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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti  

a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. 

Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností tak, aby se posílila finanční 

stabilita a celková výkonnost  společnosti.  

 

Abstract 

This master‘s thesis focuses on evaluation financial position on specific company  

and analyses external and internal company’s surroundings, which influence  

company’s performance and productivity. The objective is suggestions the concrete 

recommendations on the basis of detected facts in order to improve financial stability 

and performance this company. 
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ÚVOD 
 

Finanční stabilita a výkonnost firmy, jak uţ finanční tak i obchodní,  jsou jedny  

z nejdůleţitějších oblastí, kterým by měla firma věnovat maximální pozornost, jelikoţ 

platí, ţe cokoliv firma udělá, se zobrazí ve finančních číslech. Tak aby finanční analýza 

byla účinná, musí se hodnotit spolu s analýzou vnitřního a vnějšího prostředí firmy. 

Ve své diplomové práci vyhodnocuji finanční zdraví společnosti Interdoos, 

spol. s. r. o, která funguje na našem trhu uţ mnoho let a v poslední době se potýká 

s finanční krizí. Mezi hlavní činnosti této společnosti patří především práce  

se stavebními mechanizmy, stavební činnosti se stavbami plynovodů a vodovodů. 

Podniká také v oblasti kamionové dopravy a zámečnictví. 

Kaţdý majitel firmy by měl vést a  dobře motivovat svoje pracovníky tak, aby  

se dosahovalo celopodnikových cílů, tedy zisku, spokojenosti zákazníků, maximalizace 

trţní hodnoty firmy aj. Finanční analýza ukazuje, jak efektivně  

či neefektivně hospodaří firma se svými financemi.  

Pravidelné hodnocení finanční situace firmy přispívá k efektivnímu řízení podniku, 

kterému  umoţňuje identifikaci problémů a jejich příčin. Hodnocení finančního zdraví 

napomáhá  následnými opatřeními  předejít mnoha problémům nebo je napravit tak, aby 

se zlepšila finanční situaci podniku, tedy aby se udrţovala rentabilita, likvidita  

a celková finanční stabilita. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Cílem mé diplomové práce je analýza společnosti  Interdoos, s. r. o. zabývající  

se činnostmi se stavebními mechanimy, kamiónovou dopravou, zámečnistvím a dalšími 

činnostmi.  Pro tuto společnost provádím v první řadě kritickou analýzu, tedy analýzu 

jejího vnitřního a vnějšího prostředí a analýzu trhu. Dále se věnuji  analýze její finanční 

situace za posledních šest let, tedy za období od roku 2003 do roku 2008.  Posléze,  

na  základě zjištěných skutečností, doporučuji konkrétní návrhy na zlepšení vedoucí  

ke zlepšení finanční situace a také výkonnosti celé firmy. 

V první části mé práce se věnuji teoretickým východiskám - charakterizuji nejdůleţitější 

finanční ukazatele a jejich význam pro finanční analýzu. Má práce dále pokračuje 

shrnutím nejdůleţitějších změn v účetnictví a krátkým pohledem na zdroje  

a informace pro  finanční analýzu.  

Druhá část je věnována konkrétní analýze této společnosti. Nejdříve se jedná o  analýzu 

firmy jako celku. Zmiňuji se také o historii firmy, nejvýznamějšíchh zakázkách   

a definuji organizační strukturu. V dalším bodě analyzuji její trhy, vnitřní a vnější 

prostředí, která firmu ovlivňují. Všechny zjištěné informace z kritické analýzy 

vyhodnocuji pomocí  SWOT analýzy (analýza silných, slabých stránek, vyhodnocení 

příleţitostí a hrozeb pro firmu). 

Třetí část mé diplomové práce se týká finanční analýzy nejdůleţitějších finančních 

ukazatelů. Jedná se o analýzu poloţek rozvah, výkazů zisků a ztrát. Pro společnost 

sestavím Cash Flow pro všechna analyzovaná léta. Vypočítané ukazatele jsou následně 

vyhodnoceny a jsou stanoveny příčiny v případě odchylek od doporučených hodnot. 

V poslední, čtvrté, části jsou navrţena opatření na základě zjištěných skutečností  

z analýzy finanční i kritické vedoucí ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

V první kapitole se budu věnovat teoretickým východiskám této práce. Tato část bude 

zaměřena převáţně na charakteristiku finanční analýzy a jejich metod, které pak budu 

vyuţívat v praktické části mé práce. 

1.1 Pohled na  finanční  analýzu 

V této části mé práce se budu věnovat  finanční analýze  jako na jedné z části celého 

systému finančního řízení, které spadá do celého útvaru v podniku nazývaného 

„Finance podniku“.  

 

1.1.1 Finance podniku, finanční řízení a finanční analýza 
 

Místo finanční analýzy v celkových financích organizace ukazuje následující obrázek. 

Podnikové finance lze chápat jako zdroje financování podnikatelských aktitiv, mezi 

které lze zahrnout peněţní prostředky, kapitál a finanční zdroje.   Úspěšná realizace 

těchto podnikatelských aktivit předpokládá moţnost řízení jeho financí (finančí řízení). 

Z obrázku vyplývá, ţe finanční analýza je jedním z nástrojů finančního řízení firmy.   

(13) 
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Obr.  1: Pozice finanční analýzy v podnikových financích (7) 

 

1.1.2 Finanční analýza 
 

Finanční analýza, jako jedna z částí finančního řízení podniku, posuzuje finanční 

zdraví firmy, a to na základě běţně dostupných informací především z účetní evidence, 

ze kterých se pomocí metodického aparátu finanční analýzy získávají informace další, 

jinak nedostupné.  

Základní přístupy finanční analýzy lze členit do dvou hlavních směrů, které jsou: 

 technická  finanční analýza, kde jsou vstupní data obvykle přesně specifikována  

a jsou zastoupena  tvrdými daty, 

 fundamentální finanční analýza, která vychází z dokonalé znalosti poměrů 

v konkrétní firmě a také znalostího kontextu podnikání, zastoupena tvrdými daty 

obohacena  také o zkušenosti experta. (13) 

 

Úkol finanční analýzy spočívá v komplexním posouzení současné finanční  

a ekonomické situace podniku  s určitou predikcí budoucího vývoje.  
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Zahrnuje zejména následující oblasti: 

 hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku, jakoţ i zhodnocení struktury 

nákladů a výnosů,  

 diagnóza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních 

rozkladů a bonitních i bankrotních modelů,  

 odhalení případných poruch a nedostatečné hodnoty ukazatelů,  

 poznání silných i slabých stránek finanční situace podniku,  

 zobrazení minulého vývoje finančního hospodaření podniku,  

 příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů,  

 rezervy v provozní i investiční činnosti podniku.  (30) 

Postupy finanční analýzy lze konkretizovat do čtyř  prakticky pouţitelných dílčích 

kroků, které lze definovat jako: 

 charakteristika prostředí a sběr dat, 

 výběr metody a základní zpracování dat, 

 pokročilé (speciální) zpracování dat, 

 návrh cest k dosaţení ţádoucího stavu. (13) 

 

Uţivatelé finanční analýzy jsou podle odborné literatury nekončící seznamy, 

v podstatě kaţdá zájmová skupina, která pro má alespoň minimální kvalifikaci. Mezi 

nejvýznamější takové skupiny je moţno zařadit: 

 investory – kteří očekávají návratnost svých investovaných prostředků nebo plánují 

investici s moţností výhodného zhodnocení svého vloţeného kapitálu, 

 manažery – vyuţívají výstupy finanční analýzy pro operativní i dlouhodobé řízení 

svého podniku, nebo naopak pomáhají odhalit finanční pozici jiných podniků 

(konkurence, dodavatelé, odběratelé), 

 obchodní partnery – obchodní dodavatelé a odběratelé, kteří  se zajímají  

o prosperitu, solventnost a likviditu v krátkobém měřítku a stabilitu podniku 

v dlouhodobém měřítku,  
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 zaměstnance – kteří mají přirozený zájem na prosperitě svého podniku a jsou 

motivováni hospodářskými výsledky z hlediska jistoty zaměstnání, perspektivy 

mzdové i sociální, 

 banky a věřitele – poţadující co nejvíce informací o finanční situaci dluţníka, 

zejména u rozhodnutí týkajících se zda-li úvěr poskytnout a v jaké výši, 

 stát a jeho orgány – zajímající se o finanční data z hlediska kontroly, plnění 

daňových povinností, statistiky a  pro formulaci hospodářské politiky státu. (30) 

 

Nedostatky finanční analýzy -  systém finanční analýzy není kodifikovaný, není 

ţádným způsobem legislativně upraven právními předpisy nebo všeobecně uznávanými 

jednotnými standardy jako například finanční účetnictví a daňová problematika. To 

komplikuje provádění finanční analýzy, způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, 

nejednoznačnost výkladu, interpretace a srovnávání jejích výsledků. Buď se stejným 

pojmům přiřazuje různý obsah nebo naopak různé pojmy jsou spojeny s představou 

stejného obsahu. (3) 

Metodický aparát finanční analýzy je tvořen následujícími metodickými přístupy, 

které jsou v dnešní době jiţ standardrizovány: 

 analýza stavových ukazatelů,  

 analýza poměrových ukazatelů,  

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza tokových ukazatelů,  

 analýza soustav ukazatelů.  

 

1.2 Základní data  a  vstupní  informace 

1.2.1 Zdroje základních dat a vstupních informací 
 

Mezi zdroje vstupních informací, na základě kterých se analyzuje finanční situace 

podniku, je celá obtíţně popsatelná mnoţina.  
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K základním okruhům můţeme zahrnout: 

 finanční účetnictví,  

 naturální ukazatele,  

 vstupy z fundamentální analýzy, 

 údaje z finančního nebo kapitálového trhu.  
 

K dalším zdrojům informací patří také nefinanční informace, které můţeme rozdělit  

na první kvantifikovanou část (podniková statistika, podnikové plány, cenová  

a nákladová kalkulace a další podniková evidence) a druhou kvalifikovanou část 

(zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manaţerů, odborný tisk, nezávislá 

hodnocení a prognózy). (13) 

 

1.2.2 Základní účetní výkazy 
 

Finanční výkazy jsou účetními dokumenty, které zobrazují finanční pozici a finanční 

výkonnost firmy. Podniky jsou povinny kaţdoročně na konci  účetního období odevzdat 

do stanovené lhůty určité finanční výkazy – účetní závěrku.  

Dle novely zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví )  je sestavení 

přehledu o peněţních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, které bylo  

do konce roku 2009 volitelné, je nyní novelizováno. Od 01. ledna 2010 dává vybraným 

účetním jednotkám povinnost tyto přehledy sestavovat v rámci kaţdoroční účetní 

závěrky.(35)   

 

Mezi základní účetní výkazy patří:  

 rozvaha (bilance), 

 výkaz zisku a ztráty, 

 cash flow, 

 příloha k účetní závěrce, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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Rozvaha (Bilance) 

Jedná se o účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech)  

a o zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněţním vyjádření k určitému datu a zobrazuje tak  

finanční pozici  firmy k určitému okamţiku.  

Rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici:  suma aktiv = suma pasiv. (33) 

Struktura rozvahy je rozdělena aktiva: stálá (dlouhodobá), oběţná a ostatní aktiva: 

 stálá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, 

dlouhodobý finanční majetek), 

 oběžná aktiva (zásoby, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, finanční majetek), 

 ostatní aktiva (dohadné účty aktivní a časové rozlišení). 
 

Dále se dělí  na pasiva, která obsahují vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva: 

 vlastní kapitál  (základní kapitál, kapitálové fondy,  fondy ze zisku, výsledek 

hospodaření), 

 cizí zdroje (rezervy, krátkodobé  a dlouhodobé závazky, bankovní výpomoci  

a úvěry), 

 ostatní pasiva (dohadné  účty pasivní a časové rozlišení).  

 

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka) 

Tento finanční výkaz podává přehled o finanční výkonosti tzn. jak společnost 

hospodařila za sledované a minulé období. Podává přehled o nákladech, výnosech  

a výsledku hospodaření,  které jsou uspořádané podle provozních, finančních  

a mimořádnýc činností. Patří mezi ně například  velikost trţeb, výše zisku, mzdové 

náklady, odpisy apod.  Sestavuje se za dané období nejméně jednou ročně. (32) 

 

Přehled o peněţních tocích ( Cash flow) 

Tok hotovostí , tedy výkaz Cash flow,  zobrazuje přehled o peněžních tocích ve firmě. 

Ukazuje jak změny hodnot v rozvaze a výsledovce ovlivňují pěněţní prostředky firmy.  
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Dělí se na  provozní, investiční a finanční činnosti podniku.  Soustředí  se na platební 

schopnost podniku. Cash flow zvládá časový a obsahový nesoulad mezi:  

 náklady a výdaji, 

 výnosy a příjmy, 

 ziskem a stavem dostupných peněžních prostředků. (13) 

 

1.3   Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů zkoumá poloţky pomocí horizontální a vertikální analýzy 

finančních výkazů. Oba postupy umoţňují  vidět  vývoj  veličiny v čase nebo její 

strukturu ve vztahu k nějaké celkové veličině.  

 

1.3.1 Horizontální analýza 
 

Horizontální analýza je finančně – analytická technika,  která se také nazývá analýza 

časových řad.  V podstatě se jedná o vývoj  finančních ukazatelů v čase.  Obvyklým 

výstupem je časový trend, který se dá vyuţít pro předpověď budoucího vývoje 

analyzovaného ukazatele. (13) 

Pokud tedy chceme vhodných způsobem kvantifikovat meziroční změny, nabízí  

se moţnost identifikace těchto změn pomocí procent (indexu) nebo absolutní změny 

(diference), které ukazují o kolik se daná poloţka změnila vzhledem k minulému 

období.   

Matematicky lze vyjádřit hodnotu indexu následujícím způsobem: 

                                 𝐼𝑡/(𝑡−1)
𝑖 =

𝐵𝑖 𝑡 −𝐵𝑖(𝑡−1)

𝐵𝑖   𝑡−1 
            (14, str. 10) 

kde:  Bi (t)    ..........   hodnota poloţky i v čase t, 

Bi (t-1) ...........  hodnota poloţky i v čase t-1, 

                 t  ..........   čas. 
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Pokud poloţky i měly v předešlém období nulovou nebo zápornou hodnotu lze  

si pomoci následující tabulkou, kde znaménka ve sloupcích říkají, je-li poloţka v daném 

roce kladná či záporná. Symbol abs(x) znamená absolutní hodnotu x. 

 

Tab. 1: Horizontální analýza – indexy (vlastní uprava dle literatury 14, str. 10) 

Předešlý rok Současný rok Řešení 

+ + klasický index 

_ _ kladný index znamená zvýšení ztráty 

+ _ 

ztráta se změnila na zisk 

[abs(současný rok) + abs (předešlý rok)]  

                       abs (předešlý rok)  

_ 

 

+ 

zisk se změnil na ztrátu 

_  [abs(současný rok) + abs (předešlý rok)]  

                       abs (předešlý rok) 

 

Pokud nelze vypočítat index nebo v případně  jiných situací se doporučuje pouţít 

ukazatel absolutní změny, který  lze matematicky vyjádřit následovně: 

                                             𝐷𝑖/(𝑡−1) = 𝐵𝑖 𝑡 − 𝐵𝑖(𝑡 − 1)        (14, str. 11) 

kde:  Dt,t-1 …....... změna oproti minulému období, 

              t     …….... čas, 

Bt       ….........   hodnota bilanční poloţky i.  

 

1.3.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza analyzuje jednotlivé poloţky finančních výkazů v relaci k nějaké 

veličině. V případě rozvahy se jedná o procentní poměr celkové bilanční sumy nebo 

jejich podpoloţek  na jednotlivých poloţkách, u výkazu zisku a ztráty se vychází  

z celkových trţeb. 

 

Vertikální analýzou se posuzuje struktura majetku, kapitálu, nákladů a výnosů a  změna 

jejich struktury v čase.   
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Matematicky lze vyjádřit vzorcem: 

 

                                𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

Σ 𝐵𝑖
    ∗ 100    %           (14, str. 13) 

kde:      𝑃𝑖     .....   poměr celkové bilanční sumy ke konkrétní poloţce,  

          𝐵𝑖    .....   velikost poloţky bilance, 

            Σ 𝐵𝑖 .....   suma hodnot poloţek bilance.  

 

1.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza  má za úkol dávat poloţky do poměru mezi sebou a tak umoţňuje 

vidět finanční situaci podniku v dalších souvislostech. K tomu, aby podnik dlouhodobě 

fungoval je zapotřebí, aby byl rentabilní, ale i likvídní a přiměřeně zadluţený. (14) 

 

1.4.1 Ukazatelé rentability 
 

Ukazatelé rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichţ 

bylo uţito k jeho dosaţení. Jedná se o následující ukazatelé: 

 rentabilita vloţeného kapitálu (ROI), 

 rentabilita celkových aktiv (ROA), 

 rentabilita dlouhodobého investičního kapitálu (ROCE), 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

 rentabilita trţeb (ROS), 

 finanční páka. 

 

Rentabilita celkových aktiv – ROA  (Return On Assests) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými investovanými aktivy bez ohledu na to,  

z jakých zdrojů (vlastních či cizích) jsou financována. Hodnota ROA se hodnotí 

srovnáním s odvětvovým průměrem.  
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Vypočítá se podle následujícího vzorce: 

                               𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
          (13, str. 142) 

 
 

 

Rentabilita dlouhodobého investičního kapitálu - ROCE  

                                                                                     (Return On Capital Employed) 

Ukazatel ROCE uvaţuje při svém výpočtu pouze dlouhodobé zdroje, podává informaci 

o výnosnosti všech investorů. 

                          𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇+𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑗𝑚 ě𝑛í+𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (13,str.141) 

 

Rentabilita vloţeného kapitálu – ROI ( Return On Investment) 

Ukazatel ROI vyjadřuje celkovou efektivnost podnikání. Význam tohoto ukazatele 

značí, kolik haléřů zisku připadá na jednu investovanou korunu. Jeho doporučené 

hodnoty jsou v těchto rozmezích:  ROI > 0,15 velmi dobré;  0,12 – 0,15 dobré. 

    𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑜 ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
             (25) 

 

Rentablita vlastního kapitálu – ROE (Return On Equity) 

Ukazatel ROE značí míru ziskovosti z vlastního kapitálu, kde vlastníci zjišťují, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos při odpovídajícím riziku. Znamená kolik haléřů 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou akcionáři.  

Je doporučováno, ţe pokud je finanční páka kladná, měla by být hodnota  

ROE > ROA. 

   𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
                   (14, str. 30) 
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Rentabilita trţeb – ROS (Return On Sales) 

Ukazatel  ROS značí  jakou část trţeb pokrývají náklady a kolik zbývá na zisk. Význam 

tohoto ukazatele spočívá v tom, ţe ukazuje zisk na korunu obratu udaný v haléřích.  

Hodnota ROS se hodnotí srovnáním s odvětvovým průměrem. 

    𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
              (14, str. 31) 

 

Finanční páka ( Financial Leverage) 

Analýza finanční páky udává efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu při pouţití 

cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku, tedy je-li pro podnik v dané situaci 

zadluţování výhodné. Pokud je úroková míra cizích zdrojů niţší neţ výnosnost aktiv, 

potom pouţití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.  

Doporučená hodnota je kladná, tedy  ROE >ROA.  Pokud je hodnota větší než 1, 

pouţití cizích zdrojů ROE se zvyšuje, pokud je hodnota menší než 1, ROE sniţuje. (15) 

Finanční páka =  
kapitálVlastní

celkemAktiva

         (14, str. 31) 

 

1.4.2 Ukazatelé zadluţenosti 
 

Ukazatelé zadluţenosti zjišťují stav mezi cizími a vlastními zdroji. Vysoká zadluţenost 

ale nemusí značit negativní charakteristiku firmy. Funguje-li firma správně, můţe 

naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu.   

Je nutné proto zjistit objem majetku pořízený formou leasingu, jejichţ hodnota  

se neobjevuje v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. (14)  

Ukazatelé zadluženosti jsou:  

 celková zadluţenost, 

 samofinancování, 
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 koeficient úrokového krytí, 

 doba splácení dluhu. 
 

 

Celková zadluţenost (Debt Ratio) 

Ukazatel celkové zadluţenosti vyjadřuje, kolik procent z celkových aktiv  

je financováno pomocí dluhu. Jeho význam spočívá v poskytnutí informace  o riziku 

věřitelů při investování do firmy. Doporučené hodnoty neexistují. Hodnoty jsou kladné 

a obvykle menší neţ 1. Ve většině případů se firma řídí „zlatým pravidlem“. 

 

Celková zadluženost = 
celkemPasiva

zdrojeCizí

 

          ( 14, str. 33) 

Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) 

Tento koeficient zadluţenosti neboli kvóta vlastního kapitálu bývá doplňkem ukazatele 

celkové zadluţenosti. Jeho význam je, ţe podává přehled o finanční struktuře podniku, 

konkrétně do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Poţadovaná 

hodnota vychází opět podle „zlatých pravidel financování“, ale nelze opět 

z ekonomického hlediska určit ţádnou optimální hranici. Optimální hodnota se má 

zpravidla vyskytovat v rozmezí hodnot 0,5 aţ 0,7. 

 Koeficient zadluženosti =  
celkemPasiva

kapitálVlastní
          (14, str. 33) 

 

Koeficient úrokového krytí (Times-interest-earned ratio) 

Ukazatel koeficientu úrokového krytí říká, kolikrát by se mohl provozní zisk sníţit před 

tím, neţ se společnost dostane na úroveň, kdy jiţ nebude schopna splatit své úrokové 

povinnosti. Doporučené hodnoty jsou kolem hodnoty 8, běţný bankovní standard  

se pohybuje u hodnoty 3. 

Koeficient úrokového krytí =  
úrokyNákladové

úrokynákladovéEBIT 
   (14, str. 33) 
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Doba splácení dluhu z Cash Flow 

Tento ukazatel doba splácení dluhu ukazuje, za jakou dobu je podnik schopen splatit 

všechny svoje dluhy, jestliţe by měl kaţdý rok stejné cash flow jako právě 

v analyzovaném období.  

Doporučené hodnoty se pohybují kolem hodnoty 4.  

Doba splácení dluhu = 
flowcashrovozníP

majetekfinanzdrojeCizí .
      (14, str. 33) 

 

1.4.3 Ukazatelé aktivity 

Analýza ukazatelů aktivity říká, jak společnost vyuţívá svoje aktiva. Hodnotí schopnost 

podniku vytvářet peníze. Jde o co nejvyšší obrat, ale doba obratu  musí být co nejniţší 

(peníze v zásobách, pohledávkách a závazcích by měly být v podniku co nejkratší 

dobu). Obrat se vyjadřuje v jednotkách (obrátkách za rok) a doba obratu  

ve dnech. (5)  

Jedná se o následující ukazatelé: 

 obrat celkových aktiv, 

 obrat stálých aktiv, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

Obrat celkových aktiv (Sales to Total Assets) 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v trţbách za daný časový 

úsek (jeden rok). Jeho doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,6 – 3. 

Obrat celkových aktiv zjistíme podle následujícího vzorce: 

Obrat celkových aktiv = 
celkemAktiva

Tržby
      (14, str. 32) 
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Obrat stálých aktiv (Sales to Long-term Assets) 

Ukazatel obratu stálých aktiv měří vyuţití těchto stálých aktiv. Doporučené hodnoty  

pro tento ukazatel by měly být vyšší neţ hodnoty ukazatele vyuţití celkových aktiv. 

Obrat stálých aktiv =  
aktivaStála

Tržby

        

 (14, str. 32) 

 

Doba obratu zásob (Sales to Inventories) 

Tento ukazatel doby obratu zásob ukazuje průměrný počet dnů, během nichţ jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich prodeje a spotřeby. Jeho doporučené hodnoty 

nejsou stanoveny, ale je ţádoucí, aby hodnota klesala. 

Doba obratu zásob = 
tržbyDenní

Zásoby
       (14, str. 32) 

 

Doba obratu pohledávek (Debtor Collection) 

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, ve kterých je inkaso vázáno v pohledávkách. 

Doporučené hodnoty by měly být srovnatelné s dobou splatnosti faktur. 

Doba obratu pohledávek =  
tržbyDenní

pohledávkyobchodníKrátkodobé
     (14, str. 32) 

 

Doba obratu závazků (Creditor Payment Period) 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho společnost odkládá platbu svým 

dodavatelům. Z doporučených hodnot vyplývá, ţe je pro podnik výhodnější, pokud je 

doba obratu závazků vyšší neţ hodnota ukazatele doby obratu pohledávek, přičemţ tak 

podnik čerpá levný dodavateský úvěr. 

Doba obratu závazků =   
tržbyDenní

mdodavateluivučzávazkyKrátkodobé
   (14, str. 32) 
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1.4.4 Ukazatelé likvidity 
 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit majetek na peněţní prostředky, které je 

moţné pouţít na úhradu závazků. Analýza likvidity zkoumá schopnost podniku hradit 

krátkodobé závazky.  

Její ukazatele členíme podle likvidnosti a jedná se o následující ukazatele: 

 okamţitá likvidita – likvidita 1. stupně, 

 pohotová likvidita – likvidita 2. stupně, 

 běţná likvidita – likvidita 3. stupně. 

 

Okamţitá likvidita – likvidita 1. Stupně (Cash Ratio) 

Likvidita 1. stupně, tedy okamţitá likvidita, udává, kolikrát je podnik schopen okamţitě 

splatit veškeré své krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 aţ 0,5.  

Okamžitá likvidita =  
závazkyKrátkodobé

majeteknýFinanč
               (13, str. 142) 

 

 

Pohotová likvidita – likvidita 2. Stupně  (Quick Ratio) 

Likvidita 2. stupně, pohotová likvidita, značí,  kolikrát je společnost schopna  

se vyrovnat se svými krátkodobými závazky bez toho, aby prodávala své zásoby. 

Doporučené hodnoty jsou od 1 do 1,5.  

Pohotová likvidita =  
závazkyKrátkodobé

zásobyaktivažnáObě 
           (13, str. 142) 

 

 

Běţná likvidita – likvidita 3. Stupně (Current Ratio) 

Likvidita 3. stupně, běţná likvidita, ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva 

krátkodobé závazky společnosti.   
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Doporučené hodnoty jsou mezi 1,5 aţ 3. 

Běžná likvidita = 
závazkyKrátkodobé

aktivažnáObě
                 (13, str. 143) 

 

1.4.5 Provozní ukazatelé 
 

Provozní ukazetelé sledují vývoj základních aktivit firmy. Vycházejí především 

z nákladů, pomocí níchţ se řídí hospodárné nakládání s jednolitvými druhy nákladů, 

aby bylo dosaţeno vyššího efektu. (6) 

 

Produktivita práce 

Ukazatelé produktivity práce patří do ukazatelů výkonnosti podniku, které zachycují 

vztah k nákladům na zaměstnance. Při analýze produktitity práce se vychází také 

z horizontální analýzy ve výsledovce (poloţka osobní náklady, přidaná hodnota).  

V tomto vztahu se počítájí ukazele: 

Mzdová náročnost k přidané hodnotě = osobní náklady / přidaná hodnota 

Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků 

Produktiva práce z tržeb = tržby / počet pracovníků 

Průměrná mzda – roční =  mzdové náklady / počet  pracovníků            (14, str. 35) 

 

Mzdová produktivita 

Ukazatel udává, jak vysoký podíl trţeb připadá na 1 Kč mzdových nákladů. Pozitvní je 

růst ukazatele v časové řadě. Pokud ukazatel roste (roste produktivita práce), pak podíl 

mzdových nákladů na přidané hodnotě bude niţší. Pokud klesá podíl mzdových nákladů 

na přidané hodnotě, roste mzdová produktivita.   
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Mzdovou produktivita se počítá podle následujících vzorců: 

1. Mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdové náklady 

2. Mzdová produktivita = tržby / mzdové náklady                                      (28)                             

 

1.4.6 Ukazatelé na bázi Cash flow 
 

Ukazatele rentability z CF 

Ukazatel poměřuje hodnoty Cash Flow před uplatněním finančních nákladů k aktivům 

firmy. Pokud je  rentabilita niţší  neţ je průměrná úroková míra placená bankám 

z úvěrů, výplává z toho,  ţe aktiva firmy nejsou schopna vyprodukovat tolik, kolik 

vyţadují splátky z úvěrů  a bankovní úvěry se poté stávají pro firmu nebezpečné. Pokud 

je rentabilita vyšší,  je dobré mít co nejvíce úvěrů, protoţe působí jako nástroj růstu. 

(17)  

CF rentabilita celkového kapitálu = peněžní tok z provozní činnosti / celkový kapitál 

CF rentabilita aktiv = peněžní tok z provozní činnosti / aktiva celkem 

CF rentabilita tržeb = peněžní tok z provozní činnosti / tržby                        (9, str. 142) 

 

Ukazatele zadluţenosti z CF 

Tento ukazatel odráţí racionalitu v podniku. Stupeň oddluţenosti ukazuje poměr mezi 

financováním cizím kapitálem a schopnosti podniku vyrovnánat závazky z vlastních 

zdrojů. Doporučená rozumná velikost oddluţenosti bývá hodnota mezi 20 – 30%.  

Pokud ukazatel v časové řadě klesá, roste finanční napjatost.(23) 

 

Stupeň oddlužení = peněžní tok z provozní činnosti / cizí kapitál    (23, str. 63) 
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1.5 Rozdílové ukazatelé 

Rozdílovými ukazateli při analýze finanční situace podniku  jsou rozdíly mezi 

souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých poloţek 

krátkodobých pasiv. Tyto ukazatele vycházejí z předpokladu, ţe podnik část oběţných 

aktiv financuje dlouhodobými cizími zdroji.  

Pouţívají se čisté finanční fondy a to: 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky,  

 čistý peněţný majetek.  

  

1.5.1 Čistý pracovní kapitál (Net working capital) 
 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji pouţívaný rozdílový ukazatel. Jedná se o zdroj 

financování oběţného majetku. „Čistý pracovní kapitál vzhledem ke své 

„dlouhodobosti“  vytváří jakýsi  „polštář“  pro případné finanční výkyvy.“ (14, str. 40) 

Existují dva způsoby výpočtu. První způsob představuje manažerský přístup, kde ČPK 

je určitý volný finanční fond. Druhý způsob výpočtu ČPK představuje investorský 

přístup. ČPK představuje část dlouhodobého kapitálu, který je moţné pouţít k úhradě 

oběţných aktiv.  

1. ČPK =   Oběžná aktiva – Cizí krátkodobý kapitál 

2. ČPK =   Dlouhodobá pasiva – Stálá aktiva                      (15, str. 28)    

 

1.5.2 Čisté pohotové prostředky (Peněţní finanční fond) 
 

Čisté pohotové prostředky neboli peněţní finanční fond má následující rovnici, kde 

okamţité splatné závazky jsou závazky,  jejichţ doba splatnosti je k aktuálnímu datu  

a starší. Okamţité splatné závazky jsou závazky po lhůtě splatnosti a  pohotovými 

peněţními prostředky se rozumí peníze v hotovosti a na běţných účtech.  
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Čisté pohotové prostředky se počítají podle následujícího vzorce: 

ČPP = Pohotové finanční prostředky   –   Okamžité splatné závazky   (15, str. 29) 

 

1.5.3 Čistý peněţní majetek (Peněţně - pohledávkový finanční fond) 

Jde o tzv. střední cestu mezi výše uvedenými ukazateli. Vedle pohotových prostředků 

zahrnuje  ČMP do oběţných aktiv také krátkodobé pohledávky. 

ČPM = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky           (15, str. 30) 

 

1.6 Analýza tokových ukazatelů 

Charakter tokových ukazatelů mají poloţky výsledovky a cash flow.  Z hlediska výkazu 

zisku a ztráty se analyzují hlavně poloţky výnosů (vývoj trţeb, podíly jednotlivých 

trţeb na celkových trţbách, podíly přidané hodnoty na trţbách), dále se analyzují 

poloţky nákladů (podíl osobních nákladů na výkonech) a poloţky vývoje výsledku 

hospodaření.  Analýza Cash Flow je zaloţena na zpětném pohledu na peněžní toky  

a jejich řízení a analyzuje vývoj CF z provozní, investiční a finanční činnosti v časovém 

období.  

 

1.7 Analýza soustav ukazatelů 

Existuje celá řada ukazatelů pomocí kterých můţeme přesně určit poměrně přesné 

příčiny finančních problémů podniku a následně jsme schopni určit i kritický vývoj. 

Pomocí těchto ukazatelů můţeme také hodnotit bonitu firmy, jejichţ výsledky  

se následně vyuţívají při hodnocení rizika, například při poskytování úvěrů. Tyto 

infromace jsou důleţité nejen pro bankovní instituce, ale také pro potencionální 

investory, pro management a vlastníky firmy.  

K nejjednodušším postupům  patří různé ukazatelové soustavy přidělující body.  
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V mé práci se zaměřím především na tyto ukazatele: 

 Kralickův rychlý test (Quick test), 

 Altmanův index,  

 Index IN05, 

 Taflerův bankrotní model. (14) 

 

1.7.1 Altmanův index důvěryhodnosti 
 

Tento index je jeden z nejznámějších ukazatelů bankrotních modelů. V tomto modelu  

se jednalo o tzv. diskriminační analýzu, jejímţ výsledkem je rovnice, do které se dosadí 

finanční ukazatelé a na základě jejich výsledků se hodnotí prosperita či bankrot firmy 

do budoucna.(14)  

 

Altmanova formule bankrotu pro s. r. o. má následující tvar: 

Z = 0,717* X1 + 0,847* X2 + 3,107* X3 + 0,420* X4 + 0,998 *X5      (13, str. 152) 

X1 =  
celkemAktiva

kapitálovnípracČistý
 

X2 =  
celkemAktiva

obdobíinulýchmvýsledekýhospodársklenýNerozdě
 

X3 =  
celkemAktiva

EBIT
 

X4 =  Vlastní kapitál / Celkové dluhy 

X5 = 
celkemAktiva

Tržby

 

 

Pokud  Z > 2,9   jedná  se o silný a finančně zdravý podnik, pokud  1,2 < Z < 2,9  

podnik se nachází v šedé zóně, má finanční obtíţe, ale není bezprostředně ohroţena. 
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Pokud  Z < 1,2 podnik má závažné problémy, krize financování a směřuje 

k bankrotu.(13) 

 

1.7.2 Kralickův rychlý test (Q-test) 
 

Tento model vychází z jednotlivých skupin ukazatelů, kde jsou vybrány čtyři ukazatele 

a podle jejich hodnot se přidělují firmě body. Jedná se o ukazatel kvóta vlastního 

kapitálu, doba splácení dluhu, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv. 

Ukazatelé se vypočítají podle následujících vzorců: 

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅2 =  
 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − úč𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑘 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
 

𝑅3 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝑅4 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
           (23, str. 81) 

 

Na základě výsledných hodnot za tyto ukazatele se přidělují firmě body dle následující 

tabulky a výsledná známka se přidělí jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé 

ukazatele. (14) 

Doporučené hodnoty se pohybují nad úrovní 3, coţ značí bonitní firmu, šedá zóna 

odpovídá 1-3 hodnotám a pod úroveň 1 prezentuje firmu, která signalizuje potíže  

ve finačním hospodaření firmy. (23) 
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Tab. 2: Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů (14, str. 75) 

Ukazatel Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Špatně Ohroţení 

4 3 2 1 0 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v trţbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

 

1.7.3 Index IN05 
 

Index IN05 je aktuální verzí manţelů Inka a Ivan Neumarovi, kterou vyvinuli v roce 

2004. Indexy IN vychází z matematické statistiky a ukazují bankrotní situace, bonitu 

podniku a  tvorbu hodnoty podniku jako ukazatel EVA.   

IN01 = 0,13* X1 + 0,04* X2 + 3,92* X3 + 0,21* X4 + 0,09* X5                    (13, str. 152) 

X1 = aktiva / cizí zdroje 

X2 = EBIT / nákladové úroky 

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4= výnosy / aktiva 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 

 

Výsledné hodnoty znamenají následující: vyjdou-li hodnoty větší neţ 1,6, jedná se  

o finančně zdravou a silnou firmu. Hodnoty 0,9 – 1,6 znamenají „šedou zónu“, kdy 

podnik netvoří ţádnou hodnotu, ale není bankrotující. Pokud jsou ukazatele  

menší neţ 0,9 jde o velmi nestabilní podnik a hrozí bankrot. (13) 

 

1.7.4 Taflerův bankrotní model 
 

Tento model je znám od roku 1977 a definují ho čtyři poměrové ukazatele, které jsou 

spojené také do diskriminační funkce.  
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Následující výraz má tvar rovnice: 

 

Z = 0,53*R1 + 0,13* R2 + 0,18* R3 + 0,16* R4                                       (13, str. 154) 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky  

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závaky / suma aktiv 

R4 = tržby celkem / suma aktiv 

Doporučené hodnoty tohoto bankrotního modelu ukazují, ţe podnik, jehoţ hodnota  

Z > 0,3 má malou pravděpodobnost bankrotu a hodnoty Z < 0,2 mají vyšší 

pravděpodobnost bankrotu. (13) 

 

1.8 Oblasti  změn v zákonech v roce 2010 

V této kapitole bych ve stručnosti pouzkázala na změny v zákonech pro rok 2010 

z oblasti účetní a daňové.  

1.8.1 Změny v účetní sféře 
 

Moje diplomová práce je zaměřena na finanční oblast  podniku, který  

je podnikatelskou jednotkou.  V roce 2010 nedošlo k žádným převratným změnám, 

které se přímo týkají podnikatelského účetnictví, avšak nastaly změny v účetnictví obcí, 

měst a příspěvkových organizacích, na které bych ráda jen ve stručnosti poukázala. 

Tyto změny se týkají nových vyhlášek (upravující účetní osnovu, postupy účtování  

pro RO a PO, novela vyhlášky o předávání výkazů do celostátní databáze, novela  

o účetních záznamech v technické formě a jejich předávání do centrálního systému 

účetních informací státu, novela o inventarizaci, konsilidaci a účetních standardech). 

(34) 
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1.8.2 Změny v daňové sféře 
 

Různé změny v této oblasti ovlivňují také finanční situaci firmy, jelikoţ se stále jedná 

o peněţní prostředky placené podnikem. Z tohoto důvodu uvádím v krátkosti další 

nejdůleţitější změny, tentokrát z daňové oblasti, pro rok 2010, které se týkají 

podnikatelů a společností,  převáţně fungujících jako zaměstnavatelé. 

 

 Změny v sociálním a zdravotním pojištění  (došlo k úpravám splatnosti a dne platby 

– zkracování lhůty pro odvod pojistného, zrušení  slevy na sociálním pojistném  

za zaměstnance, kteří dostávali mzdu niţší neţ 1,15 násobek průměrné hrubé mzdy, 

zvyšování stropu pro placení pojistného zaměstnavatelem z 1 330 640 Kč  

na  1 707 048 Kč). 

 

 Změny v dani z přidané hodnoty  (povinné plátcoství DPH při poskytování sluţeb 

v EU, nová pravidla pro určení místa při plnění u sluţeb, nově se zavádí pravidla 

převodních cen i pro daň z přidané hodnoty – mimo jiné budou platit i zaměstnanci, 

DPH se v roce 2010 zvyšuje o jeden procentní bod - základní sazba bude ve výši 20 %  

a sníţená sazba bude činit 10 % ) 

 Změny v dani z příjmu (změny ve výdajových paušálech pro podnikání podle 

zvlášního právního předpisu) 

 Změny v dani z nemovitosti (změny v některých sazbách aţ na dvoujnásobek) 

 Změny ve spotřební dani (změny v sazbách) 

 Změny v nemocenském pojištění (sníţení nemocenských dávek, změny týkající  

se peněţité pomoci v mateřství) 

 Změny v obchodním zákoníku (změny v cenách za dálniční známky a zavedení 

mýtného pro vozidla nad 3,5 tun). 

 Změny ve veřejným zakázkách (uvedení nepravdivých informací, které neodpovídají 

skutečnosti, bude mít velké postihy, návrh na černou listinu osob, které mají zákaz 

plnění veřejných zakázek) 

 Změny v důchodovém pojištění (uzavírání pracovní smlouvy s důchodci na dobu  

neurčitou) 

 Změny ostatní. (22) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

2.1 Analýza současného stavu společnosti 

V další části mé diplomové práce budu analyzovat současnou situaci společnosti 

Interdoos, s. r. o. z pohledu základních informací a dat o této společnosti, z pohledu 

jejích nejvýznamějších zakázek a sestavím organizační strukturu firmy.  

 

2.1.1 Základní údaje o firmě 
 

Společnost Interdoos, je společnost s ručením omezeným, která má jednoho majitele, 

Václava Filu a dva jednatelé Lubomíra Hadru a Petra Zábršu. Tato společnost vznikla 

v roce 1991 privatizací dopravně mechanizačního závodu předešlého podniku 

Strohingstav. 

 

2.1.2 Předmět podnikání 
 

Společnost Interdoos, s. r. o. podniká v následujících oborech, mezi které patří zejména 

následující poloţky. Tento přehled jsem získala ze zakladatelské smlouvy společnosti, 

která přímo definuje předmět podnikání této firmy. 

 silniční motorové dopravě, 

 práce se stavebními mechanizmy, 

 ubytovací sluţby, 

 pronájem a půjčování věcí movitých, 

 zámečnictví, 

 opravy, montáţe, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení  

a plynění nádob plyny, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 zprostředkovatelská činnost, 

 silniční motorová doprava vnitrostátní a mezinárodní. 
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Dále: 

 silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příleţitostná provozována 

autobusem, 

 obchodní ţivnost , 

 technické činnosti v dopravě.(11) 

 

Mezi hlavní činnosti této společnosti patří zejména práce se stavebními mechanizmy, 

jeřábnické práce a stavební činnost se stavbami plynovodů a vodovodů. Mimo 

stavební činnost mají ještě nákladní a kamionovou dopravu včetně přepravy 

nadměrných nákladů a v posledních letech se zabývají i zámečnictvím.  

Velkým přínosem pro tuto firmu se ukázalo zbudování vlastního ubytovacího zařízení, 

které slouţí k ubytování aţ 40 lidí, coţ  zlepšuje jejich roční výsledek hospodaření. 

V posledních letech se rozšířila i zámečnická činnost. Ta vyplňuje nečinnost firmy 

v období, kdy není dostatek práce. Pracovníci, většinou vyučení zámečníci (strojníci  

a řidiči) provádějí opravy bagrovacích lopat a výloţníků, vyrábějí brány a branky 

zahradám a zahrádkám, rámy oken apod. Díky těmto činnostem se opět navyšuje výnos, 

který by za normální situace byl ztrátou. 

 

2.1.3 Nejvýznamější zákazky 
 

Společnost prováděla v posledních letech řadu různých zákazek. Ty nejvýznamější 

uvádím v následujících bodech. Jedná se zejména o: 

 předávací stanice plynu Lanţhot okr. Břeclav pro Vodní stavby Bohemia 

prováděná v roce 1993 - 94 v rozsahu cca 80 milionů Kč,  

 rekonstrukce stávajících plynovodů a stavby nových plynovodních řádů  

pro Jihomoravskou plynárenskou a.s. ve městě Brně v r. 1995 - 98 v rozsahu  

cca 20 mil. Kč. 
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Dále: 

 plynofikace obce Nová Ves u Oslavan prováděná v roce 1996 - 1997 včetně 

všech domovních přípojek, úprav asfaltových komunikací a jejich podkladů, 

pokládky obrubníků a kompletní úpravy chodníků včetně asfaltových povrchů  

v rozsahu cca 10 milionů Kč,  

 plynofikace obce Zbraslav u Brna prováděná v roce 1997 včetně všech  

domovních přípojek, úprav asfaltových komunikací a jejich podkladu v rozsahu 

cca 5 milionů Kč , 

 zemní a plynofikační práce pro Moravský Plynostav Rosice prováděné v roce 

1998 v rozsahu cca 3 miliony Kč, stavba Volary – Lenora, 

 stavební práce na regulační stanici plynovodu STL a VTL v Nové Vsi  

pro Moravský Plynostav Rosice, a. s., 

 stavební práce přemostění dálnice D 11 Jírny u Prahy pro vedení vysokotlakého 

plynovodu v hodnotě. (11)  

V předešlém odstavci jsem uvedla jen ty nejvýznamnější akce za poslední léta.  

Je samozřejmostí, ţe tato společnost je stále součástí nových projektů. 

 

2.1.4 Organizační struktura 

Jak jsem zmínila, tato společnost má jednoho hlavního ředitele pana Filu, který vlastní 

60% společnosti a dva jednatele - statutární orgány. Společnost zaměstnávala 

v posledních 6 letech stále  přibliţně okolo 20 zaměstnanců v oblastech autodopravy, 

stavební mechanizace, stavební činnosti, ubytování a plynárenství. Na následujícím 

obrázku lze vidět  celou organizační strukturu. 
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Ředitelem a hlavním majitelem společnosti je Václav Fila, který vlastní 60% celé 

společnosti. Současně plní funkci i výkonného ředitele. Ostatní dva jednatelé vlastní po 

20% majetku. 

Kaţdý jednatel ma vlastní asistentku, která zajišťuje všechny potřebné aktivity. Jedná se  

například o zajišťování administrativy, kontaktu s dodavateli a odběrateli, zajišťování 

smluv, fakturace apod. Jedna z asistentek je současně asistentkou ředitele. Jelikoţ 

společnost patří mezi malé organizace do 25 zaměstnanců, ředitel je velice úzce 

provázaný se všemi zaměstnancemi a aktivitami uvnitř firmy.  

Společnost dělí pracovní sílu na externí a interní. Mezi externí pracovníky patří 

firemní účetní, dělníci, montéři a zámečníci, kteří doplňují stávající  dělníky a montéry 

v případě sezónního období, kdy je více práce, je tedy potřeba více pracovní síly.  

Obr.  2: Organizační struktura společnosti Interdoos, s.r.o. (vlastní  zpracování) 
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Mezi interní zaměstnance, kterých je kolem 16 pracovníků, patří THP pracovníci, 

jeřábníci a řidiči. Ti patří mezi stálé kmenové zaměstnance firmy. 

 

2.2 Kritická analýza společnosti 

Následující kritická analýza zahrnuje kompletní analýzu společnosti Interdoos, s. r. o.  

z pohledu trhů, vývoje trţeb, vnitřního a vnějšího okolí firmy, které společnost 

ovlivňují.  Na základě těchto analýz bude provedeno shrnutí pomocí S.W.O.T. analýzy, 

určující silné a slabé stránky této společnosti, její příleţitosti a hrozby do budoucna.  

 

2.2.1 Analýza trhu 
 

Analýza trhu se provede z pohledu územního hlediska a z pohledu poskytovaných 

sluţeb. 

Z pohledu územního hlediska  

 

 

Vnitrostátní hledisko 

 

Společnost Interdoos, s. r. o. působí na území České republiky. Má sídlo v Brně. V Brně 

jsou umístěny i jeho hlavní aktivity. Kromě pronajímání stavebních strojů a jejich 

skladování, je zde i vozový park a ubytovna pro dělníky a montéry. Tato společnost 

dělá stavební zakázky po celé České republice. Záleţí však na tom, kde danou zákazku 

dostane. Většinou se jedná o zákazky v Brně, okolí Brna,  okolí jiţní Moravy,  také 

oblast kolem Prahy, dálnice D 11 apod. 

 

Mezinárodní hledisko 

Z mezinárodního hlediska  se jedná především o kamionovou a  speciální dopravu, 

kterou zajišťují tahači Mercedes-Benz a Iveco. Opět záleţí na jednotlivých zakázkách, 

do které země se jede. Jedná se o evropské země.  
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Z pohledu nabízených sluţeb 

Společnost se pohybuje na trhu sluţeb. Mezi jejich hlavní sluţby patří zejména 

kamiónová doprava, pronájem stavebních strojů či zařízení,  zajišťování ubytování 

pro dělníky a montéry a zámečnictví. 

Kamiónová doprava 

Společnost provádí, jak vnitrostátní,  tak i mezinárodní kamionovou dopravu a speciální 

dopravu, kterou zajišťují tahači Mercedes-Benz a Iveco. 

Ubytování pro dělníky a montéry 

Rekonstrukcí a následnou nástavbou provozní budovy byla zřízena ubytovací kapacita 

přibliţně pro 40 lidí. Ubytování je zajištěno ve dvou, tří a čtyř lůţkových pokojích, 

které mají k dispozici kompletní sociální zařízení a moţnost přípravy jídel v kuchyňce, 

která je součástí ubytovny. Pokoje jsou vybaveny TV přijímači.  Ubytování lze také 

zajistit ve dvou kompletně vybavených apartmá s vlastním sociálním zařízením. 

Parkování osobních i nákladních vozidel je umoţněn v areálu společnosti, který je 

nepřetrţitě střeţen. 

Pronájem stavebních strojů a zařízení 

Do sortimentu společnosti Interdoos, s. r. o. patří zejména pronájem stavebních strojů  

a zařízení. Jedná se o bagry Komatu PC 20, PW 130, traktor-bagr Komatu WB 93, 

sklápěcí vozidlo T 815, autojeřáby, valníkové vozidlo s hydraulickou rukou Renault, 

valníkový návěs Renault s podvalníkem, kompresory,  řezací technika na asfalt. 

Stavební práce a mechanizace 

Společnost, mimo pronájímací činnosti, zajišťuje také stavební práce. Jedná se 

například o rekonstrukce a stavby plynovodů, úpravy asfaltových komunikací, 

rekonstrukce vozovek a další zemní a plynofikační práce. 

Společnost Interdoos má od roku 1992 ţivnostenské oprávnění k provádění staveb, 

jejich změn a jejich odstraňování. K provozování této činnosti má mnoho mechanizmů  

na zemní práce včetně technologické dopravy a zajišťuje také  odvoz materiálů. 
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Jelikoţ provádí práce uvedených rozsahů je vybavena i minibagry zahraniční výroby, 

malými roboty anglické výroby, autodomíchávači a veškerou drobnou hutnící 

technikou, řezačkou asfaltů a betonů, včetně bouracích kladiv a kompresorů. 

Drobné i rozsáhlé rekonstrukce domů a budov jsou velmi častou náplní stavebního 

střediska. Bagry s obsahem lopaty u minibagrů od 0,04m
3
 aţ po velké bagry  

s obsahem lţíce aţ 1,4m
3
 převáţně japonské výroby "Komatsu" jsou zárukou  

k provádění drobných i rozsáhlých zemních prací. 

 

2.2.2 Analýza obecného vnějšího okolí  S.L.E.P.T.E. 
 

Vnější prostředí je  okolí, které firmu obklopuje zvenčí. Pro analýzu vnějšího okolí jsem 

zvolila analýzu S.L.E.P.T.E., která zahrnuje  faktrory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické  a ekologické. 

 

S - Sociální a společenské podmínky  

Společnost Interdoos, s. r. o. má malý podíl v několika odvětvích.  Největší podíl, i kdyţ 

také malý, má ve stavebním a dopravním průmyslu. V dnešní době ovlivňuje odvětví 

zejména finanční krize. V dřívější době mohly malé společnosti alespoň nějak 

spolupracovat a být součástí velkých zakázek velkých firem. V dnešní době ale velké 

společnosti nenechávají nic pro menší firmy, vše si obstarávají samy. Malé společnosti 

jsou vyčleněny z velkých zákazek. 

Dalším problémem je odbornost. Problém nedostatku kvalitních pracovníků stále roste. 

Kvalitní zaměstnanci bývají nahrazeni dělníky s neodborností, a to většinou jiných 

národností, kterým chybí nejenom jiţ zmíněná odbornost, ale také další předpoklady.  

Pro kvalitní zaměstnance s odborností není dostatek peněz ve firmě a za niţší mzdu není 

řada z nich ochotna pracovat. Pracují sami na sebe za vyšší honoráře, které si většina 

malých firem nemůţe dovolit. To je úzce spojeno i se mzdami ostatních zaměstnanců, 

kteří přichází o prémie. 

Se zaměstnanci je také spojen úbytek zaměstnanců. Pro mnohé majitele je 

nejekonomičtější najímání brigádníků, aby se tímto způsobem zbavovali povinností 
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plátců za zaměstnance. Dále se jedná o redukci zaměstnanců ve smyslu omezení pouze  

na nezbytnou sílu. Na co dříve byla potřeba dvou nebo tří dělníků, v dnešní době  musí 

zvládnout pouze  jeden. Pracovních zákazek je méně a  finanční krize nutí  propouštet  

z řad zaměstnanců. 

 

L - Legislativní prostředí a podmínky 

Zákony a jiná legislativní opatření ovlivňují činnost stavebních a dopravních podniků 

podobně,  jak v  jiných firmách. Tyto zákony mohou ovlivňovat společnosti   

ku prospěchu i ku neprospěchu.  Jednou ze základních podmínek legislativy, jelikoţ se 

jedná o stavební firmu, jsou předpisy pro práci ve stavebnictví, kvalita a bezpečnost, 

zejména ve stavebních postupech.  

Jednou z výhod mohou být různé dotační programy pro stavební firmy na výstavbu 

budov, jejich zateplování aj.  Dotace se také týkají inţenýrského stavitelství, které je 

také v předmětu podnikání společnosti Interdoos.  

Dále jsou společnosti ovlivněny účeními a daňovými reformami. Jedná se  například  

o změny DPH (rozbor problematických ustanovení zákona o DPH, změny sazeb, 

uplatňování DPH ve stavebnictví). K této problematice a jejich změnám pro rok 2010 

jsem se také vyjádřila v předchozí kapitole. 

 

V modulu stavebnictví byly novelizovány tyto předpisy: 

56/2001 Sb. 

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

111/1994 Sb. 

Zákon o silniční dopravě 

183/2006 Sb. 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

200/1994 Sb. 

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením 
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274/2001 Sb. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

361/2000 Sb. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon  

o silničním provozu) 

458/2000 Sb. 

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

 a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 

E -  Ekonomické faktory 

Jak jsem jiţ zmínila v předchozích odstavcích, jedním z největších problémů,  

od kterého se odraţí řada dalších, je ekonomická krize. Ta má za následek 

nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků apod. Mezi jednotlivé 

ekonomické faktory, které ovlivňují firmy patří makroekonomické ukazatele, jako jsou 

růst HDP, inflace, míra nezaměstnanosti apod. 

 V roce 2009 nastalo sníţení HDP asi o 3%, coţ  se v roce 2010  mírně zlepšuje  

a nastává  mírné oţivení,  k urychlení růstu by však mělo dojít v letech 2011 a 2012. 

Míra inflace v roce 2010 je předvídána na nízkých hodnotách 1,5% oproti 

mimořádnému roku 2008.  

Pro další rok se počítá s urychlením růstu spotřebitelských cen na 2,3 %. Předpovědi 

situace na trhu práce odráţejí vývoj HDP. Niţší předpovídaný ekonomický výkon tak 

předznamenává větší pokles zaměstnanosti a vyšší míru nezaměstnanosti aţ na 7,9%. 

K obnovení dynamiky mzdového růstu by mělo docházet postupně v letech 2011  

a 2012. (29) 

 

P -  Politické prostředí a podmínky 

Stav naší politické situace patří k dalším faktorům, které mohou významně ovlivnit 

úspěšnost v podnikání.  
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Politické podmínky jsou důleţitým faktorem, které ovlivňují chod firmy. Situace  

pro podnikatelé je v současné době v rámci moţností stabilní,  i kdyţ je  před volbami. 

 

T - Technologické a technické prostředí a podmínky 

Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují firmu na poli vnějších faktorů se zařazují také 

technologické a technické  moţnosti. Pokud firma chce být úspěšná, musí neustále 

modernizovat a inovovat vše, co ve firmě je. Modernizace přináší  větší efektivnost  

a aktivity ve firmě se stávají levnější. Cílem je vţdy být o krok napřed. Mezi takové 

technologie patří moderní počítačová technologie, moderní stroje a zařízení v rámci 

stavebního a dopravního průmyslu, modernější procesy a postupy  ve firmě apod.  

Současná doba klade stále větší nároky na rychlost a kvalitu práce. Boj o zakázky 

a zákazníky neustále nutí nabízet lepší a spolehlivější řešení. Na trhu jsou nyní dostupné 

novinky v rámci stavební dopravy a mechanizace, které se pyšní  vysokými standardy 

spolehlivosti, hospodárnosti, bezpečnosti a pracovního komfortu. Kaţdým rokem se 

novinky prezentují například na veletrzích a je tedy potřeba je sledovat.  

To, co ovlivňuje technologické prostředí,  je také věda a výzkum a hlavně dostatečné 

finanční prostředky. 

 

E – Ekologické prostředí  

Trendem ve vývoji je všeobecná podpora technologie směrem k ekologii. Trendy 

vývoje inovací jsou skokové kaţdým rokem. V případě stavebnictví se můţe jednat  

o spotřebu velkého mnoţství neobnovitelných zdrojů, provoz a likvidace stavby  

(nakládání s odpady). Doprava s sebou přináší technologii škodící ţivotnímu prostředí, 

lidskému zdraví apod. Je důleţité zaměřit se na takové technologie, které  zabraňují 

škodlivým vlivům.   
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2.2.3 Analýza oborového vnějšího okolí – Porterův model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Konkurence uvnitř odvětví 

 

 Malé firmy stejného zaměření 

 Velké firmy s rozšířeným okruhem zaměření 
 

Mezi hlavní konkurenty této společnosti patří všechny firmy, které se zabývají stejným 

okruhem zaměření. Jedná se zejména o sluţby prováděné stavebními mechanizmy, 

jeřábnické práce a menší stavební činnosti. Mezi další konkurenty patří naopak velké 

firmy, které mají mnohem více finančních prostředků, zaměstnanců, širší okruh 

nabízených sluţeb. 

Vzhledem k tomu, ţe analyzovaná společnost spadá do malých organizací majících 

do 25 zaměstnanců, nemůţe konkurovat  velkým stavebním firmám. Aby se tato 

společnost uţivila, potřebuje plnění přibliţně  2 mil.Kč  měsíčně.  

Velkým přínosem je pro společnost Interdoos, s. r. o.  zbudování vlastního ubytovacího 

zařízení, které slouţí k ubytování aţ 40 lidí. Také zámečnická činnost v období 

Konkureční  prostředí 

           Rivalita 
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Obr.  3: Porterův model 5 sil (vlastní úprava dle literatury 24) 
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nečinnosti napomáhá společnosti překlenout sezónní období, kdy není dostatek práce. 

Tímto se tedy jejich roční příjem zvyšuje.  

Mezi hlavní konkurenty na stejné úrovni patří malé společnosti zabývající se podobnou 

činností, kteří mohou manipulovat s cenou směrem dolů nabízených strojů 

k  pronajímání.  

Mezi hlavní konkurenty patří například: 

 RVS Servis, s. r. o., 

 DIS, s. r. o., 

 Sestra, s. r. o., 

 Argo, s. r. o.  

 

Srovnání s konkurenční firmou RVS Servis, s. r. o. 

Společnost  RVS Servis, s. r. o. sídlí také v Brně a má podobný okruh zaměření sluţeb 

jako společnost Interdoos, s. r. o. Jedná se různé stavební práce a zajišťování ubytování, 

které má  kapacitu asi 30 lůţek (Interdoos má 40 míst). Tato společnost také vlastní 

stavební mechanizaci, pomocí které provádí stavební výpomoce. 

Poskytované sluţby – hlavním zaměřením této společnosti je provádění stavebních 

prací v oborech: rekonstrukce inřenýrských sítí – voda, plyn, kanalizace, rekonstrukce 

veřejného osvětlení, provádění staveb a jejich odstraňování, přípravné práce pro stavby 

a zajišťování ubytování. 

Hlavní příjem této společnosti je příjem z poskytovaných sluţeb, které jsem jiţ 

vyjmenovala. Třţby této společnosti roustou kaţdým rokem mírným vzestupem, podle 

výkazů zveřejněných ve Sbírce listin. Za poslední rok tato společnost dosáhla asi 2/3 

trţeb ve srovnání s Interdoos, s. r. o ., coţ je asi 20 mil. Kč. (Interdoos, s. r. o. měla 

za poslední rok 31 mil.Kč).  
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Srovnání s konkurenční firmou DIS, spol s. r.o. 

K hlavním činnostem společnosti D.I.S., spol. s r.o. patří silniční stavby, výstavby  

a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, mostů, betonových konstrukcí  

a vodohospodářské stavby.  Vedlejší speciální práce tvoří úpravy městských parků, ulic 

či historických center.  Dále nabízí půjčování lehké a těţké mechanizace, zámečnictví. 

K doprovodným sluţbám patří čerpací stanice, mycí linka a sportovní areál. Tedy má 

mnohem širší okruh zaměření.  

Formálním potvrzením nejvyšší kvality realizovaných staveb jsou získané certifikáty  

a  osvědčení podle ČSN EN ISO norem, coţ je pravděpodobně velkým přínosem 

z hlediska konkurenceschopnosti. 

Z pohledu trţeb získané ve Sbírce listin lze vidět,  ţe společnost DIS, s. r. o. si vede 

poměrně mnohem lépe neţ společnost Interdoos. I kdyţ jejich trţby ročně mírně klesají, 

stále dosahují hodnot aţ o 350% větších,  neţ společnost Interdoos, s. r. o. 

 

Rivalita a konkurenceschopnost 

 

Konkurenceschopnost společnosti Interdoos, s. r. o. čerpá  převáţně z jejich dlouholeté 

dobré pověsti, z maximálního vstřícného přístupu k zákazníkům. Vlastní také především 

kvalitní a  spolehlivé zaměstnance.   

Další konkurenční výhodou jsou kontakty na významné zákazníky a dodavatele, které si 

vybudovala během její existence a snaţí se je neustále upevňovat. Ojedinělost výbavy 

autoparku a jeho velká plocha s moţností parkování se dá také přiřadit mezi výhody. 

Interdoos, s. r. o. nabízí nadstandartně vybavenou ubytovnu pro zaměstnance  

i zákazníky, která je umístěná vedle autoparku s kapacitou asi 40 míst. 

Shrnutí  konkurenčních  výhod: 

 dobrá pověst, solventnost, kvalitní zaměstnanci, 

 kontakty,ojedinělost výbavy autoparku, 

 velká plocha autoparku s moţností parkování, 

 nadstandardně vybavená ubytovna vedle autoparku. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Dodavatelé zajišťovali této společnosti převáţně stavební stroje a zařízení. V současné 

době má společnost plný vozový park a nenakupuje další stroje. Pokud potřebuje nějaké 

další stroje, vyuţívá dodavatele k  pronájmu těchto stavebních zařízení. V současné 

době má mnoho zařízení pořízeno na leasing.  

V další řadě se jedná o zajišťování náhradních dílů, pneumatik a ostatní prostředků 

v momentě, kdy firma funguje jako zprostředkovatel a nemá k dispozici v danou chvíli 

vlastní prostředky. Stejným způsobem funguje i naopak, tedy pronájímá stavební 

zařízení.  Vyjednávací síla dodavatelů je slabá, všechny lze nahradit. Seznam všech 

dodavatelů této společnosti je uveden v příloze č.4. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Soukromníci 

 Firmy 

Odběratele lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o soukromníky. Těm společnost 

Interdoos, s. r. o. nabízí pronajímání prostředků pouţivaných ve stavebnictví . Jedná se 

o bagry, výkopové stroje,  řezací techniku aj. 

V druhém případě jsou to firmy,  které nemají k dispozici vlastní prostředky tohoto 

druhu, nebo je pouze nemají k dispozici v daný okamţik, kdyţ je nezbytně potřebují. 

Tyto firmy si tedy pronajímají většinou:  kompresory, valníková vozidla, autojeřáby  

a další. Jedná se o firmy, se kterými byla dřívější spolupráce v minulosti. Tyto firmy se 

neustále vracejí. Mohu uvést společnost Kvazar, a. S. nebo Sestra, s. r. o. V závěru lze 

shrnout, ţe odběratelé mají velkou vyjednávací sílu už jen z důvodu vysokých  

nesplacených pohledávek. 

 

Substituční výrobky a sluţby 

Firmy, které nabízí stejné sluţby nebo pouţívají stejná zařízení jako tato společnost, 

jsem jiţ vyjmenovala v předešlých odstavcích. Firem podobného zaměření  je mnoho.   
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Riziko substituce  roste zároveň s lepší technologií a neustálou inovací v těchto 

oborech. Hrozba substitučních zařízení a služeb je obrovská. Tato společnost nabízí 

navíc ubytování pro dělníky v ubytovně, která má kapacitu asi 40 míst, coţ můţe být 

výhodou pro tuto firmu, ale podle průzkumu konkurence jsem zjistila, ţe i další stavební  

firmy  nabízí ubytovaní.  

 

Bariéry vstupu do odvětví 

Tento trh je v současné době plný firem různých velikostí, které mají v předmětu jejich 

podnikatelské činnosti stejné nebo podobné zaměření. To mají dále rozšířené o řadu 

doplňkových činností. Největší překáţkou mohou být náklady na pořízení zařízení, 

které obnáší nákup prostředků potřebných pro stavební činnosti a nákup nákladních 

vozidel. Tyto náklady dosahují  milionových částek.   

Firmy se od sebe odlišují kvalitou těchto zařízení a stupněm modernizace. Ovšem čím 

modernější stroj, tím  je více nákladnější.  Další bariérou vstupu na trh mohou být různá 

právní povolení a ostatní dokumentace, která můţe komplikovat nových 

potencionálním firmám vstup na trh. 

 

2.2.4 Analýza vnitřního prostředí - 7S faktorů dle Mc Kinseyho 
 

Strategie firmy 

Strategie společnosti Interdoos, s. r. o. si zakládá na kvalitně odvedené práce pomocí 

kvalifikovaných pracovních sil ve všech oblastech jejího podnikání. Tímto chce 

dosahovat a neustále zvyšovat spokojenost stávajících zákazníků a dobrým jménem 

přilákat i nové potencionální zákazníky. Kvalifikovaní zaměstnanci poskytující jakostní 

služby s pomocí kvalitních zařízení za účelem spokojenosti zákazníků jsou mottem této 

společnosti.  

 

Struktura 

Struktura firmy se dělí na několik činností, které firma provádí.  Jde o stavební činnost 

se stavbami plynovodů a vodovodů, stavební mechanizmy, jeřábnické práce, 
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kamionová a nákladní doprava včetně přepravy nadměřných nákladů  

a ubytovací služby. V posledních letech se rozšířila i zámečnická činnost, kdy 

pracovníci, vesměs vyučení zámečníci (strojníci, řidiči) v období, kdy není dostatek 

práce pro vozidla či stroje, provádějí opravy bagrovacích lopat, výloţníků, vyrábějí 

brány a branky k zahradám a zahrádkám, rámy oken apod.  

Společnost zaměstnávala v posledních 6ti letech mezi 16ti aţ 20ti interních 

zaměstnanců ve výše vyjmenovaných oblastech. Dalšími zaměstnanci jsou sezónní 

pracovníci, tedy externí pracovní síla. Společnost vyuţívá tyto zaměstnance v případě 

nutnosti, kdy nemá nedostatek pracovních sil v konkrétní době. Podrobně je organizační 

struktura rozepsána v předešlých kapitolách.  

 

Styl 

Ve firmě převládá autoritativní styl řízení firmy. Ředitel společnosti se aktivně podílí 

na řízení všech činností firmy, jelikoţ je společnost malou organizací.  

V oblasti zásadních rozhodnutí je rozhodovací proces centralizován přímo do rukou 

vlastníků společnosti. Tuto  skutečnost podporuje plochá funkcionální organizační 

struktura a přímé řízení vlastníkem, ředitelem společnosti.  

Všechny zakázky a věci spojené s obchodem a dalších činností má na startosti ředitel, 

popřípadě druhý  jednatel společnosti.  

 

Systémy 

Systémy společnosti patří mezi slabé stránky společnosti, jelikoţ nevyužívá sloţité  

a moderní systémy počítačové technologie. Všechny informace vede firma pouze 

papírově v různých sloţkách nebo v počítači v programech Word a Excel. Jde  

o seznamy dluţníků, fakturové seznamy, smluvní smlouvy, seznam odběratelů  

a dodavatelů aj.  

Ve sloţkách pak vede docházku (výčetka pro řidiče, docházkový lístek), stravné, 

vyúčtování mezd, odměny, prémie, SZP, mzdové náklady atd.  

Nově se firma pouze obohatila o kontaktní databanku pro speditéry a dopravce 

Raaltrans – program na vytíţení kamionu. 
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Do budoucna by bylo nutné popřemýšlet o  zakoupení informačního systému.  Nejlepé 

nějaký systém, který kompletně řeší problematiku řízení firmy na všech úrovních jako 

účetnictví, řízení pronájmů, stavebnictví a ubytovny. 

Ráda bych tady ještě srhnula ekologický systém ve firmě. Některé stroje společnosti 

Interdoos jsou jiţ plněny ekologickými oleji, ale  ne všechny. Proto by se firma mohla 

v budoucnosti zaměřit více na ochranu ţivotního prostředí a tedy sledovat ekologický 

trend. 

 

Spolupracovníci 

Pracovníci této firmy se dělí na externí  (pracující v terénu) a interní (pracující uvnitř 

firmy v kancelářích). Externí pracovníci přichází velice zřídka do kontaktu s ostatními 

zaměstnanci. Další externí pracovníci (nahrádní dělníci) jsou sezónními zaměstnanci 

pracujícími jen tehdy, pokud je to nutné. Kolektiv jako takový se tvoří spíše do skupin 

podle místa pracoviště. Zaměstnanci se mají moţnost vidět při příleţitosti obědu, které 

si firma nechává vozit od dodavatele zajišťující stravu rozvozem. Jiná podniková 

setkání nejsou uskutečňována. 

Sdílené hodnoty 

Firemní kultura je jedna z nejdůleţitějších součástí firmy, která přispívá k výkonnosti 

podniku, a od které se odráţí řada dalších důleţitých aktivit celé firmy. Firma se snaţí 

budovat svou firemní kulturu pomocí různých nástrojů, například morálních podpor  

a pochval aţ po finanční ohodnocení,  pokud je to moţné. Zaměstnanci se občas 

scházejí v kancelářském prostoru při příleţitostí obědů jak jsem jiţ poznamenala 

v předešlém odstavci.  

Schopnosti 

Pracovníci zaměstnaní v jednotlivých odděleních jsou vyučeni v oborech opravňujících 

je k práci na jim přidělených strojích. Jedná se o kvalitní zaměstnance a kvalifikovaně 

odvedené pracovní činnosti. Více neţ 20 letá praxe řaditele společnosti je jednou 

z největších výhod celé firmy, nejenom jeho know how, ale především jeho kontakty  

a vstřícný přístup k zákazníkům.  
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2.2.5 S.W.O.T.  analýza 
 

Následující tabulka ukazuje  shrnutí  kritické  analýzy, tedy výsledků vnější a vnitřní 

analýzy společnosti Interdoos, s. r. o. Na jejich základě shrnu  nejdůleţitější body  

do S.W.O.T. analýzy, která jasně ukazuje a definuje  silné a slabé stránky firmy 

(analýza vnitřního prostředí firmy) a  její příleţitosti a hrozby v budoucnosti ( podle 

analýzy vnějšího prostředí firmy). 

 

Tab. 3: SWOT analýza společnosti Interdoos, s.r.o. – silné a slabé stránky (vlastní 

zpracování) 

Silné stránky  Slabé stránky  

kvalitní sluţby nízký počet pracovníků 

vstřícný přístup k lidem zastaralé  a neaktuální webové stránky 

dobrá pověst podniku silná vyjednávající síla odběratelů - 

neprofinancované zakázky 

pruţná organizační struktura  uţší okruh nabízených sluţeb  

ve srovnání s konkurencí 

know how společnosti chybějící marketing 

kvalifikovaná pracovní síla 

(profesiónální přístup zaměstnanců) 

chybějící informační systém 

dobře zajištěný a fungující servis ţádná firemní setkání pro zaměstnance 

kvalitní vozový park nevyuţívání internetu jako prostředku 

k propagaci 

ubytovací zařízení  

(vybavenost, kapacita, moţnost 

parkování) 
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Tab. 4: SWOT analýza společnosti Interdoos, s.r.o. – příleţitosti a hrozby (vlastní 

zpracování) 

Příleţitosti Hrozby 

moţnost přikupování moderní 

technologie 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

v oboru (problém odbornosti) 

zakoupení další budovy k vyuţití 

ubytovácích sluţeb 

vysoké náklady na nové technologie 

investice do stávající ubytovny sezónnost ve stavebnictví 

zavedení marketingových záměrů vstup dalších konkurentů stejného 

zaměření s lepšími sluţbami 

zavedení celopodnikového  

informačního systému 

pomalejší růst na trhu 

zdokonalení webových stránek  

pro budoucí odběratele 

roustoucí konkurenční tlaky 

zlepšení firemní kultury  

(pořádání firemních akcí pro z-ce) 

roustoucí moc odběratelů  

 

ekologická strategie firmy nepříznivá vládní politika (zákony) 

vybudování pobočky v dalších 

městech 

rozšíření firmy na zahraniční trhy 

rozšíření okruhu nabízených sluţeb 

začlenění do velkých zakázek 

vyuţití dotačních programů od EU 

certifikace sluţeb 
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3 HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE 
 

Ve další části této diplomové práce se budu zabývat finanční analýzou. Budu analyzovat 

finanční zdraví firmy za posledních 6 let (2003 – 2008), které zahrnuje analýzu rozvah, 

výkazů zisku a ztráty a také cash flow, které jsem sestavila sama, jelikoţ společnost 

tento výkaz nesestavuje.  

Tyto výkazy jsem získala od asistentky ředitele společnosti Václava Fili. Ta je získala 

z účetního oddělení. Všechny výkazy jsou formou zjednodušených finančních výkazů, 

coţ u některých výpočtů můţe zkreslovat konkrétní výpočty a následně analýzu. 

Z tohoto důvodu jsem zjistila u účetní pracovnice společnosti další konkrétní čísla 

určitých důleţitých poloţek.  

Jde například o poloţku pohledávek, závazků z obchodních styků a trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb. Tímto zajistím přesnost a skutečné konkrétní hodnoty  

při své analýze.   

Následující tabulka ukazuje podrobnější konkrétní čísla poloţek, které budu vyuţíva  

při hodnocení finanční situace podniku. 

 

Tab. 5: Hodnoty doplňujících poloţek k úplným výpočtům 

 

 

 

 

Poloţka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Krátk. obchod.pohledávky 4569 5851 5212 5330 3627 7506 

Trţby za výrobu a sluţby 16760 23622 18437 30248 25680 28589 

Krátk.obchod. závazky 2338 5039 4749 6637 4163 4910 

Závazky po splatnosti 1642 610 3276 6632 4427 2554 

Mzdové náklady 3079 2882 3005 3077 3392 3902 
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3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Stavové ukazatele lze počítat  pouze z hodnot výkazů rozvahy. Představují stav 

k určitému datu jako je konec měsice, čvrtletí nebo roku. Nejdříve jsem určila strukturu 

hlavních poloţek rozvahy celkových aktiv a celkových pasiv, které jsou uvedené 

v následujích tabulkách. 

 

3.1.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv 
 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza ukazuje detailně jednotlivé změny v indexních číslech nebo 

změny v absolutních hodnotách konkrétních poloţek v meziročním srovnání.  

Následující tabulka udává indexy jednolitvých změn vycházejících z hodnoty 1,00 

(100%)  jako základ pro srovnání.  

Poloţka celkových aktiv se tedy mění v letech 2003 - 2007 asi kolem  ±20%. Posledním 

rokem radikálně roste aţ o 71% z důvodu navýšení krátkodobých pohledávek o 190%  

a navýšením zásob téměř o 4 000%.  Další poloţkou, která prošla významnou změnou 

během analyzovaných let je stav finačního majetku, který se měnil v čase.  

Tab. 6: Horizontální analýza aktiv -indexní (vlastní výpočty) 

 

Název poloţky 
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Index Index Index Index Index 

Σ AKTIVA   1,28 0,88 1,21 1,09 1,71 

Stálá aktiva 0,90 1,05 0,68 1,41 0,83 

DHM - -  -  - -  

DNHM 0,90 1,05 0,68 1,41 0,83 

DFM - -  -  -  -  

Oběţná aktiva 2,06 0,78 1,66 0,84 2,48 

Zásoby 1,17 5,86 0,22 3,61 39,52 

Dlouh. pohledávky -  -  -  -  -  

Krátk. pohledávky 1,56 0,84 1,06 1,06 2,90 

Krátk.finanč.majetek -6,90 0,49 6,09 0,56 0,02 

Časové rozlišení 0,54 0,59 1,72 3,73 0,64 
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Příčiny -  důvod navýšení pohledávek pravděpodobně nastal v důsledku problémů 

s nesplácením obchodních pohledávek, tedy nesolventnosti odběratelů této společnosti. 

Bude pravděpodobně nezbytné se na tuto problematiku zaměřit v návrhové části. 

Dálším výkyvem je navýšení zásob v posledních dvou letech, které pravděpodobně 

vzniklo tím, ţe společnost začla podnikat v novém oboru, kterému se dříve nevěnovala 

a tudíţ potřebovala navýšit svoje zásoby, aby mohla provádět další činnosti. Důvodem 

extrémně vysoké hodnoty zásob v roce 2008 je také ve firmě zaúčtování nedokončené 

stavby do zásob o částku 2.500.000 Kč.  Nízký index krátkodobého finančního 

majetku se projeví zejména v likviditě (okamţitá likvidita), důvodem mohou být peníze 

drţené v zásobách,  neproplacené pohledávky apod. Společnost však dostala v roce 

2008 úvěr, kterým zlepšila svou finanční situaci.  

Jednotlivé změny jsou nyní uvedeny v aboslutních hodnotách ukazující meziroční 

změny jednolitvých poloţek.  

Tab. 7: Horizontální analýza aktiv – absolutní (vlastní výpočty) 

Název poloţky 
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

abs. abs. abs. abs. abs. 

Σ AKTIVA  1864 -1025 1556 811 6924 

Stálá aktiva -375 159 -1094 959 -547 

DNHM 0 0 2 -2 0 

DHM -375 159 -1096 961 -547 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 2507 -1055 2518 -1009 7889 

Zásoby 2 68 -64 47 2504 

Dlouh.pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátk.pohledávky 1399 -629 181 215 6950 

Krátk.finanč.majetek 1106 -494 2401 -1271 -1565 

Časové rozlišení -268 -129 132 861 -418 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasivních poloţek rozvahy ukazuje opět detailní pohled na změny 

jednotlivých poloţek, a to z pohledu změny v indexních číslech nebo změny  

v absolutních hodnotách v meziročním srovnání.   
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Následující tabulka udává indexy jednolitvých změn vycházejících z hodnoty 1,00 

(100%)  jako základ pro srovnání.  

Poloţka celkových pasiv se mění  v průběhu jednotlivých let stejně jako poloţka 

celkových aktiv ±20%.   Poloţka VH běţného období se během prvního roku nepatrně 

prohloubila, avšak poté se ztráta začala sniţovat a přesla postupně v zisk, který byl 

v roce 2007 téměř o 1000% vyšší ku předešlému roku a v posledním roce aţ o 184% 

větší také vzhledem k předešlému roku.  Krátkodobé závazky zůstavají po celou dobu 

na podobné avšak vysoké hladině. V neposlední řadě společnost dostala úvěr od banky 

v roce 2008. 

 

Tab. 8: Horizontální analýza pasiv – indexy (vlastní výpočty) 

Název poloţky 
2003 - 2004 2004 – 2005 2005 – 2006  2006 - 2007 2007 – 2008 

Index Index Index index Index 

Σ PASIVA  1,28 0,88 1,21 1,09 1,71 

Vlastní kapitál 0,88 0,86 0,95 1,52 1,63 

Základní kapitál - - - - - 

Kapitálové fondy - - - - - 

Fondy ze zisku 1,04 - - - - 

VH minulých let -1,34 2,76 1,50 1,10 0,08 

VH běžného ú.o. 1,01 0,78 0,31 9,91 1,84 

Cizí zdroje 1,45 0,88 1,28 1,01 1,45 

Dlouh.závazky - - - - - 

Krátk. závazky 2,09 1,06 1,17 0,81 1,01 

Bankovní úvěry  - - - - - 

Časové rozlišení 1,58 1,34 1,12 - 21,75 

 

Příčiny: Změny VH běžného období  nastalo pravděpodobně z důvodu různých 

investic, které mohou být spojeny s vyššími náklady nebo nízkým trţbám apod.   

Krátkodobé závazky mají vysokou a stále podobnou hodnotu, ovšem nepřevyšují 

krátkodobé pohledávky, coţ můţe být pro společnost nevýhodné. Společnost by měla 

usilovat o to, aby hodnota krátkodobých závazků byla vţdy vyšší neţ hodnota 

krátkodobých pohledávek, a tak čerpala levný dodavatelský úvěr. Obecnou příčinou 

vysokých závazků bývá platební neschopnost, kterou pravděpodobně vyřešila úvěrem 

od banky. Další tabulka ukazuje horizontální analýzu v abslutních změnách v tis.Kč. 
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Tab. 9: Horizontální analýza pasiv – absolutní (vlastní výpočty) 

Název poloţky 
2003 - 2004 2004 - 2005 2005 – 2006  2006 - 2007 2007 – 2008 

abs. abs. abs. abs. abs. 

Σ PASIVA   1864 -1025 1556 811 6924 

Vlastní kapitál -228 -240 -74 733 1351 

Základní kapitál - - - - - 

Kapitálové fondy - - - - - 

Fondy ze zisku 80 - - - - 

VH minulých let -306 -308 -240 -74 733 

VH běžného ú.o. -2 68 166 807 618 

Cizí zdroje 2066 -809 1619 77 3374 

Dlouh. závazky - - - - - 

Krátk. závazky 2883 334 1019 -1330 26 

Bankovní úvěry  - - - - 1941 

Časové rozlišení 26 24 11 - 2200 

 

 

3.1.2 Horizontální analýza VZZ 
 

U analýzy výkazu zisku a ztráty věnuji pozornost všem kategoriím Výsledku 

hospodaření -VH a také poloţce Výkonová spotřeba a Výkony. Jiţ v předchozí kapitole 

jsem komentovala vývoj VH za běţnou činnost, nyní bych detailně popsala jednotlivé 

části.  

Provozní VH se v roce 2003 vyvíjel do ztráty, avšak v dalším roce začíná růst a lze říci, 

ţe má roustoucí trend aţ do roku 2008.   

Finanční VH je po celé analyzované období ve ztrátě, finančí náklady převyšují 

finanční výnosy a to po celou dobu téměř  na stejné úrovni. U tohoto výsledku je však 

obvyklé, ţe se pohybuje v záporných číslech, značí, ţe společnost nedisponuje 

dostatečným množstvím finančních prostředků, které by mohla výhodně investovat. VH 

za běţnou činnost je jiţ popsán v předchozí kapitole, lze ve zkratce říci, ţe kladného 

charakteru je pouze za poslední dva roky 2007 a 2008.  
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Tab. 10: Horizontální analýza VZZ - indexní (vlastní výpočty) 

Název poloţky  
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Index Index Index Index Index 

Tržby za zboží 0,01 0,01 -  -  3.22 

Náklady na 

prod.zboží 0.01 -   - -  64.31 

Obchodní marže 0,01 -   - -  201.75 

Výkony 1.41 0.81 1.60 0.85 1.21 

Výkonná spotřeba 1.60 0.78 1.64 0.69 1.27 

Přidaná hodnota 0.85 0.91 1.43 1.50 1.00 

Osobní náklady 0.98 1.02 1.03 1.09 0.99 

Odpisy DHM a DNM 0.85 0.59 1.50 1.04 1.14 

Provozní VH -1.75 0.75 2.27 4.03 1.26 

Výnosové úroky 1.00         

Nákladové úroky 4.38 0.89 0.45 0.43 10.33 

Finanční VH 9.50 0.76 1.10 0.88 1.26 

VH za běţnou 

činnost 1.63 0.78 0.31 -9.77 1.84 

VH mimořádný 0,01   -1.00 0,01   

VH za účetní 

období  1.01 0.78 0.31 -9.91 1.84 

VH před zdaněním 0.99 0.77 0.25 -19.85 1.26 

 

Další poloţkou je výkonová spotřeba a tržby za výrobky a služby. U trţeb se poţaduje 

trvalý nárůst, nebo alespoň setrvalý stav. U hlavní poloţky nákladů – výkonová 

spotřeba se naopak vyţaduje pokles, firma by měla dbát na sniţování nákladů.  

V případě této společnosti lze říci, ţe trţby mají sice kolísavý vývoj, ale v podstatě se 

drţí na podobné úrovni za poslední tři roky. Největších nákladů dosáhla v roce 2006, 

kdy se asi o 64% zvýšila výkonnová spotřeba, v roce 2007 prudce klesla a v roce 2008 

opět stoupla. Do budoucna by moţná nebylo špatné zváţení jak více zefektivnit 

výrobu (sluţeb), aby se sledoval trend zvyšování trţeb a sniţování nákladů. Podle 

tabulky však mohu poznamenat, ţe hodnoty rostou a klesají s podobnou dynamikou 

za analyzované roky, ale v posledním roce rostou více náklady neţ trţby.  
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Tab. 11: Horizontální analýza VZZ – absolutní (vlastní výpočty) 

Název poloţky  
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

abs. abs. abs. abs. abs. 

Tržby za prodej zboží -600.00 0.00 0.00 9.00 20.00 

Náklady vynalož. 

na prod.zboží -93.00 0.00 0.00 13.00 823.00 

Obchodní marže -507.00 0.00 0.00 -4.00 -803.00 

Výkony 6862.00 -4583.00 11336.00 -4642.00 5356.00 

Výkonná spotřeba 7140.00 -4160.00 9559.00 -7630.00 4581.00 

Přidaná hodnota -785.00 -423.00 1777.00 2984.00 -28.00 

Osobní náklady -81.00 99.00 139.00 418.00 -29.00 

Odpisy DHM a DNM -170.00 -392.00 278.00 30.00 123.00 

Provozní VH 327.00 -51.00 199.00 1078.00 374.00 

Výnosové úroky -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nákladové úroky 27.00 -4.00 -17.00 -8.00 56.00 

Finanční VH -442.00 119.00 -36.00 49.00 -95.00 

VH za běţnou 

činnost -119.00 69.00 164.00 808.00 618.00 

VH mimořádný 117.00 -1.00 2.00 -1.00 0.00 

VH za účetní období  -2.00 68.00 166.00 807.00 618.00 

VH před zdaněním 2.00 67.00 165.00 1126.00 279.00 

 

 

3.1.3 Vertikální analýza rozvahy 
 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Jedná se  

o rozbor kapitálové (strana pasiv) a majtekové struktury podniku (strana aktiv).  

Tab. 12: Vertikální analýza aktiv v letech 2003-2008 (vlastní výpočty) 

 Název poloţky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% % % % % % 

Σ Aktiva 100 100 100 100 100 100 

Stálá aktiva 55 39 46 26 34 16 

Dlouh. hmot.majetek 55 39 46 26 34 16 

Dlouh.fin. majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 36 58 51 70 54 79 

Zásoby 0 0 1 0 1 15 

Krátk. pohledávky 38 46 44 38 37 63 

Krátk. fin. majetek -2 11 6 32 16 0 

Časové rozlišení 9 4 2 4 12 5 
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Společnost nevlastní téměř ţádný nehmotný dlouhodobý majetek. V roce 2006 měla 

minimální investici do NH majetku,  avšak v dalších letech ţádnou další neměla. Značí 

to o nepotřebnosti sloţitých informačních systémů ve společnosti. Také finanční 

majetek společnosti je nízký. V roce 2008 dosahuje pouhých 0,22% z celkových aktiv, 

coţ můţe znamenat také problémy s likviditou. Další výraznou poloţkou aktiv je 

poloţka časového rozlišení, která tvořila v roce 2007 aţ 12% všech aktiv.  

 

Graf 1: Vývoj struktury aktiv v letech 2003 – 2008 (vlatní zpracování) 

 

Vertikální analýzu pasiv vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Pro firmu je 

nejvýhodnější, pokud vyuţívá ke svému financování krátkodobých zdrojů, protoţe jsou 

levnější pro firmu. Můţe být zároveň riziková vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků, nutných mít k dispozici. Pak můţe nastat problém rentability, která nemusí 

být dostatečná. Pro majitele firmy  je nejlepší, pokud struktura jeho majetku povede 

k růstu rentability vlastního kapitálu. 
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Vertikální analýza ukazuje jasně, ţe podnik je financován hlavně z cizích zdrojů, coţ je 

netypické pro výrobní společnost, ale zároveň je to pro podnik levnější.  

Vlastní kapitál tvoří v průměru 20% během všech analyzovaných let. V podstatě by 

bylo nejlepší pro společnost drţení se zlatého pravidla 50% na 50%, nejlépe 40% 

 na 60% (VK:CK). 

Tab. 13: Vývoj struktury pasiv v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 Název poloţky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% % % % % % 

 Σ Pasiva 100 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 29 20 20 16 22 21 

Základní kapitál 2 1 2 1 1 1 

Fondy ze zisku 30 25 28 23 2 1 

VH minulých let 2 -2 -6 -8 -8 0 

VH běžného ú.o.  -5 -4 -3 -1 7 8 

Cizí zdroje 70 79 79 83 77 65 

Rezervy 30 14 0 6 20 21 

Krátk.závazky 
               40 65 79 77 57 32 

Bankovní úvěry 
0 0 0 0 0 12 

Časové rozlišení 1 1 1 1 1 14 

  

Z vertikální analýzy aktiv se dá rozpoznat, ţe jde ze začátku analyzovaného odbobí  

o kapitálově vyváţenou společnost. Postupem času se přeměňuje její struktura. Firma 

má největší podíl stálých aktiv v roce 2003 aţ 55%, tedy dlouhodobého hmotného 

majetku, protoţe jde o výrobní firmu, která prodává svoje sluţby v oboru stavebnictví  

a dopravy a vlastní  tak stavební mechanizaci, kterou zaopatřuje právě tyto sluţby.  

Postupně lze dále vyvodit, ţe firma svůj majetek odprodává a pro svoje podnikání 

vyuţívá stroje, které si opatřila na leasing. To dokazuje i poloţka časového rozlišení, 

která je v roce 2008 extrémně vysoká. Oběţná aktiva mají vysokový podíl  

na celkové bilanci jen z důvodu krátkodobých pohledávek, které se v podstatě zvyšují 

rok od roku aţ do extrémně vysoké hodnoty 63% v roce 2008. To opět značí problémy 

s likviditou a bude potřeba se k tomu vráti v návrhové části v oblasti řízení 

pohledávek.   
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Graf 2: Vývoj struktury pasiv v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 

 

Předešlý graf ukazuje vývoj pasiv společnosti Interdoos, s.r.o. za analyzovaná léta. 

 

3.2 Analýza tokových ukazatelů 

3.2.1 Vývoj  aktiv a pasiv 
 

Aktiva. Následující tabulka ukazuje vývoj aktiv za posledních šest let. Poloţky aktiv  

se vyvíjely mírně kolísavě směrem dolů a nahoru po celou analyzovanou dobu. Největší 

změnou byl poslední rok 2008, který zaznamenal velkou změnu v oběžných aktivech, 

z důvodu navýšení krátkodobých pohledávek na téměř trojnásobek předešlého roku  

a dále radikální navýšení zásob. Obě tyto poloţky v konečném důsledku změnily  

a navýšily také celková aktiva. Za zmínku stojí také krátkodobý finanční majetek, 

jehoţ hodnoty střídavě kolísaly a došly aţ k nejniţší hodnotě 37tis. Kč v posledním 

roce, pravděpodobně také z důvodu krátkodobých nesplacených pohledávek. 
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Tab. 14: Vývoj aktiv v letech 2003 - 2008 

Název poloţky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Σ Aktiva v tis. Kč 6592 8456 7431 8987 9798 16722 

Stálá aktiva 3650 3275 3434 2340 3299 2752 

DNHM 0 0 0 2 0 0 

DHM 3650 3275 3434 2338 3299 2752 

DFM 0 0 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 2362 4869 3814 6332 5323 13212 

Zásoby 12 14 82 18 65 2569 

Dlouhodobé pohledávky 0      

Krátkodobé pohledávky 2490 3889 3260 3441 3656 10606 

Krát.  finanční majetek -140 966 472 2873 1602 37 

Časové rozlišení 580 312 183 315 1176 758 
 

Následující graf ukazuje hodnoty aktivních poloţek a jejich vývoj v letech 2003 – 2008, 

poloţka DNM však není zřejmá, jelikoţ je ve všech analyzovaných letech nulová.  

 

Graf 3: Vývoj aktiv v letech 2003 - 2008 (vlastní zpracování) 

 

Pasiva. Následující tabulka ukazuje vývoj pasivních poloţek rozvahy za léta  

2003-2008, které se vyvíjejí jako celková pasiva mírně kolísavě bez ohledu na poslední 

rok 2008.   
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Z tabulky vyplývá, ţe největší změna nastala v 2008 v oblasti vlastního kapitálu, kde se 

zvýšila poloţka HV běžného období téměř o dvoujnásobek předešlého roku, coţ  

je bráno jako pozitivní jev. V předešlých letech společnost měla mínusové HV.   

Tab. 15: Vývoj pasiv v letech 2003 – 2008 (vlastní úprava) 

Název poloţky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Σ Pasiva v tis. Kč 6592 8456 7431 8987 9798 16722 

Vlastní kapitál 1941 1713 1473 1399 2132 3483 

Základní kapitál 120 120 120 120 120 120 

Kapitálové fondy             

Fondy ze zisku 1996 2076 2076 2076 2076 2076 

HV minulých let 131 -175 -483 -723 -797 -64 

HV běţného období -306 -308 -240 -74 733 1351 

Cizí zdroje 4606 6672 5863 7482 7559 10933 

Rezervy 1960 1143 0 600 2007 3414 

Dlouhodobé závazky             

Krátkodobé závazky 2646 5529 5863 6882 5552 5578 

Bankovní úvěry  0 0 0 0 0 1941 

Časové rozlišení 45 71 95 106 106 2306 

 

V oblasti cizího kapitálu nastala změna v poloţce bankovní úvěry a výpomoci, také 

v roce 2008, společnost dostala úvěr 1941tis. Kč, to pravděpodobně vyřešilo z části její 

problémy s likviditou.   

Za zmínku stojí poloţka krátkodobých závazků, která má téměř po celou dobu 

analyzovaného období vysokou hodnotu.  

Na následujícím grafu lze vidět vývoj pasivních poloţek v letech 2003 – 2008. 
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Graf 4: Vývoj pasiv v letech 2003 – 2008 (vlastní úprava) 

 

3.2.2 Vývoj poloţek výsledovky 
 

Analýza poloţek z výkazu zisku a ztráty ukazuje jak je společnost zisková. Následující 

tabulka ukazuje, jak se vyvíjely jednotlivé poloţky VZZ v jednotlivých letech.  Největší 

poloţku tvoří Výkony, které mají roustoucí trend v období 2003 – 2008, i kdyţ se v roce 

2007 sníţily. O dalších poloţkách bude řečeno v následujících kapitolách více detailně.  

Tab. 16: Vývoj poloţek výsledovky v letech 2003 - 2008 

Hodnoty v tis. Kč 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 600 0 0 0 9 29 

Náklady na prodané 

zboží 93 0 0 0 13 836 

Výkony 16760 23622 19039 30375 25733 31089 

Výkonná spotřeba 11913 19053 14893 24452 16822 21403 

Přidaná hodnota 5354 4569 4146 5923 8907 8879 

Osobní náklady 4506 4425 4524 4663 5081 5052 

Odpisy DHM a DNM 1116 946 554 832 862 985 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 176 588 531 1835 273 882 

Provozní VH -119 208 157 356 1434 1808 

Finanční VH -52 -494 -375 -411 -362 -457 

VH za běţnou činnost -189 -308 -239 -75 733 1351 
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Vývoj trţeb 

Společnost je výrobního charakteru, má největší tržby za výrobky a služby. Vzhledem 

k předešlé analýze lze říci, ţe společnost má významné trţby pouze z poskytovaných 

služeb, zejména pak ze stavebnictví a dopravy. Největších trţeb dosáhla v roce 2006, 

kdy dosáhly aţ 30 248 tis.Kč, coţ se skokem změnily o více jak 60% vzhledem 

k předešlému roku. V tomto roce roste i přidaná hodnota pro podnik.  

Trţby z prodaného zboţí jsou významější pouze v roce 2003 a v roce 2008. Vývoj trţeb  

za posledních šest let ukazuje následující tabulka. Problematické byly roky 2003  

a 2005,  jak z pohledu trţeb,  tak z pohledu  nízké přidané hodnoty. 

Tab. 17: Vývoj trţeb v letech 2003 – 2008 (vlastní úprava) 

Následující graf ukazuje vývoj trţeb za zboţí, výrobky a sluţby a DM v letech  

2003 – 2008. Z grafu je partné, ţe trţby mají roustoucí trend, i kdyţ kolísají kaţdým 

rokem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj trţeb v tis. Kč 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Trţby za zboţí 600 0 0 0 9 29 

Trţby za výrobky a sluţby  16760  23622 18437  30248 25680 28589 

Trţby DM a materiálu 176 588 531 1835 273 882 

Celkem trţby 17536 24210 18968 32083 25962 29500 

Graf 5: Vývoj trţeb v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 
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3.2.3 Vývoj poloţek Cash Flow 
 

U analýzy výkazu Cash flow se budu věnovat především CF z běţné a mimořádné 

činnosti (neboli provozní CF). Tato oblast totiţ zajišťuje největší převahu příjmů  

nad výdaji. Problémem tohoto výkazu je fakt, ţe zajišťuje přehled o peněţních tocích 

pouze jedenkrát za rok a stav peněţ k určitému datu, tzn. ţe následující den můţe být 

situace odlišná.   

Provozní CF vyvolává příjmy a výdaje, které mají vztah k likviditě a tedy k výkonnosti 

podniku. Investiční CF má vztah k finanční stabilitě a finanční CF se vtahuje 

k solventnosti.   

Tab. 18: Vývoj Cash Flow v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 

Z tabulky vyplývá, ţe podnik má v roce 2003 a roce 2008 provozní CF v mínuse. 

V roce 2003 je to z důvodu splacení vysoké části svých závazků, které ale nebylo 

zdaleko kompenzováno platbou od dodavatelů, tím vzniklo mimo jiné tak vysoké 

mínusové CF z provozní činnosti.  V dalších letech je pak CF kladné aţ do roku 2008, 

kde je největším problémem nesplacení pohledávek od dodavetelů aţ na extréměně 

vysokou úroveň, mimo jiné bylo CF ovlivněno také nákupem zásob.  

Vzhledem k investičnímu CF lze rozpoznat, ţe firma během analyzovaných let neustále 

investovala prostředky do svého DHM majetku, proto CF z investiční činnosti vykazuje 

převáţně mínusové hodnoty, které jsou z hlediska předmětu podnikání logické. 

Název poloţky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stav peněţ. prostředků 

 na začátku účet. období 2082 -140 966 472 2873 1602 

CF z běţné  

a mim.činnosti - 3438 1597 219 2139 549 -3067 

CF z investiční činnosti -685 -571 -713 262 -1821 -438 

CF z finanční činnosti 1901 80 0 0 0 1940 

CF celkem -2222 1106 -494 2401 -1272 -1565 
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Graf 6: Vývoj Cash Flow v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 

 

Finanční CF má významný charakter opět v roce 2003, kdy je kladné z důvodu změny 

vlastního kapitálu a  v roce 2008, a to z důvodu úvěru poskytnutého bankou této 

společnosti. 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza slouţí ke zjištění finančního chování podniku srováním jednotlivých 

poměrových ukazatelů v čase a jejich změn.  

3.3.1 Ukazatelé rentability 
 

Ukazatelé rentability neboli ziskovosti ukazují, jak podnik dosahuje zisku s pouţitím 

investovaného kapitálu a jak je schopný vytvářet  nové zdroje. Následující tabulka 

ukazuje výpočty jednoltivých ukazatelů rentablity za analyzované období.  
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Tab. 19: Ukazatelé rentablity v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla mínusová v roce 2003- 2006 v důsledku 

toho, ţe společnost nevytvářela zisk. Od roku 2007 se jiţ situace zlepšila a firma 

dosáhla aţ 34% výnosu pro vlastníky. Ukazatele ROE vypovídají o hodnotě zisku 

společnosti na vlastní kapitál a znamená to, ţe od roku 2007 měla společnost 34-39 

haléřů na kaţdou investovanou korunu vlastníka, coţ je velice uspokojivé pro firmu. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) byla v analyzovaném období velice nízká, v roce 

2003 je hodnota mínusová, v dalších letech se zvyšuje, ale stále značí špatnou 

rentabilitu podniku. Znamená to, ţe podnik nevyuţíval efektivně svuj majetek a tvořil 

malý EBIT.  

V  letech 2007 se skokově zvyšuje aţ na úroveň  téměř 15%, coţ je velmi dobré.  V roce 

2008 opět lehce klesá a to z důvodu vysokých krátkodobých pohledávek, které navyšují 

celkový kapitál podniku. 

Rentabilita aktiv (ROA) ukazuje produkční moţnosti podniku, kopíruje hodnotu ROI, 

ale je v ní započítán zisk po zdanění.  Jekoliţ byl zisk za první 4 roky mínusový, proto 

jsou i hodnoty ROA mínusové, v dalším letech jiţ firma produkovala zisk, tak ukazatelé 

rostou v roce 2007 a 2008. 

Rentabilita tržeb (ROS) je velice slabá. Opět lze vysledovat negativní vliv ztráty 

v prvním 4 analyzovaných letech a její dopad na celkové měření rentability podniku.  

Aţ v posledních dvou letech je ROS kladné, ale stále nedostačující i kdyţ má roustoucí 

trend. Společnost pravděpodobně vyrábí s vysokými náklady nebo prodává za nízkou 

cenu.  

Ukazatel   2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rentabilita  aktiv   ROA -4,64 -3,64 -3,23 -0,82 7,48 8,08 

Rentabilita vlast.kapitálu  ROE -15,77 -17,98 -16,29 -5,29 34,38 38,79 

Rentabilita  trţeb  ROS -1,7 -1,27 -1,2 -0,23 2,8 4,58 

Rentabilita vloţ. kapitálu ROI -1,81 2,4 2,11 3,9 14,64 10,8 

Rentabilita dlouh. kapitálu ROCE -15,77 -17,98 -16,29 -5,29 34,38 24,91 

Finanční páka   3,4 4,94 5,04 6,42 4,60 4,80 
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Rentablitia dlouhodobého kapitálu (ROCE) vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv 

firmy, které jsou financované vlastním a cizím dlouhodobým kapitálem. Sleduje stejné 

hodnoty jako ROE s připočítáním dlouhodobých závazků, které firma má jen 

v posledním roce, jelikoţ přijala úvěr od banky. 

 

 

Graf 7: Vývoj rentability v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 
 

 

Finanční páka se za celé analyzované období zvyšuje, to znamená, ţe se zvyšuje  

i zadluţenost podniku, která má ale pozitivní vliv na rentablitu vlastního kapitálu. 

Hodnoty ukazují, ţe finanční páka je kladná, tedy ROE >ROA ve všech analyzovaných 

rocích kladná. ROE je tedy větší neţ ROA ve všech letech. 

Celkově lze říci, ţe ukazatelé rentability jsou na dobré cestě, jelikoţ se ukazatelé 

meziročně zvyšovaly. Nejmenší hodnotu vykazovaly ukazatelé rentability aktiv  

a rentablity trţeb, kde by bylo vhodné zamyslet se nad sníţením nákladů.  
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3.3.2 Ukazatelé likvidity 
 

Ukazatelé likvidity ukazují, jak je podnik likvidní, tzn. jak je schopný dostát včas svých 

platebních závazků. Následující tabulka ukazuje přehled vypočítaných hodnot 

jednolitvých ukazatelů likvidity. 

 

Tab. 20: Ukazatelé likvidity v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 

Běžná likvidita vykazuje velice nízké hodnoty po všechna analyzovaná léta kromě roku 

2008, kde je v rámci doporučených hodnot, ale její navýšení je způsobeno vysokým 

stavem krátkodobých pohledávek, který se zvýšil v meziročním srovnání aţ o 190%  

a vysokým stavem zásob, který se navýšil téměř o 4000%. Nízká běţná likvidita 

ukazuje, ţe oběţná aktiva podniku nebyly schopny pokrýt krátkodobé závazky.  

Pohotová likvidita je téměř pod hranicí doporučených hodnot v roce 2003 – 2007, 

kromě roku 2005, kde je velice nízká. Znamená to, ţe společnost neměla téměř 

prostředky na hrazení svých závazků. V roce 2008 je extrémně vysoká, coţ není také 

dobrý jev, opět je to z důvodu krátkodobých pohledávek, jejichţ nadměrná výše 

ovlivňuje negativně celý podnik. 

Okamžitá likvidita je velice nízká ve všech letech kromě roku 2006 a 2007, kdy je 

v rámci doporučených hodnot. To znamená, ţe firma má nedostatek finančních 

prostředků na účtech a v pokladně, kterými by mohla v případě nutnosti uspokojit 

své věřitele. Peníze jsou vázany v zásobách, které pravděpodobně nakoupila z důvodu 

rozšíření své podnikatelské činnosti a v krátkodobých pohledávkách, které tvoří v roce 

2006, 2007 aţ téměř 40% hodnoty všech aktiv a v roce 2008 dokonce aţ 60%.   

 

 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Doporuč.hodnoty 

  Běţná   0,89 0,88 0,65 0,92 0,96 2,37 1,5 -3,0 

  Pohotová 0,89 0,88 0,64 0,92 0,95 1,91 1,0 -1,5 

  Okamţitá -0,05 0,17 0,08 0,42 0,29 0,01 0,2 -0,5 
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Graf 8: Vývoj likvidity v letech 2003  2008 (vlastní zpracování) 
 

 

3.3.3 Ukazatelé zadluţenosti 
 

Ukazatelé zadluţenosti vyjadřují, jak firma financuje svá aktiva z cizích zdrojů. 

V následující tabulce je přehled nejdůleţitějších ukazelů.  

Tab. 21: Ukazatelé zadluţenosti v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DH 

Celková 

zadluţenost 

0,70 0,79 0,79 0,83 0,77 0,65   

Koeficient 

samofinancování 

0,30 0,21 0,21 0,17 0,23 0,35 0,5 - 0,7 

Úrokové krytí -35,00 -7,17 -6,06 -2,86 179,67 22,79 více neţ 3 

Doba splácení 

dluhu 

- 3,57 24,61 2,15 10,85 - 4 

 

Celková zadluženost jde nejlépe vidět z následujícího grafu, který ukazuje,  

ţe zadluţenost této společnosti je vysoká. Nejvíce pak v letech v roce 2004 - 2006, kdy 

dosahuje zadluţenosti téměř 84%. A to v důsledku krátkodobých závazků, které 

vykazují extrémně  vysoké hodnoty. V dalších letech se zadluţenost sniţuje, coţ 

je příznivé pro společnost aţ na 65%.   
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Trend celkové zadluţenosti mírně klesá kaţdým rokem. Poměr vlastního ku cizímu 

kapitálu je v roce 2006 na úrovni asi 83: 17, v roce 2007 se zlepšuje na 77:23 a v roce 

2008 dosahuje nejlepších hodnot v poměru  asi 65 : 35. Následující graf ukazuje vývoj 

zadluţenosti v letech 2003 – 2008. 

 

Graf 9: Vývoj zadluţenosti v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 

 

Koeficient samofinancování dosahoval v roce 2006 asi 17% , coţ značí nejniţší 

hodnotu financování z vlastních zdrojů v analyzovaném období 6 let.  V dalších letech 

se postupně  zvyšuje a v roce 2008 dosahuje  aţ k 35%, coţ potvrzuje trend zvyšování 

vlastních zdrojů financování, zejména pak vlivem pozitivního vyššího výsledku 

hospodaření.  

Na zadluţenost podniku měly největší vliv následující poloţky: vysoký stav 

krátkodobých závazků, nízký stav výsledku hospodaření, bankovní úvěr a také 

vysoký stav časového rozlišení.  

Koeficient úrokového krytí byl v prvních 3 letech záporný z důvodu ztráty, kterou 

společnost vykazovala.  
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V dalších letech jsou pozitivního charakteru, jsou vysoko nad doporučenou hodnotou.  

V  roce  2007 je koeficient extrémně vysoký, protoţe společnost platí jen minimální 

úroky. To znamená, ţe hodnota 179,67 ukazuje, ţe zisk před zdaněním a úroky pokryl 

nákladové úroky 179, 67 krát. Firma můţe zaplatit  ze svého zisku téměř 

stoosmdesátinásobek aktuálně placených úroků.  

Doba splácení dluhu je v roce 2003 a 2008 nulová, jekoliţ společnost nevykazuje 

kladné hodnoty z cash flow. Nejniţší hodnotu měla v roce 2006, kdy byla schopna 

splatit své cizí zdroje ze svého provozního cash flow asi za dva roky, coţ patří 

k doporučeným hodnotám. V ostatních letech byla extrémně vysoká a dosahovala 

hodnoty aţ 24 let v roce 2005, kde byla nízká hodnota provozního CF.  

 

3.3.4 Ukazatelé aktivity 
 

Ukazatele obratu celkových aktiv jsou ve všech analyzovaných letech v rámci 

doporučených hodnot. To znamená, ţe společnost svá aktiva obrátí v trţby 1,7 krát aţ 

3,37 krát. V posledním analyzovaném roce dosahuje nejniţší hodnoty 1,7. 

Hodnoty obratů stálých aktiv vykazují vyšší hodnoty neţ u ukazatelů obratů celkových 

aktiv, coţ jsou ţádané doporučené hodnoty. 

Doba obratu zásob je v roce 2003, 2004 a 2006 extrémně nízká, jde zejména o několik 

hodin drţení zásob na skladě. V roce 2008 se výrazně doba obratu zvyšuje aţ na více 

neţ 32 dní a to především kvůli růstu celkových zásob aţ na 15% všech aktiv. 

Společnost dříve nedrţela skoro ţádné zásoby z důvodu nepotřebnosti zásob. 

V roce 2008 začala podnikat v oboru zámečniství, proto byla potřeba nakoupit zboţí. 

Avšak trend růstu doby obratu zásob je roustoucí,ale  nemá příliš vysoké hodnoty. Doba 

obratu zásob by se  však měla sniţovat do budoucna.  

Doba obratu pohledávek dosahuje ve sledovaném období vysokých hodnot v průběhu 

všech analyzovaných let.  V roce 2006 dosahuje minimální hodnoty 40 dní, v ostatnícch 

letech kolísá kolem hodnoty 50 - 60 dní. V roce 2008 dosahuje extrémně vysoké 

hodnoty aţ téměř 95 dnů, po kterých je inkaso vázano v pohledávkách a společnost 

nemá splacené pohledávky. 
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Doba obratu závazků je mezi hodnotami 58 aţ 79 dní.  Tyto hodnoty převyšují v roce 

2004 aţ 2007 dobu obratu pohledávek, coţ je výhodnější pro společnost. Společnost 

čerpá obchodní úvěr od svého dodavatele. V roce 2008 však doba obratu pohledávek 

převyšuje dobu obratu závazků aţ o 32 dnů, coţ je negativní jev a společnost můţe mít 

problémy s likviditou. Firma platila své závazky, ale nebyly ji splacené pohledávky, 

poskytuje tím tak obchodní úvěr svým odběratelům. K tomuto bodu se následně 

vrátím v návrhové části. 

 

Tab. 22: Ukazatelé řízení aktiv v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

Ukazatelé 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat aktiv 2.63 2.79 2.48 3.37 2.62 1.71 

Obrat stálých aktiv 4.76 7.21 5.37 12.93 7.79 10.40 

Doba obratu zásob  0.25 0.21 1.60 0.21 0.91 32.32 

Doba obratu pohledávek  52.11 58.23 63.42 40.31 50.83 94.42 

Doba obratu kr. závazků 48.48 76.79 92.73 78.99 62.04 61.77 

 

Následující graf ukazuje dobu obratu  zásob, pohledávek a závazků v letech  

2003 – 2008.  

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů dob obratů 
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Ukazatelé aktivity, zejména pak ukazatel doba obratu celkových aktiv a stálých aktiv 

ukazují celkově příznivé hodnoty v rámci doporučených hodnot.  

Největším problémem je však vysoká hodnota krátkodobých pohledávek a extrémní 

hodnoty doby obratu pohledávek, které dasahují hodnoty aţ 94 dnů v roce 2008, které 

jsou vyšší neţ doba obratu závazků. Výsledky ukazují problémy s likviditou jak 

v předešlých analýzách. 

 

3.3.5 Provozní ukazatelé 
 

Tab. 23: Provozní ukazatelé v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

21 19 20 17 17 17 

Mzdová produktivita  

z trţeb 

5,70 8,40 6,31 10,43 7,65 7,56 

Produktivita  práce 

 z přidané hodnoty 254,95 240,47 207,30 348,41 523,94 522,29 

Průměrná mzda  

za rok 146620 151680 150250 181000 199530 229530 

Průměrná mzda  

za měsic 12 218 12 640 12 521 15 083 16 627 19 127 

 

Mzdová produktivita z tržeb (neboli tržby/ mzdové náklady) udává, jak vysoký podíl 

trţeb připadá na 1 Kč mzdových nákladů. Ukazatel v čase roste a je větší neţ 1, coţ je 

pozitivní jev. Největší je ovšem v roce 2006, kdy na 1 Kč mezd připadalo 10,43 Kč 

z trţeb, posléze opět klesá. 

Produktivita práce z PH  říká, jak velkou přidanou hodnotu v penězích podnik vyrobil 

v hodnoceném období jeden zaměstnanec firmy. V období 2003 – 2005 produktivita 

klesala, ale od roku 2006 významně rostla aţ do roku 2008,  coţ je pozitivní jev 

vzhledem také k faktu, ţe se sníţil počet zaměstnanců od roku 2006. Proto niţší počet 

zaměstnanců musí zákonitě vydat vyšší výkony. Avšak úspory pracovníků mají své 

meze. Po rozumném zeštíhlování se musí hledat rezervy v plánování, organizování  

a kontrole práce.  
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Musí nastat dále inovace technologií, inovace postupů, logistiky  

a vůbec všech procesů. Tato opatření přinášejí nejvýraznější zvyšování přidané hodnoty 

a tím i produktivity práce. 

Průměrná mzda za rok i měsíc vykazuje také rostoucí trend, v roce 2003 byla průměrná 

mzda velice nízká, v roce 2008 se vyšplhala aţ hodnotu 19 127 Kč, coţ značí 

jednoznačně pozitivní jev. 

 

3.3.6 Ukazatelé na bázi CF 
 

Ukazatelé s vyuţitím cash flow mají podstatnou vypovídající schopnost, kde  

se poměřují peněţní toky z provozního CF se poloţkama rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty. Následující tabulka ukazuje jednotlivé výsledky mých výpočtů.  

 

Tab. 24: Ukazatelé na bázi CF v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 

Hodnota CF úvěrové způsobilosti ukazuje, kolikrát musí podnik vytvořit sumu 

finančních zdrojů, aby vlastními silami pokryl všechny závazky. Nejkritičtější je v roce 

2005, kdy je hodnota nejvyšší, dosahuje úrovně asi 27x, tehdy podnik musel vydat 

nejvíce na zaplacení závazků a tím méně pak zůstalo na investování a rozvoj. 

CF rentabilita celkového kapitálu byla nejlepší v roce 2006, kdy dosahuje aţ 26%  

a také v roce 2004, kdy byla na úrovni 19%. V jiných letech, zejména pak v roce 2003  

a 2008 je mínusová z důvodu mínusového provozního CF. 

CF likvidita má doporučené hodnoty kolem 1,0. V případě této společnosti se výsledky 

těchto ukazatelů pohybují pod touto hranicí. Jak jiţ bylo řečeno v předchozích 

kapitolách, podnik má celkově problémy s likviditou. 

Ukazatelé CF 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CF rentabilita 

celk.kapitálu 

-0,52 0,19 0,03 0,24 0,06 -0,18 

CF rentabilita trţeb -0,20 0,07 0,01 0,07 0,02 -0,12 

CF úvěr.způsobilost  -1,34 4,18 26,79 3,50 13,77 -3,56 

CF likvidita -1,30 0,29 0,04 0,31 0,10 -0,55 

Stupeň oddluţení -0,75 0,24 0,04 0,29 0,07 -0,28 
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3.4 Rozdílové ukazatelé 

Čistý pracovní kapitál by měl nabývat kladných hodnot, coţ společnost v letech 2003  

a 2007 zásadně nesplňuje. Je to způsobeno zejména vysokou hodnotou krátkodobých 

závazků, které mají vyšší hodnotu neţ obeţný majetek. V roce 2008 však radikálně 

roste a to v důsledku velkému zvýšení krátkodobých pohledávek aţ o 63% hodnoty 

aktiv. V tomto roce firmě zajištuje hladký průběh hospodářské činnosti. 

Tab. 25: Rozdílové ukazatelé v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál -284 -660 -2049 -550 -229 7634 

Čisté pohotové prostředky -1782 356 -2804 -3759 -2825 -2517 

Čistý peněţní majetek -296 -674 -2131 -568 -294 5065 

Čisté pohotové prostředky dosahují také záporných hodnot ve všech analyzovaných 

letech. To značí problémy s pohotovou likviditou a neschopnosti dostát svých závazků 

pomocí peněz na účtě a v hotovosti. Závazky jsou výrazně vyšší neţ peníze na účtě  

a v hotovosti. Pouze v roce 2004 dosahovaly kladné hodnoty díky nízké hodnotě 

okamţitě splatných závazků.  

 

Graf 11: Čistý pracovní kapitál v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracovnání) 
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Čistý peněžní majetek vykazuje v letech 2003 a 2007 zápornou hodnotu. V roce 2008  

se radikálně zvyšuje a dosahuje kladné hodnoty a to z důvodu významného růstu 

krátkodobých pohledávek aţ o 190% vzhledem k předešlému roku.  

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitle se budu věnovat hodnocení firmy z pohledu bankotních  

a bonitních modelů, na jejímţ základě se posuzuje finanční zdraví firmy.   

3.5.1 Altmanův model 
 

 
Tab. 26: Altamův index pro léta 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

Poloţka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

X1 = ČPK / Aktiva  -0.04 -0.08 -0.28 -0.06 -0.02 0.46 

X2 = Nerozdělený HV/      

         Aktiva 

0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 0.00 

X3 = EBIT/Aktiva -0.02 0.02 0.02 0.04 0.15 0.11 

X4 = Vlastní kapitál / 

         Celkové zdroje 

0.42 0.26 0.25 0.19 0.28 0.32 

X5 = Trţby / Aktiva  2.63 2.79 2.48 3.37 2.62 1.71 

Výsledný koeficient 2.74 2.90 2.39 3.45 3.10 2.50 

Hodnocení šedá 

zóna 

výborné šedá 

zóna 

výborné výborné šedá 

zóna 

 
 

Předchozí tabulka ukazuje výpočty finačního zdraví pro jednotlivé roky. Lze z ní vyčíst, 

ţe společnost nebyla ni jednou za posledních 6 let v situaci, která se blíţila bankrotu.  

Naopak si vedla střídavě výborně, tudíţ byla v pásmu prosperity,  nebo byla v šedé 

zóně. Nejlépe si vedla v roce 2006, kde je v bodě, který nejvíce převyšuje horní mez 

indexu finančního zdraví. V posedním roce 2008 opět klesla do šedé zóny, 

pravděpodobně z důvodu  vysokého počtu nesplacených pohledávek. Následující graf 

ukazuje horní a dolní mez indexů finančního zdraví a výsledky Altmanova indexu.  
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Graf 12: Altmanův index v letech 2003 – 2008 (vlatní zpracování) 

 

Tyto indexy ukazují, jak si firma vedla v letechh 2003 – 2008, lze vyčíst, ţe se téměř 

nepřiblíţila k dolnímu indexu, naopak převyšovala v roce 2006 index prosperity.  

 

3.5.2 Kralickův rychlý test (Q-test) 

 

Tab. 27: Kralickův rychlý test v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

  Poloţka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 VK/Aktiva 0.294 0.203 0.198 0.156 0.218 0.208 

2 (Dluhy-Peníze)/ 

Provozní CF 

-1.380 3.573 24.631 2.155 10.851 -3.553 

3 Provozní CF/Trţby -0.198 0.068 0.012 0.071 0.021 -0.107 

4 EBIT / Aktiva -0.018 0.025 0.021 0.040 0.146 0.108 

 

Z následující tabulky lze vidět, ţe podle Kralickova rychlého testu celkové bonity 

podniku, se podnik nacházel během analyzovaného období 6 let stále v šedé neutrální 

zóně kromě roku 2003, kdy signalizoval potíţe ve finančním hospodaření firmy. 
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Tab. 28: Hodnocení Kralicova rychlého testu v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 Poloţla 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Kapitálová síla 3 3 2 2 3 3 

2 Zadluţení 0 3 1 4 2 0 

3 Finanční výkonnost 0 2 1 2 1 0 

4 Výnosnost 0 1 1 1 3 2 

  Celková známka 0.75 2.25 1.25 2.25 2.25 1.25 

 Hodnocení špatné šedá 

zóna 

šedá 

zóna 

šedá 

zóna 

šedá 

zóna 

šedá 

zóna 

 

 

Pokud analyzuji  odděleně hodnocení finanční stability a výnosové situace podniku, 

kterou reprezentuje aritmetický průměr hodnot bodů 1 a 2 (finanční stablita), 3 a 4 

(výnosová situace) nachází se podnik v roce 2004 a v roce 2006 na hranici hodnoty 3, 

která by značila při jejím překročení výbornou situaci.  

 

3.5.3 Tafflerův model 

 

Tab. 29: Tafflerův model v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

Poloţka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

R1 = EBT/krát.dluhy -0.109 -0.052 -0.037 -0.008 0.193 0.242 

R2 = oběţ.A/cizí zdroje 0.513 0.730 0.651 0.846 0.704 1.208 

R3 = krát.dluhy/Aktiva 0.401 0.654 0.789 0.766 0.567 0.334 

R4 = trţby/Aktiva 2.633 2.794 2.481 3.366 2.622 1.711 

Výsledný koeficient 0.503 0.632 0.604 0.782 0.715 0.619 

Hodnocení dobré dobré dobré dobré dobré dobré 

 
 

Z analýzy vyplývá, ţe podnik se nenecházel ani jedenkrát pod hodnotou 0,2, 

znamenající velkou pravděpodobnost bankrotu. Hodnoty jsou vysoko nad 0,3 – tedy 

podnik má malou pravděpodobnost bankrotu. 

 

Následující graf ukazuje ukazatelé Tafflerova  modelu v období 2003 – 2008. 
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Graf 13: Tafflerův model v letech 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 

 

3.5.4 Index IN05 
 

Poloţka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

X1 1.431 1.267 1.267 1.201 1.296 1.529 

X2 -14.875 5.943 5.065 25.429 239.000 29.161 

X3 -0.018 0.025 0.021 0.040 0.146 0.108 

X4 2.856 2.976 2.804 3.588 2.676 1.920 

X5 0.893 0.881 0.651 0.920 0.959 1.757 

Výsledný koeficient 0.200 1.204 1.099 2.167 10.958 2.356 

 

Z předešlé tabulky vyplývá, ţe firma netvořila žádnou hodnotu pouze v roce 2003, kdy 

byla pod hranicí doporučené hodnoty. V letech 2004, 2005 je podnik v tzv. šedé zóně, 

kdy netvoří ţádnou hodnotu pro vlastníka, ale zároveň nebankrotuje. V letech 2006, 

2007 a 2008 pak tvoří hodnotu pro podnikatele a jeví se jako finančně zdraví podnik.  
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3.6 Zhodnocení finanční analýzy 

Na základě finanční analýzy podle finančních výkazů za období 2003 aţ 2008 jsem 

dospěla k následujícím skutečnostem, které se týkají finanční pozice (stability), vývoje 

finanční situace a finančního chování a také skutečnosti o výkonnosti společnosti 

Interdoos, s.r.o. Zhodnocení je upraveno do otázek a jejich následných odpovědí.  

 

 Jak podnik hospodařil během posledních 6 let? 

O výkonnosti podniku vypovídá prvořadě zisk neboli výsledek hospodaření. I kdyţ 

trend VH se zdá být roustoucí (ztráta se sniţovala), nemění to nic na faktu, ţe  podnik 

bohuţel začal dosahovat zisku aţ v posledních dvou letech 2007 a 2008.  

 

 

 Vyuţívá firma efektivně svá aktiva?  
 

 

Ukazatel ROA vypovídá, ţe firma v prvních 3 letech vykazuje nulové hodnoty, coţ 

značí, ţe svoje aktiva vůbec efektivně neuţívá, jelikoţ  ukazatel vychází ze zisku  

po zdadění, který je nulový. V dalších letech jiţ firma začíná tvořit zisk a začínají se 

efektivněji vyuţívat  aktiva, která mají v roce 2008 aţ 8% rentabilitu.  

 

 Dosahuje firma adekvátní marţe? 

Aţ v posledních dvou letech jsou ukazetelé ROS kladné, ale stále nedostačující i kdyţ 

májí roustoucí trend. Společnost pravděpodobně vyrábí s vysokými náklady nebo 

prodává za nízkou cenu jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole. 

 

 Existuje dostatečná kontrola nákladů z provozní činnosti? 

 

Následující tabulka uvádí, jak si stojí firma v porovnání nákladů a výnosů celkem  

a jejich výsledků hospodaření za 6 let. V prvních 4 letech opět nemohu zmiňovat 

jakkoliv rentabilitu nákladů, jelikoţ VH je mínusový. V dalších letech sice vykazuje 

kladný zisk, ale náklady jsou stále vysoké vzhledem k dosáhnutým výnosům.  
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Tab. 30: Náklady, výnosy a VH za období 2003 – 2008 (vlastní zpracování) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Náklady celkem 19135 25470 21077 32322 25489 30754 

Výnosy celkem 18829 25162 20837 32248 26222 32105 

VH za úč. obd. -306 -308 -240 -74 733 1351 

 

 Je firma schopna platit krátkodobé závazky? 

Při celkovém pohledu na likviditu se dá shrnout, ţe firma měla velké problémy 

s likviditou, na kterou měla velký vliv zejména výše krátkodobých závazků, které byly 

po celé analyzované období vysoké a to, ţe společnost měla nedostatek  finančních 

prostředků. Tudíţ nebyla schopna splácet své závazky. V neposlední řadě stav likvidity 

zejména v posledním roce 2008 ovlivňuje extrémně vysoký stav krátkodobých 

pohledávek a stav zásob, který firma nově přikoupila k provozu své činnosti.   

Ve srhnutí lze říci, ţe společnost měla téměř neustále problémy s likviditou během 

všech analyzovaných let.  

 Má firma dostatek kapitálu na zabezpečení fungování spolenosti? 

Odpověď lze nálézt v hodnotách pracovního kapitálu firmy. Čistý pracovní kapitál  

nabýval  v letech 2003 a 2007 záporných hodnot. Je to způsobeno zejména vysokou 

hodnotou krátkodobých závazků, které mají vyšší hodnotu neţ obeţný majetek. V roce 

2008 však radikálně roste a to v důsledku velkému zvýšení krátkodobých pohledávek  

aţ o 63% hodnoty aktiv. Pouze v tomto roce firmě zajištuje hladký průběh hospodářské 

činnosti. 

 Jak vysoké je riziko, ţe společnost nebude schopna splácet úroky 

věřitelům? 

Koeficient úrokového krytí byl v prvních 3 letech záporný z důvodu ztráty, kterou 

společnost vykazovala. V dalších letech jsou pozitivního charakteru, jsou vysoko nad 

doporučenou hodnotou. V  roce  2007 je koeficient extrémně vysoký, protoţe 

společnost platí jen minimální úroky. To znamená, ţe hodnota 179,67 ukazuje, ţe zisk 

před zdaněním a úroky pokryl nákladové úroky 179, 67 krát. Firma můţe zaplatit  
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ze svého zisku téměř stoosmdesátinásobek aktuálně placených úroků. Společnost by 

měla být schopna splácet své úroky věřitelům. 

 

 Daří se společnosti všas inkasovat pohledávky? 

Doba obratu závazků je mezi hodnotami 58 aţ 79 dní.  Společnost čerpala obchodní 

úvěr od svého dodavatele. V roce 2008 však doba obratu pohledávek převyšuje dobu 

obratu závazků aţ o 32 dnů, coţ je negativní jev a značí opět problémy s likviditou. 

Firma platila své závazky, ale nebyly ji splacené pohledávky, poskytuje tím tak 

obchodní úvěr svým odběratelům.  Doba obratu pohledávek v čase neustále roste, značí 

to problémy se solventností odběratelů. 

Následující tabulka ukazuje dopňující ukazatel, který představuje objem 

nerealizovaných trţeb v %. Za uspokojivé lze označit hodnoty kolem 20%.  Zjistíme ho 

podílem pohledávek z obchodních vztahů k trţbám. Z následující tabulky lze také 

vyčíst, ţe hodnota v roce 2008 se opět vychyluje a značí potvrzení problémů 

s nesplácením pohledávek. 

Tab. 31: Objem nerealizovaných trţeb v letech 2003 – 2008 (vlastní výpočty) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Objem nerealizovaných trţeb 14,5% 16,2% 17,6% 11,2% 14,1% 26,2% 

 

 

 Jaká je efektivnost vyuţití majetku v procesu tvorby trţeb? 

Ukazatele obratu celkových aktiv jsou ve všech analyzovaných letech v rámci 

doporučených hodnot. To znamená, ţe společnost svá aktiva obrátí v trţby 1,7 krát aţ 

3,37 krát. V posledním analyzovaném roce 2008 dosahuje nejniţší hodnoty 1,7. 

 

 Jaká je kapitálová struktura firmy? 

Vzhledem k hlavní podnikatelské činnosti firmy, která se pohybuje hlavně v oboru 

dopravním a stavebním, by měla být kapitálová struktura spíše orientovaná  

na dlouhodobý majetek. V posledních letech  pravděpodobně prodala svůj majetek  
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a rozhodla se pořídít stroje a zařízení formou leasingu a proto se následkem tohoto 

kroku mění její struktura spíše opačným směrem orientovaným na oběţný majetek, tedy 

kapitálově lehká firma. Tato změna je navíc podpořena i faktem nákupu zásob, které 

slouţí pravděpodobně pro doplňující obor podnikání a to zámečnictví. 

 

Celkově se  musí poznamenat, ţe poměrové ukazatele se dají účelově vylepšovat a to 

z hlediska informačních zdrojů, které mají statickou povahu, například leasing nebo 

ovlivňování výsledků hospodaření legálními účetní postupy. (14) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 
 

V poslední kapitole mé diplomové práce budu navrhovat vhodná opatření na základě 

doposud zjištěných skutečností, které povedou ke zlepšení finanční a výkonné stránky 

této společnosti.  Avšak k tomu, aby mé návrhy a doporučení byla skutečně velkým 

přínosem, musela bych znát okolnosti uvnitř této firmy mnohem lépe. Ja mohu vyuţít 

jen svých výpočtů a zjištění,  z pro mě z dostupných zdrojů, tedy ze zdrojů finančních 

výkazů,  z poskytnutých informací od vstřícného pana ředitele, jeho asistentky a paní 

účetní. Mé konkrétní návhry se týkají dvou oblastí. 

 

Návrhy na základě finanční analýzy 

 sníţení stavu pohledávek a závazků, 

 sníţení nákladů nebo zvýšení ceny, 

 zvýšení krátkodobého finančního majetku. 

 

Návrhy na základě kritické analýzy 

 zavedení lepšího informačního systému pro firmu,  

 marketingová propagační strategie, 

 zlepšení firemní kultury,  

 dotační programy pro stavební firmy, 

 zvýšení trţního podílu. 
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4.1 Sníţení vysokého stavu pohledávek a závazků 

Na základě zkoumání finančního zdraví firmy vyšel vysoký stav nesplacených 

pohledávek. Tyto pohledávky váţou peněţní prostředky. Podle pana ředitele Fili nelze 

vţdy poţadovat po zákaznících zálohy dopředu za provedení práce, a většinou se stává, 

ţe firma zákazníka sloţitě hledá a vybízí, aby  úhradil svoje závazky. Cena je dost 

vysoká a týdenní práce představuje mnohdy velký dluh. Dluhy jsou sloţeny z drobných 

pohledávek a velké nezaplacené stavební zakázky jsou jiţ v soudních vymáháních.  

Na problémy s odběrateli, které patří do kaţdodenního běhu ţivota všech firem, nelze 

jednoznačně navrhnout účinný lék. Ráda bych však navrhla některé další cesty, které by 

mohly otevřít dveře novým moţnostem, jak se s těmito problémy vypořádat. Ve svých 

návrzích se zaměřím, jak na pohledávky před splatností,  tak na pohledávky  

po splatnosti, jelikoţ v obou směrech je moţné něco zlepšit. 

Pokud firma získá drţené peníze ve svých pohledávkách, vyřeší tak problémy se  

sníţením krátkodobých obchodních závazků, které bude moci hradit. Je důleţité, aby 

doba obratu pohledávek byla niţší neţ doba obratu závazků. Firma tímto krokem 

získává levný dodavatelský úvěr, který je výhodný. Proto se firma musí snaţit vyřešit 

dobu obratu pohledávek. 

Přínos: Pokud firma sníţí stav svých pohledávek, vyřeší se tím problém likvidity  

a společnost bude mít více peněžních prostředků, které by byly jinak drţeny 

v pohledávkách. Jestli bude mít firma dostatek volných financí, bude mít moţnost 

investovat svoje peníze více účelněji, například do marketingové propagace nebo můţe 

volné peněţní zdroje pouţít pro nový  informační systém, který by vyřešil i otázku jak 

zlepšit efektivnost celé firmy.  

Existuje mnoho forem, jak řídit pohledávky firmy, avšak ne všechny jsou moţné 

v reálné situaci. Jde například o zajišťování pohledávek ručením třetích osob, pojištění 

pohledávek, zástavní právo na pohledávky, aţ po platbu předem. Ty ale nelze vţdy 

vyuţít. Mimo vlastní řízení pohledávek, které je mnohdy i nákladné,  můţe firma 

najmout outsourcingovou firmu, která by se starala o veškeré řízení těchto pohledávek. 
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Pohledávky lze obecně zajišťovat a následně v případě nutnosti vymáhat v posloupnosti 

následujících kroků: mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, soudní výkon 

rozhodnutí, exekuce nebo insolvenční řízení.  

Předtím, než se společnost vydá soudní cestou, existují některé rady, které by mohly 

pomoci dluh zaplatit dříve, neţ se vydá touto neefektivní a dlouhodobou soudní cestou.  

Nyní přistoupím k jednotlivým moţnostem, jak vyřešit problémy vysokých 

hodnot pohledávek. Jedná se tedy o následující moţnosti, jak vylepšit stav pohledávek  

a závazků: 

 řízení odběratelů a jejich evidence, 

 sníţení doby obratu obchodních pohledávek, 

 factoring, 

 správa pohledávek. 

 

4.1.1 Řízení odběratelů a jejich evidence 
 

Důleţité je, aby firma poznala svoje dluţníky, a zjistila o nich všechny důleţité 

informace. Z toho důvodu řada firem investuje nemálo peněţních prostředků do řízení 

odběratelských vztahů, kde si ověřuje bonitu firem, se kterými bude obchodovat. Aby 

firma nemusela investovat další peníze na jiţ vzniklé pohledávky, můţe si udělat svůj 

vlastní průzkum sama (hledat, spojit se s dalšími dluţníky apod.) Důleţité je, aby si 

firma udělala databázi všech svých odběratelů, a sledovala je z pohledu bonity, oboru 

podnikání odběratelů, zjišťovala veškeré infromace o jejich obratu, objemu tržeb, 

postavení na trhu, stavu zaměstnanců apod.  Na to lze samozřejmě vyuţít i externí 

firmy, které se tomu věnují.  

Zaleţí jen na firmě jakou cestou se vydá, jestli si bude:  

1) řídit odběratele sama nebo  2) vyuţije pomoci z venčí (outsorcing).  

 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-zanik-postup-opu/1000818/51672/#b5b
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-zanik-postup-opu/1000818/51672/#b5c
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-zanik-postup-opu/1000818/51672/#b5c
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-zanik-postup-opu/1000818/51672/#b5d


93 

 

Skonto  

Jednou z forem, jak sníţit dobu pohledávek a zároveň motivovat odběratele, je 

například poskytnutí skonta. U skonta jde o slevu z ceny, pokud odběratel bude platit 

okamžitě nebo do stanovené doby splatnosti, např. 10 dnů.   Pokud odběratel vyuţije 

slevu, která můţe být například 2 - 5% z ceny, sniţí se mu pohledávka u dodavatele. 

Dodavatel tak  získá rychleji likvidní prostředky, které můţe vyuţít jinak.  

Při výpočtu výše skonta musí být splněna následující zásada: 

HDs * ( 1 + iz ) > HD 

Kde, 

HDs  ...    hodnota dodávky sníţená o skonto v Kč, 

HD ....     fakturovaná hodnota dodávky, 

iz    ....        náklady kapitálu.(26) 

 

4.1.2 Sníţení doby obratu obchodních pohledávek 
 

Jak jiţ vyšlo z analýzy finančního zdraví, firma má extrémně velkou dobu obratu svých 

pohledávek, dokonce vyšší neţ dobu obratu svých závazků.  Proto je nutné zaměřit se 

na sníţení této doby a tak získat rychleji peníze drţené právě v těchto pohledávkách, 

které by se daly určitě efektivněji investovat jinam.  

Sleva 

Sleva můţe být dobrou formou pro firmu, kde jiţ pohledávka vznikla a dluţník nechce 

zaplatit. Kdyţ firma dá dluţníkovi slevu, urychlí tak jeho platbu a předběhnete další 

věřitelé. Rozdíl je také moţný odečíst od daňového základu a celý proces je  legální. 

 

Boj proti neplatičům 

Nechala jsem se inspirovat ze studijního materiálu pana profesora Karla Raise a pana 

inţenýra Doskočila, kteří ve svých skriptech Risk management,  píší o zahraničních 
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firmách, které vyváţejí zboţí do zemí OECD a  do naší země a mají zkušenost  

i z českými neplatiči. Zde uvádím pár rad na to, jak vyzrát na dluţníky. 

Radí, abychom poznali svoje dluţníky, navštívili je, zjistili o nich nejvíce informací. 

Spojili se  s jejich dalšími dluţníky a  věřiteli. Jen tak existuje šance,ţe své peníze ještě 

někdy uvidíme. 

Pokud jde o stabilní firmu, je často účinné jí pohrozit konkursem. Firma chce dále 

existovat, vykazuje se jako zdravá, tudíţ by jí podobné kroky byly nepříjemné. 

Kdyţ uţ se firma rozhodne žalovat dlužníka, je nejlepší ţalovat např. generálního 

ředitele dluţné firmy za to, ţe proplácí některým „spřáteleným firmám“ dříve neţ Vaší 

firmě, coţ je  trestným činem. 

Důleţité je při vymáhání pohledávek uznání dluhu. (24) 

4.1.3  

4.1.4 Factoring 
 

Factoring znamená odkup pohledávek. Prodej pohledávky je uţ fází další, kdyţ uţ 

nemáme další moţnosti. Výhodou však je to, ţe ztrátu z pohledávky si můţe firma 

uplatnit v daňových otázkách odečtem. Jednou z forem prodeje pohledávky je vyuţití 

factoringových firem, které se na tuto problematiku specializují. Faktoring je častou 

formou vyuţívanou firmami v problémech drţení peněţních prostředků jejich dluţníky. 

V dnešní době nabízí i mnoho bank faktoring. Jedná se o ČSOB, KB, Českou 

spořitelnu, Raiffeisenbank a mnohé další.  Banky nabízí velice podobné sluţby  

a poplatky. Náklady na tuzemský faktoring obsahují  poplatky pohybující  

se od 0,2 – 1,5% z hodnoty pohledávky a dále úrok stanovený podle sazby 

krátkodobých bankovních úvěrů. Záleţí jen na firmě, které bance dá přednost. 

 

4.1.5 Správa pohledávek 
 

Pokud se firma nechce zaobírat řízením pohledávek sama, lze vyuţít outsourcingovou 

firmu, která se o všechny záleţitosti postará. Jde o externího poskytovatele sluţeb.   
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Firmy je vyuţívají proto, aby dosáhly zlepšení výkonnosti organizace a optimalizovaly 

svoje náklady. Firmám, věnujících se správě pohledávek,  jde zejména o prevenci proti 

pohledávkám po lhůtě splatnosti. Existuje mnoho firem, které se této správě řízení  

a správě pohledávek. Jde například o firmu Revital Finance. Pokud se firma rozhodne  

o externí správu svých pohledávek, měla by také důkladně zváţit přínosy vyplývající 

z moţné spolupráce. Firma by ji mohla vyuţít pokud má problémy s vysokou dobou 

obratu, nesplanými pohledávkami, roustoucí reţijní náklady. Nevýhodnou můţe být 

ztráta osobního styku se zákazníky.  

 

4.2 Sníţení stavu nákladů 

Při analýze rentability trţeb vyšlo, ţe firma má tento ukazatel velice nízký. To značí 

problémy buď na straně vysokých nákladů  nebo společnost prodává za nízkou cenu. 

V kaţdém případě jde o neefektivní hospodaření.  Největší poloţkou celkových nákladů 

je poloţka výkonová spotřeba, která stále roste po celou analyzovanou dobu. Součástí 

této poloţky je spotřeba energie a sluţby, kterou firma nemůţe aţ tak ovlivnit vzhledem 

k ekonomické situaci celého státu doprovázené neustálým zdraţováním energie  

a sluţeb. Jak firma rozhoduje o svých nákladech záleţí jen na ni, já mohu pouze 

doporučit se nad tímto problémem pozastavit a zváţit sníţení těchto nákladů.  

Příčinou můţe být i nízká cena, za kterou prodává své  sluţby. To je bohuţel také věc 

konkurenční výhody. Otázkou je, zda-li si firma můţe zvýšení cen dovolit, aby 

neztratila své zákazníky. Nebo naopak zlepšit politiku nabízených sluţeb tak, aby 

zvýšení cen doprovázely výhodnější sluţby či nabízet něco navíc, co pro fírmu nebude 

tak nákladné, ale zároveň to posune cenu nahoru.  Můţe například poskytovat 

poradenské sluţby pro zákazníky, odborné zaškolení zákazníků apod. 
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4.2.1 Zvýšení efektivnosti  řízení nákladů 
 

Jako jedno z řešení ke sniţování nákladů můţe být například sestavení plánů 

budoucích činností ve firmě na další období. Firma například získá novou zákazků 

nebo jiţ ví, ţe bude zajišťovat nějakou sluţbu.  

 

Sestavení plánu činností 

1. Stanoví si seznam nutných a potřebných čiností, které se budou muset provádět 

v rámci zákazky či sluţby.  

2. Ke kaţdé činnosti si stanoví účely a efekty z těchto jednotlivých činností, aby se 

zjistilo, zda-li jsou skutečně účelné pro firmu. Následně se vyhodnotí podle 

stupnice do jaké míry jsou tyto činnosti účelné, jestli by se bez některých činností 

dalo obejít a tak sníţit případné další náklady.  

3. Stanoví si potřebné zdroje ke kaţdé činnosti (počet pracovníků, techniku,..). 

4. Stanoví seznam jednotlivých nutných (nezbytných) nákladů na jednotlivé 

činnosti a zdroje.  

5. Stanovení odpovědnosti. Náklady se rozdělí na jednotlivé pracovníky, které za ně 

budou nést odpovědnost (za náklady z jednotlivých činností). 

6. Navrhnou se varianty, jak se budou plnit jednotlivé účely těchto činností. 

7. Vyhodnotí se všechny varianty podle toho, která varitanta umoţňuje dosáhnout  

stanovených cílů s nejmenšími náklady. 

Na základě plánocího systému se firmě můţe podařit redukovat náklady na jednotlivé 

činnosti, které firma provozuje.  

Přínos: Pokud se firmě podaří sníţit svoje náklady a efektivně je řídit, bude se zvyšovat 

rentablitita trţeb a celková efektivnost hospodaření firmy, která přináší vyšší zisk.  
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4.3 Zvýšení krátkodobé finančního majetku 

4.3.1 Řízení pohledávek a zásob 
 

 

Stav krátkodobého finančího majetku ovlivňují mimo jiné peníze vázané v jiných 

poloţkách. Jde například o krátkdobé pohledávky, které uţ jsem v předchozí kapitole 

probrala a navrhla některá opatření.  

 

V další řadě jde také o stav zásob, který se v roce 2008 navýšil podle vnitřních zdrojů 

z firmy díky nedokončené stavbě v hodnotě 2.500.000 Kč. To významně ovlivňilo stav 

celkových zásob.  

Tyto peníze jsou vázány v zásobách místo toho, aby byly na účtě  

a firma je mohla mnohem efektivněji vyuţívat. Ostatní zásoby se zvýšily rozšířením 

zámečnických prací – převáţně opravy strojů a příslušenství. Zásoby se řídí nákupem 

potřebných komponentů a dílů. Buď jdou do přímé spotřeby jednotlivých zakázek nebo 

zůstanou v zásobách do dalších zakázek. I kdyţ firma říká, ţe většinou nakupuje  

do přímé spotřeby na zakázky, hodnoty v analýze tvrdí, ţe i tak jsou v zásobách během 

posledních dvou let drţeny peníze přibliţně kolem 60.000 Kč, které  by mohly být 

efektivněji řízeny, například ABC systémy(Activy Based Costing). 

 

Tato metoda umoţňuje efektivní řízení zásob, které je dělí do tří skupin ABC. Vychází  

ze známého Paretova pravidla, které říká, ţe 80% jevů je ovlivněno 20% příčin. 

V podstatě se jedná o rozdělení zásob podle podílů na celkové spotřebě zásob  

za rok. 

 

Skupina zásob A – představuje nejdůleţitější a finančně nejnákladnější zásoby. Mají 

rozhodující podíl na celkové spotřebě. Dodávky těchto zásob jsou v pevně určených 

cyklech, pro které jsou stanoveny normy času, normy naturální a normy peněţní.  

Skupina zásob B – představuje méně nákladné zásoby více druhů.  Zásoba má 

skladový limit. Klesne-li zásoba na limit, objednává se. 

Skupina zásob C – představuje nejpestřejší druhy zásob mající měsíční finanční limit. 

Nakupuje se operativně podle potřeby. (10) 
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Přínos: Změny s sebou přináší zvýšení peněţních prostředků vazaných v pohledávkách 

nebo v zásobách a také sníţení nákladů. Firma získá volné peněţní prostředky pro další 

moţné investice společnosti. 

 

4.4 Zavedení lepšího IT pro firmu  

Udrţení pevné pozice na stavebním trhu a dosaţení potřebného zisku závisí stále více 

na kvalitních informacích. Společnost Interdoos, s.r.o. nevlastnila doposud ţádný 

pořádný softwarový program, jak jiţ vyplynulo z analýzy firmy. Mým dalších navhem 

je tudíţ zavedení nového informačního systému pro společnost, který by značně 

zefektivnil například i zmíněné řízení pohledávek, které je pro firmu nezbytné. 

Informační systém je třeba vţdy řešit jako komplex, ve kterém jsou nejen ekonomické, 

ale i veškeré technické informace vzájemně provázány, a teprve pak mohou zajistit 

stavební firmě dokonalý přehled o skutečném aktuálním stavu všech činností 

souvisejících s realizací jednotlivých zakázek. 

Podle názoru stavebních firem  platí, ţe informační systém by měl podniku především 

přinést úsporu zdrojů a lepší přehled o firmě. Trendem současnosti jsou řešení na míru, 

která jsou sice ideálním řešením, ale vyuţívají je spíše větší firmy. Tato společnost je 

malá a potřebuje vyřešení základních problematik, zejména řízení odběratelů, 

pohledávek, nákladů, zákazek, dopravy. V současnosti nabízí mnoho firem různé 

informační programy skládající se z modulů, která si firma můţe vybrat podle svých 

potřeb. Přímo pro potřeby malých firem nabízí například následující společnosti 

informační softwary, po analýze společností mě nejvíce zaujaly následující firmy: 

 Elegis, 

 Altus 

 Stormware 

 Teamln 

 Asseco Solution 

Moduly pokrývájí veškeré procesy související se stavební zakázkou a to počínaje 

sledováním potenciálních zakázek, přes fázi obchodní, realizační aţ po záruční lhůtu. 

Systémy jsou modulární a mimořádně přizpůsobivé podmínkám konkrétního zákazníka.  
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Pokladna 

Záleţí jen na firmě, který sowtware je pro ni ten nejvhodnější. Já bych například 

doporučila  IS Asseco Solution,konkrétně IS Helios Red, který mě zaujal a na který 

jsem se posléze více informovala. Prostřednicvím bliţší komunikace s obchodním 

zástupcem mi bylo řečeno, ţe je moţné si moduly navolit podle vlastních potřeb, coţ by 

bylo pro firmu výhodné, jelikoţ například modul učetnictví by firma nevyuţila, protoţe  

má externí účetní.  

Tento modulový systém umoţňuje pořídit jen ty moduly, které firma potřebuje a jen  

pro tolik uţivatelů, kolik je opravdu nutné. Pro oblast této společnosti by bylo řešení 

přímo pro Řízení stabební výroby, zmoţňující správu leasingu/pronájmu (například 

stavební mechanizace). Nabízí také vyhodnocování dopravy (sledování aut – spotřeby, 

cesty včetně GPS). 

Pro tuto firmu doporučuji následující moduly: 

Doprava  

 

Mzdy 

 

Personalistika 

 

Skladování 

 

Správa pošty 

 

Evidence majetku 

 

Bankovní operace 

 

Finanční analýza 

 

Daňová evidence 

 

Fakturace                                                                            Zakázky                                                              

 

Cena za všechny moduly včetně jádra s adresářem firem se pohybují kolem 

 68 000,- Kč bez DPH. 

Přínos:  Vyřešením základních problematik ve firmě se výrazně zjednodušení  

a zefektivnění celý systém ve firmě.  Informační systém můţe velmi výrazně ovlivnit 

chod celé firmy a vytvořit podmínky pro její další úspěšný rozvoj. 
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4.5 Marketingová  propagační  strategie 

Společnost Interdoos, s. r. o. vyuţívá ve své strategii zejména své dobré jméno a  řadu 

důleţitých kontaktů, které si jiţ stačila vybudovat a nashromáţdit po čas existence řady 

let v tomto oboru. Tudíţ ţádnou konkrétní marketingovou stragii nemá.  Firma by se 

mohla zaměřit více na propagaci vlastní firmy například formou reklamy v novinách 

nebo na internetu.  

Také  jejich ubytovací zařízení by mohlo být nabízeno mnoha dalším zakazníkům nejen 

z oblasti stavebnictví a dopravy (dělníci), ale také širší veřejnosti, která hledá příjemné, 

levné a pohodlné ubytování. Dosud měl na starosti veškeré obchody a kontakty pouze 

ředitel společnosti, který nechtěl investovat finance  do propagaci vůbec. 

 

4.5.1 Inzerce v odborných časopisech  
 

Jednou z nejefektivnějších propagací je forma reklamy. Reklama můţe být například 

placená inzerce v odborném tisku (či internetu). V případě reklamy v odborném tisku 

by se jednalo o časopisy z oblasti stavebnictví, kterých existuje celá řada.  Pomocí této 

inzerce můţe firma informovat veřejnost o nabízených sluţbách. Doporučuji, aby 

inzerce byla podávana tak 2x ročně, například v mimosezónním období, kdy je méně 

práce.  

Ceny za inzerci v odborných časopisech tištěných se odvíjí od místa umístění (uvnitř 

časopisu, na obálce) a od velikosti inzerce (celá stránka 1/1, 1/2,1/3, 1/4, 1/5,1/6). 

Pohybují se od 10 000 – 20 000Kč za jednu inzerci bez DPH (20%). 

Inzerce v  internetových odborných časopisech vychází levněji. Firma by zaplatila asi 

kolem 4 000Kč za měsíc za bannery, internetové reklamní prouţky v záhlaví nebo  

na okrajích webových stránek. Inzerce dále nabízí cenu 2000 Kč za 10 000 zobrazení. 

 

4.5.2 Internetové katalogy 

Důvodem pro reklamu je zejména rozšíření povědomí o firmě hlavně u potenciálních 

zákazníků, jako jsou odběratelé, ale také u dodavatelů nebo potencionálních investorů. 
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Dále se jedná o pracovníky obchodních oddělení, marketignu, zásobování apod.  

ve firmách,  kteří hledají právě pro jejich firmy jak odběratele tak dodavatele.  V rámci 

internetové propagace je nutností podporovat společnost formou zápisů na co nejvíce 

servrech zaměřených na zápis firem do katalogů. Tyto informace pak mohou být 

výrazným způsobem nápomocny při vyhledávání poptávaných sluţeb. 

Jde například o internetové katalogy. Mohu uvést stavební katalog   

na internetové adrese: www. stavebnictví-eu. cz, kde jsou  registrovány stavební firmy 

podle nabízeného okruhu sluţeb. Tento katalog zajištuje inzerci obsahující fotogalerii, 

poptávky a nabídky, zajišťuje dále obchodní konzultanta starajícího  

se  v rámci klientského servisu o prezentaci firmy. V neposlední řadě se   jedná  

o cílenou reklamu, informovanost o  novinkách a aktuální článcích. Ceny těchto 

registrací se odvíjí od rozsahu klientského servisu. Firmě bych doporučila základní 

balíček: Rozsah Economic.  

Rozsah Economic je typ registrace, který obsahuje název firmy, adresu a telefon, 

klientský servis - bezplatná reklama v internetových bulletinech a katalozích, bezplatné 

poradenství – a k tomu osobní odborný obchodní konzultant a mnohé další. 

Cena registrace je 3.900,-Kč bez DPH na celý rok. (12) 

Další moţností je přednostní zobrazování firmy na známých portálech jako jsou 

Seznam.cz, Google.cz atd. Cena záleţí na mnoţství vloţených informací o firmě. 

Základní balíček je zdarma. Firma uvede svoje jméno, adresu, mapu sídla splečnosti, 

nabízené činností, jednu fotografii apod. Nevýhodnou je, ţe bude zobrazována aţ  

po placených odkazech.  

 

4.5.3 Propagace ubytovny pro nové zákazníky 
 

Ubytovací zařízení je nyní nabízeno pouze pro dělníky. Navrhuji proto, aby bylo 

nabízeno také  veřejnosti  hledajicí levné a pohodlné ubytování (např. čeští  

i zahraniční studenti, kteří hledají dočasné přespání, či další jiné osoby). Jednou 

z nejefektivnjěších forem, jak propagovat hostely, levné hotely, pensiony apod.,  
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je vyuţití webových stránek. V dnešní době jiţ převaţuje hledání veškerých zejména 

pak ubytovacích sluţeb na internetu.  

Doporučuji registraci na nejrozšiřenějších světových stránkách pro hledání ubytování 

www.hostelworld.com, kde se nachází hotely, hostely, pensiony aj.  

po celém světě.  Konkrétně v Brně jich tento web moc nenabízí, coţ by mohlo být 

výhodnou pro tuto firmu, která by se rozhodla o tento způsob reklamy.  

Z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe přes Brno cestuje mnoho zahraničních studentů 

hledajících přespání minimálně na jednu noc. Brno má strategickouu pozici mezi Vídni 

a Prahou,  a tak mnohdy slouţí jako záchytný bod pro přečkání noci. Registrace probíhá 

jednoduše na jiţ zmíněných webových stránkách.  

 

4.6 Zmodernizovaní a aktuliazace webových stránek  

Nynější podoba webových stránek firmy není jednak aktuální, poslední úprava byla 

provedna v roce 2004, a za další by mohla být mnohem neefiktivněji provedena.  

Na stránkách chybí mnohé infromace, které by určitě lépe pomohly zákazníkovi  

se orientovat v  poskytovaných sluţbách a dalšími důlěţitými informacemi pomohájící 

získat zákazníka. V dalším bodě jsou webové stránky důležitým reprezantativním 

nástrojem  firmy, proto by jim měla dávat významnou důleţitost zejména v dnešní 

době. 

Jako další návrh bych tedy doporučila se obrátit na firmu, která obstarává tvorbu 

webových stránek. Tvorbou www stránek se například zabývá společnosti Lira IS.  

Ve svém porfoliu má i další zaměření, která by v případě potřeby mohla společnost 

Interdoos také vyuţít. Konkrétně bych se zamětila na následující oblasti, které potřebují 

vylepšit.  

Cílem je upoutat zákazníka prostřednictvím: 

 více informací o firmě ( historii, sídlo, mapa sídla), 

 více iformací o nabízených sluţbách, produktech a ubytovně (zavedení katalogu), 

http://www.hostelworld.com/
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 vytvoření „komunikace“ s potenciálním zákazníkem,  

 zlepšení grafické úpravy (rozšíření fotogalerie), 

 další doporučení. 

 

Informace o společnosti (stanovení firemní vize a  mise) 

Definování strategických cílů, poslání a vize společnosti patří mezi základní strategické 

činnosti, které by si  firma měla stanovit. Infromovat o tom také zákazníky či jiné 

partnery bude jenom přínosem pro firmu, protoţe spolurpáce s firmou, která ví co chce 

a pro koho chce dělat  a čeho dosáhnout přináší čistčí a důvěryhodnější spolupráci.  

 

Návrh na definici  firemní mise společnosti 

„ Cílem společnosti Interdoos, s. r. o. je spokojenost zákazníků odrážející  

se ve kvalitně provedených službeb. Pomocí budování dobrých vztahů a vstřícnosti  

se snažíme, aby naše společnost s sebou nesla dobré jméno za firmu jako celek  

i za jednotlivě prováděné činnostii našich zaměstannců.“ (vlastní text) 

 

 

Katalog stavební mechanizace (foto, název stroje, popis, cena) 

Současné webové stránky nenabízí ţádný přehled o tom, jaké stroje a mechanizace jsou 

ve firmě k dispozi, tedy jaké stroje si potencionální zákazník můţe pronajmout. Internet 

je v dnešní době nejběţnější forma shánění informací, proto je nutné,aby firma vytvořila 

kalatog nabízených strojů a i sluţeb. Na následujím obrázků ja ukázka, jakou by mohl 

mít katalog podobu. 
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Katalog A: Stavební mechanizace k pronajmutí 

 

  
 

Číslo stroje:  

  

Název: 

  

Popis: 

  

Cena: 

Obr.2 

Číslo stroje:  

  

Název: 

  

Popis: 

  

Cena: 

Obr.  4: Ukázka katalogu stavební mechanizace pro webové stránky (vlastní 

zpracování) 

 

Vytvoření  poptávkového (objednávacího) formuláře  

 

Dalším návrhem je zlepšení komunikace s potencionálními zákazníky. Vytvoření 

emailové formy dotazu pro zákazníky můţe být přínosem pro firmu hlavně z hlediska 

zlepšování sluţeb pro zákazníky. V příloze č. 4 je návrh na poptávkový formulář, 

který by byl součástí nového designu www stránek této společnosti. 

 

Ostatní doporučení 

 

Ostatní doporučení se týkají toho, co by na webových stránkách dále nemělo chybět. 

Jedná se především o více informací týkajících se následujících oblastí: 

 přesná adresa a mapa sídla společnosti, 

 přesná adresa  a mapa ubytovacího zařízení +  ceník ubytování, 

 aktuality a novinky (např. pokud firma zavádí nový stroj nebo sluţbu:  

„od března 2010 jsme rozšířily nabídku o práci montážní plošinou...“. 
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Dále: 

 kalendář akcí, 

 ocenění a certifikáty (pokud firma bude postupovat dle předešlých návrhů 

týkajících se  zavedení certifátů nejen pro nabízené sluţby), 

 moţnosti volných pracovních míst pro potencionální ţadatele o práci, 

 kodex firmy. 

 

Přínos: Zlepšení a modernizace webových stránek přináší významné výhody  

pro firmu. Sluţby se díky nim zprůhlednění, zákazník bude mít větší a detailnější 

přehled o nabízených sluţbách, strojní mechanizaci moţné k pronajmutí a vyuţítí 

ubytovacího zařízení. Zavedením aplikace „poptávkového formuláře“ se navíc vytvoří 

nový způsob komunikace firmy s moţnými zákazníky. Firma by tedy zlepšila svoje 

sluţby nejen z pohledu odběratelů, ale vytořila by si také inzerci pro potencionální 

ţadatele hledající práci.  

 

4.7 Zlepšení firemní kultury  

Podle analýzy vnitřního prostředí jsem zjistila, ţe společnost nepořádá ţádná neformální 

setkání, která by sbliţovala zaměstnance k sobě samým i zaměstnance s vedením firmy. 

Navíc jsou zaměstnanci rozděleni na interní a externí pracovníky a téměř vůbec 

nepřijdou do kontaktu.  

Jedenkrát za rok pořádají poradu se seznámením dosaţených výsledků a s výhledem  

do dalšího období, který je většinou spojen s bezpečnostním technikem a provedením 

potřebného školení. 

Mým návrhem je tedy zavedení společenských akcí, díky nimţ by se zaměstnanci více 

sbliţovali. Výhodou tohoto vzájemného sbliţování je navazování přátelských kontaktů, 

které posilují vztahy ve firmě, přispívají k lepšímu pracovnímu prostředí  

a upevňují firemní kulturu, která je velice důleţitá z hlediska výkonnosti firmy.  
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To, ţe se zaměstnanci těší do práce, znamená, ţe se jim i lépe pracuje a to se odráţí 

 i na vykonané práci.  

Jednalo by se například o kulturní či sportovní setkání konané alespoň jedekrát za rok.  

Příspěvky bych určila  300 Kč/na zaměstnance.   Zaměstnanci se pak mohou sami 

domluvit jakou akci by raději uvítali, zda sportovní akci, či firemní večírek apod.   

Při dosavadním počtu zaměstnanců, tedy 17ti,  by náklady na firemní akce činily = 

=5.100  Kč za rok.   

Přínos : Zavedením společných setkání pro zaměstnance a vedení firmy by přineslo 

posílení firemní kultury v této společnosti. Zaměstnanci by měli moţnost se více 

poznat, zlepšit a upevnit si vztahy mezi sebou. Přátelské pracovní prostředí je jeden 

z nejmotivačním prvků pro všechny zúčastněné stranky a mimo jiné výrazně přispívá 

k efektivnosti práce čímţ se zvyšuje i výkonnost celé firmy. 

 

 

4.8 Zvýšení trţního podílu 

4.8.1 Vstup na zahraniční trhy s pomocí podpory od EU 
 

Pokud firma plánuje rozšíření firmy nebo jiný vývoj firmy musím doporučit vyuţití 

podpůrných programů od EU, které podporují firmy, aby zvyšovaly svoji 

konkureceschopnost. Firma, mající  konkrétní podnikatelský záměr, zváţí jakými 

prostředky by bylo moţné jeho cíle dosáhnout a za pomoci grantů můţe očekávat 

finanční výpomoc. Týká se to zejména činností na vývoj nového výrobku, pořízení 

dalšího investičního majetku, rozšíření okruhu zákazníků nebo získání nových trhů 

 v sousední zemi. 

V souvislosti s novými záměry se společnost informuje o moţných podpůrných 

programech. Ke zjištění jejich šancí a k získání rady se včas musí informovat  

u patřičných kontaktních osob. Kromě Euro Info Center (EIC), která jsou oficiálními 

poradenskými místy EU, je moţnost zdarma posytnutí poradenské činnosti   

i u národních a regionálních podpůrných bank, Hospodářské komory, Svazů 

podnikatelů a u instituce hospodářské podpory. 
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V souvisloti s nedostatečnou marketingovou podporou mě nejvíce zaujal podpůrný 

program pro marketingovou výpomoc. Tento program má za cíl posílení mezinárodní 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků (do kterého se dle definice 

společnost Interdoos řadí) se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí  

na veletrzích a výstavách v zahraničí, které podporují vstup na nové zahraniční trhy. 

Tento grant je mimo další oblasti podnikání určen pro Stavební inženýrství, do kterého 

tato spoelčnost zapadá. Minimální částka grantu je od 300.000 Kč. Tyto peněţní 

prostředky musí být investovány jen do přesně vymezených činností týkající se 

marketingových propagačních materiálů a účasti  na veletrzích v zahraničí (pronájem, 

zřízení a provoz stánku apod.). 

Fondy dále nabízí i další programy týkající se školení zaměstnanců a managenetu, která 

mohou být také přínosem pro firmu. 

 

Budoucí strategie firmy také uvaţuje o dalších moţnostech rozšíření  

a zlepšení jejich sluţeb, například modernizace vozového parku či zbudování dalšího 

ubytovací zařízení. Pro rozvoj společnosti by přispělo i zaloţení další pobočky v jiných 

městech. 

 

Přínos: Veškerá modernizace a inovace s sebou přínáší nové zákazníky a tedy 

i moţnost zvýšení trţního podílu firmy. 

 

4.8.2 Rozšíření nabízených sluţeb a zvýšení jejich kvality 
 

V rámci analýzy konkurence vyšlo, ţe řada konkurentů podobného rázu (tedy podobné 

velikosti a sortimentu stavební mechanizace)  jak tato společnost nabízí mnohem  širší 

okruh nabízených sluţeb. Firma jiţ vlastní řadu vlastních zařízení a další si pořizuje 

formou leasingu.   

Některá z nich by  mohla být vyuţita i pro další sluţby, aniţ by měla další dodatečné 

náklady. Díky nim by mohla například nabízet další sluţby.  V dalším případě by mohla 

zváţit nákup nových strojů.    
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Rozšíření sluţeb 

 demoliční a likvidační práce, 

 zemní a skalní práce, 

 instalatérství, 

 čištění kanalizací, 

 broušení a frézování. 

 jádrové vrtání, 

 kontejnerová doprava, 

 recyklace a lidkvidace odpadu, 

 prodej a doprava stavebnin, 

 půjčovna a prodej lešení, 

 odvozy zeminy, suti a stavebního odpadu, 

 havarijní servis pro plynnová zařízení (24 hodinový servis), 

 montáţ a oprava vyhrazených elektrických zařízení, 

 odborné poradenství a sluţby (zpracování cenových kalkulací, zpracování 

projektu), 

 zváţení lepšího vyuţití ubytovací zařízení (viz podrobněji v dalším návrhu). 

 

Existuje celá řada dalších sluţeb v rámci řemeslného a dalšího stavebnictví. Záleţí jen 

na firmě, zda-li chce okruh svých činností rozšířit a má-li dostatečné vybavení.  Uvedla 

jsem pouze ty, které by alespoň částečně přicházely v úvahu vzhledem k dosavadním 

činnostem firmy.  

Zvýšení kvality nabízených sluţeb 

Z analýzy dále vyplynulo, ţe řada jejich konkurentů vlastní certifikáty, díky kterým  

mají jasnou konkureční výhodu v podobě vyšší kvality nabízených sluţeb. Firma by 

mohla zváţit moţnost certifikace jejich sluţeb.  
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Jak získat certifikace nastíním v dalším odstavci.  Firma můţe vyuţít i některou 

poradenskou firmu, která má veškeré informace o průběhu k dispozici.  

Pokud firma uvaţuje o vylepšení svých sluţeb pomocí certifikace, musí vypnit dotazník 

dostupný na internetových stránkách od vybrané přímo specializující se společnosti. 

Certifikace sluţeb probíhá i u menších společností. V podstatě jde  

o identifikaci všech procesů, postupů ve firmě, monitorování a kontrolu všech činností, 

ale také vztahů s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci. Záleţí na jednotlivých druzích 

certifikátů. Následně se dotázníky vyhodnotí a auditorská komise sdělí, zda je firma 

schopná dostat certifikát.  

Za zváţeníhodný stojí zejména Certifikát systému ochrany životního prostředí podle 

ČSN EN ISO 14001, Certifikát systému bezpečnosti o ochrany zdraví při práci podle 

OHSAS 18001:1999 nebo Osvědčení o zavedení a udržování systému managementu 

jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. 

 Poţadavek na certifikáty je poměrně často poţadován zákazníky (tuzemskými  

i zahraničními) právě ve stavebnictví. Přes 30% certifikátů vystavených certifikačním 

orgánem je právě pro podniky se stavební činností.  

Přínos – Certifikáty pomáhají získat výsadní postavení na trhu, pomáhají  zvýšit 

příjmy, urychlují prodej, díky většímu zájmu zákazníků o kvalitnější sluţby  

a také zprůhledňují činnosti ve firmě pro všechny zúčastněné strany (odběratele, 

vlastníky, zaměstnance), zlepšují tedy konkurenceschopnost, upevnňují pozici na trhu, 

který následně ústí  ke zvýšení podílu na trhu.  

 

4.8.3 Začlenění do velkých zákazek 
 

Současná situace příliš nepřeje menším firmám získat vetší zákazku vzhledem 

k hospodářské krizi. Větší společnosti raději řeší spolupráci, dříve s menšími 

společnostmi, sama. I přesto bych ráda zmínila, ţe podle posledních průzkumů se 

zakázkám stále daří. Proto bych na tomto místě doporučila, aby firma neustále zkoušela 

se začlenit do dalších nových vetších zakázek.  
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4.9 Shrnutí nedostatků a jejich návrhů na zlepšení 

Následující tabulka ukazuje celkové shrnutí problémových oblastí vycházejících 

z kritické a finanční analýzy společnosti Interdoos, s. r. o. Na jednotlivé nedostatky jsou 

dále uvedeny návrhy na jejich sníţení. 

 

Tab. 32: Srhnutí návrhů pro zlepšení situace firmy (vlastní zpracování) 

Nedostatek Návrh na zlepšení 

Vysoký stav pohledávek a závazků - řízení odběratelů a jejich evidence 

-sníţení doby obratu pohledávek 

-factoring 

-správa pohledávek 

Vysoký stav nákladů -řízení nákladů (nákladový plán) 

Nízký stav krátkodobého 

finanč.majetku 

-řízení pohledávek a zásob 

Chybějící informační systém -zavedení IS do firmy  

Ţádná marketingová strategie -inzerce v odborném tisku 

-internetové katalogy 

- nabízení ubytovacího zařízení pro širší 

okruh zákazníků 

Nedostatčná firemní kultura -zavedení firemních akcí pro zaměstnance 

Nízký trţní podíl - vstup na zahraniční trhy s podporou EU 

- zvýšení kvality sluţeb 

- rozšíření okruhu nabízených sluţeb 

Zastaralé webové stránky firmy -inovace a aktualizace webových stránek  
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ZÁVĚR 

 
Tématem mé diplomové práce bylo hodnocení finančního zdraví firmy pro období  

od roku 2003 - 2008. Finančí analýzu jsem provedla na základě finančních výkazů.  

Abych toto hodnocení provedla správně, bylo důleţité provést i hodnocení vnitřních  

a vnějších vlivů působících na firmu.  

Moje práce byla zpracována pro společnost Interdoos, spol. s. r. o. zabývající  

se sluţbami v oblasti stavebnictví, nákladní dopravy a zámečnictví. Firma vlastní  

i ubytovací zařízení, které jim významnou mírou napomáhá  k dosahování zisku. 

Celkově lze srhnout, ţe  situace za poslední dva analyzované roky je uspokojivá.  

I kdyţ společnost zisku dosahovala aţ v posledních dvou letech (kdy se jeví její 

finanční situace, podle finančních ukazatelů, jako nejlepší), finanční situace nebyla tak 

špatná ani během jiných let  podle dalších finančních ukazatelů. Dá se říci, ţe stav 

finanční situace kolísal směrem nahoru a dolů během všech analyzovaných let.  

Konkrétně mohu shrnout, ţe  i kdyţ se ukazatelé rentability  meziročně  zvyšovaly, 

firma problémy s rentabilitou měla a tak jsem se k této problematice vrátila v jednom  

z návrhových řešení.  Podobně na tom byly ukazatelé likvidity, kde byl největší problém 

v poloţkách krátkodobých pohledávek a závazků, které dosahovaly v některých letech 

extrémních hodnot.  I během analýzy dalších ukazatelů se stále objevoval problém  

u krátkodobých pohledávek.  

V kritické analýze byla provena analýza vnitřního a vnějšího prostředí, které firmu 

obkopuje a ovlivňuje. Na jejím základě byly zjištěny další problémové části, které jsem 

se snaţila minimalizovat a zlepšit v návrhové části také.  

Návrhovou část jsem rozdělila podle jednotlivých opatření na zlepšení finanční  

a obchodní výkonnosti společnosti.  U návrhů na zlepšení finanční výkonnosti jsem 

věnovala pozornost moţnostem snížení krátkodobých pohledávek – konkrétně se 

jednalo o  návrhy na sníţení doby obratu obchodních pohledávek, návrh na řízení 

odběratelů a jejich evidence nebo návrh na vyuţití faktoringu. 
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Při řešení problému s vysokými náklady, bylo navrţeno řízení nákladů pomocí 

nákladového plánu a vyuţití systému ABC pro řízení zásob. 

Dále jsem se věnovala problematice na zlepšení obchodní výkonnosti vycházejí 

z kritické analýzy. Jednalo se  o zavedení marketingové strategie pro společnost –  

zlepšení její propagace v odborném tisku nebo na internetových portálech a nabízení 

ubytovacích sluţeb šiřšímu okruhu zákazníků hledající levné a pohodlné ubytování.   

Zavedení nového informačního systému do společnosti, který by významně zefektivnil 

činnosti ve firmě, bylo dalším důleţitým návrhem. Významnou součástí návrhů byla 

také aktualizace a modernizace webových stránek, které jsou na nedostačující úrovni.  

Společnosti jsem také doporučila zlepšit jejich firemí kulturu, která by díky pořádání 

společenských akcí pro zaměstnance, mohla být více upevněná a tím přinášet lepší 

spokojenost zaměstnancům, která se dále odráţí v jejich pracovním výkonu a tedy  

ve výkonu celé firmy. 

Jednotlivé návrhy na zvýšení tržního podílu firmem se týkaly  vyuţití dotačních fondů 

od Evropské unie, dále se jednalo o  zvýšení kvality zavedením certifikace nabízených 

sluţeb a rozšíření okruhu nabízených sluţeb.  

Cíl mé diplomové práce povaţuji za splněný. Věřím, ţe má diplomová práce bude 

slouţit jako insipirace pro budoucí rozhodování  o společnosti Interdoos, s. r. o.,  a ţe 

v ní nalezne cenné rady, jak se vypořádat s některými  finančními i obchodními 

problémy.  

 

 

 

 

 

 



113 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 

1) ALTMAN, E. Corporate Financial Distress and Bankruptcy. 3rd ed. Predict  

      and Evoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. New York:   

     John Wiley&Sons, 2006. INSB 0-471-69189-5. 

2) Business Info. [online]. 2009  [cit. 2009-11-12]. Dostupné z: 

<http://www.businessinfo.cz/ cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-

opu/1000818/51671/>. 

3) Business Info. [online]. 2010 [cit. 2010-02-05]. Dostupné z: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-

analyzy/1000465/53421/>. 

4) BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy.  

      3. vydání, Praha: Management Press, 2006. 194 s. ISBN 80-7261-145-3. 

5)  Finanční analýza. [online]. 2010  [cit. 2010-02-03]. Dostupné z: 

<http://firmy.finance.cz/financovani/informace/financni-analyza/vypocet/>. 

6)  Finance podniku. [online]. 2010   [cit.  2010-02-03]. Dostupné z: 

<http://www.finance-podniku.cz/index.php?zobrazit=financni-analyza-vyrobni-a-

provozni-ukazatele>.  

7)  Finanční ukazatelé. [online]. 2010 [cit. 2010-02-03]. Dostupné z: 

<http://209.85.229.132/search?q=cache:3jBDnKeb_EoJ:web.fame.utb.cz/cs/docs/06

_anal_za_dluhov__slu_ba.ppt%3FPHPSESSID%3Dfbc01fe6db7d56fabf08e91adf7

8aabf+tokov%C3%A9+finan%C4%8Dn%C3%AD+ukazatel%C3%A9&cd=10&hl=

en&ct=clnk>.  

8) FOSTER, G. Financial Statement Analysis. Stanford: Prentice-Hall International,                      

1980, ISBN 0-13-316332-6. 

9) GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku.  

      Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-245-1195-5. 

10) JUROVÁ, M. Obchodní logistika. vyd. Brno: VUT v Brně, 2001. 150 s.  

      ISBN 978-80-214-3510-0. 

http://www.businessinfo.cz/%20cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-opu/1000818/51671/
http://www.businessinfo.cz/%20cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-opu/1000818/51671/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/
http://firmy.finance.cz/financovani/informace/financni-analyza/vypocet/
http://www.finance-podniku.cz/index.php?zobrazit=financni-analyza-vyrobni-a-provozni-ukazatele
http://www.finance-podniku.cz/index.php?zobrazit=financni-analyza-vyrobni-a-provozni-ukazatele
http://209.85.229.132/search?q=cache:3jBDnKeb_EoJ:web.fame.utb.cz/cs/docs/06_anal_za_dluhov__slu_ba.ppt%3FPHPSESSID%3Dfbc01fe6db7d56fabf08e91adf78aabf+tokov%C3%A9+finan%C4%8Dn%C3%AD+ukazatel%C3%A9&cd=10&hl=en&ct=clnk
http://209.85.229.132/search?q=cache:3jBDnKeb_EoJ:web.fame.utb.cz/cs/docs/06_anal_za_dluhov__slu_ba.ppt%3FPHPSESSID%3Dfbc01fe6db7d56fabf08e91adf78aabf+tokov%C3%A9+finan%C4%8Dn%C3%AD+ukazatel%C3%A9&cd=10&hl=en&ct=clnk
http://209.85.229.132/search?q=cache:3jBDnKeb_EoJ:web.fame.utb.cz/cs/docs/06_anal_za_dluhov__slu_ba.ppt%3FPHPSESSID%3Dfbc01fe6db7d56fabf08e91adf78aabf+tokov%C3%A9+finan%C4%8Dn%C3%AD+ukazatel%C3%A9&cd=10&hl=en&ct=clnk
http://209.85.229.132/search?q=cache:3jBDnKeb_EoJ:web.fame.utb.cz/cs/docs/06_anal_za_dluhov__slu_ba.ppt%3FPHPSESSID%3Dfbc01fe6db7d56fabf08e91adf78aabf+tokov%C3%A9+finan%C4%8Dn%C3%AD+ukazatel%C3%A9&cd=10&hl=en&ct=clnk


114 

 

11) Interdoos spol. s. r. o. [online]. 2009 [cit. 2009-11-23]. Dostupné z:  

<http://www.interdoos.cz/>. 

12) Internetové katalogy. [online]. 2010 [cit. 2010-05-01]. Dostupné z:  

<http://www.industry-eu.cz/cz/klientsky-servis.html>. 

13) KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství  

      A. Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. 

14) KISINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vydání,  

      Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. 

15) KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vydání, Brno: Zdeněk Novotný,    

       2004. 102 s. ISBN 80-214-2564-4. 

16)  Legislativní pomoc. [online]. 2010 [cit. 2010-01-23]. Dostupné z: 

<http://fenix.asseco.cz/ files/legislativnipomoc/Metodika%202010.pdf>. 

17)  Logistický slovník. [online]. 2010 [cit. 2010-01-23] Dostupné z:  

      <http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=362>. 

18) MPO. [online]. 2009  [cit. 2009-11-01]. Dostupné z:  

<http://www.mpo.cz/ dokument46434.html>. 

19) MRKVIČKA, J. KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2 vyd. Praha: ASPI, 2006. 

       228 s. ISBN 80-7357-219-2. 

20)  NEUMAIEROVÁ, I. a NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy.  

       1. vyd.Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0125-1. 

21)  PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy: Manažerské účetnictví 

       v praxi.Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1046-3. 

22)  Podnikatel. [online]. 2010 [cit. 2010-01-28]. Dostupné z:  

<http://www.podnikatel.cz/clanky/leden-bude-ve-znameni-nejen-usporneho-

balicku/>. 

23) RŮŢIČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha:   

      Grada,2007. ISBN 978-80-247-1386-1. 

24) RAIS, K. A DOSKOČIL, R.  Risk Management. 1 vyd. Brno: VUT v Brně, 2007.  

      152 s. ISBN 978-80-214-3510-0. 

 

 

http://fenix.asseco.cz/%20files/legislativnipomoc/Metodika%202010.pdf
http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=362
http://www.mpo.cz/%20dokument46434.html
http://www.podnikatel.cz/


115 

 

25) Rentabilita. [online]. 2010 [cit. 2010-02-12]. Dostupné z: 

<http://209.85.229.132/search?q=cache:a_ZoTxTKQZwJ:www.vscht.cz/uer/CZ_stu

dium/doc/prez_FM/Financni%2520analyza.ppt+rentabilita+z+CF&cd=3&hl=en&ct

=clnk>. 

26) REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management II díl. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 2005.     

      124 s. ISBN 80-214-3035-4. 

27) SEKERKA, B. Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů. 1. vyd. Praha:  

      Profess Consulting, 1996.152 s. ISBN 80-85235-40-4. 

28)  Svět personalistů. [online]. 2010 [cit. 2010-01-19]. Dostupné z: 

<http://www.talentexperts.cz/ svet_personalistu/?page=news&cat=4&detail=19>. 

29) Státní makroekonomické ukazatele. [online]. 2010 [cit. 2010-05-12]. Dostupné z:  

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-finance/makroekonomicka-predikce-

duben-2010/1000955/57188/>. 

30)  Teorie finanční analýzy. [online]. 2010 [cit. 2010-01-19]. Dostupné z: 

<http://www.atlantispc.cz/ fateorie.html>. 

31)  Tvorba webových stránek. [online]. 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z: 

<http://www.lirais.cz/tvorba-www-stranek/>. 

32)  Wikipedia. [online]. 2010  [cit. 2010-01-19]. Dostupné z:  

<http://cs.wikipedia.org/ wiki/V%C3%BDkaz_zisku_a_ztr%C3%A1ty>. 

33)  Wikipedia. [online]. 2010 [cit. 2010-01-19]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki/Rozvaha>. 

34)  Změny v účetnictví. [online]. 2010  [cit. 2010-02-03]. Dostupné z:  

<http://www.asi.cz/Podpora/odborn%C3%A9%C4%8Dl%C3%A1nkyzesv%C4%9

BtaIT/tabid/54/ articleType/ArticleView/articleId/147/Default.aspx>. 

35)  Zákon č. 563/1991/Sb., o účetnictví. [online]. 2010 [cit. 2010-02-03]. Dostupné z: 

<http://business.center.cz/ BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/ucto/cast3.aspx>. 

 

 

  

http://209.85.229.132/search?q=cache:a_ZoTxTKQZwJ:www.vscht.cz/uer/CZ_studium/doc/prez_FM/Financni%2520analyza.ppt+rentabilita+z+CF&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://209.85.229.132/search?q=cache:a_ZoTxTKQZwJ:www.vscht.cz/uer/CZ_studium/doc/prez_FM/Financni%2520analyza.ppt+rentabilita+z+CF&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://209.85.229.132/search?q=cache:a_ZoTxTKQZwJ:www.vscht.cz/uer/CZ_studium/doc/prez_FM/Financni%2520analyza.ppt+rentabilita+z+CF&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://www.talentexperts.cz/%20svet_personalistu/?page=news&cat=4&detail=19
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/
http://www.atlantispc.cz/%20fateorie.html
http://www.lirais.cz/tvorba-www-stranek/
http://cs.wikipedia.org/%20wiki/V%C3%BDkaz_zisku_a_ztr%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki/Rozvaha
http://www.asi.cz/Podpora/odborn%C3%A9%C4%8Dl%C3%A1nkyzesv%C4%9BtaIT/tabid/54/%20articleType/ArticleView/articleId/147/Default.aspx
http://www.asi.cz/Podpora/odborn%C3%A9%C4%8Dl%C3%A1nkyzesv%C4%9BtaIT/tabid/54/%20articleType/ArticleView/articleId/147/Default.aspx
http://business.center.cz/


116 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 

ČPK - čistý pracovní kapitál 

ČPM - čistý peněţní majetek 

ČPP - čisté peněţní prostředky 

DHM - dlouhodobý hmotný majetek 

DH – doporučené hodnoty 

DNHM - dlouhodobý nehmotný majetek 

DFM - dlouhodobý finanční majetek 

EAT - zisk po zdanění 

EBIT - zisk před úhradou úroků a daně z příjmů 

EBT - zisk před úhradou daně z příjmů 

EU - Evropská unie 

EVA - ekonomická přidaná hodnota 

KZ – krátkodobé závazky 

OSZ - okamţitě splatné závazky 

PFP - pohotové finanční prostředky 

ROA - rentabilita úhrnných vloţených prostředků 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

ROI - rentabilita vloţeného kapitálu 

ROCE - rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROS - rentabilita trţeb 

SLEPTE - analýza vnějšího prostředí firmy zaměřená na sociání, legislativní,  

                ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory 

SWOT- analýza umoţňující zhodnotit silné a slabé stránky, hrozby a příleţitosti 
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van Gansewinkel, a.s. popelnice s odvozem 
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iOV spol. s r.o. kurz obsluha stavebních strojů 

Miloš Navrátil školení řidičů 

Pártl Jiří, Ing. daňové a účetní konzultace 

JUDr. Aneţka Hodová právní sluţby 

Vladislav Staněk účetní práce 
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POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

Údaje o ţadateli 

Název firmy  

Jméno a příjmení *) 

IČ 

 

Kontaktní údaje 

Adresa *) 

Telefon *) 

Fax 

E-mail *) 

Poptávka/objednávky 

Předmět *) 

Popis *) 

 

 

Termín 

Místo *) 

 

*) prvky označené hvězdičkou jsou povinné 

 

ODESLAT 



 

Příloha č. 6 

Rozvaha 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA  CELKEM 6592 8456 7431 8987 9798 16722 

Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 

0 0 0 0 0 0 

Stálá aktiva 3650 3275 3434 2340 3299 2752 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 0 0 2 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 3650 3275 3434 2338 3299 2752 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 2362 4869 3814 6332 5323 13212 

Zásoby 12 14 82 18 65 2569 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 2490 3889 3260 3441 3656 10606 

Krátkodobý finanční majetek -140 966 472 2873 1602 37 

Ostatní aktiva - přechodné 

účty aktiv 

580 312 183 315 1176 758 

PASIVA  CELKEM 6592 8456 7431 8987 9798 16722 

Vlastní kapitál 1941 1713 1473 1399 2132 3483 

Základní kapitál 120 120 120 120 120 120 

Ostatní kapitálové fondy       

Fondy ze zisku 1996 2076 2076 2076 2076 2076 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

131 -175 -483 -723 -797 -64 

Výsledek hospodaření 

běţného ú.o. (+/-) 

-306 -308 -240 -74 733 1351 

Cizí zdroje 4606 6672 5863 7482 7559 10933 

Rezervy 1960 1143 0 600 2007 3414 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 2646 5529 5863 6882 5552 5578 

Stát - daňové závazky a 

dotace 

20      

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 1941 

Ostatní pasiva a přechodné 

účty pasiv 

45 71 95 106 106 2306 

 

 

 



 

Výkaz zisků a ztrát 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Trţby za prodej zboţí 600       9 29 

Náklady na prodané zboţí 93       13 836 

Obchodní marţe 507 0 0 0 -4 -807 

Výkony 16760 23622 19039 30375 25733 31089 

Trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb 

16760 23622 18437 30248 25680 28589 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  

    602 127 53 2500 

Výkonná spotřeba 11913 19053 14893 24452 16822 21403 

Přidaná hodnota 5354 4569 4146 5923 8907 8879 

Osobní náklady 4506 4425 4524 4663 5081 5052 

Mzdové náklady 3079 2882 3005 3077 3392 3902 

Náklady na sociální 

zabezpečení a ZP 

1427 1543 1519 1586 1689 1150 

Daně a poplatky 346 283 216 222 336 357 

Odpisy DHM a DNM 1116 946 554 832 862 985 

Trţby z prodeje dl. 

majetku a materiálu 

176 588 531 1835 273 882 

ZC prod. dl. majetku a 

materiálu 

4 0 199 954 0 0 

Změna stavu rezerv a opr. 

poloţek  

3   -6 538 -60 1396 

Ostatní provozní výnosy 682 929 1149   110 30 

Ostatní provozní náklady 356 224 182 193 1637 193 

Provozní VH -119 208 157 356 1434 1808 

Výnosové úroky 1           

Nákladové úroky 8 35 31 14 6 62 

Ostatní finanční výnosy 610 23 47 37 97 75 

Ostatní finanční náklady 655 482 391 434 453 470 

Finanční VH -52 -494 -375 -411 -362 -457 

Daň z příjmu za běţnou 

činnost 

18 22 21 20 339 0 

VH za běţnou činnost -189 -308 -239 -75 733 1351 

Mimořádné výnosy     71 1     

Mimořádné náklady 117   72       

Mimořádný VH -117 0 -1 1 0 0 

VH za účetní období (+/-) -306 -308 -240 -74 733 1351 

VH před zdaněním -288 -286 -219 -54 1072 1351 



 

Výkaz Cash Flow 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 P. Stav peněţ. prostř. na začátku 

ÚO 

2082 -140 966 472 2873 1601 

              

 1. HV za účetní období -306 -308 -240 -74 733 1351 

 2. Účetní odpisy HDM,NHM 1116 946 554 832 862 985 

 3. Změna stavu rezerv -600 -817 -1143 600 1407 1407 

 4. Změna stavu čas.rozlišení  

a dohad. účtů 

175 294 153 -121 -861 2618 

 5. Změna stavu zásob 194 -2 -68 64 -47 -2504 

 6. Změna stavu krátk.pohledávek 956 -1399 629 -181 -215 -6950 

 7. Změna stavu dlouh. pohledávek 0 0 -0.13 0.13 0 0 

 8. Změna stavu krátk. závazků -4973 2883 334 1019 -1330 26 

9. Změna stavu krátk. fin. majetku 0 0 0 0 0 0 

 A. Čistý peněţní tok z běţné a mim. 

činnosti 

-3438 1597 218.9 2139 549 -3067 

              

10. Změna stavu hmot. a nehmot. 

invest. majetku 

-685 -571 -713 262 -1821 -438 

11. Změna stavu finančních investic 0 0 0 0 0 0 

 B. Čistý peněţní tok z investiční 

činnosti 

-685 -571 -713 262 -1821 -438 

              

12. Změna stavu dlouhod.závazků  0 0 0 0 0 0 

13. Změna stavu krátk. úvěrů a fin. 

výpomoci 

0 0 0 0 0 1941 

14. Změna stavu středně a dlouhod. 

Úvěrů 

0 0 0 0 0 0 

15. Změna stavu VK z vybraných 

operací 

1901 80 0 0 0 -1 

 C. Čistý peněţní tok z finanční 

činnosti 

1901 80 0 0 0 1940 

 D. Čistý peněţní tok (A+B+C) -2222 1106 -494 2401 -1272 -1565 

              

 E. Hotovost na konci roku (P+D) -140 966 472 2873 1601 37 

 


