:00 

12:00-

15:00 

15:00-

18:00 

18:00-

20:00 

22:00-

22:00 

22:00- 

5:00 

Evropa 2 5 200 Kč 28 000 Kč 25 000 Kč 19 000 Kč 17 500 Kč 12 800 Kč 3 000 Kč 1 300 Kč 

Frekvence 1 7 000 Kč 28 000 Kč 27 800 Kč 21 500 Kč 19 500 Kč 12 100 Kč 3 000 Kč 1 300 Kč 

Impuls  8 500 Kč 34 900 Kč 34 500 Kč 24 500 Kč 22 600 Kč 16 600 Kč 3 000 Kč 2 200 Kč 

 

Mezi další možnosti reklamy bych zařadila venkovní billboardy. Jelikož Brno a okolí 

Brna si účtuje za pronájem billboardů dost peněz, přesunula bych tuto variantu do 

menších města. Zjistila jsem, na kolik by vyšel krátkodobý a dlouhodobý pronájem 

billboardu u silnic 1. a 2. třídy na Kyjovsku a Hodonínsku. Ceník je uveden v následující 

tabulce.  
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Tabulka 25: Cena za pronájem billboardu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [23]) 

Pronájem Billboardu 3 x 1,5 m 4 x 2 m 5 x 2,5 m 

Krátkodobý pronájem (1-5 měsíců) 1500 Kč/ měsíc 2500 Kč/ měsíc 3500 Kč/ měsíc 

Dlouhodobý pronájem (6-12 měsíců) 1200 Kč/ měsíc 2000 Kč/ měsíc 3200 Kč/ měsíc 

 

Při tvorbě billboardu je zapotřebí zkombinovat text s vizuální představou. Největší část 

plochy by měl zaujímat obrázek stroje na výrobu plastů nebo jiný podobný výrobek 

podniku, který dokáže přitáhnout pozornost. Kdežto text by měl být krátký a výstižný, 

nejlépe slogan společnosti, například: „ Svaříme plast i Vám“. V daném sloganu se 

poukazuje na hlavní činnost podniku, což je sváření plastových desek a schopnost 

spolupracovat s velkou škálou zákazníků. Pozadí billboardu bych situovala do modrých 

a šedých barev, jelikož v těchto barvách vystupuje i logo společnosti. Text může být 

napsán černou barvou.  

Užitečnou reklamou může být také inzerce v novinách. Výhodou novin je společná 

prestiž, flexibilita a intenzivní pokrytí, takže čtenář může sám ovlivnit délku zaměření 

pozornosti na reklamu. Naopak nevýhodou novin je jejich životnost a většinou špatná 

reprodukce inzerátů.   

Pro srovnání byl zvolen Deník.cz, který patří v České republice mezi nejčtenější. 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny za inzeráty v jednotlivých částech 

Jihomoravského kraje. Jedná se o Břeclavský, Hodonínský, Vyškovský, Blanenský, 

Brněnský a Znojemský deník.  

Tabulka 26: Cena za reklamu v deník.cz  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [24]) 

Deník cena za 1mm/sl.vč. barvy   cena za celou stranu včetně barvy 

 základní cena základní 

cena 

lokální cena lokální 

cena 

základní cena  

 po-čt, so pátek po-čt, so pátek po-čt, so pátek 

Blanenský 10Kč (st 17Kč) 17 Kč 9 Kč (st 15 Kč) 15 Kč 24 900 Kč (st 42 330 Kč) 42 330 Kč 

Brněnský 20 Kč 29 Kč 18 Kč 25 Kč 49 800 Kč 72 210 Kč 

Břeclavský 13 Kč (čt 25Kč) 18 Kč 12 Kč (čt 22 Kč) 16 Kč 32 370 Kč (čt 62 250 Kč) 44 820 Kč 

Hodonínský 13 Kč (út 26Kč) 18 Kč 12 Kč (út 23 Kč) 16 Kč 32 370 Kč (út 64 740 Kč) 44 820 Kč 

Vyškovský 10 Kč 19 Kč 9 Kč 17 Kč 24 900 Kč 47 310 Kč 

Znojemský 10 Kč 16 Kč 9 Kč 15 Kč 24 900 Kč 39 840 Kč 

Jihomoravský 

kraj 

45 Kč 56 Kč 39 Kč 49 Kč 112 050 Kč 139 440 Kč 
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Tabulka 27: Harmonogram reklamy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Typ reklamy Týdenní náklady Měsíční náklady 

Leden Evropa 2 22 990 Kč 68 970 Kč 

Únor Evropa 2 22 990 Kč 45 980 Kč 

Březen Evropa 2 22 990 Kč 45 980 Kč 

Duben Billboard 968 Kč 3 872 Kč 

Květen Billboard 968 Kč 3 872 Kč 

Červen Billboard 968 Kč 3 872 Kč 

Červenec Billboard+ Impuls 28 314 Kč 58 564 Kč 

Srpen Billboard+ Impuls 28 314 Kč 58 564 Kč 

Září Billboard+ Impuls 28 314 Kč 31 218 Kč 

Říjen Billboard+ Deník.cz 206 668 Kč 209 572 Kč 

Listopad Deník.cz 205 700 Kč 205 700 Kč 

Prosinec Deník.cz 205 700 Kč 411 400 Kč 

Celkem - 774 884 Kč 1 147 564 Kč 

 

Od ledna do února byla vybrána reklama do rádia Evropy 2. Jedná se o vysílací čas od 

12:00 do 15:00, kdy se za 30 sekundový spot zaplatí 22 990 Kč včetně DPH, které 

momentálně činí v České republice 21%. V lednu by se vysílalo 3 týdny, v únoru a 

v březnu už jen po 2 týdnech. Od dubna je v plánu pronájem billboardu, který potrvá až 

do konce října. U billboardové kampaně byl zvolen největší možný rozměr na 

dlouhodobý pronájem (6-12 měsíců), jelikož nabízí nižší ceny než krátkodobý pronájem. 

Délka pronájmu byla stanovena na 7 měsíců a to od dubna do října. Důvodem je příliv 

turistů na Jižní Moravu v letních měsících a zvýšení tak četnosti zásahu reklamním 

sdělením. Od července do září bych opět využila reklamy v rádiu. Pro toto období je 

zvoleno rádio Impuls, nejposlouchanější rádio v České republice. Očekává se, že reklamu 

uslyší největší možný počet posluchačů. U rádia Impuls byl vysílací čas stanoven od 

15:00 do 18:00 s týdenní cenou za vysílání ve výši 27 346 Kč včetně DPH. V červenci 

a v srpnu se bude vysílat 2 týdny v měsíci, v září už jen jeden týden v měsíci. 

Od října je v plánu vložit reklamu do novin ve zvýhodněném formátu ¼ strany, která 

vyjde na 205 700 Kč ve dnech od pondělí do čtvrtka a v sobotu. V pátek se cena pohybuje 

okolo 290 tis. Kč. Z finančních důvodů jsem zvolila variantu pondělí- čtvrtek + sobota. 

Za tuto cenu bude reklama dána do všech výtisků po celé České republice. V říjnu 

i v listopadu bude reklama v novinách použita pouze jednou, v prosinci dvakrát. Celkové 

výdaje za reklamu budou ve výši 1 147 546 Kč včetně DPH. Po odečtení DPH budou 

náklady podniku okolo 906 tis. Kč.  
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Reklama by měla přinést zvýšení tržeb, které pak mohou ovlivnit některé ukazatele. 

Rentabilita podniku vzroste, jelikož se zvýší tržby a tím dojde i k nárůstu EBITU. Zvýší 

se také obrat zásob, obrat aktiv nebo obrat dlouhodobého majetku. Naopak ke snížení 

dojde u doby splatnosti pohledávek a splatnosti krátkodobých závazků. Reklama může 

také zajistit spolupráci s novými domácími i zahraničními zákazníky. Česká republika je 

obklopena velkými, ekonomicky silnými státy jako je Německo, Rakousko nebo Polsko, 

a proto bych se nebála rozšířit prodeje do zahraničí. Firma sice momentálně spolupracuje 

s několika zahraničními subjekty, nicméně se jedná o vzdálené země jako je Čína, 

Francie, Itálie nebo Amerika a tak bych oslovila i sousední státy.  

 

NOVÝ OBJEKT 

Společnost podniká v pronajatých prostorech, které již kapacitně nevyhovují a brání tak 

dalšímu rozvoji a rozšiřování podniku. To je jeden z důvodů, proč majitel již delší dobu 

hledá vhodný objekt ke koupi, případně pozemek pro výstavbu vlastního objektu. Dalším 

důvodem je, že za pronájem ročně zaplatí 1,2 milionu korun. Z počátku byly ceny nájmu 

nižší, ale postupem času začaly ceny růst a za 13 let fungování bylo na nájem vynaloženo 

10-12 milionů korun. Majitel měl už jedenkrát rozjednanou nemovitost, ale kvůli 

nedořešenému vlastnictví poptávaných pozemků musel od plánu odstoupit. Výhodou 

nového objektu by bylo zlepšení měsíčního cash- flow a zároveň by se zvýšila hodnota 

podniku. Na druhou stranu by došlo ke zvýšení cizích zdrojů, ale ty by se časem 

snižovaly. Hodnota nemovitosti je vzhledem k současné ekonomické situaci konstantní, 

nicméně časem může jít nahoru. Volného cash- flow by se dalo využít na zhodnocování 

strojového vybavení, případně na úpravy nově pořízené nemovitosti.  

Následující část je zaměřena na porovnání různých variant financování investičního 

projektu. Jedná se o variantu A, kdy je nový objekt financován pouze z úvěru a varianta 

B, která zahrnuje financování zčásti vlastními zdroji a zčásti úvěrem. 

Vlastními zdroji financování je převážně zisk. Firma svým podnikáním vydělává 

a zdaněný zisk si buď ponechávají majitelé, nebo jej investují do dalšího rozvíjení 

společnosti. Ze zisku lze financovat oběžná aktiva, ale také se dá použít jako rezerva na 

horší časy. Pokud podnik čerpá z cizích zdrojů, znamená to, že nemá dostatek vlastního 

kapitálu a vytváří malé množství zisku. Nicméně cizí kapitál může být levnější než 

vlastní, jelikož úroky z úvěru jsou nákladem firmy a snižují tak daň z příjmu. Užíváním 
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cizích zdrojů dochází k růstu celkové zadluženosti a tím se snižuje stabilita podniku. 

Vyšší podíl cizího kapitálu také snižuje důvěru věřitelů. 

Varianta A – financování pomocí úvěru 

Pokud by podnik neměl dostatek volných finančních prostředků, musel by si zažádat 

o úvěr ve výši 9 milionů. Z toho by bylo použito 7 milionů na nákup budovy o rozloze 

1125 m² a zbylé 2 miliony na její rekonstrukci. Jestliže zbydou finanční prostředky, budou 

zaúčtovány do pokladny a použity na případně renovace. Úvěr bude splácen jednou ročně 

a bude zajištěn druhou budovou společnosti Metal Working CZ, s.r.o. 

 

Tabulka 28: Popis úvěru  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [25]) 

Výše úvěru 9 000 000 Kč 

Úrok 1,98 % p. a. 

Doba splácení úvěru 13 let 

Splátky 792 020,09 Kč/ rok 

První splátka 01. 7. 2018 

Poslední splátka 31. 6. 2031 

 

Pro vytvoření splátkového kalendáře je zapotřebí znát anuitu. Ta se vypočítá dle 

následujícího vzorce. 

𝑎 = 𝑈 ×
𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

kde:  

U= výše úvěru 

i= úroková sazba 

n= počet splátek 

a= anuita (platba) 

𝑎 = 9000000 ×
0,0198 × (1 + 0,0198)13

(1 + 0,0198)13 − 1
 

𝑎 = 792 020, 09 𝐾č 
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Tabulka 29: Splátkový kalendář  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Původní stav Úrok Splátka Anuita Konečný stav 

1 9 000 000,00 178 200,00 613 820,09 792 020,09 8 386 179,91 

2 8 386 179,91 166 046,36 625 973,73 792 020,09 7 760 206,18 

3 7 760 206,18 153 652,08 638 368,01 792 020,09 7 121 838,17 

4 7 121 838,17 141 012,40 651 007,69 792 020,09 6 470 830,48 

5 6 470 830,48 128 122,44 663 897,65 792 020,09 5 806 932,83 

6 5 806 932,83 114 977,27 677 042,82 792 020,09 5 129 890,01 

7 5 129 890,01 101 571,82 690 448,27 792 020,09 4 439 441,74 

8 4 439 441,74 87 900,95 704 119,14 792 020,09 3 735 322,60 

9 3 735 322,60 73 959,39 718 060,70 792 020,09 3 017 261,90 

10 3 017 261,90 59 741,79 732 278,30 792 020,09 2 284 983,60 

11 2 284 983,60 45 242,68 746 777,41 792 020,09 1 538 206,19 

12 1 538 206,19 30 456,48 761 563,61 792 020,09 776 642,58 

13 776 642,58 15 377,52 776 642,57 792 020,09 0,00 

 

Na úrocích bylo celkem zaplaceno 1 296 261,18 Kč. Čerpání úvěru se projeví v rozvaze 

a ovlivní tak většinu ukazatelů finanční analýzy. Nový objekt by měl zajistit vyšší tržby 

a tím i vyšší hospodářský výsledek. Čerpání úvěru nám zajistí také vyšší hodnotu 

dlouhodobého majetku.  

Co se týče jednotlivých ukazatelů, dojde převážně k nárůstu celkové zadluženosti 

podniku. S tím je spojen i nárůst míry zadluženosti a zvýšení rentability tržeb nebo 

rentability aktiv. Vyšších hodnot bude nabývat i obrat dlouhodobého majetku. 

 

Tabulka 30: Financování pomocí úvěru  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Částka Úrok 

Cizí zdroje 9 000 000 Kč 1 296 261 Kč 

Celkem 10 296 261 Kč 
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Obrázek 5: Změny v rozvaze při financování úvěrem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Varianta B - financování zčásti vlastními zdroji a zčásti úvěrem 

Jelikož majitel disponuje volnými vlastními finančními prostředky, může si dovolit hradit 

část investice z vlastních zdrojů. Úvěr by byl poskytnut tedy ve výši 6 000 000 Kč a zbylé 

3 000 000 Kč by zaplatila firma. Úvěr bude splácen opět jednou ročně a jistinou se stane 

výrobní zařízení podniku.  

 

Tabulka 31: Popis úvěru  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [25]) 

Výše úvěru 6 000 000 Kč 

Úrok 1,98 % p. a. 

Doba splácení úvěru 10 let 

Splátky 667 260,39 Kč/ rok 

První splátka 1. 7. 2018 

Poslední splátka 31. 6. 2028 

 

𝑎 = 6000000 ×
0,0198 × (1 + 0,0198)10

(1 + 0,0198)10 − 1
 

𝑎 = 667 260,39 𝐾č 
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Tabulka 32: Splátkový kalendář  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Původní stav Úrok Splátka Anuita Konečný stav 

1 6 000 000,00 118 800,00 548 460,39 667 260,39 5 451 539,61 

2 5 451 539,61 107 940,00 559 319,91 667 260,39 4 892 219,70 

3 4 892 219,70 96 866,00 570 394,44 667 260,39 4 321 825,26 

4 4 321 825,26 85 572,10 581 688,25 667 260,39 3 740 137,01 

5 3 740 137,01 74 054,70 593 205,68 667 260,39 3 146 931,33 

6 3 146 931,33 62 309,20 604 951,15 667 260,39 2 541 980,18 

7 2 541 980,18 50 331,20 616 929,18 667 260,39 1 925 051,00 

8 1 925 051,00 38 116,00 629 144,38 667 260,39 1 295 906,62 

9 1 295 906,62 25 659,00 641 601,44 667 260,39 654 305,18 

10 654 305,18 12 955,20 654 305,15 667 260,39 0,00 

 

Celkové úroky jsou v tomto případě 672 604 Kč. Pokud se zaměříme na financování 

pouze z vlastních zdrojů, změny v rozvaze se zobrazí jenom na straně aktiv, kdežto 

financování úvěrem pohne jak s aktivy, tak s pasivy.  

 

Tabulka 33: Financování vlastním a cizím kapitálem  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Částka Úrok 

Cizí zdroje 6 000 000 Kč 672 604 Kč 

Vlastní zdroje 3 000 000 Kč 0 Kč 

Celkem 9 672 604 Kč 

 

Ze srovnání lze vidět, že pro podnik je výhodnější varianta B, kdy nový objekt bude 

hrazen z vlastních i cizích zdrojů. Celkové výdaje na nákup a rekonstrukci nového objektu 

budou ve výši 9 672 604 Kč. Životnost budovy je odhadována na desítky let a v případě 

finanční krize podniku, může majitel budovu prodat. Získané peněžní prostředky pak 

mohou být použity na záchranu podniku. Jestliže bylo za posledních 13 let vynaloženo 

na nájem cca 11 milionů, investice do koupi nového objektu se vyplatí. Dlouhodobý 

majetek se sice časem opotřebovává, nicméně jeho opotřebení vyjadřují odpisy, které jsou 

vlastním zdrojem podniku. Ačkoli se odpisy zahrnují do nákladů, nejsou pro podnik 

výdajem a částka odpisů tak zůstává k dispozici podniku. 
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Tabulka 34: Harmonogram rekonstrukce  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Začátek Konec Délka trvání (dny) Popis činnosti 

03. 09. 2018 11. 09. 2018 8 Navržení plánu architektem 

12. 09.2018 19. 09. 2018 7 Demolice zdí 

20. 09.2018 03. 10. 2018 12 Oprava střechy 

03. 10.2018 09. 10. 2018 6 Zadělání stropů 

11. 10.2018 19. 10. 2018 8 Výměna oken 

12. 10.2018 13. 10. 2018 2 Nasazení venkovních vrat 

22. 10.2018 26. 10. 2018 5 Vyrovnání podlah 

29. 10.2018 08. 11. 2018 10 Pokládání nové podlahy 

08. 11. 2018 15. 11. 2018 5 Malování 

19. 11. 2018 22. 11. 2018 4 Konstrukce výrobních linek 

22. 11. 2018 24. 11. 2018 2 Úklid 

 

Rekonstrukce objektu bude probíhat od 3. 9. 2018 do 24. 11. 2018. Hlavní práce budou 

dokončeny v polovině října nasazením vrat. Od té doby je možné v objektu topit 

a pokračovat tak na vnitřních úpravách. Celková cena rekonstrukce vychází na 1 876 530 

Kč. Nejdražší položkou je oprava střechy a výměna oken. Všechny práce budou provádět 

specializované firmy, tudíž by nemělo dojít k nějakým závažnějším problémům 

a zpožděním. Kolaudace objektu je naplánovaná na konec listopadu a od 1. 12. 2018 je 

možné objekt využívat k provozní činnosti. 

 

Tabulka 35: Celková kalkulace rekonstrukce  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis činnosti Celková cena 

Navržení plánu architektem 78 750 Kč 

Demolice zdí 91 000 Kč 

Oprava střechy 731 000 Kč 

Zadělání stropů 95 000 Kč 

Výměna oken 312 000 Kč 

Nasazení venkovních vrat 96 000 Kč 

Vyrovnání podlah 74 620 Kč 

Pokládání nové podlahy 245 000 Kč 

Malování 67 380 Kč 

Konstrukce výrobních linek 40 000 Kč 

Úklid 45 780 Kč 

Celkem 1 876 530 Kč 
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Tabulka 36: Roční odpisy dlouhodobého majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok odpisování Pořizovací cena Roční odpis Oprávky 

1. 9 000000 126 000 126 000 

2. 9 000000 306 000 432 000 

3. 9 000000 306 000 738 000 

4. 9 000000 306 000 1 044 000 

5. 9 000000 306 000 1 350 000 

6. 9 000000 306 000 1 656 000 

7. 9 000000 306 000 1 962 000 

8. 9 000000 306 000 2 268 000 

9. 9 000000 306 000 2 574 000 

10. 9 000000 306 000 2 880 000 

11. 9 000000 306 000 3 186 000 

12. 9 000000 306 000 3 492 000 

13. 9 000000 306 000 3 798 000 

14. 9 000000 306 000 4 104 000 

15. 9 000000 306 000 4 410 000 

16. 9 000000 306 000 4 716 000 

17. 9 000000 306 000 5 022 000 

18. 9 000000 306 000 5 328 000 

19. 9 000000 306 000 5 634 000 

20. 9 000000 306 000 5 940 000 

21. 9 000000 306 000 6 246 000 

22. 9 000000 306 000 6 552 000 

23. 9 000000 306 000 6 858 000 

24. 9 000000 306 000 7 164 000 

25. 9 000000 306 000 7 470 000 

26. 9 000000 306 000 7 776 000 

27. 9 000000 306  000 8 082 000 

28. 9 000000 3060 00 8 388 000 

29. 9 000000 3060 00 8 694 000 

30. 9 000000 3060 00 9 000 000 

 

Jelikož se jedná o nákup dlouhodobého majetku, podnik si může daný objekt odpisovat. 

Jedná se o výrobní budovu, proto spadá do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování 30 

let. Způsob daňového odpisování jsem zvolila rovnoměrné odpisy, což znamená, že se 

odpisy dostávají během let do nákladů rovnoměrně. V prvním roce odpisování je 

odpisová sazba 1,4 %, v dalších letech 3,4 %.  
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DODATEČNÉ NÁVRHY 

Ve velkém množství případů dosahuje podnik kolísavých hodnot. Jedná se především 

o likviditu, rentabilitu nebo dobu splatnosti pohledávek či dobu obratu zásob, proto bych 

doporučila, aby si podnik zavedl průběžné finanční analýzy na zhodnocování finanční 

situace, kde by jak majitel, ale i vedoucí pracovníci mohli nahlédnout a průběžně řešit 

veškeré nedostatky a problémy, kterými podnik disponuje, nebo naopak využít volné 

finanční prostředky na rozvoj a inovaci. Dále bych doporučila zvážit možnost prezentace 

podniku na domácích, ale i zahraničních oborových veletrzích, například Plastex v Brně 

nebo Fakuma ve Friedrichshafenu v Německu, který patří mezi nejdůležitější akce 

v oboru zpracování plastů. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Metal Working 

CZ, s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy a výsledky porovnat 

s doporučenými hodnotami, oborovými průměry či nejbližší konkurencí. Analýza 

probíhala v letech 2011 – 2016.  

Bakalářská práce je rozdělena na 2 části, teoretickou a analytickou. V teoretické části 

jsem se zaměřila na rozbor literárních zdrojů, ze kterých jsem následně čerpala 

v analytické části při provádění finanční analýzy. Jsou zde zmíněny cíle finanční analýzy, 

zdroje pro finanční analýzu a metody použití. Velká část teoretického oddílu je věnována 

ukazatelům finanční analýzy a analýze soustav ukazatelů. 

V analytické části bakalářské práce jsem se zaměřila na aplikaci informací získaných 

z teoretické části. Společnost je zde charakterizována a následně srovnána 

v konkurenčním podnikem či oborovým průměrem. Z výsledků je patrné, že se jedná 

o stabilní a finančně zdravý podnik. V roce 2012 došlo ke změně majitele, který přebíral 

podnik zadlužený s velmi nízkými tržbami a špatnými výsledky finanční analýzy. Za 4 

roky dokázal z upadajícího podniku vybudovat prosperující a ziskovou společnost. Došlo 

k růstu tržeb, snižování nákladů a finanční ukazatele se postupně přibližovali 

k doporučeným hodnotám. Změnou majitele podnik začal rozšiřovat komunikaci se 

zahraničními zákazníky.  

Při porovnání s konkurenčním podnikem Sekon plast s.r.o. byly zjištěny příznivé 

hospodářské výsledky vypovídající o dobré finanční situaci podniku. Ačkoli byla prvně 

celková zadluženost u analyzovaného podniku vyšší, každým rokem došlo k poklesu, což 

u konkurenčního podniku říct nejde. Analyzovaný podnik měl také nižší likviditu 

a s rentabilitou se od roku 2013 dostal do doporučených hodnot. Hůře na tom byl 

u koeficientu samofinancování, které má lepší výsledky u konkurenčního podniku. 

Doznívající hospodářská krize může mít za následek špatné výsledky podniku do roku 

2011.  

 V závěru bakalářské práce jsem shrnula výsledky z provedené finanční analýzy a navrhla 

doporučení na zlepšení finanční situace podniku. Návrhy jsou podrobně popsány včetně 

doložení harmonogramů a ceníků jednotlivých položek.  
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