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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 

2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. 

Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí 

vývoj.  
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of financial situation of selected company 

in the years 2012 to 2016. Specifies the methods of financial analysis that are performed. 

It contains an analysis of the current state of the company and proposals for improving 

the situation for future development. 
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financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, cash flow, rate indicator’s, 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlep-

šení. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena 

na literární rešerše, ze kterých jsou čerpány a následně popsány metody pro zpracování. 

Hlavním nástrojem, využívaným v celé práci je finanční analýza a její ukazatele. Finanční 

analýza slouží ke zkoumání finančního zdraví podniku a identifikaci slabých a silných 

stránek. Také díky ní lze odhalit možné následky vlastních finančních rozhodnutí či po-

rovnat reálný výsledek hospodaření s plánovaným. Pro komplexnější posouzení vývoje 

společnosti je vhodné analyzovat delší období.  

V druhé části je pospána historie analyzované společnosti, druh podnikání, současný 

stav společnosti a provedena finanční analýza na základě teoretických znalostí z přede-

šlé kapitoly. Výsledky jsou porovnávány s oborovým průměrem a doporučenými hod-

notami. V závěru kapitoly je vypracování PESTLE analýza, sloužící k vyhodnocování 

okolních vlivů na společnost a SWOT analýza, které analyzuje silné a slabé stránky uv-

nitř společnosti a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Na základě zjištěné situace 

podniku během finanční analýzy jsou stanoveny návrhy a doporučení, které by mohli 

být přínosné pro budoucí vývoj společnosti.  

Vybraná společnost pro analýzu je STEELTEC CZ, s.r.o. zabývající se velkosériová ko-

vovýroba s následnou další úpravou v procesu strojírenské výroby, jako je svařování, 

broušení a práškové lakování. Analyzována je za posledních pět let, od roku 2012 až 

2016. Základními dokumenty k zpracování jsou výroční zprávy podniku za sledované 

období.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této práce je hodnocení finanční situace společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

v letech 2012-2016 a návrhy, jak stávající situaci zlepšit. Pro dosažení cíle je potřebné 

provést metody finanční analýzy prostřednictvím získaných dat. Poté na základě vyko-

nané finanční analýzy zhodnotit finanční situaci podniku a následně navrhnout zlepšení 

pro další vývoj společnosti. 

Dílčí cíle práce: 

• na základě literární rešerše sepsat teoretická východiska pro hodnocení finanční 

situace prostřednictvím finanční analýzy a vymezit základní pojmy 

• vypracovat vnější analýzu podniku, která ukáže silné a slabé stránky podniku, pří-

padné hrozby, ale i existenci příležitostí 

• provést finanční analýzu podniku, prostřednictvím vybraných ukazatelů 

• aplikace těchto ukazatelů a následné zhodnocení  

• formulovat návrhy na zlepšení finanční situace podniku pro jeho další vývoj 

Met od y  zp ra co ván í  

Pro zpracování práce bylo využito následujících metod. V první řade metoda pozorování, 

jelikož se jedná o základní metodu, prostřednictvím které se cílevědomě, plánovitě a sys-

tematicky sleduje určitá skutečnost. Dále metoda srovnávání, při níž se zjišťují shodné či 

rozdílné stránky různých předmětů. Pří ekonomických či finančních rozborech jsou po-

rovnávány z hlediska plánu, mezipodnikového, odvětvového průměru a vývoje v čase. 

Bez srovnání nelze nic hodnotit jakékoliv výsledky. Jedním ze způsobů, jak srovnávání 

pojmout je jako nástroj měření, zjišťování a objektivizace, jestli dosažené výsledky jsou 

přijatelné či nikoliv (Synek, 2011, s. 21-22). 

Také byly použity analyticko-syntetické poznávací postupy zahrnující analýzu a syntézu. 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu na jednotlivé části, které ná-

sledně zkoumáme. Naopak syntéza je myšlenkové sjednocení jednotlivých částí v celek, 

přičemž sledujeme vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, tím 

dosáhneme hlubšího poznání jevu jako celek (Synek, 2011, s. 23). 

Posledními použitými metodami jsou indukce a dedukce, které spolu úzce souvisí. In-

dukcí vyvozujeme obecné závěry na základě jevů z praxe, když to dedukcí si teoretické 

závěry ověřujeme v praxi (Synek, 2011, s. 24-25). 
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Po s tu py  f inan čn í  an a lý zy  

Vybrané postupy, které uvádí Kalouda (2017, s. 59-60) ve své knize použiji i pro vypra-

cování bakalářské práce. Jsou jimi: 

1. definice prostředí finanční analýzy a její datová základna – výběr firmy, sběr dat, 

2. volba metod finanční analýzy a jejich aplikace – výběr vhodné metody, zpraco-

vání ukazatelů, 

3. analýzy vztahu mezi ukazateli – odchylky, korelace, 

4. syntetická část finanční analýzy – obsahuje návrhy a doporučení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodu této kapitoly je vysvětlena finanční analýza, její cíle (k čemu slouží), pro které 

uživatele je určena a jaké metody používá. Následuje teorie zaměřená na zdrojová data 

finanční analýzy, které jsou nezbytné pro její zpracování. Závěr kapitoly se zabývá pře-

hledem jednotlivých typů ukazatelů a jejich vzorců pro výpočet, jež poté aplikuji v prak-

tické části práce. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýzu můžeme členit dle objektu zkoumání, viz obrázek 1 (Růčková, 2015, s. 

13).  

 

 

 

 

Obrázek 1 Finanční analýza podle objektů zkoumání 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 13) 

V rámci bakalářské práce provádím finanční analýzu podniku, která se dle autorky Petry 

Růčkové (2015, s. 16-17) zaměřuje na stav společnosti a na její předpokládaný vývoj a 

provádí jak analýzu kvantitativní, tak i kvalitativní, jež přiblížím v kapitole metody fi-

nanční analýzy.  

„Finanční analýza je soubor činností, jejímž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit fi-

nanční situaci podniku“ (Scholleová, 2017, s. 164). 

Rozsáhlejší definici nabízí Jaroslav Sedláček ve své knize Finanční analýza podniku 

(2011, s. 3), kde píše: „finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení 

finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi 

sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty 

a určuje se jejich vývoj.“ 

Jiní autoři pouvažují finanční analýzu za základní dovednost každého finančního mana-

žera, jelikož její závěry a poznatky slouží pro strategické a taktické rozhodování o inves-

ticích a financování. Avšak v praxi se lze setkat s názorem, že finanční analýza není 

nutná, neboť se považují účetní data (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o finančních 

Finanční analýza podle objektu zkoumání 

mezinárodní národního 

hospodářství 

odvětví podniku 
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tocích) za postačující, ale pro rozhodování finančních manažerů nemají dostatečnou vy-

povídající schopnost. Proto používají finanční analýzu jako formalizovanou metodu, 

která poskytuje detailní obraz o hospodaření podniku, jeho slabých a silných stránkách, 

nebezpečích, příležitostech, o finančním zdraví podniku, a o celkové kvalitě hospodaření 

(Kislingerová, 2010, s. 46-47). 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Zájem o informace týkající se finančního stavu podniku mají nejen manažeři, ale i mnoho 

dalších subjektů, kteří přicházejí do kontaktů s danou společností. Uživatelé finanční ana-

lýzy rozdělujeme na externí a interní (Kislingerová, 2010, s. 48). 

Externí uživatelé: 

• investoři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• stát a jeho orgány, 

• obchodní partneři, 

• manažeři, konkurence atd. (Kislingerová, 2010, s. 48). 

Interní uživatelé: 

• manažeři, 

• odboráři, 

• zaměstnanci (Kislingerová, 2010, s. 48). 

2.3 Zdrojová data  

Účetní závěrka je považována za základní zdroj informací pro finanční analýzu, která je 

v České republice upravována zákone č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Dalším významným zdrojem pro zpracování finanční analýzy je výroční 

zpráva, kterou připravují podniky, které podléhají auditu dle §21 zákona o účetnictví. 

Základními účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních to-

cích, které jsou spolu s přílohami součástí účetní závěrky (Kislingerová, 2010, s. 50-52). 

Začátkem roku 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví. Proto účetní výkazy 

budou převedeny do nynější podoby. Týká se to i změny ve výkaznictví, a to především: 

1. ve výkazu zisku a ztrát vyčteme čistý obrat, který bychom jinak museli vypočítat, 
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2. došlo ke zrušení mimořádných nákladů a výnosů, 

3. také už nenajdeme ve výkazu zisku a ztrát obchodní marži (Bohdalová, 2016). 

2.3.1 Rozvaha 

Jedná se o základní účetní výkaz, který zachycuje stav majetku aktiv a zdrojů jeho krytí 

pasiv. V rozvaze jsou aktiva na levé straně a pasiva na straně pravé a dle bilanční rovnice 

rozvahy se hodnota aktiv má rovnat hodnotě pasiv. Sestavuje se k určitému časovému 

okamžiku (Dluhošová, 2008, s. 49). 

V rozvaze jsou aktiva členěna mezi čtyři sloupce s názvy brutto, korekce, netto pro běžné 

účetní období a netto pro minulé účetní období. Brutto znamená původní hodnotu majetku 

v době pořízení, korekce vyjadřuje opotřebení majetku a netto je skutečná hodnota ma-

jetku. Na rozdíl od pasiv, kde jsou pouze dva sloupce, ve kterých se uvádí hodnoty tohoto 

a minulého období (Scholleová, 2008, s. 17). 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva 

Cizí zdroje 

Krátkodobé závazky 

z obchodního styku 

Obrázek 2 Rozvaha, pět základních segmentů  

(Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 52) 

A k t iv a  

Aktiva představují výsledek minulých investičních rozhodnutí. Upořádány jsou dle 

funkce, času a likvidity. Aktiva jsou tvořena dlouhodobým majetkem, oběžnými aktivy a 

časovým rozlišením (Kislingerová, 2010, s. 53-56). 

Mezi dlouhodobý majetek řadíme dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva vytvářejí provozní kapacitu a za-

jišťují plynulost reprodukčního procesu. V rozvaze jsou uspořádány podle likvidity, a to 

od nejméně likvidních až po nejlikvidnější majetkové části. Do časového rozlišení aktiv 

patří náklady příštího období a příjmy příštího období, které tvoří výnosy běžného období, 

které ještě nebyly přijaty (Dluhošová, 2008, s. 51-56). 

Investiční 

rozhodnutí 

Finanční 

rozhodnutí 
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Pa s iv a  

Pasiva členíme dle hlediska vlastnictví, a to na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál 

tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých 

let. Mezi cizí zdroje řadíme rezervy a závazky. Poslední složkou pasiv jsou ostatní pasiva 

zahrnující výdaje příštího období a výnosy příštího období (Dluhošová, 2008, s. 53-54). 

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

O úspěšnosti práce podniku a výsledku dosaženého podnikatelskou činností informuje 

výkaz zisku a ztrát. Zobrazuje vztah mezi výnosy a náklady. Za výnosy se pokládají pe-

něžní částky, které podnik získal z veškerých svých činnosti za dané účetní období, ač-

koliv k jejich inkasu nedošlo ve stejném období. Náklady jsou peněžní částky, které pod-

nik vynaložil na získání výnosů za určité účetní období bez ohledu na to, zda byly sku-

tečně uhrazeny v tomtéž období. Z toho vyplívá, že náklady a výnosy se neopírají o sku-

tečné hotovostní toky, tedy příjmy a výdaje. Výsledný čistý zisk není adekvátním ukaza-

telem získané čisté hotovosti hospodářské činnosti podniku (Kislingerová, 2010, s. 66). 

Náklady a výnosy se rozdělují so dvou podskupin: 

• z provozní činnosti, 

• z finanční činnosti (Scholleová, 2017, s. 19). 

V rámci finanční analýze se pracuje z různými formami zisku, zásadní je jejich účel, pro 

který je daná analýza zpracovávána. Výčet zisků: 

• Čistý zisk neboli hospodářský výsledek za účetní období (Earnings after Taxes, 

EAT). Jedná se o zisk po zdanění, jež je určen k rozdělení mezi akcionáře a pod-

nik, 

• Zisk před zdaněním (Earnings before Taxes, EBT). Je to EAT zvýšení o daň 

z příjmu za mimořádnou činnost a daň z příjmu za běžnou činnost, 

• Zisk před zdaněním a úroky (Earning before Interest and Taxes, EBIT).  Před-

stavuje EBT navýšená o nákladové úroky, 

• Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (Earnings before Interest, Taxes, Depreci-

ations an Amorization Charges, EBITDA).  Je zisk před úhradou odpisů, úroků a 

daní (Kislingerová, 2010, s. 67-68). 
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2.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow podává informace o příjmech a výdajích realizovaných podnikem v mi-

nulém účetním období a zachycuje skutečný pohyb peněžních prostředků. Předešlé vý-

kazy jsou založeny na akruálním principu, což znamená, že vztahy výnosů a nákladů jsou 

k určitému časovému okamžiku. Na rozdíl od výkazu cash flow, kde platí tzv. metoda 

dvou hřebíčků (příjmy a výdaje), kdy je potřebné, aby příjmy přesahovaly výdaje 

(Kislingerová, 2010, s. 73). 

Stejně jako u výkazu zisku a ztrát rozdělujeme cash flow se skládá: 

• z provozní činnosti, 

• z investiční činnosti, 

• z finanční činnosti (Scholleová, 2017, s. 27). 

Sestavovat výkaz cash flow lze dvěma způsoby, a to přímou a nepřímou metodou. Ne-

přímá metoda vychází z výsledku hospodaření viz obrázek 3 (Knápková, 2013, s. 51). 

Výsledek hospodaření běžného období 

+ odpisy 

+ tvorba dlouhodobých rezerv 

- snížení dlouhodobých rezerv 

+ zvýšení závazků (krátko.), krátko. bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

- snížení závazků (krátko.), krátko. bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

- zvýšení pohledávek, časového rozlišené aktiv 

+  snížení pohledávek, časového rozlišené aktiv 

- zvýšení zásob 

+ snížení zásob          

= CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

Obrázek 3 Schématické znázornění postupu tvorby cash flow z provozní činnosti  

(Knápková, 2013, s. 52)  

2.3.4 Příloha účetní závěrky 

Poskytuje velmi cenné informace pro zpracování finanční analýzy. Uspořádání a obsa-

hové vymezení přílohy vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb., ve které se vysvětluje a do-

plňuje informace k účetní uzávěrce (Knápková, 2013, s. 58). 
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V příloze se nachází, např.: 

• obecné údaje,  

• informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu 

ocenění (Kislingerová, 2010, s. 76). 

2.4 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy jsou použity tzv. elementární metody. Jedná se o základní me-

tody pracující s různými typy ukazatelů, které čerpají buď přímo z položek účetních vý-

kazů, nebo jsou to hodnoty z nich odvozené (Landa, 2008, s. 61). 

Finanční analýza dle J. Sedláčka (2011, s. 7-10) zahrnuje dvě navzájem propojené části: 

1. Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu 

Fundamentální analýza se opírá o rozsáhlé znalosti vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Podstatou je identifikovat prostředí, 

ve kterém se podnik nachází. Řadíme zde např. SWOT analýzu.  

2. Kvantitativní, tzv.  technickou analýzu 

Pro zpracování technické analýzy je potřeba matematických, statistických a dal-

ších algoritmických metod. Podle účelu využití analýzy, se rozlišuje na: 

a) analýzu absolutních ukazatelů, 

b) analýzu rozdílových ukazatelů, 

c) analýzu poměrových ukazatelů, 

d) analýzu soustav ukazatelů. 

Použité ukazatele můžeme rozdělit do dvou skupin: 

a) Extenzivní neboli objemové informují o rozsahu v peněžních jednotkách. Mezi 

tyto ukazatele se řadí: 

• stavové ukazatele, 

• rozdílové ukazatele, 

• tokové ukazatele (Landa, 2008, s. 61-62). 

b) Intenzivní neboli poměrové, kdy se jedná o podíl extenzivních ukazatelů. Patří 

sem například ukazatele likvidity a rentability (Landa, 2008, s. 61-62). 
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2.4.1 Analýza stavových ukazatelů absolutních 

Určuje stav stavových veličin k určitému datu (konec čtvrtletí, konec měsíce, konec 

roku). Charakter stavových veličin mají položky rozvahy. Jedná se o analýzu majetkové 

a finanční struktury. Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje vertikální a horizon-

tální analýzu (Růčková, 2015, s. 41,43). 

Interpretaci vertikální a horizontální analýzy je dobré doplnit rozborem bilančních pravi-

del, kterými jsou: 

• zlaté bilanční pravidlo, 

• pravidlo vyrovnání rizik, 

•  pari pravidlo (Scholleová, 2008, s. 152). 

H o ri zon t á ln í  a na lý za  

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn jednotlivých položek výkazů v časové 

posloupnosti. Udává absolutní výši změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku 

(Knápková, 2013, s. 68). 

Analýza hledá odpověď na otázku: Jak se mění příslušná položka v čase? Rozbor se pro-

vádí buď meziročně, nebo za dvě po sobě jdoucí období, či více účetních období 

(Scholleová, 2017, s. 167). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 1 Horizontální analýza – Absolutní změna   

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 68) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙𝑡−1
∗ 100 

Rovnice 2 Horizontální analýza – Procentní změna  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 68) 

V ert iká ln í  an a lý za  

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu formou procentnímu 

podílu k celkového součtu majetku a kapitálu. Výsledná struktura informuje o tom, do 

čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry byla při investičním procesu zo-

hledňována výnosnost (Růčková, 2015, s. 68). 
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2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza slouží k řízení finanční situace podniku především jeho likvidity, která vystihuje 

souhrn všech potencionálních likvidních prostředků, jež má podnik k dispozici pro 

úhradu svých splatných závazků. Rozdílové ukazatele nazýváme jako fondy finančních 

prostředků. Pojmem „fond“ ve finanční analýze chápeme jako rozdíl mezi souhrnem ur-

čitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (Sedláček, 

2011, s. 35). 

Č is t ý  p ra co vn í  kap i t á l   

Nejvíce používaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál. Vyjadřuje část oběžných aktiv 

krátkodobého majetku, která je financována dlouhodobými finančními zdroji, jež umož-

ňuje podniku s nimi volně disponovat při realizaci svých záměrů. Také se považuje za 

měřítko likvidity a je s ní úzce propojen, zejména s běžnou likviditou, která nepřímo vy-

jadřuje velikost čistého pracovního kapitálu (Růčková, 2011, s. 49). 

Jaroslav Sedláček ve své knize upozorňuje, že čistý pracovní kapitál lze používat jako 

míru likvidity pouze velmi obezřetně, jelikož mezi nimi neexistuje identita (Sedláček, 

2011, s. 38). 

Struktura čistého pracovního kapitálu se skládá ze čtyř základních složek: 

• zásoby, 

• krátkodobé pohledávky, 

• krátkodobý finanční majetek, 

• krátkodobé závazky (Landa, 2008, s. 144). 

Na čistý pracovní kapitál se lze dívat ze dvou pohledů: 

a) Manažerského – kde cílem je disponovat co nejvyšším čistý pracovním kapitálem. 

Z důvodu toho, aby byla zajištěna likvidita podniku, a pokud dlouhodobý kapitál 

financuje krátkodobý oběžný majetek, jedná se o překapitalizování podniku 

(Dluhošová, 2008, s. 82). 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Rovnice 3 Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera  

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 81) 
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b) Vlastníci – kde je naopak cílem minimalizovat čistý pracovní kapitál. Jelikož 

vlastníci preferují financování oběžného majetku z krátkodobých zdrojů 

(Vochozka, 2012, s. 105). 

Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 4 Čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka 

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 81) 

Č is t é  poh o to v é  p ro s t ředky   

Tento ukazatel se používá pro sledování okamžité likvidity. Zejména proto, že používá 

málo likvidní až dlouhodobě nelikvidní položky oběžných aktiv. Za nejvýše likvidní pro-

středky se považují takové pohotové peněžní prostředky, které zahrnují pouze hotovost a 

peníze na běžných účtech. Méně přísná modifikace zpřístupňuje i použití peněžních ekvi-

valentů, jakož to krátkodobých cenných papírů a krátkodobých termínovaných vkladů, 

protože jsou v podmínkách kapitálového trhu rychle přeměnitelné na peníze (Dluhošová, 

2008, s. 38). 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 5 Čisté pohotové prostředky  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 84) 

Č is t ý  p en ěžn ě -p ohl ed ávk ov ý  f inan čn í  f ond  

Modifikace čistých pohotových prostředků je řešena v čistých peněžně-pohledávkových 

finančních fondech. Při výpočtu se z oběžných aktiv vylučují zásoby a nelikvidní pohle-

dávky (Sedláček, 2011, s. 38). 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů, která je jednou z nejpoužívanějších metod, umožňuje 

získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. Její podstatou je, že dává do po-

měru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popřípadě cash-flow. V praxi se vy-

užívá několik základních ukazatelů roztříděných do skupin, kterými jsou zejména ukaza-

telé zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity, výkonnosti a další (Knápková, 2013, s. 

84). 

U ka za te l e  l ikv id i ty  

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Jedná se o souhrn všech po-

tencionálních likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých splat-

ných závazků. S likviditou souvisí pojem solventnost, což znamená připravenost hradit 
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své dluhy v okamžiku jejich splatnosti, a tedy je jednou ze základních podmínek existence 

podniku. Podmínkou solventnosti je, aby byl podnik likvidní, a tedy měl část majetku 

vázán ve formě peněz anebo ve formě pohotově přeměnitelné v peníze. Ve vzorci pro 

výpočet likvidity se v čitateli nachází to, čím je možno platit a ve jmenovateli to, co je 

nutno zaplatit (Sedláček, 2011, s. 66). 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio, likvidita 1. stupně) 

Nejužší vymezení likvidity představuje okamžitá likvidita, protože do ní vstupují jen ty 

nejlikvidnější položky rozvahy, které najdeme v krátkodobém finančním majetku. Jedná 

se především o sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech, v hotovosti, volně obcho-

dovatelné krátkodobé cenné papíry a šeky (Růčková, 2015, s. 55). 

Doporučené hodnoty jsou 0,2 až 0,5. Vyšší hodnoty mohou svědčit o neefektivním vyu-

žití finančních prostředků (Knápková, 2013, s. 92). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 6 Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s.92) 

Pohotová likvidita (Quick Ratio, likvidita 2. stupně) 

Ukazatel pohotové likvidity je přísnější verzí likvidity běžné, jelikož od oběžných aktiv 

odečítáme nejméně likvidní část a to zásoby, protože jsou nejhůře přeměnitelné na peníze 

(Scholleová, 2008, s. 163). 

Doporučené hodnoty jsou 1 až 1,5. Výražně nižší hodnota ukazuje na nadměrnou váhu 

zásob v rozvaze podniku (Sedláček, 2011, s. 67). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 7 Pohotová likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 92) 

Běžná likvidita (Current Ration, likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. 

Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. Čím vyšší je tato hodnota, tím 

je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku (Knápková, 2013, s. 91-92). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 8 Běžná likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 91) 
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U ka za te l e  z ad lu žen o s t i  

Ukazatelé zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, které podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost, tím vyšší 

riziko na sebe podnik bere, protože musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na 

to, jak se mu právě daří. Avšak určitá výše zadluženosti je pro podnik dobrá, protože cizí 

kapitál je levnější než vlastní, a to díky tomu, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové 

zatížení podniku (Knápková, 2013, s. 84-85). 

Celková zadluženost  

Za ukazatel věřitelského rizika se označuje celková zadluženost. Funguje jako bezpeč-

nostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Čím je větší podíl vlastního ka-

pitálu, tím větší je i bezpečnostní polštář. Věřitelé proto preferují nízký ukazatel zadluže-

nosti. Na druhé straně vlastníci, kteří hledají větší finanční páku, díky schopnosti zvedat 

výdělek vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu. Pokud je ukazatel větší než oborový 

průměr, nastane problém v získání dostatečného zdroje bez toho, aniž by nejprve zvýšili 

vlastní kapitál (Sedláček, 2011, s. 54). 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30-60 % (Knápková, 2013, s. 85). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice 9 Celková zadluženost  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 85) 

Dlouhodobá zadluženost  

Část aktiv, která je financována dlouhodobými dluhy se vyjadřuje dlouhodobou zadluže-

ností. Pomáhá k nelezení optimálního poměru dlouhodobých a krátkodobých cizích 

zdrojů. Mezi dlouhodobé cizí zdroje řadíme dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a re-

zervy (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 10 Dlouhodobá zadluženost  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 
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Běžná zadluženost 

Ukazatel běžné zadluženosti vyjadřuje, jaká část aktiv je hrazena krátkodobým cizím ka-

pitálem. Krátkodobá cizí kapitál zahrnuje krátkodobé závazky, běžné bankovní účty, pa-

sivní přechodné a dohadné účty (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Rovnice 11 Běžná zadluženost  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti je považována významný ukazatel pro banku z hlediska poskytnutí 

úvěru, jelikož signalizuje, do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitele 

(Knápková, 2013). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 12 Míra zadluženosti  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 86) 

Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhu vyjadřuje období, za které by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. Vyhovující je klesající trend ukazatele 

(Knápková, 2013, s. 87). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice 13 Doba splácení dluhu  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 87) 

Koeficient samofinancování 

Finanční nezávislost podniku vystihuje koeficient samofinancování. Doplňuje ukazatel 

celkové zadluženosti a součet těchto ukazatelů je roven jedné. Po převrácení hodnoty 

ukazatele dostaneme vyjádření finanční páky, která vede k finančnímu zadlužení podniku 

(Sedláček, 2011, s. 64). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 14 Koeficient samofinancování  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 64) 
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Úrokové krytí 

Úrokoví krytí vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky, a tedy výsledek hospoda-

ření za dané účetní období by měl stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. V pří-

padě, že je ukazatel roven jedné, tak na zaplacení úroků je třeba celého zisku (Sedláček, 

2011, s. 64). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 15 Úrokové krytí  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 64) 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem zachycuje dlouhodobé krytí aktiv. Pokud je 

výsledná hodnota ukazatele vyšší než 1 dochází k překapitalizaci podniku a tím k vyšší 

stabilitě podniku, ale sníží se celková efektivnost podnikání (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ. 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 16 Dlouhodobé krytí aktiv  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

U ka za te l e  ak t iv i t y  

Ukazatele aktivity zachycují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Jestli má 

vice aktiv, než je potřebné, vnikají nadbytečné náklady a nízký zisk, naopak při nedo-

statku produktivních aktiv nebude moci realizovat potencionálně výhodné podnikatelské 

příležitosti a tím přichází o výnosy, které by mohl získat (Sedláček, 2011, s. 60). 

Sekáváme se s dvěma typy ukazatelů: 

1. Počtem obratů neboli obratovostí, která informuje o počtu obrátek za určité ob-

dobí, což znamená kolikrát převyšují roční tržby hodnotu počítané položky. Čím 

vyšší počet obrátek, tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle dochází ke zvy-

šování zisku (Scholleová, 2017, s. 180). 

2. Doba obratu vyjadřuje průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Cílem mi-

nimalizovat dobu obratu a maximalizovat počet obrátek (Scholleová, 2017, s. 

180). 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv. Udává počet obrátek 

za dané období (rok). Výsledná počet obrátek by měla být minimálně na úrovni hodnoty 

1. Platí, že čím je větší hodnota ukazatele, tím lépe (Knápková, 2013, s. 104). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 17 Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 83) 

Obrat stálých aktiv 

V podniku při rozhodování o nových investicích hraje významnou roli obrat stálých aktiv. 

Pokud dochází ke klesání hodnoty ukazatele, pak se relativně zvyšují jeho fixní náklady 

a zvyšuje se i citlivost podniku na případný pokles tržeb (Kislingerová, 2010, s. 108). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 18 Obrat stálých aktiv  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61) 

Obrat zásob 

Obrat zásob někdy označován jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává kolikrát je 

v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabinou při 

výpočtu jsou tržby, které odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby jsou uvedeny v nákla-

dových cenách. Tím pádem ukazatel nadhodnocuje skutečnou obrátku. V případě, že vý-

sledná hodnoty ukazatele vychází vyšší ve srovnání s oborovým průměrem, nemá podnik 

zbytečné nelikvidní zásoby. Naopak, když je hodnota nízká a likvidita podniku je vysoká, 

tak lze usoudit, že podnik má zastaralé zásoby a jejich reálná hodnota je nižší než cena 

oficiálně uvedené v účetních výkazech (Sedláček, 2011, s. 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice 19 Obrat zásob 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 62) 
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Doba obratu zásob 

Vystihuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby. Pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, znamená to, že situace 

podniku je dobrá. Nicméně musí existovat vztah mezi optimální velikostí zásob a rych-

lostí obratu zásob, aby bylo dosaženo plynulosti výroby a schopnosti reagovat na po-

ptávku (Kislingerová, 2010, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Rovnice 20 Doba obratu zásob  

(Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 109) 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz za tržby zadrženo v pohledáv-

kách. V průběhu této dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby 

za vybrané výrobky a poskytnuté služby (Kislingerová, 2010, s. 108). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Rovnice 21 Doba obratu pohledávek 

 (Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 108) 

Doba obratu závazků 

Měří dobu, po kterou zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bez-

platný obchodní úvěr. Spolu s předchozím ukazatelem slouží pro posouzení časového ne-

souladu, který nepřímo ovlivňuje likviditu podniku. Jestli je doba obratu závazků větší 

než doba obratů pohledávek, tak dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby, což 

je nevýhodné (Knápková, 2013, s. 105). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Rovnice 22 Doba obratu závazků 

 (Zdroj: Knápková, 2013, s. 105) 

U ka za te l e  r en tab i l i t y  

Ukazatele rentabilita mnohdy označované jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti. 

Jsou konstruovány jako poměr efektu dosaženého podnikatelskou činností k nějaké srov-

návací základně. Srovnávací základnou mohou být jak aktiva, pasiva, tak i k jiné bázi. 
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Všechny ukazatelé rentability mají stejný výklad, protože udávají, kolik Kč zisku připadá 

na 1 Kč jmenovatele (Kislingerová, 2010, s. 98). 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv občas nazývaná jako produkční síla. Považovaná za klíčový ukazatel 

rentability, jelikož poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, jestli byla financována z vlastních zdrojů nebo kapitálu věřitelů 

(Kislingerová, 2010, s. 98). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 23 Rentabilita aktiv  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 77) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je klíčovým ukazatel, zejména pro akcionáře, společníky a 

další investory. Vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu (Kislingerová, 2010, s. 99). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 24 Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 100) 

 

Rentabilita tržeb 

Ziskovou marži vystihuje rentabilita tržeb, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení 

úspěšnosti podnikání. Při nízké hodnotě ukazatele, dochází k chybnému řízení firmy, při 

střední úrovni je znakem dobré práce managementu firmy a dobrého jména podniku na 

trhu (Dluhošová, 2008, s. 78). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 25 Rentabilita tržeb 

 (Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 78) 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Pomocí ukazatele rentability vloženého kapitálu, se hodnotí podnikatelská činnost pod-

niků. Vyjadřuje, s jakou účinností působí celková kapitál vložený do podniku, nezávisle 

na zdroji financování (Sedláček, 2011, s. 56). 
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𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 26 Rentabilita vloženého kapitálu 

(Zdroj: Sedláček, 2001, s. 62) 

Pro v o zn í  uk aza t e l e  

Provozní ukazatele se zaměřují na vnitřní řízení podniku a pomáhají managementu sle-

dovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Ukazatele využívají tokových veličin 

a nákladů (Sedláček, 2011, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na jed-

noho pracovníka. S růstem produktivity práce se snižuje průměrná mzda pracovníka a je 

potřeba přiměřené regulace, aby nedocházelo k výpadkům podniku z důvodu, že v něm 

nikdo nechce pracovat (Scholleová, 2008, s. 170). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Rovnice 27 Produktivita práce z přidané hodnoty 

(Zdroj: Scholleová, 2008, s. 170) 

Nákladovost výnosů 

Zatíženost podniku celkovými náklady vyjadřuje nákladovost výnosů. Ukazatel by měl 

mít v čase klesající tendenci (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice 28 Nákladovost výnosů 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů udává zatíženost výnosů spotřebovaným materiálem a 

energiemi (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟íá𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice 29 Materiálová náročnost výnosů  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Z předchozích uvedených ukazatelů lze analyzovat finančně-ekonomickou situaci pod-

niku, avšak nevýhodou těchto ukazatelů je jejich omezená vypovídající schopnost, jelikož 
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charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. Proto se používají soustavy ukazatelů, 

které umožňují detailnější pohled (Sedláček, 2011, s. 81). 

Rozlišujeme tyto soustavy ukazatelů: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

b) Účelové výběry ukazatelů, které jsou sestavovány na základě komparativně-ana-

lytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit výběr ukaza-

telů, které by dokázali kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku a prediko-

vat jeho krizový vývoj (Sedláček, 2011, s. 81). 

Dle účelu použití se člení na: 

• Bonitní (diagnostické) modely, snaží se vyjádřit finanční situaci podniku 

za pomocí jednoho syntetického ukazatele (Sedláček, 2011, s. 81).  

• Bankrotní (predikční) modely, znázorňují systém včasného varování. 

Podle chování vybraných ukazatelů můžeme detekovat případné ohrožení 

finančního zdraví podniku (Sedláček, 2011, s. 81). 

I nd ex  bon i t y  

Index bonity nazývaný jako indikátor bonity založený na multivariační diskriminační 

analýze podle zjednodušení metody. Čím větší je hodnota ukazatele, tím je finančně-eko-

nomická situace firmy lepší (Sedláček, 2001, s. 128) 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑥1 + 0,08 ∗ 𝑥2 + 10 ∗ 𝑥3 + 5 ∗ 𝑥4 + 0,3 ∗ 𝑥5 + 0,1 ∗ 𝑥6 

Rovnice 30 Index bonity   

(Zdroj: Sedláček, 2001, s. 128) 

Pracuje s 6 ukazateli: 

• X1 = cash flow / cizí zdroje 

• X2 = celková aktiva / cizí zdroje 

• X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

• X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

• X5 = zásoby / celkové výkony 

• X6 = celkové výkony / celková aktiva 
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A l t man ov a  ana lý za  

Je jednou z možností pro souhrnného vyhodnocení finančního zdraví podniku. Sestavuje 

se pomocí jediného číslo a to Z-skóre, které je složeno z pěti ukazatelů zahrnující renta-

bilitu, zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu. K těmto ukazatelů, je na základě empi-

rického průzkumu přiřazena jejich váha. S relativně velkou spolehlivostí odhaduje blížící 

se bankrot podniku přibližně dva roky dopředu (Scholleová, 2008, s. 175). 

Problémem je stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu, a proto se pro její určení bere 

pětinásobek ročního provozního cash flow podniku (Knápková, 2013, s. 132). 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 

Rovnice 31 Altmanova formule bankrotu  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 110) 

Kde podle J. Sedláčka (2011, s. 110): 

• X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

• X2 = nerozdělená zisk / aktiva 

• X3 = EBIT / aktiva 

• X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje 

• X5 = tržby / aktiva 

Hodnota ukazatele větší než 2,99 se považuje za uspokojivou finanční situaci podniku. 

V případě, kdy se hodnota pohybuje od 1,81 do 2,99 tak hovoříme o tzv. nevyhraněném 

finanční situaci (tzv. šedá zóna). Je-li hodnota menší než 1,81, tak signalizuje velmi silné 

finanční problémy podniku a je třeba se zamyslet nad otázkou možného bankrotu 

(Sedláček, 2011, s. 110). 

I nd ex  I N0 5  

Index IN05 byl vytvořen Inkou a Ivanem Neumaierovými a umožňuje posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniku. Je poslední v řadě z IN indexů, kterých je 

celkem čtyři a je aktualizací index IN05, kdy v roce 2004 proběhly testy na datech prů-

myslových podniků (Sedláček, 2011, s. 111-112).  

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝐴 + 0,04 ∗ 𝐵 + 3,97 ∗ 𝐶 + 0,21 ∗ 𝐷 + 0,09 ∗ 𝐸 

Rovnice 32 Index IN05 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 112) 
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Kde: 

• A = Aktiva / cizí zdroje 

• B = EBIT / nákladové úroky 

• C = EBIT / celková aktiva 

• D = celkové výnosy / celková aktiva 

• E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Pokud je výsledná hodnota větší než 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci. 

V případě, že se pohybuje v rozmezí 0,9 až 1,6 tak se jedná o nevyhraněný výsledek tzv. 

„šedou zónu“. Jestliže je nižší než 0,9 tak e firma ohrožena vážnými finančními problémy 

(Sedláček, 2011, s. 112). 

PE STL E ana l ý za  

PESTLE analýza se používá k strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by 

mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci. Slouží ke 

zkoumaní různých vnějších faktorů působících na podnik. Analyzuje faktory vnější pro-

středí podniku, které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby. Toto prostředí 

je tvořeno šesti faktory: politické, ekonomické, sociální, technické, legislativní a ekolo-

gické (Grasseová, 2010, s. 178-180). 

Toto prostředí je tvořeno šesti faktory: politické, ekonomické, sociální, technické, legis-

lativní a ekologické (Sommet, 2013, s. 366). 

Ko mp a rat ivn ě - ana l y t i ck é  met od y  

Typické pro komparativně-analytických metod je používání hlavně verbálních ukazatelů. 

Hodnocení se vyjadřuje slovně, a to: „slabá, průměrná, dobrá, výborná“ atd. Patří zde 

zejména SWOT analýza (Sedláček, 2011, s. 87). 

SWOT analýza 

Definice SWOT analýzy dle Grasseové (2010, s. 296): „SWOT analýza je jednou z me-

tod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo její části, kdy na základě 

vnitřní analýzy a vnější analýzy jsou generovány alternativy strategie.“ 

Význam zkratky SWOT je odvozen z anglického názvu, kde každé písmeno má svůj vý-

znam, a to Strenght – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Oppurtunities – příleži-

tosti a Threats – hrozby (Grasseová, 2010, s. 295). 
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Zkoumá podnik z hlediska jejich silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Z in-

terního hodnocení organizace jsou identifikovány silné a slabé stránky a z externího hod-

nocení pak příležitosti a hrozby. V rámci vnitřního hodnocení jsou zkoumány například 

zařízení, produkty, služby a personál. Externí hodnocení prověřuje kupříkladu politické, 

hospodářské, technologické a konkurenční prostředí (Dyson, 2004, s. 632).  

SWOT analýza se zpracovává například ve formě matice, která zobrazuje základní vztahy 

mezi jednotlivými prvky analýzy a na tomto základě lze přímo generovat potencionální 

určující strategie pro další rozvoj organizace. Také je možno upravovat a postupně upřes-

nit strategická rozhodnutí, záměry a formulovat konkrétní cíle a opatření pro jejich napl-

nění (Grasseová, 2010, s. 298-299). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí kapitola práce je zaměřena na analyzovanou společnost. Úvodní část kapitoly popi-

suje historie společnosti a vztahy s její mateřskou společností. Následuje charakteristika 

předmět podnikání, schéma organizační struktury a popis sériové kovovýroby společ-

nosti. Další část je soustředěna na samotné provedení finanční analýzy společnosti a vý-

počet definovaných ukazatelů v teoretickém východisku práce. Závěr kapitoly tvoří sou-

stavy ukazatelů zaměřující se nejen na vnitřní prostředí ale i vnější.  

3.1 Analyzovaná společnost 

Vybranou společnosti pro zpracování finanční analýza a vypracování návrhů na zlepšení 

finanční situace je firma STEELTEC CZ, s.r.o., která souhlasila s provedením a zpraco-

váním finanční analýzy pro účely bakalářské práce.  

 

Obrázek 4 Logo společnosti   

(Zdroj: Logo Steeltec Husqvarna) 

Datum zápisu:  11.10.1991  

Spisová značka:  C 1399 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

Identifikační číslo:  190 10 567 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

3.1.1 Historie společnosti 

Společnost vznikla 11. října 1991 pod jménem GARDENA Třinec, s.r.o. spojením kapi-

tálu Třineckých železáren, a.s. a německého koncernu GARDENA AG. Postupem času 

se společnost stala dodavatelem zahradního nářadí produkovaného z kovu ve skupině 

GARDENA pro celý svět (Sbírka listin, © 2012-2015). 
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Mezníkem ve vývoji společnosti se stal rok 1997, kdy firma investovala do nové výrobní 

haly a pořízení velkokapacitní práškové lakovny (Sbírka listin, © 2012-2015; 

Suchánková, 2017). 

Postupem času se společnost rozvíjela a začala expandovat do zahraničí. Proto došlo 

v roce 2003 k přejmenování společnosti na STEELTEC CZ, s.r.o. a ukončení vztahu 

s Třineckými železárnami, a.s. jako společníkem. V roce 2007 došlo k zařazení společ-

nosti do struktur koncernu HUSQVARNA (Suchánková, 2017). 

Z obrázku 5 je patrné, že analyzovaná společnost je dceřinou společnosti Gardena Manu-

facturing GmbH v Německu a dceřinou společností celé skupiny Husqvarna AB, Také je 

součástí konsolidačního celku mateřské společnosti celé skupiny, tj. Husqvarna AB. Spo-

lečnost je mateřskou společnosti SILESMONT, s.r.o. (Suchánková, 2017). 

 

 

Obrázek 5 Vztahy společnosti s mateřskou společností a koncernem  

(Zdroj: Slepicová, 2017) 
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3.1.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem činnosti firmy je velkosériová kovovýroba s následnou další úpra-

vou v procesu strojírenské výroby, jako je svařování, broušení a práškové lakování 

(STEELTEC CZ, b.r.). 

Podle výpisu z registru ekonomických subjektů má STEELTEC CZ, s.r.o. klasifikaci eko-

nomických činností – CZ-NACE (ARES - ekonomické subjekty, 2017): 

Hlavní obor: 

• 25730: Výroba nástrojů a nářadí 

Další obory: 

• G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

• 25: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

• 256: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 

• 257: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 

• 27520: Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost  

• 28: Výroba strojů a zařízení j. n. 

• 32990: Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

• 331: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 

• 461: Zprostředkování velkoobchodů a velkoobchod v zastoupení 

• 69200: Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 

• 7112: Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

• 71209: Ostatní technické zkoušky a analýzy 

• 72: Výzkum a vývoj 

• 952: Opravy výrobků pro ostatní potřebu a převážně pro domácnost 
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3.1.3 Organizační struktura 

Z obrázku 6 je viditelné, že v čele společnosti jsou dva jednatelé, kteří zároveň mají na 

starosti jednu ze dvou odvětví ve společnosti. Dále tyto odvětví jsou rozdělení do menších 

celků, z nichž každý má svého odpovědného zástupce, který provádí veškerou řídící čin-

nost pro řízení svých podřízených, avšak je stále odpovědný svému nadřízenému, který 

nese veškerou zodpovědnost. Podle mého názoru se jedná o liniově-štábní organizační 

strukturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Organizační schéma společnosti 

 (Zdroj: STEELTEC CZ presentation, 2016) 
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3.1.4 Popis sériové výroby 

Sériová výroba ve firmě zahrnuje ucelený technologicky navazující soubor strojů, orga-

nizačně rozdělených do pěti provozů (Velkosériová kovovýroba, 2017): 

1. Nástrojárna 

Nástrojárna je zastoupena konstrukční kanceláří, nástrojárnou, vývojovou a zá-

mečnickou dílnou. Pracovníci zde zabezpečují především hladký průběh vlastní 

sériové výroby a také kompletní servis pro výrobu a vývoj nových výrobků 

(Velkosériová kovovýroba, 2017). 

2. Lisovna a obrobna 

Lisovna využívá sedm automatických lisovacích linek s tonáží 150 až 315 tun. 

Kromě automatických lisovacích linek společnost disponuje i ruční lisovnou, 

která má 30 hydraulických a excentrických lisů v tonážích 5-150 tun s ruční a po-

loautomatickou obsluhou pro zpracování středních zakázek od 1 000 do 50 000 

ks/rok (Velkosériová kovovýroba, 2017). 

3. Svařovna a brusírna  

Ve svařovně a brusírně se zpracovávají výlisky a obrobky do hmotnosti 15 kg.  

Ve svařovně společnost používá svařovací roboty KUKA, CLOOS a MOTO-

MAN. Brusírna s pásovými bruskami se využívá k další úpravě výrobků 

(Velkosériová kovovýroba, 2017). 

4. Lakovna s předúpravou 

Jedná se o plně automatickou práškovou lakovnu WAGNER. Provádí se zde po-

vrchová úprava ocelových, hliníkových i pozinkovaných plechů, krytů, trubek 

apod. (Velkosériová kovovýroba, 2017). 

5. Montáž, komplementace, balení 

Společnost disponuje ruční, poloautomatickou i automatickou montáží dle cha-

rakteru a velikosti zakázky. Jednotlivé montážní automaty a balící linky sama spo-

lečnost vyvíjí a konstruuje. Dlouhodobě spolupracuje s chráněnou dílnou ER-

GON, kde zaměstnává až 200 pracovníků. Společnost vlastní skladovací prostory 

včetně konsignačních skladů u jejich dodavatelů, což jim umožňuje pružně rea-

govat na potřeby či změny objednávek jejich zákazníků (STEELTEC CZ, b.r.; 

Kovo Výroba, 2017). 
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3.2 Finanční analýza  

Následující podkapitola je věnována samotné finanční analýze společnosti realizována  

v letech 2012-2016. Aplikují se metody a postupy popsány v předchozí kapitole. Finanční 

analýza se skládá z analýzy stavových ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýzy 

poměrových ukazatelů a analýzy soustav ukazatelů. Zdroje pro zpracování jednotlivých 

analýz jsou výroční zprávy z let 2012-2016 a konzultace s firmou.  

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv. 

Analýza je prováděna ke stavu na konci každého roku v období od 2012 až 2016. Jednot-

livé výsledné položky jsou vyjádřeny v absolutních hodnotách, a to v tisících Kč a v pro-

centech.  

H o ri zon t á ln í  a na lý za  ak t i v  a  p as i v  

Horizontální analýza pasiv a aktiv sleduje změnu jednotlivých položek rozvahy společ-

nosti. Hodnoty jsou vyjádřeny jak v tisících korunách, tak v procentech pro lepší viditel-

nost a porovnání změny.  

Tab. 1 Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Aktiva v tis. Kč 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Aktiva celkem -4 527 -2,30 26 253 13,66 19 719 9,03 18 426 7,74 

Dlouhodobý  

majetek  -822 -1,66 13 674 28,06 22 748 36,45 1 001 1,18 

DNM -106 -41,09 82 53,95 728 311,11 -117 -12,16 

DHM -716 -1,47 9 092 18,95 22 020 38,58 1 118 1,41 

DFM 0 0,00 4 500 750,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva -3 545 -2,41 12 562 8,76 -3 576 -2,29 17 966 11,79 

Zásoby -9 192 -13,90 12 301 21,60 -1 425 -2,06 17 654 26,03 

Pohledávky  -7 995 -10,82 6 249 9,49 -1 458 -2,02 -6 593 -9,33 

KFM 13 682 199,16 -5 988 -29,14 -693 -4,76 6 905 49,78 

Časové rozlišení -160 -66,95 17 21,52 547 569,79 -541 -84,14 

Vývoj aktiv mezi roky 2012 až 2013 poklesl, a to o 2,3 %. Kromě nárůstu krátkodobého 

finančního majetku až 1,99krát, se na snížení hodnoty aktiv podílelo časové rozlišení o 
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66,95 %, dále pak dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. V dlouhodobém majetku se nej-

více snížil dlouhodobý nehmotný majetek o 41,09 %, jelikož společnost neinvestovala do 

rozšíření softwaru v tomto období, poslední investice byla v roce 2011. Dále dlouhodobý 

hmotný majetek také klesl, ale o 1,47 %, kvůli poklesu hodnoty hmotných movitých věcí 

a jejich souborů. Položka stavby se snižuje díky odepisování. Dlouhodobý finanční ma-

jetek se nijak nezměnil, jelikož společnost drží 10 % podíl ve společnosti Silesmont s.r.o. 

Oběžná aktiva také vykazovala pokles a to o 2,41 %, zejména došlo k poklesu u zásob a 

pohledávek. V zásobách se snížil jak materiál o 22,61 % tak i výrobky o 18,27 %. Hod-

noty položky výrobky se snížily v důsledku poklesu obratu společnosti a odezníváním 

odbytové krize u výrobků spotřební povahy. Oproti roku 2012 se výrazně snížily dlouho-

dobé pohledávky o 37,81 %, protože část pohledávek byla uhrazena. Skutečnost, že i 

ostatní pohledávky poklesly a byly částečně splaceny, se krátkodobý finanční majetek 

zvlášť položky účty v bankách zvýšily až 2,01krát oproti roku 2012.  

V roce 2014 oproti roku 2013 došlo k nárůstu aktiv o 13,66 % tedy 26 253 tis. Kč. K ná-

růstu docházelo v dlouhodobém majetku oběžných aktivech i časovému rozlišení. U dlou-

hodobého nehmotného majetku je nárůst o 53,95 %, díky investici do zlepšení softwaru. 

Největší zvýšení nastalo u dlouhodobého finančního majetku až 7,5krát kvůli tomu, že 

společnost odkoupila podíl společnosti Silesmont, s.r.o. ve výši 90 % základního kapitálu. 

V oběžných aktivech narostly zásoby, zejména výrobky a zboží o 70,08 %, z důvodu 

schválení nové modelové řady sekaček a jejich výroba s následným prodejem v roce 

2015. S tím souvisí i nárůst materiálu o 26,33 %. Naopak klesly dlouhodobé pohledávky 

o 61,98 %. V krátkodobém finančním majetku se položka účty v bankách  

snížila o 29,12 %, jelikož společnost investovala do rozvoje jejich vývojové základny. 

Časové rozlišení vzrostlo o 21.52 % díky poklesu nákladů příštího období.  

Vývoj aktiv v letech 2014 až 2015 vzrostl o 9,03 %. Nárůst se projevil jak v dlouhodobém 

majetku, tak i v časovém rozlišení. V dlouhodobém majetku vzrostl dlouhodobý ne-

hmotný majetek až 3,11krát oproti roku 2014, z důvodu opětovné investice do softwaru. 

Dlouhodobý hmotný majetek také narostl a to o 38,58 %, protože společnost pořídila 

novou karbonizační pece a laserové zařízení. Dlouhodobý finanční majetek se nezměnil. 

Naopak oběžná aktiva poklesla o 2,29 %, avšak narostly výrobky o 44,36 %. Dlouhodobé 

pohledávky klesly o 100 %, tudíž byly splaceny v plné výši. Krátkodobý finanční majetek 
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zvláště položka účty v bankách poklesl o 4,51 %, protože společnost nadále podporuje 

svůj projekt. Časové rozlišení vzrostlo až 5,7krát díky zvýšení nákladů příštího období, 

V roce 2016 oproti roku 2015 opět dochází k nárůstu aktiv o 7,74 %. Největší vzrůst je 

v oběžných aktivech. Dlouhodobý nehmotný majetek poklesl o 12,16 %, i když společ-

nost investovala do softwaru, ale v menší částkou. Dlouhodobý finanční majetek se ne-

změnil. Oběžná aktiva narostla o 11,79 %, zejména položky zboží a nedokončená výroba. 

Zboží vzrostlo o 34,02 % tedy 944 tis. Kč. Pohledávky klesly o 9,33 %, zejména krátko-

dobé pohledávky z obchodních vztahů poklesly o 5,56 % naopak dlouhodobé pohledávky 

zůstaly nulové. Narostl i krátkodobý finanční majetek o 49,78 % především položka účty 

v bankách o 6 881 tis. Kč. Časové rozlišení kleslo o 84,14 %, díky poklesu nákladů příš-

tího období.  

 
Graf 1 Vývoj aktiv v letech 2012–2016  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Graf 1 znározňuje vývoj aktiv v letech 2012-2016 je patrný nárůst aktiv s drobným 

poklesem v roce 2013. Dlouhodobý majetke měl v období 2012-2013 podobnou tendenci, 

avšak v dalších letech narůstal až v roce 2016 mírně poklesl. Oběžná aktiva mají kolísavý 

průběh s větším nárůstem v roce 2016. Časové rozlišení jsou zanedbatelné částky ve 

společnosti. 
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Tab. 2 Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Pasiva v tis. Kč 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Pasiva celkem -4 527 -2,30 26 253 13,66 19 719 9,03 18 426 7,74 

Vlastní kapitál  -6 282 -11,39 10 092 20,65 2 981 5,06 2 082 3,36 

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

Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH běžného 

účetního období -6 282 -23,65 10 092 49,77 2 981 9,82 2 082 6,24 

Cizí zdroje 1 755 1,24 16 161 11,28 16 738 10,50 16 344 9,28 

Rezervy 0 0,00 550 0,00 142 25,82 273 39,45 

Závazky 1 755 1,24 15 611 10,89 16 596 10,44 16 071 9,16 

Dlouhodobé  

závazky -523 -27,80 -138 -10,16 21 519 1 763,85 -20 862 -91,75 

Krátkodobé zá-

vazky 2 278 1,63 15 749 11,10 -4 923 -3,12 36 933 24,18 

Stát – daňové 

závazky a do-

tace -47 -14,97 646 241,95 69 7,56 163 16,60 

Časové rozlišení  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Vývoj celkových pasiv souvisí s vývojem aktiv, tudíž má stejný vývoj. Mezi roky 2012 a 

2013 se celková pasiva snížila o 2,30 %. Vlastní kapitál se snížil o 11,39 %,  

tedy o 6 282 tis. Kč. Tento pokles odpovídá poklesu výsledku hospodaření běžného účet-

ního období, jelikož společnost má stále stejný základní kapitál, fondy ze zisku a rezervní 

fond. Výsledek hospodaření z minulých let společnost nemá. Naopak cizí zdroje vzrostly 

o 1,24 %, což je o 1 755 tis. Kč. Nárůst se rovná nárůstu závazků o 1 775 tis. Kč v pro-

centech o 1,24 %, protože společnost v tomto období nevytváří žádné rezervy ani časové 

rozlišení. Avšak u dlouhodobých pohledávek nastalo snížení o 27,8 %, díky poklesu od-

ložených daňových závazků. Kdežto, krátkodobé pohledávky narostly o 1,63 %, hlavně 

se zvýšili závazky z obchodních vztahů o 2 647 tis. Kč. Ostatní položky závazků 
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nevykazovaly významné změny. Časové rozlišení za celé sledované období společnost 

nemá. 

V rozmezí let 2013 až 2014 celková pasiva vzrostla o 26 253 tis. Kč v procentním 

vyjádření o 13,66 %. Vlastní kapitál vzrostl  o 20,65 % v tisíci korunách o 10 092 tis. Kč.  

Hodnota nárůstu v tisíci korunách opět odpovídá nárůstu výsledku hospodaření 

v procentech, a to o 49,77 % oproti předcházejícímu období. Cizí zdoje se zvýšily 

o 11,28 %. V rezervách došlo k nárůstu o 500 tis. Kč, jedná se o rezervu na nevybranou 

dovolenou. Dlouhodobé závazky se snížily o 10,16 %. Krátkodobé závazky se také 

zvýšily o 15 749 tis. Kč,  v procentech o 11,1 %. Narostly krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů o 17,29 % a zároveň vzrostly krátkodobé závazky – ovládané nebo 

ovládající osoby o 5,88%, tedy o 5 000 tis. Kč. Navýšení krátkodobých závazků – 

ovládané nebo ovládající osoby vzniklo díky krátkodobé půjčce vyplývající z tzv. „cash 

poolu“. Položka stát – daňové závazky a dotace vzrostly až 2,42krát, což je o 646 tis. Kč. 

Mezi lety 2014 až 2015 dochází k nárůstu celkových pasiv o 19 719 tis. Kč,  

tedy o 9,03 %. Vlastní kapitál opět roste, ale méně než v předchozím období, o 5,06 %. 

Nárůst výsledku hospodaření o 10 092 tis. Kč odpovídá peněžnímu vyjádření základního 

kapitálu. Cizí zdroje vzrostly o 10,5 %. Opět se zde objevují rezervy na nevybranou do-

volenou, které se navýšily o 25,82 %. Závazky se navýšily o 10,44 %, z toho dlouhodobé 

závazky vzrostly až 17,64krát oproti předešlému období. Tento nárůst způsobily přede-

vším dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba, které vzrostly o 20 000 tis. 

Kč, jelikož si společnost půjčila od spřízněné osoby. Dále dlouhodobý odložený daňový 

závazek se navýšil až 1,25krát. Avšak krátkodobé závazky klesly o 3,12 %. Nejvýznam-

nější pokles z položek krátkodobých závazků jsou krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů, které se snížily o 2 882 tis. Kč, tedy o 6,36 %. Položka krátkodobé přijaté zálohy 

vzrostla o 663 tis. Kč a položka stát – daňové závazky a dotace vzrostly o 7,56 %.  

Období mezi roky 2015 a 2016 opět narůstající tendence celkových pasiv o 7,74 %, tedy 

o 18 426 tis. Kč. Základní kapitál se také zvýšil a to o 3,36 %, což je o 2 082 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období se opětovně shoduje s peněžním vyjád-

řením hodnoty vlastního kapitálu. Cizí zdroje vzrostly o 9,28 %, na tomto růstu se 

zejména podílejí rezervy a krátkodobé závazky. Rezervy vzrostly o 39,45 % ze stejného 

důvody jako v předešlých popisovaných obdobích. Krátkodobé závazky se navýšily o 

24,18 %, což je o 36 933 tis. Kč. Z toho se nejvíce navýšila položka krátkodobé  
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závazky – ovládaná nebo ovládající osoba o 33,33 %, naopak položka krátkodobých zá-

vazků z obchodního vztahu se snížila o 2,17 % a krátkodobé přijaté zálohy poklesly o 

100 %. Dlouhodobé závazky se oproti předcházejícímu období snížily a to o 91,75 %. 

 
Graf 2 Vývoj pasiv v letech 2012-2016  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

V grafu 2 je zobrazen vývoj pasiv za období 2012–2016. Vlastí kapitál nevykazoval velké 

výkyvy. Cizí zdroje mají rostoucí trend až na rok 2013, kdy mírně poklesly, jelikož spo-

lečnost splatila určitou část svých závazků. Za celé období má vlastní kapitál převahu nad 

cizími zdroji. 
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H o ri zon t á ln í  a na lý za  vý ka zu  z i sku  a  z t rá t  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát sleduje změnu jednotlivých položek výkazu 

zisku a ztrát společnosti. Hodnoty jsou vyjádřeny jak v tisících korunách, tak v procen-

tech pro lepší viditelnost a porovnání změny.  

Tab. 3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012–2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Výkaz zisku a ztrát 

v tis. Kč 

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

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Tržby z prodeje  

výrobků a služeb -74 470 -17,82 -8 463 -2,47 58 719 17,54 -4 492 -1,14 

Tržby za prodej zboží -1 311 -1,73 17 807 23,94 23 038 24,99 7 498 6,51 

Výkonová spotřeba  -62 106 -17,07 9 339 3,10 63 300 20,35 3 022 0,81 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží -4 206 -5,78 13 241 19,30 22 953 28,05 3 906 3,73 

Obchodní marže 2 895 99,97 4 566 78,85 85 0,82 3 592 34,40 

Přidaná hodnota -15 849 -12,03 3 274 2,82 16 372 13,74 8 863 6,54 

Osobní náklady -13 882 -14,15 -6 334 -7,52 9 567 12,28 6 529 7,47 

Odpisy -2583 -20,30 -3965 -39,09 3514 56,88 2870 29,61 

Tržby z prodaného 

dlouhodobého  

majetku 260 448,28 -318 -100,00 30 0,00 1 587 0,00 

Tržby z prodaného 

materiálu 379 0,74 -5 134 -9,95 6 846 14,73 13 131 24,63 

Provozní výsledek 

hospodaření -7 306 -22,83 13 034 52,77 3 058 8,10 665 1,63 

Finanční výsledek 

hospodaření 1 879 -73,72 -923 137,76 1 496 -93,91 -655 675,26 

Výsledek hospoda-

ření před zdaněním -5 427 -18,42 12 111 50,40 4 554 12,60 10 0,02 

Daň z přijmu  855 29,51 2 019 53,81 1 573 27,26 -2 072 -28,21 

Výsledek hospoda-

ření za činnost  -6 282 -23,65 10 092 49,77 2 981 9,82 2 082 6,24 

Výsledek hospoda-

ření za běžné účetní 

období -6 282 -23,65 10 092 49,77 2 981 9,82 2 082 6,24 

Čistý obrat za účetní 

období -75 123 -13,72 2 459 0,52 93 821 19,76 16 622 2,92 

Z tabulky je zřejmé, že tržby z prodeje výrobků a služeb mají klesající tendenci, kromě 

přelomu let 2014/2015, kdy tržby stouply o 58 719 tis. Kč v procentech o 17,54 %. Nao-

pak tržby na prodej zboží stouply, až na rok 2013, kdy klesly o 1 311 tis. Kč. Stejný trend 

vývoje mají i vynaložené náklady na prodej zboží. 
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Obchodní marže má rostoucí trend, kdy největší nárůst byl v roce 2013 o 99,97 % oproti 

roku 2014. Výkonová spotřeba také narůstá ve sledovaném období, ačkoli mezi roky 

2012-2013 klesla a to o 1,73 %. Přidaná hodnota má podobný trend jako výkonová spo-

třeba, tedy narůstající, s výkyvem v roce 2013, kdy poklesla o 12,03 % vůči roku 2012. 

Osobní náklady mezi roky 2012 a 2013 klesly o 14,15 % z důvodu snížení počtů zaměst-

nanců a mzdových nákladů. V roce 2014 tyto náklady klesly o 7,52 % oproti roku 2013, 

ze stejné příčiny jako předchozí rok. V roce 2015 se ale zvedly o 12,28 %, jelikož firma 

navýšila počet zaměstnanců a podobně pokračovali v roce následujícím. Odpisy DHM a 

DNM mají v meziročním srovnání klesající tendenci, nejvíce v roce 2014 o 39,09 % vůči 

roku 2013. Od roku 2015 naopak narostly o 56,88 % a zvyšovaly se i v dalším roce. 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu mají podobné výkyvy. Mezi roky 

2013-2014 klesly tržby z prodaného dlouhodobého majetku o 100 % a u tržeb z proda-

ného materiálu o 9,95 %. Jinak se tržby navyšovaly.  

Provozní výsledek hospodaření se zvyšoval, nejvíce v roce 2014 o 52,77 % oproti roku 

2013. Meziroční pokles nastal v období 2012/2013 kdy klesl o 22,83 % tedy o 7 306 tis. 

Kč. Finanční výsledek hospodaření se celé sledované období pohybuje v záporných čís-

lech a má kolísavý průběh. V roce 2015 došlo k největšímu nárůstu o 1 496 tis. Kč a 

v roce 2016 došlo k největšímu poklesu o 655 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření za účetní období se shoduje s výsledkem hospodaření za činnost. 

V meziročním srovnání sledovaného období výsledek hospodaření roste, až na rok 2013, 

kdy klesl o 23,65 % oproti roku 2012. Podobný průběh má i čistý obrat za sledované 

účetní období s poklesem v meziobdobí 2012/2013 o 13,72 %.  

 

Graf 3 Vývoj výsledku hospodaření za běžné účetní období v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 
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Na grafu 3 můžeme pozorovat narůstání výsledku hospodaření od roku 2014. Jediný po-

kles nastal v roce 2013, z důvodu odeznívání odbytové krize u výrobků spotřební povahy.  

V ert iká ln í  an a lý za  ak t i v  a  p as iv  

Vertikální analýza aktiv a pasiv se zabývá porovnáním změn jednotlivých položek vý-

kazů v čase. Vyjadřuje hodnoty položek v absolutní výši změn a procentní vyjádření 

k výchozímu roku. 

Tab. 4 Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Aktiva v procentech 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek  25,19 25,36 28,57 35,76 33,58 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,13 0,08 0,11 0,40 0,33 

Dlouhodobý hmotný majetek 24,76 24,97 26,13 33,21 31,26 

Dlouhodobý finanční majetek 0,31 0,31 2,33 2,14 1,99 

Oběžná aktiva 74,69 74,60 71,38 63,97 66,38 

Zásoby 33,62 29,63 31,70 28,48 33,31 

Dlouhodobé pohledávky 2,77 1,76 0,59 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 34,78 32,51 32,43 29,67 24,97 

Krátkodobý finanční majetek 3,49 10,69 6,67 5,82 8,10 

Časové rozlišení 0,12 0,04 0,04 0,27 0,04 

V roce 2011 má větší podíl na aktivech oběžný majetek a to 74,69 %. Dlouhodobý maje-

tek 25,19 % z toho největší zastoupení má dlouhodobý hmotný majetek 24,76 %. Dlou-

hodobý nehmotný majetek se podílí na aktivech pouze 0,13 %, jelikož ho tvoří především 

software. V oběžných aktivech tvoří největší zastoupení krátkodobé pohledávky 34,78 % 

a hned zatím zásoby 33,62 %. Časové rozlišení tvoří jen malý podíl na aktivech  

a to 0,12 %.  

Rok 2013 je podobný jako předcházející. Dlouhodobý hmotný majetek tvořil 25,36 % 

z celkových aktiv a oběžný majetek 74,60 %. Dlouhodobý nehmotný majetek se snížil, a 

to na 0,08 % vlivem odpisu softwaru. V oběžných aktivech se navýšil krátkodobý fi-

nanční majetek na 10,69 %. Zásoby a krátkodobé pohledávky tvořily 29,63 % a 32,51 % 

podíl na aktivech. Časové rozlišení tvoří ještě menší část na aktivech pouhých 0,04 %.  

V roce 2014 podíl dlouhodobého majetku a oběžných aktiv na celkových aktivech zůstal 

přibližně stejný. Dlouhodobý majetek se zvýšil na 28,57 %, díky navýšení dlouhodobého 

hmotného a finančního majetku. V dlouhodobém hmotném majetku vzrostl nedokončený 

dlouhodobý majetek na 2,67 % a také se navýšil ostatní dlouhodobý hmotný majetek na 
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0,81 %.  Dlouhodobý nehmotný majetek se zvýšil na 0,11 %, protože společnost investo-

vala do softwaru. Oběžná aktiva se snížila oproti předcházejícímu roku na 71,38 %. 

Avšak zásoby se navýšily na 31,70 %, především materiál. Dlouhodobé pohledávky byly 

z velké části splaceny a zůstalo jen 0,59 %. Krátkodobé pohledávky zůstaly téměř stejné. 

I když byla většina dlouhodobých pohledávek splacena, krátkodobý finanční majetek se 

nenavýšil naopak poklesl na 6,67 %, jelikož společnost inovovala do softwaru a zvýšil se 

i ostatní dlouhodobý majetek.  

Od roku 2015 se skladba celkových aktiv změnila a to tak, že se dlouhodobý majetek 

zvýšil a oběžná aktiva snížila.  Dlouhodobý majetek tvoří 35,76 % celkových aktiv. Nej-

více se navýšil dlouhodobý hmotný majetek a to na 33,21 %, z důvodu pořízení nových 

strojů a zařízení. Oběžná aktiva tvořila 63,97 % z toho zásoby 28,48 % a krátkodobé 

pohledávky 29,67 %. Dlouhodobé pohledávky byly kompletně splaceny. Časové rozli-

šení se zvýšilo na 0,27 % oproti předcházejícímu roku. 

Rok 2016 je podobný jako 2015, dlouhodobý majetek tvořil 33,58 % a oběžná aktiva 

66,38 %. Dlouhodobý hmotný majetek má největší zastoupení a to 31,26 % a klesl oproti 

přecházejícímu roku díky odepisování majetku. Zásoby tvořily 33,31 % z toho materiál 

17,27 % a nedokončená výroba a polotovary 10,94 %, nejvíce z celého sledovaného ob-

dobí. Dlouhodobé pohledávky se nenavýšily a zůstaly na 0 %. Krátkodobé pohledávky 

byly z části splaceny a podílí se na aktivech 24,97 %. Díky tomu se navýšil i krátkodobý 

finanční majetek na 8,10 %. Časově rozlišení se na aktivech podílí 0,04 %. 

 

Graf 4 Podíl aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 
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Z grafu 4 lze vyčíst, že po celé sledované období oběžná aktiva převyšují dlouhodobý 

majetek. Časové rozlišení je zanedbatelnou částí aktiv.  

Tab. 5 Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Pasiva v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál  28,04 25,43 27,00 26,01 24,96 

Základní kapitál 13,22 13,53 11,90 10,92 10,13 

Fondy ze zisku 1,32 1,35 1,19 1,09 1,01 

VH běžného účetního období 13,50 10,55 13,90 14,00 13,81 

Cizí zdroje 71,96 74,57 73,00 73,99 75,04 

Rezervy 0,00 0,00 0,25 0,29 0,38 

Závazky 71,96 74,57 72,75 73,70 74,67 

Dlouhodobé závazky 0,96 0,71 0,56 9,55 0,73 

Krátkodobé závazky 71,00 73,86 72,19 64,15 73,93 

Závazky z obchodních vztahů 18,31 20,12 20,76 17,83 16,19 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V roce 2012 tvořil vlastní kapitál 28,04 % podíl na celkových pasivech. Největší podíl 

má VH běžného účetního období a to 13,50 %. Cizí zdroje tvořily 71,96 % stejnou část 

jako závazky, jelikož společnost v tomto období netvořila rezervy. Krátkodobé závazky 

tvoří největší podíl rovných 71 %, a z toho obchodní závazky 18,31 %. Časové rozlišení 

společnost za celé sledované období nevykazuje. 

V roce 2013 se navýšily cizí zdroje a klesl vlastní kapitál. Vlastní kapitál tvořil 25,43 %, 

z toho VH běžného účetního období klesl na 10,55 % oproti předešlému roku. Cizí zdroje 

narostly na 74,57 % díky zvýšení krátkodobých závazků na 72,19 %. Rezervy v tomto 

roce společnost opět nevytvářela.  

Rok 2014 přinesl navýšení vlastního kapitálu a snížení cizích zdrojů. Vlastní kapitál se 

podílel na pasivech 27 %. Výsledek hospodaření běžného účetního období tvořil  

13,90 %. Cizí zdroje tvořily 73 %. Poprvé společnost vytvořila rezervy, které se podílely 

na celkových pasivech 0,25 %. Oproti předchozímu roku závazky klesly na 72,75 % díky 

snížení dlouhodobých závazků, ale krátkodobé závazky z obchodních vztahů se zvýšily.   

V roce 2015 tvořil vlastní kapitál 26,01 % a cizí zdroje 73,99. Výsledek hospodaření běž-

ného účetního období dosáhl největšího procentního podílu na celkových pasivech a to 

14 %. V cizích zdrojích se rezervy navýšily na 0,29 %. Dlouhodobé závazky vzrostly na 
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9,55 %, nejvyšší hodnota sledovaného období, jelikož se poprvé objevily závazky za 

ovládanou nebo ovládající osobou. Krátkodobé závazky naopak tvořily nejnižší hodnotu 

a to 64,15 %.  

V roce 2016 tvořil vlastní kapitál 24,96 %. Výsledek hospodaření se podílel na pasivech 

13,81 %. Cizí zdroje vzrostly až na 75,04 %, z důvodu navýšení jak rezerv na 0,38 %, tak 

i krátkodobých závazků na 73,93 %.  

 

Graf 5 Podíl pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Graf 5 ukazuje na převahu cizích zdrojů nad vlastním kapitálem. Výkyvy ve složení pasiv 

nejsou nějak velké, spíše zůstávají stejné. Z hlediska pravidla vyrovnání rizik, kdy se po-

žaduje, aby vlastního kapitálu bylo více nebo rovno cizích zdrojů, společnost nesplňuje. 

Na grafu 6 je možné vidět výraznější rozdíl mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. 

 

Graf 6 Pravidlo vyrovnání rizik  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

P
o

d
íl

 p
as

iv
 v

 %

Vlastní kapitál Cizí zdroje

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2012 2013 2014 2015 2016

H
o

d
n
o

ty
 v

 t
is

. 
K

č

Vlastní kapitál Cizí zdroje



 

51 

 

 

Graf 7 Zlaté bilanční pravidlo  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

V grafu 7 vidíme, že časové sladění dlouhodobého majetku a dlouhodobého kapitálu je 

v celku dobré. V roce 2012 je dokonce dlouhodobý kapitál větší než dlouhodobý majetek, 

což je správné a vypovídá to o dobré platební schopnosti podniku. Avšak v roce 2016 se 

situace obrátila a dlouhodobý majetek převýšil dlouhodobý kapitál. 

 

Graf 8 Pari pravidlo 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Pravidlo požaduje, aby vlastního kapitálu bylo méně než dlouhodobého majetku. Graf 8 

ukazuje, že kromě roku 2012 je pravidlo dodržováno. Společnost, tedy efektivně hospo-

daří s kapitálem.   

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2012 2013 2014 2015 2016

H
o

d
n
o

ty
 v

 t
is

. 
K

č

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý kapitál

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2012 2013 2014 2015 2016

H
o

d
n
o

ty
 v

 t
is

. 
K

č

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál



 

52 

 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů obsahuje čistý pracovní kapitál, jak z manažerského, tak 

i vlastníkova pohledu, dále čisté pohotové prostředky a čisté peněžně – pohledávkové 

finanční fondy. 

Tab. 6 Rozdílové ukazatele v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

 v tis. Kč  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK manažerský  7 248 1 425 -1 762 -415 -19 382 

ČPP  -132 786 -121 382 -143 119 -138 889 -168 917 

ČPM  -58 887 -55 518 -71 006 -68 234 -104 855 

Čistý pracovní kapitál z manažerského hlediska nabývá v prvních dvou letech kladných 

hodnot, což vypovídá o větším množství oběžných aktiv než krátkodobých závazků. Vy-

tvořil se tak finanční polštář, který slouží ke krytí mimořádných výdajů. V dalších letech 

se hodnoty pohybují v záporných číslech a společnosti vzniká tzv. nekrytý dluh, není 

schopna uhradit krátkodobé závazky oběžnými aktivy.  

Pro výpočet čistých pohotových prostředků byla použita přísnější metoda, kdy se za po-

hotové peněžní prostředky dosadily pouze krátkodobé finanční prostředky. Za celé ob-

dobí jsou hodnoty záporné, a tudíž společnosti nestačí krátkodobé finanční zdroje k fi-

nancování krátkodobých závazků. 

U čistých peněžně – pohledávkových finančních fondů se od oběžných aktiv odečítaly 

zásoby. Všechny hodnoty vyšly záporné, společnost nedisponuje volnými oběžnými ak-

tivy v případě nutnosti uhradit krátkodobé závazky. 

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, uka-

zatele aktivity, ukazatele rentability a provozní ukazatele. Hodnoty ukazatelů jsou porov-

návány s oborovým průměrem, získaným či vypočteným z materiálu Ministerstva prů-

myslu a obchodu nebo s doporučenými hodnotami. 
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A na lý za  l ikv id i ty  

Vypovídá o schopnosti společnosti splácet své krátkodobé dluhy. Je použita běžná likvi-

dita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. 

Tab. 7 Ukazatele likvidity v porovnání s oborovým průměrem 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) (Analytické materiály, c2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,05 0,14 0,09 0,09 0,11 

Oborový průměr 0,24 0,24 0,24 0,26 0,25 

Pohotová likvidita 0,54 0,58 0,54 0,55 0,45 

Oborový průměr 1,03 1,15 1,18 1,18 1,12 

Běžná likvidita 1,01 0,99 0,98 1,00 0,90 

Oborový průměr 1,68 1,74 1,76 1,87 1,78 

Hodnoty okamžité likvidity jsou ve všech letech pod doporučenými hodnotami 0,2 až 0,5 

a také oborovým průměrem. Svědčí to o neschopnosti společnosti hradit okamžitě splatné 

závazky. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2013 a to hodnoty 0,14.  

Pohotová likvidita také nedosahovala doporučených hodnot 1 až 1,5 a nacházela se pod 

oborovým průměrem. Vypovídá to o nadměrné váze zásob v rozvaze společnosti.  

Také hodnoty běžné likvidity se pohybují pod doporučenou hodnotou 1,5 až 2,5 a zároveň 

pod oborovým průměrem. Ukazuje to, že společnost své krátkodobé závazky není 

schopna uhradit z oběžných aktiv, proto je potřebné použít dlouhodobé zdroje financo-

vání. V grafu 9 jsou znázorněny likvidity sledovaného období. 

 

Graf 9 Porovnání likvidit v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 
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U ka za te l e  zad lu žen os t i  

Zadluženost slouží jako indikátory výše rizika. V analýze zadluženosti jsou použity uka-

zatele např. celková zadluženost, běžná zadluženost, míra zadluženosti, koeficient samo-

financování, doba splácení dluhu a dlouhodobé krytí aktiv. Hodnoty jsou porovnávány 

s oborovým průměrem či doporučenými hodnotami.  

Tab. 8 Ukazatele zadluženosti v letech 2012-2016  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

Hodnoty v procentech 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 71,96 74,57 73,00 73,99 75,04 

Oborový průměr 49,05 49,92 48,57 47,68 46,42 

Koeficient samofinancování  28,04 25,43 27,00 26,01 24,96 

Oborový průměr 49,00 48,08 49,42 51,52 52,55 

Dlouhodobá zadluženost 0,96 0,71 0,81 9,84 1,11 

Oborový průměr 7,20 9,79 9,59 9,05 13,66 

Běžná zadluženost 71,00 73,86 72,19 64,15 73,93 

Oborový průměr 25,62 23,82 23,88 22,77 29,16 

Míra zadluženosti 256,59 293,16 270,40 284,40 300,68 

Oborový průměr 100,12 103,84 98,28 92,54 88,34 

Doba splácení dluhu (roky) 5,77 4,07 3,48 4,43 4,65 

Úrokové krytí (hodnota) 20,66 22,76 28,72 30,49 27,90 

Dlouhodobé krytí aktiv (hodnota) 0,29 0,26 0,28 0,36 0,26 

Oborový průměr 0,98 0,96 0,99 1,03 1,05 

Celková zadluženost je po celé sledované období výrazně nad oborovým průměrem i nad 

doporučenou hodnotou, která je 60 %. Výsledky vypovídají o větším podstoupení rizika 

ze strany věřitelů v případě poskytnutí úvěru společnosti. Věřitelé by mohli odmítnout 

půjčku či navýšit úrokovou sazbu. Vyšší zadluženost může přispívat ke zvýšení rentabi-

lity, konkrétně rentability vlastního kapitálu. Tento vliv lze vyjádřit multiplikátorem 

vlastního kapitálu viz tab. 9.  

Tab. 9 Multiplikátor vlastního kapitálu v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

EBT/EBIT 3,57 3,93 3,72 3,84 4,01 

A/VK 0,92 0,97 0,96 0,1 0,98 

Multiplikátor 3,28 3,81 3,57 0,38 3,93 

Multiplikátor udává, kolikrát je vložený kapitál vlastníků zvětšen použitím cizího kapi-

tálu jako zdroje financování. Hodnota je větší než jedna, což znamená, že zvyšování vlast-

ního kapitálu má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu.  
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Dlouhodobá zadluženost je naopak po sledované období nižší než oborový průměr. Jedině 

v roce 2015 hodnota stoupla na 9,84 % a převýšila oborový průměr, jelikož v tomto roce 

došlo k navýšení dlouhodobého závazku – ovládaná nebo ovládající osoba.  

Běžná zadluženost je opět vyšší než oborový průměr a dosahuje hodnot okolo 70 %. Vý-

raznější pokles nastal v roce 2015 na 64,15 %. Společnost využívá krátkodobého cizího 

kapitálu k financování aktiv.  

Míra zadluženosti dosahuje velmi vysokých hodnot od 256 % až do 300 % v porovnání 

s oborovým průměrem, který se pohybuje okolo 102 %. Za sledované období dochází 

k výkyvům s tendencí růstu, díky kolísání krátkodobých závazků společnosti.  

Doba splácení dluhu vyjadřuje dobu, za kterou je společnost schopna z provozního cash 

flow splatit své závazky. Největší hodnota byla v roce 2012 a to 5,77 let. V dalších letech 

se hodnoty pohybují okolo 4 let s kolísavým průběhem. 

Úrokové krytí má stoupající tendenci s poklesem v roce 2016. Odborná literatura uvádí 

jako postačující hodnotu úrokového krytí v rozmezí 3-6. Úroky společnosti jsou v prů-

měru pokryty ziskem až 26krát.  

Dlouhodobé krytí aktiv se pohybovalo okolo 0,27, až na rok 2015, kdy vzrostlo na 0,36. 

Hodnoty jsou nižší než 1 a proto nedochází k překapitalizaci podniku. Společnosti se zvy-

šuje celková efektivnost podnikání, ale snižuje se stabilita. 

 
 

Graf 10 Porovnání koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti   

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o.) 

Z grafu 10 je zřetelný vztah mezi cizími a vlastními zdroji při financování celkových aktiv 

společnosti, kde je znatelně větší zastoupení cizího kapitálu zahrnutého v celkové zadlu-

ženosti nad vlastním kapitálem. 
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U ka za te l e  ak t iv i t y  

Ukazatele aktivity zachycují efektivnost hospodaření společnosti s jejich aktivy. Hodnoty 

jsou porovnávány s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami. Použity jsou jak 

ukazatele obratovosti, tak i doby obratu.  

Tab. 10 Obratovost aktiv 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 2,78 2,45 2,17 2,38 2,27 

Oborový průměr 1,16 1,19 1,13 1,12 1,18 

Obrat stálých aktiv 11,09 9,73 7,66 6,69 6,80 

Oborový průměr 2,65 2,68 2,56 2,50 2,51 

Obrat zásob 8,26 8,27 6,85 8,34 6,81 

Oborový průměr 5,56 6,69 5,77 5,64 6,17 

Obrat celkových aktiv se pohyboval mezi 2,17 až 2,78, kdy nejdříve hodnoty klesají a od 

roku 2014 stoupají. V porovnání s oborovým průměrem jsou hodnoty větší v celém sle-

dovaném období. Hodnoty se pohybují okolo 2,41 a lze říci, že společnost využívá aktiva 

efektivně, jelikož se pohybuje v doporučených hodnotách 1,6 až 3. 

Obratovost stálých aktiv dosáhla nejvyšší hodnoty 11,09 v roce 2012 a pak v dalších le-

tech hodnoty klesají, až na 6,69. Za celé sledované období se pohybuje nad oborovým 

průměrem, z toho lze usoudit, že společnost efektivně využívá stálá aktiva a může inves-

tovat nadále. 

Hodnoty obratu zásob jsou opět vyšší než oborový průměr. Největší hodnoty dosahují 

v roce 2015 8,34. Nejnižší výsledek byl v roce 2014, kdy roční tržby převyšovaly zásoby 

6,85krát. Znamená to, že společnost nemá zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyžado-

valy nadbytečné financování. V porovnání s likviditou, která je nižší, lze usuzovat, že 

firma nemá zastaralé zásoby. 
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Tab. 11 Doby obratu  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

v dnech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 43,59 43,55 52,53 43,15 52,84 

Oborový průměr 64,72 53,81 62,44 63,85 58,31 

Doba obratu pohledávek 38,01 35,35 44,45 39,05 35,83 

Oborový průměr 85,26 90,02 89,14 85,54 76,68 

Doba obratu závazků 79,77 94,57 102,68 84,27 99,88 

Oborový průměr 106,88 107,89 106,26 101,96 130,28 

Součet dob obratu  

zásob a pohledávek 81,60 78,90 96,98 82,19 88,68 

Doba obratu zásob se pohybuje okolo 47,13 dní. Nejnižší dobu obratu má v roce 2015 a 

to 43,15 dnů a nejvyšší hodnotu 52,84 dní v roce 2016. Za sledované období se pohybuje 

pod oborovým průměrem, společnost tedy hospodaří se zásobami lépe, než je obvyklé.  

Hodnoty obratu pohledávek se pohybovaly mezi 35,35 až 44,45 dny. Oproti oborovému 

průměru jsou hodnoty výrazně nižší, téměř až o polovinu. V porovnání s dobou obratu 

závazků jsou hodnoty doby obratu pohledávek významně nižší, viz graf 11. 

Doba obratu závazků je nižší než oborový průměr. Hodnoty se pohybují okolo 92,23 dní. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2014 a to 102,68 dní. Jelikož je doba obratu závazků 

větší než součet dob obratu zásob a pohledávek, dodavatelské úvěry společnosti financují 

pohledávky i zásoby.  

 
Graf 11 Porovnání dob obratu závazků a pohledávek v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Z grafu 11 je zřejmé, že doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek. Díky 

tomuto zjištění společnost nemá problém s likviditou i přes její nízkou hodnotu.  
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U ka za te l e  r en tab i l i t y  

Ukazatele rentability vyjadřují poměr zisku dosaženého z podnikání a výši zdrojů vyna-

ložených k jeho dosažení. Vybrané ukazatele jsou porovnávány s oborovým průměrem.  

Tab. 12 Rentability v porovnání s oborovým průměrem 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

Hodnoty v procentech 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 13,50 10,55 13,90 14,00 13,81 

Oborový průměr 8,84 8,05 11,98 10,95 12,93 

ROE 48,15 41,49 51,66 53,83 55,34 

Oborový průměr 13,47 21,47 17,06 15,20 18,75 

ROS 5,86 5,25 7,95 7,21 7,12 

Oborový průměr 7,60 6,79 10,32 9,64 10,93 

ROI 16,27 12,85 17,28 17,13 16,16 

Oborový průměr 8,84 16,74 11,71 21,02 23,77 

Rentabilita celkových aktiv je po celé sledované období vyšší než oborový průměr. Čím 

je hodnoty rentability aktiv vyšší, tím lépe byla aktiva využita. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

v roce 2015 a to 14 %, naopak nejnižší v roce 2013 kvůli poklesu výsledku hospodaření 

po zdanění.  

Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje nadprůměrné hodnoty a je až 2krát vyšší než obo-

rový průměr. Vyjadřuje, kolik procent zisku tvoří vlastní kapitál. Těchto vysokých hodnot 

společnost dosahuje díky riskantnějšímu podnikání a nižším hodnotám rentability aktiv a 

vysoké zadluženosti.  

Rentabilita tržeb udává, jak je podnik schopen dosáhnout zisku při dané úrovni tržeb. 

Hodnoty mají kolísavý průběh s nejlepším výsledek v roce 2014, kdy na 1 Kč výnosů 

připadá 7,95 % zisku. 

Rentabilita vloženého kapitálu se v letech 2012 a 2015 pohybuje nad oborovým průmě-

rem, v ostatních letech nikoliv. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 12-15 % a nad  

15 % se jedná o velmi dobrou hodnotu. Výsledné hodnoty v letech 2012, 2014, 2015 a 

2016 se pohybovaly nad 15 %.  
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Graf 12 Vývoj rentabilit v letech 2012-2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

Graf 12 poskytuje celkový pohled na vývoj rentabilit a jejich kolísavý průběh. V roce 

2013 došlo k poklesu rentabilit s následným růstem a udržování hodnot v dalších letech.  

Pro v o zn í  uk aza t e l e  

Provozní ukazatele se uplatňují uvnitř podniku k jejímu řízení. Pomáhají sledovat vývoj 

aktivity podniku. Vybrány byly tři ukazatele, a to produktivita přidané hodnoty, náklado-

vost výnosů a materiálová náročnost výnosů. 

Tab. 13 Provozní ukazatele  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016; Analytické materiály, 2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

(v tis Kč) 379,73 423,06 505,05 517,42 555,49 

Nákladovost výnosů 0,95 0,96 1,02 0,94 0,94 

Materiálová náročnost výnosů 0,43 0,42 0,41 0,40 0,37 

Produktivita práce z přidané hodnoty má za sledované období vzrůstající tendenci. Nej-

vyšší hodnoty dosáhla v roce 2016 a to 555,49 tis. Kč. S nárůstem produktivity souvisí 

snižování průměrné mzdy a potřeba přiměřené regulace.  

Nákladovost výnosů z počátku roste a od roku 2015 má stálou hodnotu 0,94. Důsledkem 

toho jsou výnosů více zatíženy celkovými náklady. Ukazatel by měl dle odborné litera-

tury klesat.  

Materiálová náročnost výnosů má klesající tendenci s nejnižší hodnotou 0,37. Společnost 

má větší zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi s tendencí klesat.  
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3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

K detailnějšímu pohledu se používají soustavy ukazatelů, jelikož předcházející poměrové 

ukazatele mají omezenou vypovídající schopnost. Použity jsou jak bonitní, tak i bankrotní 

modely, především Index bonity, Altmanova analýza a IN05.  

I nd ex  bon i t y  

Hodnotí finančně-ekonomickou situaci společnosti. 

Tab. 14 Index bonity v letech 2012-2016 

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,26 0,37 0,43 0,34 0,32 

X2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

X3 1,50 1,25 1,65 1,71 1,59 

X4 0,35 0,35 0,53 0,52 0,51 

X5 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 

X6 0,21 0,18 0,15 0,17 0,16 

Index bonity 2,48 2,30 2,95 2,89 2,74 

Index bonity ve sledovaném období kolísal. Největší hodnoty dosáhl v roce 2014 a to 

2,89. Vypočtené hodnoty se pohybují nad hodnotou 2, vypovídá to o velmi dobré fi-

nančně-ekonomické situaci podniku. Některé hodnoty se přibližují k 3 a to lze považovat 

za extrémně dobré. Pro lepší viditelnost a porovnání hodnoty indexu bonity s hodnotícím 

stupněm slouží graf 13. 

 

Graf 13 Vývoj indexu bonity v letech 2012-2016 

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 
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A l t man ov a  ana lý za  

Altmanova analýza vyjadřuje finanční situaci podniku a předpovídá jeho bankrot. Pokud 

je výsledná hodnota vyšší než 2,9, předvídá se uspokojivá finanční situace podniku.  

Tab. 15 Altmanova analýza v letech 2012-2016 

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,04 0,01 -0,01 0 -0,08 

X2 0 0 0 0 0 

X3 0,16 0,13 0,17 0,17 0,16 

X4 0,79 1,23 1,43 1,12 1,07 

X5 2,78 2,45 2,17 2,38 2,27 

Z-skóre 3,63 3,36 3,30 3,37 3,16 

Vypočtené Z-skóre společnosti se pohybovalo ve sledovaném období v rozmezí 3,16 až 

3,63, takže finanční situace lze hodnotit jako uspokojivou. A z tohoto pohledu firmě ne-

hrozí bankrot, viz graf 14. 

 

Graf 14 Vývoj Altmanovy analýzy v letech 2012-2016 

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 

Pohled na vývoj Altmanova indexu poskytuje výše uvedený graf 14, z kterého je zřejmé, 

že hodnoty indexu mají klesající tendenci. Nejnižší hodnota klesla v roce 2016 na 3,16, 

stále je Z-skóre nad šedou zónou.   
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I nd ex  I N0 5  

Finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku posuzuje index IN05. Skládá se z několika 

ukazatelů zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity.  

Tab. 16 Index IN05  

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

A 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 

B 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

C 0,65 0,51 0,69 0,68 0,64 

D 0,59 0,52 0,46 0,50 0,48 

E 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 

IN05 1,87 1,65 1,77 1,81 1,73 

Hodnoty indexu IN05 se pohybují nad hranicí šedé zóny, která se nachází v rozmezí 0,9 

až 1,6. Nejvyšší hodnoty dosáhl index IN05 v roce 2015 a to1,81. Svědčí to o uspokojivé 

finanční situaci společnosti a ta vytváří hodnotu.  

 

Graf 15 Vývoj indexu IN05 v letech 2012-2016 

(Zdroj: Sbírka listin, 2012-2015) 

O vývoji indexu IN05 vypovídá i graf 15, ze kterého je patrný vzrůst od roku 2013 a 

mírný pokles v roce 2016. Za celé sledované období výsledné hodnoty neklesly pod 

hranici 1,6. V porovnání s Altmanovým modelem má ukazatel jiný vývoj a je spíše 

podobný vývoji hodnot u poměrových ukazatelů. 
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PE STL E ana l ý za  

K provedení strategické analýzy faktorů vnějšího prostředí slouží PESTLE analýza, sklá-

dající se z šesti faktorů. Zjištěné informace by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo 

hrozby pro hodnocenou společnost (Grasseová, 2010, s. 178-180). 

Politické a legislativní faktory: 

Od roku 2018 se změnila legislativa pro podnikatele. Došlo k navýšení minimální mzdy 

z 11 000 Kč na 12 200 Kč a hodinové minimální mzdy z 66 Kč na 73,20 Kč. Dále došlo 

k novelizaci zákona o EET, ke změně insolvenčního zákona atd.  

Ekonomické faktory: 

V oblasti daní dochází k rozšíření přenesené daňové povinnosti. Začala platit nová pravi-

dla pro uplatnění srážkové daně z příjmu ze závisle činnosti. Dle Českého statistického 

úřadu (2018) byla inflace v roce 2017 2,5 %, byla nejvyšší za posledních 5 let. Míra ne-

zaměstnanosti v letech 2017 a 2018 by měla zůstat stejná a to 3,9 %. Obor strojírenství, 

kterým se společnosti zabývá, je dominantní ve vývozu výrobků z Česka do jiných zemí. 

Sociální faktory: 

Mezi sociální faktory řadíme například velikost populace, věkovou struktura, pracovní 

preference, životní úroveň, dostupnost potenciálu zaměstnanců s požadovanými schop-

nostmi a dovednostmi. Zájem o strojírenské obory roste, jelikož je tahounem české eko-

nomiky a má budoucnost i potenciál. Navíc společnost nabízí odbornou praxi žákům 

Střední odborné školy Třineckých železáren a dalším školám.  

Technologické faktory: 

Průmysl 4.0. se začíná zavádět do českých strojírenských firem. Od roku 2017 Česká 

technologická platforma Strojírenství realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unii. 

Tato platforma podporuje strojírenský průmysl v České republice a s tím spojené vě-

decké, výzkumné, technologické a inovační aktivity.  

Ekologické faktory: 

Na ekologii je v současnosti kladen velký důraz. Státy jsou členy různých organizací, 

vydávají opatření, normy a limity v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Spo-

lečnost v této oblasti dodržuje zásady šetrné práce vůči životnímu prostředí. A také 

v rámci soutěže o nejlepší inovaci v kategorii ekologické zařízení získala stříbrnou me-

daili. 
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S WOT  an a l ýza  

Jedna z nejčastěji využívaných metod je SWOT analýza, která na základně vnitřní a 

vnější analýzy vyhotoví alternativy strategie. Staví proti sobě silné a slabé stránky spo-

lečnosti, také příležitosti a hrozby (Grasseová, 2010, s. 295-296). 

Silné stránky: 

• dlouholeté působení na trhu - 25 let, 

• ekonomická stabilita, 

• firemní kultura a zázemí významné německé a švédské firmy, 

• využívání moderních technologii při výrobě, 

• zavádění principů štíhlé výroby a optimalizace výrobních procesů, 

• strategická poloha společnosti, 

• podpora sportovní aktivity zaměstnanců, 

• důsledné dodržování zásad bezpečné a vůči životnímu prostředí šetrné práce, 

• konkurenceschopnost na světových trzích. 

Slabé stránky: 

• nízká likvidita, 

• vyšší zadluženost, 

• drobné problémy s dodávkami způsobené nárůstem požadavků zakázek. 

Příležitosti: 

• pokračovat v rozvoji spolupráce s chráněnou dílnou, 

• rozšiřovat portfolio zákazníků. 

Hrozby: 

• nedostatek zaměstnanců, 

• ekonomická krize, 

• růst cen vstupních materiálů. 

  



 

65 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Závěrečná kapitola je věnována návrhům, které by mohly vést k vylepšení stávající situ-

ace společnosti a její finanční situace. Návrhy vychází z výsledků zjištěných v předchozí 

kapitole spolu s provedenými analýzami. Na základě těchto výsledků je finanční situace 

podniku dobrá s rostoucí tendencí tržeb. Avšak má nízkou likviditu, se kterou nemusí mít 

problémy díky vyšším oběžným aktivům nad krátkodobými závazky a také doby splat-

nosti závazků, které jsou vyšší než doby splatnosti pohledávek. Také má vyšší zadluže-

nost, která ovšem přispívá k vyšší rentabilitě díky finanční páce. V souladu s tímto zjiš-

těním je pozornost věnování investicím do nových strojů, zařízení a snížená zadluženosti. 

I nv es t i c e  do  s va řov a c íh o  robo t a  CLO OS  

Společnost se rozhodla pořídit novy svařovací robot CLOOS z důvodu kapacity stávají-

cích svařovacích robotů. Stávající svařovací stroje neumožňují společnosti rozšiřovat vý-

robkové portfolio v rámci koncernu Husqvarna Group. Díky této investici se zvýší kapa-

cita svařovny a tím se zabezpečí kvalita a včasnost dodávky stávajících výrobků. Také 

přispěje k rozvoji nových produktů a rozšíří možnosti výroby o svařovací techniky. Nový 

svařovací robot je méně energicky náročný a zvýší bezpečnost práce. Společnost využije 

metody „just in time“ výroby, čímž sníží skladové zásoby z předvýroby a soustředí vý-

robu na sezónu. Dále v rámci této investice společnost zařadí „lean manufacturing“. Jedná 

se metodu, kde se organizace snaží trvale zlepšovat ve všech oblastech, zamezit zbyteč-

nému plýtvání a co nejlépe uspokojit zákazníka.  

Cena bez DPH: 3 313 296 Kč 

DPH 21 %:     695 792 Kč 

Celková cena:  4 009 088 Kč  

Předpokládá se zvýšení kapacity ze 130 ks/směna dvou pracovníku, na 200 ks/směnu 

jednoho pracovníka. Roční úspora by pak činila 306 204 Kč/operátora, dále zvýšení pro-

duktivity na 18,17 Kč/ks při roční produkci 44 500 ks, což činí 808 565 Kč/rok.  

Tab. 17 Návratnost investice  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční úspora nákladů 1 114 769 Kč 

Doba návratnosti  2,97 let 
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Doba návratnosti investice by byla necelé 3 roky, za podmínek předpokládaného výnosu 

investice, který se rovná výši očekávané úspora a to 1 144 796 Kč/rok. Doba použitelnosti 

stroje je 12-15 let.  

D aň ov é  odp i s y  

Pro daňové odpisy dlouhodobého majetku je důležité zatřídit majetek do odpisové sku-

pina dle přílohy č.1 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu. Svařovací robot CLOOS se 

řadí do 2. odpisové skupiny, ke které je dle §20 zákona o dani z příjmu přiřazena mini-

mální doba odepisování 5 let. Společnost odepisuje stroj rovnoměrně dle §31 zákona č. 

583/1992 Sb., kde je uvedena roční sazba odepisování. Majetek bude pořízen a zařazen 

do majetku společnosti až v roce 2019. Pořizovací cena majetku je 3 313 296 Kč bez 

DPH. 

Tab. 18 Daňové odpisy pořízeného majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Zůstatková cena 

2019         3 313 296               364 464            2 948 832     

2020         3 313 296               737 208            2 211 624     

2021         3 313 296               737 208            1 474 416     

2022         3 313 296               737 208               737 208     

2023         3 313 296               737 208                         -       

V prvním roce odepisování je hodnota 322 126 Kč a v následujících letech je výše odpisu 

552 216 Kč. V roce 2023 je majetek zcela odepsán a následující roky bude odpisován 

pouze účetně. 

Tab. 19 Účetní a daňové odpisy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 

Účetní roční 

odpis 

Zůstatková 

cena 

Daňový roční 

odpis 

Zůstatková 

cena 

Účetní – da-

ňový roční  

odpis 

2019            322 126            2 991 170               364 464            2 948 832     -42 338     

2020            552 216            2 438 954               737 208            2 211 624     -184 992     

2021            552 216            1 886 738               737 208            1 474 416     -184 992     

2022            552 216            1 334 522               737 208               737 208     -184 992     

2023            552 216               782 306               737 208                         -       -184 992     

2024            552 216               230 090                         -                           -                     552 216     

2025            230 090                         -                           -                           -                     230 090     

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy tvoří snižující položku základu daně, a to díky 

daňovým odpisům, které jsou daňově uznatelným nákladem dle §24 zákona o dani z při-

jmu. V prvních 5 letech si společnost bude moci snižovat základ daně. Celkové snížení 



 

67 

 

základu daně za 5 let činí 782 306 Kč. Od roku 2024 dojde k navýšení základu daně o 

782 306 Kč. 

V l a s tn í  p ro s t ředky  s po l ečn os t i  

Podmínkou využití této možnosti financování investice je dostatečné množství finančních 

zdrojů, jež získává firma svou hospodářskou činností. Výhodou použití vlastních zdrojů 

je to, že nevznikají náklady na cizí kapitál v podobě úroků, dále nezávislost a nižší fi-

nanční riziko. Společnost většinu strojů pořizuje v rámci dotačních programů, které by 

mohla využít i v případě této investice. 

Tab. 20 Náklady při vynaložení vlastních peněžních prostředků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pořizovací 

cena 3 313 296             

Účetní odpis 322 126 552 216 552 216 552 216 552 216 473 328 230 090 

Daňový odpis 364 464 737 208 737 208 737 208 737 208 0 0 

Rozdíl odpisů -42 338 -184 992 -1849 92 -184 992 -184 992 473 328 230 090 

Daňově uzna-

telné náklady 364 464 737 208 737 208 737 208 737 208 0 0 

 

L eas in g  

Jedna z možnosti financování investice je finanční leasing. Je navržen leasing, který bude 

splácen 60 měsíčními splátkami s úrokem 4,29 %. Takováto doba trvání leasingu je dána 

dle §24 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daní z příjmu. Díky takto nastavenému finanč-

nímu leasingu si společnost může splátky a pojištění majetku zahrnou mezi daňově uzna-

telné náklady. Odkupní cena podle návrhu by byla symbolická ve výši 1000,- Kč, DPH 

21 %, celkem k úhradě 1210,- Kč. 

Tab. 21 Nabídka finančního leasingu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek finančních leasingu) 

Pořizovací cena 3 313 296 

Pořizovací cena vč. DPH 4 009 088 

Mimořádná splátka 20 % 662 659 

Mimořádná splátka 20 % vč. DPH 801 878 

Počet splátek 60 

Měsíční splátka 49 163 

Měsíční splátka vč. DPH 59 487 

Kupní cena po ukončení leasingu vč. DPH 1 210 

Celkem zaplatí 3 613 439 Kč a celkem společnost přeplatí 300 143 Kč. 
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Tab. 22 Náklady a výdaje spojené s leasingem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Roční splátka 589 956 589 956 589 956 589 956 589 956 

Mimořádná 

splátka 132 532 132 532 132 532 132 532 132 532 

Kupní cena         1 000 

Daňový náklad 722 488 722 488 722 488 722 488 722 488 

Úspora  

daně z příjmu 137 273 137 273 137 273 137 273 137 273 

Celkové  

náklady 1 252 615 589 956 589 956 589 956 590 956 

V tab. 22 jsou rozpočítány náklady a výdaje spojené s leasingem. Mimořádná splátka 

musí být časově rozlišena mezi všechny splátky leasingu po celou dobu, což činí 132 532 

Kč/rok. V posledním roce leasingu lze i kupní cenu zahrnou do daňově uznatelných ná-

kladů. Daňově uznatelné náklady celkově činí 3 612 440 Kč. Společnost na dani z přijmu 

ušetří 686 364 Kč. 

Ú v ěr  

Druhým způsobem financování je prostřednictvím úvěru. Úvěr je poskytnut na 5 let 

s konstantní anuitou ve výši 750 330 Kč. Úročení by bylo fixní po celou dobu splácení a 

to 4,29 %. Za vedení úvěru si banka neúčtuje poplatky a ani nebylo sjednáno pojištění 

úvěru. Roční splátka je tvořena úroky a úmory úvěru. Rozdíl mezi počátečním stavem a 

úmorem tvoří konečný stav úvěru. Daňově uznatelnými náklady jsou v případě bankov-

ního úvěru úroky a daňové odpisy dlouhodobého majetku.  

Tab. 23 Nabídka úvěru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek úvěrů) 

  anuita úmor úrok konečný stav 

0       3 313 296 

2019 750 330 608 189 142 140 2 705 107 

2020 750 330 634 281 116 049 2 070 826 

2021 750 330 661 492 88 838 1 409 335 

2022 750 330 689 870 60 460 719 465 

2023 750 330 719 465 30 865 0 

celkem 3 751 650   438 353   

Za úvěr zaplatíme celkově 3 751 650 Kč a celkem přeplatíme o 438 354 Kč.  
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Tab. 24 Náklady a výdaje spojené s úvěrem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Roční splátka 750 330 750 330 750 330 750 330 750 330 

Úrok 142 140 116 049 88 838 60 460 30 864 

Úmor 608 189 634 281 661 492 689 870 719 465 

Odpisy 364 464 737 208 737 208 737 208 737 208 

Daňově  

uznatelné  

náklady 506 604 853 257 826 046 797 668 768 072 

Úspora daně z 

příjmu 96 255 162 119 156 949 151 557 145 934 

Celkové  

náklady 750 330 750 330 750 330 750 330 750 330 
 

V letech 2019 až 2024 rozdíl mezi účetními a daňovými je záporný, a proto se jedná o 

položku snižující základ daně. Daňově uznatelné náklady jsou 3 751 647 Kč. Na dani 

z přijmu ušetří společnost 712 813 Kč. 

Po ro vn án í  v a r iant  f i nan cov án í  poř í zen í  s va řov a c ího  ro bo ta  

C LO OS  

Z tabulky 25 je zřejmé, že vyhovující variantou financování by bylo pořídit majetek vlast-

ními prostředky, a to v případě, že by společnost získala dotaci. Pokud by dotaci nezís-

kala, doporučila bych financovat investici finančním leasingem.  

Tab. 25 Porovnání variant financování za celé období trvání  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek produktů financování) 

  

Vlastní peněžní 

prostředky 
Leasing Bankovní úvěr 

Pořizovací cena bez DPH 3 313 296 3 313 296 3 313 296 

Pořizovací cena s DPH 4 009 088 4 009 088 4 009 088 

Danově uznatelné náklady       3 313 296     3 612 440 3 751 647 

Úspora daně z příjmu - 686 364 712 813 

Celkem zaplaceno       3 313 296     3 613 439 3 751 650 

Přeplatek  - 300 143 438 354 

Výdaje po zdanění  3 313 296 2 927 075 3 038 837 

V případě financování vlastními prostředky je zapotřebí dostatečné množství finančních 

prostředků. Ačkoliv finanční analýza poukázala na nízkou likviditu, společnost by ráda 

v případě poskytnutí dotačního programu dofinancovala investici vlastním prostředky. 

Daňově uznatelné náklady jsou pouze daňové odpisy, které činí 3 313 296 Kč. Úspora na 
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dani z přijmu by byla zanedbatelná, proto s ní nelze počítat. Celkové výdaje tvoři pořizo-

vací cenu svařovacího robotu CLOOS. Společnosti nebudou plynout žádné poplatky, 

žádné úroky spojené s úvěrem. Je vhodnou variantou, ale pouze v případě, že společnost 

dostane dotaci.  

Při financování bankovním úvěrem vyšly celkové náklady na 3 751 650 Kč s dobou splá-

cení 5 let a úrokovou sazbou 4,29 % p.a. Na dani z příjmu by společnost ušetřila  

712 813 Kč a základ daně by si mohla snížit o daňově uznatelné náklady ve výši  

3 751 647 Kč. Výhodou této varianty je získání vlastnického práva v okamžiku nákupu a 

nevlastnění velkého obnosu volných finančních prostředků při pořízení. Nevýhodou by 

bylo zobrazení úvěru v rozvaze podniku v pasivem, konkrétně v položce cizí zdroje – 

bankovní úvěry dlouhodobé. Tato položka vstupuje do výpočtu zadluženosti a došlu by 

k nárůstu tohoto ukazatele v následujícím roce, čehož se společnost potřebuje vyvarovat, 

jelikož zadluženost zjištěná z finanční analýzy je vysoká. Proto není vhodnou variantou 

pro financování investice. 

Nejvýhodnější variantou pořízení majetku se jeví finanční leasing s dobou splácení 60 

měsíců a s 20 % mimořádnou splátkou. Během doby spláceni leasingu by si společnost 

mohla snížit základ daně o daňově uznatelné náklady a to o 3 612 440 Kč a na dani z při-

jmu by ušetřila 686 364 Kč. Celkové náklady by činily 3 613 439 Kč. Výhodou této va-

rianty je, že závazek vůči leasingové společnosti se neobjeví v rozvaze, dochází k „mas-

kování“ celkové zadluženosti. Tento finanční závazek nebude zvyšovat cizí zdroje pod-

niku a tím neovlivní finanční analýzu, ale objeví se účetní závěrce. Na druhou stranu 

společnost nezíská ihned vlastnické právo k majetku v den pořízení, ale až po ukončení 

leasingu a odkoupení za zůstatkovou cenu. Po celou dobu trvání leasingu není majetek 

zařazen v rozvaze společnosti a veškeré opravy a úpravy na majetku může společnost 

provést až po souhlasu od leasingové společnosti.   

Na základě výše uvedených způsobů financování pořízení majetku shledávám za nejvý-

hodnější dofinancování vlastními prostředky, v případě získání dotace. Pokud dotaci spo-

lečnost nezíská, doporučuji financovat investici prostřednictví finančního leasingu. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářské práce představuje hodnocení finanční situace společnosti STEELTEC CZ, 

s.r.o. a vypracované návrhy na její zlepšení. Společnost se zabývá velkosériovou kovo-

výrobou s následnou další úpravou v procesu strojírenské výroby. Doba pro zhodnocení 

finanční situace byla 5 let, konkrétně období od roku 2012 do roku 2016. 

V úvodu práce jsem charakterizovala cíle, metody a postupy zpracování bakalářské práce, 

zejména pro provedení finanční analýzy. V teoretické části byla definována finanční ana-

lýza, její význam, metody, postupy a zdroje ze kterých čerpá. V rámci této kapitoly byly 

také definovány vybrané ukazatele, pomocí nichž lze získat potřebné výsledky a hodnoty 

pro určení finanční situace podniku.   

Praktická část obsahuje analýzu současného stavu. Nejdříve jsou vypsání základní infor-

mace o společnosti, historie, organizační striktura a popis sériové výroby. Poté následuje 

finanční analýza v rámci ní provedeny výpočty ukazatelů a porovnání s obrovým průměr 

či doporučenou hodnotou. Na konci kapitoly jsou provedeny vybrané soustavy ukazatelů, 

jako je IN05 nebo Z-skóre a v neposlední řadě PESTLE a SWOT analýza.  

Z finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost má nižší likvidita a vyšší zadluženost. 

Avšak zadluženost skrz finanční páku přispívá k vyšší rentabilitě. Index bonity společ-

nosti se pohyboval nad hodnotou 2, což vypovídá o velmi dobré finančně-ekonomické 

situaci. Také vybrané bankrotní modely potvrzují uspokojivou finanční situaci.  

Závěr bakalářské práce je věnován vlastním návrhům, které by měly přispět ke zlepšení 

finanční situace podniku. Zaměřila jsem se především na rozvoj společnosti skrz investice 

do nových strojů a zařízení. Díky novým výrobním technologiím společnost ušetří ná-

klady na externí kooperace a zároveň vyhoví požadavkům zákazníků. Jelikož má společ-

nost vyšší zadluženost, rozhodla jsem se vypracovat návrhy financování investice a po-

soudit, která varianta financování by byla nejvýhodnější. Na základě výpočtů jsem zjis-

tila, že pro společnost je nejvýhodnější získat dotaci na investici a tu dofinancovat vlast-

ními prostředky. V případě nezískání dotace, by bylo pro společnost nejlepší financovat 

investici finančním leasingem, z důvodů nenavýšení zadluženosti a také to, že se závazek 

neobjeví v rozvaze společnosti a neovlivní tak finanční analýzu.  

Věřím, že tyto návrhy by mohly vést ke zlepšení finanční situace společnosti STEELTEC 

CZ, s.r.o. 
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ČPK:  Čistý pracovní kapitál 

ČPM: Čistý peněžné-pohledávkový finanční fond 

ČPP:  Čisté pohotové prostředky  
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EAT:  Čistý zisk 

EBIT:  Zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA:  Zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

EBT:  Zisk před zdaněním.  

ROA:  Rentabilita aktiv 

ROE:  Rentabilita vlastního kapitálu.  

ROI:  Rentabilita vloženého kapitálu.  

ROS:  Rentabilita tržeb 

VH:  Výsledek hospodaření 

VK:  Vlastní kapitál 

 

 

 

  



 

81 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1a Rozvaha: Aktiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o......................................... I 

Příloha 1b Rozvaha: Aktiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. ..................................... II 

Příloha 2 Rozvaha: Pasiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. ....................................... III 

Příloha 3a Výkaz zisku ztrát společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. .................................... IV 

Příloha 3b Výkaz zisku ztrát společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. .................................... V 

Příloha 4 Cash flow společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. za rok 2015/2016 .................... VI 

 

 



 

I 

 

Příloha 1a Rozvaha: Aktiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o.  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Označení Aktiva v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

       Aktiva celkem 196 697 192 170 218 423 238 142 256 568 

B.       

Dlouhodobý 

majetek  49 554 48 732 62 406 85 154 86 155 

B. I.     

Dlouhodobý ne-

hmotný majetek 258 152 234 962 845 

    2.   

Ocenitelná 

práva 258 152 234 962 845 

      1. Software 258 152 234 962 845 

B. II.     

Dlouhodobý 

hmotný majetek 48 696 47 980 57 072 79 092 80 210 

B. II. 1.   

Pozemky  

a stavby 27 921 26 910 24 063 23 428 22 850 

      2. Stavby 27 921 26 910 24 063 23 428 22 850 

    2.   

Hmotné movité 

věci a jejich 

soubory 20 531 19 026 21 215 52 981 52 775 

    4.   

Ostatní  

dlouhodobý 

hmotný majetek   0 1 774 1 700 1 627 

    5. 2. 

Nedokončený 

dlouhodobý  

majetek 244 2 044 5 823 983 2 958 

B. III.     

Dlouhodobý fi-

nanční majetek 600 600 5 100 5 100 5 100 

B. III. 1.   

Podíly – ovlá-

daní osoba 0 0 5 100 5 100 5 100 

    7.   

Ostatní dlouho-

dobé cenné pa-

píry a podíly 600 600 0 0 0 

C.       Oběžná aktiva 146 904 143 359 155 921 152 345 170 311 

C. I.     Zásoby 66 135 56 943 69 244 67 819 85 473 

C. I. 1.   Materiál 40 222 31 129 39 325 37 592 44 298 

    2.   

Nedokončená 

výroba a poloto-

vary 19 813 20 523 20 920 18 415 28 073 

    3.   

Výrobky  

a zboží 6 100 5 291 8 999 11 812 13 102 

      1. Výrobky 4 220 3 449 6 260 9 037 9 383 

      2. Zboží 1 880 1 842 2 739 2 775 3 719 

C. II.     Pohledávky  73 859 65 864 72 113 70 655 64 062 

 



 

II 

 

Příloha 2b Rozvaha: Aktiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o.  

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

C. II. 1.   

Dlouhodobé  

pohledávky 5 448 3 388 1 288 0 0 

C. II. 2.   

Krátkodobé 

pohledávky 68 411 62 476 70 825 70 655 64 062 

      1. 

Pohledávky 

 z obchod-

ních vztahů 57 660 46 226 58 592 61 374 57 959 

      4. 

Pohledávky – 

ostatní 10 751 16 250 12 233 9 281 6 103 

      4.3. 

Stát – daňové 

pohledávky 4 912 10 564 9 992 7 820 4 725 

      4.4. 

Krátkodobé 

poskytnuté 

zálohy 2 281 1 274 23 0 1 214 

      4.5. 

Dohadné účty 

aktivní 1 410 2 312 118 173 164 

      4.6. 

Jiné  

pohledávky 2 148 2 100 2 100 1 288 0 

C. III.     

Krátkodobý 

finanční  

majetek 6 870 20 552 14 564 13 871 20 776 

C. IV.     

Peněžní  

prostředky 6 870 20 552 14 564 13 871 20 776 

    1.   

Peněžní  

prostředky  

v pokladně 104 157 109 68 92 

    2.   

Peněžní  

prostředky  

na účtech 6 766 20 395 14 455 13 803 20 684 

D. I.     

Časové  

rozlišení 239 79 96 643 102 

D. I. 1.   

Náklady  

příštího  

období 239 79 96 643 102 

 

  



 

III 

 

Příloha 3 Rozvaha: Pasiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Označení Pasiva v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

        Pasiva celkem 196 697 192 170 218 423 238 142 256 568 

A. I.     Vlastní kapitál  55 160 48 878 58 970 61 951 64 033 

A. I. 1.   

Základní  

kapitál 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 

A. III.     Fondy ze zisku 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 

A. III. 1.   Rezervní fond 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 

A. V. 1.   

VH běžného  

účetního období 26 560 20 278 30 370 33 351 35 433 

B. C.     Cizí zdroje 141 537 143 292 159 453 176 191 192 535 

B. I.     Rezervy 0 0 550 692 965 

C.       Závazky 141 537 143 292 158 903 175 499 191 570 

C. I.     

Dlouhodobé 

závazky 1 881 1 358 1 220 22 739 1 877 

    6.   

Závazky – ovládaná 

nebo ovládající 

osoba 0 0 0 20 000 0 

    8.   

Odložení daňové  

závazky 1 881 1 358 1 220 2 739 1 877 

C. II.     Krátkodobé závazky 139 656 141 934 157 683 152 760 189 693 

    3.   

Krátkodobé přijaté 

zálohy 0 0 0 663 0 

    4.   

Závazky z obchod-

ních vztahů 36 014 38 661 45 346 42 464 41 544 

    6.   

Závazky – ovládaná 

nebo ovládající 

osoba 85 000 85 000 90 000 90 000 120 000 

    8.   Závazky – ostatní 18 642 18 273 22 337 19 633 28 149 

      3. 

Závazky 

k zaměstnancům 15 969 16 001 18 063 16 378 23 845 

      4. 

Závazky ze soc.  

zabezpečení  

a zdravotní pojištění 1 998 1 709 1 942 2 078 2 375 

      5. 

Stát – daňové  

závazky a dotace 314 267 913 982 1 145 

      6. 

Dohadné účty pa-

sivní 361 296 1 419 195 784 

D. I.     Časové rozlišení  0 0 0 0 0 

 

  



 

IV 

 

Příloha 4a Výkaz zisku ztrát společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Označení 

Výkaz zisku a ztrát  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

I.   

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 417 792 343 322 334 859 393 578 389 086 

II.   Tržby za prodej zboží 75 702 74 391 92 198 115 236 122 734 

A.   Výkonová spotřeba  363 841 301 735 311 074 374 374 377 396 

  1. 

Náklady vynaložené  

na prodané zboží 72 806 68 600 81 841 104 794 108 700 

  2. 

Spotřeba materiálu  

a energie 238 698 198 431 194 111 224 741 219 079 

  3. Služby 52 337 34 704 35 122 44 839 49 617 

B.   

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti (+/-) 2 114 -60 3 209 -1 124 -10 003 

C.   Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

D.   Osobní náklady 98 104 84 222 77 888 87 455 93 984 

  1. Mzdové náklady 69 975 60 016 56 178 63 119 68 125 

  2. 

Náklady na soc. zabez-

pečení a zdravotní pojiš-

tění a ostatní náklady 28 129 24 206 21 710 24 336 25 859 

  2.1. 

Náklady na soc. zabez-

pečení a zdravotní  

pojištění 23 519 20 628 18 900 21 260 22 647 

  2.2. Ostatní náklady 4 610 3 578 2 810 3 076 3 212 

E.   

Úpravy hodnot v pro-

vozní oblasti 12 726 10 143 6 178 9 692 12 562 

  1. 

Úpravy hodnot DNM 

 a DHM 12 726 10 143 6 178 9 692 12 562 

  1.1. 

Úpravy hodnot DNM  

a DHM– trvalé 12 726 10 143 6 178 9 692 12 562 

III.   Ostatní provozní výnosy 52 724 53 340 47 478 57 078 72 072 

  1. 

Tržby z prodaného 

 dlouhodobého majetku 58 318 0 30 1 617 

  2. 

Tržby z prodaného  

materiálu 51 224 51 603 46 469 53 315 66 446 

  3. Jiné provozní výnosy 1 442 1 419 1 009 3 733 4 009 

F.   Ostatní provozní náklady 41 597 49 875 44 870 54 703 68 496 

  1. 

Zůstatková cena 

 prodaného DM 0 0 0 0 169 

  2. 

Zůstatková cena  

prodaného materiálu 47 494 47 962 42 544 52 159 66 250 

 



 

V 

 

Příloha 5b Výkaz zisku ztrát společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

  3. Daně a poplatky 65 87 90 73 71 

  4. 

Rezervy z provozní ob-

lasti a komplexní ná-

klady příštího období -8 106 29 493 142 274 

  5. Jiné provozní náklady 2 144 1 797 1 743 2 329 1 732 

*   

Provozní hospodářský 

výsledek (+/-) 32 006 24 700 37 734 40 792 41 457 

IV.   

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku – po-

díl 0 0 0 2 308 1 182 

  1. 

Výnosy z podílu – ovlá-

daná nebo ovládající 

osoba 0 0 0 2 308 1 182 

VI.   

Výnosové úroky a po-

dobné výnosy 8 39 51 37 35 

  2. 

Ostatní výnosové úroky 

a podobné výnosy 8 39 51 37 35 

J.   

Nákladové úroky a po-

dobné náklady 1 549 1 085 1 314 1 338 1 486 

  1. 

Nákladové úroky a po-

dobné náklady – ovlá-

daní nebo ovládající 

osoba    903 1 002 

  2. 

Ostatní nákladové úroky 

a podobné náklady    435 484 

VII.   Ostatní finanční výnosy 1 293 1 564 211 381 131 

K.   Ostatní finanční náklady 2 301 1 188 541 1 485 614 

*   

Finanční výsledek hos-

podaření (+/-) -2 549 -670 -1 593 -97 -752 

**   

Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 29 457 24 030 36 141 40 695 40 705 

L.   Daň z přijmu  2 897 3 752 5 771 7 344 5 272 

  1. Daň z přijmu splatná 4 375 4 275 5 909 5 909 6 134 

  2. 

Daň z přijmu odložená 

(+/-) -1 478 -523 -138 1 519 -862 

**   

Výsledek hospodaření 

po zdanění (+/-) 26 560 20 278 30 370 33 351 35 433 

***   

Výsledek hospodaření  

za účetní období (+/-) 26 560 20 278 30 370 33 351 35 433 

*   

Čistý obrat za účetní  

období 547 461 472 338 474 797 568 618 585 240 
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Příloha 6 Cash flow společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. za rok 2015/2016 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2012-2016) 

Označení Přehled o peněžních tocích v tis Kč. 2015 2016 

      Peněžní toky z provozní činnosti     

Z.     VH za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 40 695 40 705 

A. 1.   Úpravy o nepeněžní operace 8 797 11 656 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 9 692 12 562 

A. 1. 3. Změna stavu rezerv 142 273 

A. 1. 5. (Zisk)/Ztráta z prodeje stálých aktiv -30 -1 448 

A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 1 301 1 451 

A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace -2 308 -1 182 

A. *   

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mi-

mořádnými položkami 49 492 52 361 

A. 2.   

Změna stavu nepeněžních složek  

pracovního kapitálu -2 678 -3 611 

A. 2. 1. Změna stavu zásob 1 425 -17 654 

A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek -2 782 3 415 

A. 2. 3. 

Změna stavu ostatních pohledávek  

a přechodných účtů aktiv 3 693 3 719 

A. 2. 4. Změna stavu ostatních obchodních závazků -2 882 -920 

A. 2. 5. 

Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů 

pasiv -2 132 7 829 

A. **   

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

placenými úroky a mimořádnými položkami 46 814 48 750 

A. 3. 1. 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do 

ocenění DM -1 338 -1 486 

A. 4. 1. Zaplacení daně z příjmu -5 839 -6 110 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti -30 065 -10 898 

      Peněžní toky z investiční činnosti     

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -32 440 -13 732 

B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 30 1 617 

B. 4. 1. Přijaté úroky 37 35 

B. 5. 1. Přijaté podíly na zisku 2 308 1 182 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -30 065 -10 898 

      Peněžní toky z finanční činnosti     

C. 1.   

Změna stavy dlouhodobých závazků a dlouhodobých, 

příp. krátkodobých, úvěrů 20 105 10 000 

C. 2. 2. Vyplacené podíly na zisku -30 370 -33 351 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -10 265 -23 351 

F.     Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků -693 6 905 

P.     

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku období 14 564 13 871 

R.     

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci období 13 871 20 776 

 


