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Abstrakt 

Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje podniku se zabývá 

analýzou současné situace společnosti OTIS Esclalators s.r.o.. První část je věnována 

představení společnosti a obsahuje i teoretická východiska. Další část je zaměřena na 

zjištění stávajícího stavu podniku s cílem odhalit skutečnou situaci a na jejím základě 

předloţit návrh ke zlepšení rozvoje podniku. 

 

 

 

Abstract 

This Master’s thesis Entrepreneurial Intention of Business Development deals 

with analysis of the present situation of the company OTIS Escalators s.r.o.. The first 

part the company is presented. This includes also theoretical data. The aim of the other 

part is to reveal the real state of the company and on the basis of the findings a proposal 

how to improve the business development is submitted. 
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ÚVOD 

Podnikání je velmi komplexní aktivita a k jejímu vykonávání je potřeba mít 

mnoho znalostí z nejrůznějších oblastí. Velice často je pak nejtěţší počáteční fáze, tedy 

začátek. Nároky dnešní doby jsou obrovské. Také proto by kaţdý podnikatel nebo 

potencionální podnikatel měl mít jasnou představu, co vlastně chce dělat, jak to bude 

dělat, s kým to bude dělat, jak bude probíhat financování atd. Tyto údaje je potřeba 

vhodným způsobem zformulovat. Daná formulace se pak nazývá podnikatelský záměr 

neboli plán. Z výše uvedeného vyplývá, ţe podnikatelský plán je velice důleţitý prvek 

pro budoucí chod firmy. Správně a realisticky vypracovaný podnikatelský záměr 

pomáhá svým majitelům v jejich činnosti. Dokument podnikatelského plánu nepomáhá 

pouze v prvotní fázi při zakládání firmy, ale také podporuje jiţ existující podniky 

k jejich rozvoji, pomáhá ke hledání a realizaci nových příleţitostí. Nakonec firmy díky 

správně vypracovaným plánům dosahují vyšších zisků, coţ je jeden ze zásadních cílů 

společností, ne-li pak ten nejdůleţitější. 

Jako předmět této diplomové práce jsem zvolil podnik OTIS Escalators s.r.o. 

Jedná se o výrobní podnik, který vyrábí výtahové systémy. Tato firma spadá do skupiny 

OTIS s celosvětovou působností. Nakonec je pak OTIS členem další nadnárodní 

korporace UTC (United Technologies Corporation). Analyzovaný podnik patří 

k významným podnikům situovaným v jihomoravském regionu Břeclavsko. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Základní údaje o společnosti 

,Obchodní jméno:   OTIS Escalators s.r.o. 

Sídlo:     690 59 Břeclav 

     Jana Opletala 1279 

Zapsána:    u KS v Brně 

oddíl C 

vloţka 36641 

Identifikační číslo:   25592335 

Den zápisu:    28. února 2000 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání:  výroba eskalátorů 

Základní kapitál:   488 200 000 Kč 

Internetová adresa:   www.otis.cz  

Statutární orgán:   jednatel, pan Radek Kadlec 

Společník:          OTIS International Holdings GmbH 

     Spolková republika Německo‘
1
 

 

 

Obr. č. 1: Logo společnosti OTIS Escalators s.r.o. (16) 

 

Poslání společnosti 

„Poskytovat vysokou kvalitu výrobků a služeb za konkurenceschopných nákladů a 

dodacích lhůt na trhu s ekalátory a pojízdnými chodníky.“
2
 

                                                 
1
 Výroční zpráva společnosti OTIS Escalators s.r.o. za rok 2009. Břeclav: OTIS Escalators. 2010. 

2
 OTIS ESCLATORS. Popis podniku OTIS Escalators s.r.o.. [cd-rom]. 2011. [cit. 2011-03-11]. 

http://www.otis.cz/
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Vize společnosti 

„Být celosvětově jedničkou v poskytování služeb zákazníkům všemi společnostmi, nejen 

mezi společnostmi výtahového průmyslu.“
 3

 

 

1.2 Představení společností 

 Nejprve je nutné říci, ţe podnik OTIS Escalators s.r.o. není pouze samostatným 

podnikem, ale je součástí celosvětového koncernu United Technologies Corporation. 

 

Obr. č. 2: Logo světového koncernu UTC (16) 

 

1.2.1 Charakteristika koncernu UTC / OTIS 

 Název korporace UTC, zkratka anglického názvu United Technologies 

Corporation, pochází z roku 1975, kdy byla přejmenována z tehdejší United Aircraft 

Corporation (UAC), aby jasněji odráţela nový nastolený trend ve svých výrobcích a 

výrobních aktivitách. 

 Do nadnárodní korporace United Technologies Corporation spadají světoznámé 

společnosti: 

 Carrier 

 Hamilton Sundstrand 

 Sikorsky 

 OTIS 

 Pratt&Whitney 

 UTC Fire&Security Systems 

 UTC Power 

 

Produkty koncernu UTC je moţné nalézt v mnoha oblastech trhu jako vybavení  

                                                 
3
  OTIS ESCLATORS. Popis podniku OTIS Escalators s.r.o.. [cd-rom]. 2011. [cit. 2011-03-11]. 
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budov, leteckém a kosmetickém průmyslu, přepravě lidí, bezpečnostních a 

protipoţárních systémech, výzkumu a vývoji moderních technologií a ostatních odvětví 

průmyslu. 

 Nejstarší divizí UTC je právě OTIS, jenţ je celosvětově největším výrobcem 

výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a dalších vertikálních dopravních systémů. 

(16) 

 

Obecné informace o divizi OTIS 

V současnosti divize OTIS průměrně zaměstnává 64 000 lidí po celém světě, 

z toho 55 000 mimo Spojené státy americké.  

V rozmístění celého světa je firmou OTIS instalováno více neţ 2.2 miliónů 

výtahů a 130 000 ks eskalátorů. Dále je více neţ 1,6 miliónů výtahů a eskalátorů 

servisováno právě OTISEM.   

Produkty jsou nabízeny ve více neţ 200 zemích a teritoriích. Hlavní výrobní 

závody jsou situovány v Americe, Evropě a Asii. Ředitelství (ústředí) sídlí ve 

Farmingtonu, Connecticut v USA. OTIS je rozdělen do světových regionálních oblastí, 

v jejichţ čele stojí prezidenti, kteří řídí jednotlivá obchodní zastoupení reprezentující 

OTIS v jednotlivých regionech. Z níţe uvedeného obrázku je pak patrné, ţe OTIS 

Escalators s.r.o. spadá do regionální oblasti UCEA, coţ v překladu znamená Spojené 

království a střední Evropa. (16) 

 

Obr. č. 3: Rozmístění světových oblastních ředitelství OTIS (16) 
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Click on legend symbols to view country names.

UCEA: United Kingdom, 

Austria, Croatia, Czech 

Republic, Germany, 

Hungary, Ireland, Poland, 

Romania, Slovakia, 

Slovenia

UCEA: United Kingdom, 

Austria, Croatia, Czech 

Republic, Germany, 

Hungary, Ireland, Poland, 

Romania, Slovakia, 

Slovenia
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Obchodní informace korporace 

 Pro dokreslení a komplexní pochopení velikosti celé světové korporace je na níţe 

uvedeném grafu moţno vidět trţby společností UTC v roce 2009 a také jakým způsobem 

se podílejí na celkových trţbách.  

 
Graf č. 1: Tržby společností UTC v roce 2009 [mld. USD] (18) 

 

1.3 OTIS Escalators s.r.o. 

 Společnost OTIS Escalators s.r.o. byla zaloţena v roce 2000 jako dceřinná 

společnost firmy OTIS International Holdings GmbH a je strategickou obchodní 

jednotkou koncernu UTC. Zároveň je nejmodernějším závodem společnosti OTIS. (16) 

 

1.3.1 Předmět podnikání 

 Společnost se zabývá hlavně výrobou eskalátorů a dalších pohyblivých 

přepravních systémů. Nicméně oficiálně předmět podnikání podniku je definován 

následovně: 

 Výroba 

 Obchod 

 Sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona (16) 
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1.3.2 Historické milníky podniku 

 

 Zaloţení (2000) 

 Firma OTIS Escalators s.r.o. byla zaloţena dne 28. února 2000, kdy byla zapsána 

do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. 

 

 Počátky (2000 – 2004) 

 V prvotních letech své existence byl tento podnik veden v korporátních análech 

jako součást dodavatelského řetězce pro ostatní výrobní korporace v Německu. Dalo by 

se tedy říci, ţe byl výrobcem vstupních komponent, které se dále vyráběly a 

kompletovaly v Německu. 

 

 Rozkvět (od 2004) 

V roce 2004 došlo k omezení výroby v Německu a poté dokonce následovalo 

úplné zastavení produkční činnosti v tomto západním státě. Právě po uzavření výrobních 

hal a linek v německém městě Stadthagenu se OTIS Escalators stává plnohodnotným 

producentem a členem uskupení.  

Právě díky těmto událostem nastal rozkvět břeclavské firmy, jelikoţ se zde 

začaly vyrábět celé jednotky – pohyblivé schody a chodníky s kompletním výrobkovým 

portfoliem, k čemuţ také vzniklo technické a technologické zázemí. 

 

 Současnost 

OTIS Escalators je v současné době jediným výrobním podnikem, který nesídlí 

v Číně. Od toho se podnik odráţí i ve svém poslání -  chce být hlavním konkurentem pro 

ostatní evropské výrobce zařízení pro hromadnou přepravu lidí. (16) 
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1.3.3 Organizační struktura 

 Jak jiţ bylo řečeno výše, firma OTIS Escalators spadá do regionální oblasti 

UCEA
4
, v jejímţ čele je prezident, který deleguje své pravomoci ředitelům jednotlivých 

podniků zastoupených v dané oblasti.  

 

Obr. č. 4: Organizační struktura OTIS Escalators s.r.o. 
5
 

 

                                                 
4
 United Kingdom and Central Europe (Spojené království a střední Evropa) 

5
 EH&S je akronym pro Environment, Health and Safety.  

  Zkratka SCM pochází z anglického Supply Chain Management. 

  NPT, NCT, NPE = označení produktových řad eskalátorů a pohyblivých chodníků.  
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 Prezidentem oblastního ředitelství (UCEA) je pan Lindsay Harvey. V čele 

břeclavského zastoupení pan Radek Kadlec, který je jednatelem podniku a vykonává 

funkci ředitele. Dozorčí rada nebyla zřízena. 

 Co se dále organizačních prvků společnosti týče, firma OTIS Escalators je 

situována na čtyři strategické podnikatelské jednotky: 

 Návrh, vývoj, výroba a montáţ eskalátorů a pojízdných chodníků. 

 Modernizace eskalátorů a pojízdných chodníků. 

 Prodej náhradních dílů. 

 Dodávka eskalátorů na klíč (tzv. Turn Key Escalator). (16) 

 

1.3.4 Strategické atributy podniku 

Strategie 

 Corporate strategie (strategie celého koncernu) firmy OTIS není ve společnosti 

OTIS Escalators s.r.o. explicitně známa, alespoň tedy ve vazbě na OTIS Escalators. Je 

moţné nalézt poslání, vize a firemní hodnoty koncernu OTIS. 

 Podobná situace se týká také business (obchodní) strategie, která není pro 

břeclavskou pobočku blíţe specifikována a rozpracována. Jednoduše je moţno říci, ţe 

existuje pouze plán zisku na aktuální rok a tomu odpovídající plán v počtu vyrobených 

jednotek v daném roce. Plán na nadcházející rok se tvoří a aktualizuje od konce srpna do 

konce kalendářního období. (16) 

 

Strategické cíle pro rok 2010 

 Strategické cíle firmy jsou definovány ředitelem společnosti na počátku 

kalendářního období a jsou dále detailněji specifikovány pro jednotlivá oddělení 

v souladu s cílem hlavním.  Cíle pro rok 2010 dle (16): 

 Dosaţení zisku 4 milióny USD (cca 70 mil. CZK): 

 Tzn. Prodej na úrovni minimálně 800 jednotek (eskalátor nebo pojízdný 

chodník). 

 Sníţení nákladů na produkt (NCE link, NCT, NPE).
6
 

 Implementace principů LEAN ve všech odděleních. 

 Splnění cílů EH&S (Environment, Health and Safety). 

                                                 
6
 Dané termíny jsou osvětleny v kap. 1.3.5 Hlavní produkty podniku. 
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 Udrţení / úspěšná recertifikace stříbrné úrovně operačního systému ACE.
7
 

 Posílení finanční kontroly a toků. 

 Změna chápání osobní / pracovní zodpovědnosti, tj. změna kultury firmy. 

 

1.3.5 Hlavní produkty podniku a hlavní aspekty výrobního procesu 

 Jak napovídá samotný název společnosti, hlavními produkty jsou eskalátory a 

pohyblivé chodníky, které jsou vyhotovovány ve dvou základních provedeních: 

 „teţké“ provedení  

 NPE (schody) 

 NPT (chodníky) 

Produkty typu NPE a NPT jsou určeny pro velmi namáhanou a 

frekventovanou přepravu osob. Své uţití nacházejí zejména na místech jako 

metro, letiště, podzemní garáţe, dopravní systémy vlakových a autobusových 

nádraţí. Provedení můţe být jak exteriérové, tak interiérové. 

Provedení NPE a NPT jsou standardně daná v parametrech jako je šířka 

sklonu a základní konstrukce. Ostatní vybavení je nastaveno tak, aby splňovalo 

všechna kritéria klienta (bezpečnostní, vzhledové a odpovídalo podmínkám 

pouţívání). 

 Komerční (lehké) provedení 

 NCE (schody) 

 NCT (chodníky)
8
 

Komerční skupina produktů firmy je určena pro méně náročné aplikace a 

instalují se hlavně v hotelích, nákupních střediscích, úřadech, veřejných 

budovách a centrech výstavišť. 

Tyto výrobky nabízejí klientům širokou škálu variant, to zejména ve 

vzhledu produktu, dle poţadavků a koncepcí architekta tak, aby zapadl do 

celkového vjemu místa určení. (16) 

 

                                                 
7
 ACE = akronym pro Achieving Competitive Excellence (jedná se o interní označení operačního systému   

   v koncernu UTC, potaţmo v OTIS. 

8
 NPE (NPT) New Public Elevator (Travelator), NCE (NCT) New Commercial Elevator (Travelator) 
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V podniku je realizována zakázková výroba, tedy výroba přesně dle poţadavků a 

parametrů klienta. Z toho mimo jiné vychází fakt, ţe kaţdý produkt jiţ má svého 

budoucího majitele, zná své místo určení a je také znám přesné datum vyhotovení a 

instalace. 

Firma vyuţívá pro zásobování metodu JIT (just in time), čímţ se daří 

minimalizovat náklady na skladování. S realizací této metody jsou ale kladeny velké 

nároky na oddělení spadající do páteřního procesu výroby, který má následující průběh: 

 

 Zákaznický servis 

 Kontrakt inţenýring 

 Nákup materiálu 

 Předvýroba 

 Konečná montáţ (16) 

 

1.3.6 Údaje o objemu prodeje 

 Společnost OTIS Escalators prodala v letech 2007 aţ 2009 celkem 2 464 

jednotek, čemuţ se v podniku rozumí eskalátor nebo pohyblivý chodník. Uvedené země 

deklarují pole působnosti dané firmy, tedy vymezený region UCEA.  

 Do ostatních zemí patří země, kam se exportovaly produkty v minulých obdobích 

(např. Čína) a státy, jejichţ odběry jsou minimální v porovnání s uvedenými hlavními 

odběratelskými zeměmi. Do této skupiny patří např. Belgie, Dánsko, Chorvatsko, 

Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina 

apod. (17) 
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Tab. č. 1: Objemy prodejů dle zemí v kusech produktů v ks (17) 

 

ZEMĚ 2007 ZEMĚ 2008 ZEMĚ 2009 

Francie 93 Rusko 155 Francie 117 

Německo 93 Německo 124 Rusko 104 

Rusko 69 Polsko 120 Německo 101 

Velká Británie 52 Francie 78 Velká Británie 87 

Švédko 49 Česká republika 72 Rakousko 43 

USA 37 Rakousko 58 Polsko 40 

Itálie 35 USA 55 Maďarsko 38 

Polsko 35 Nizozemí 43 Bulharsko 36 

Nizozemí 29 Velká Británie 41 Slovensko 27 

Řecko 25 Finsko 26 USA 26 

Ostatní 187 
Itálie 26 Nizozemí 26 

Ostatní 185 Ostatní 132 

CELKEM 704 CELKEM 983 CELKEM 777 

 

 

 

1.4 Vymezení problému a cíle práce 

Společnost OTIS Escalators s.r.o. se sídlem v Břeclavi je poměrně mladým 

výrobním závodem, který se zabývá výrobou a obchodí činností na trhu vertikálních 

přepravních systémů. V posledních letech došlo k útlumu tohoto odvětví a tím i sníţení 

odbytů nových výrobků, coţ se negativně projevuje v souhrnném objemu trţeb. Je 

nezbytné, aby se touto situací firma zabývala a hledala řešení, jak dosáhnout zlepšení 

těchto poměrů. 

Právě o řešení nastalé situace se pokusím v této závěrečné práci. Abych mohl 

stav nějakým způsobem změnit, na úvod přistoupím k detailní analýze firmy. To 

pomůţe objasnit místa, ve kterých závod potřebuje hlavně pomoci. 

Doufám, ţe se zjištěný problém podaří pomocí navrhovaného podnikatelského 

plánu vyřešit nepříznivý vývoj v trţbách podniku.  

Kompletně zpracovaná diplomová práce pak bude předloţena managementu 

podniku, aby se stala vodítkem neboli odrazovým můstkem pro budoucí rozvoj firmy. 
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Cíle práce 

Stěţejním cílem mé diplomové práce je navrhnout smysluplný a přínosný plán 

budoucího rozvoje firmy OTIS Escalators s.r.o. Pro úspěšnou realizaci vytyčeného cíle 

je nejprve nezbytné provézt analýzu. Zvolil jsem strategickou analýzu v kombinaci 

s finanční analýzou. Tyto analýzy pomohou kompletně odhalit stávající rozpoloţení 

analyzované společnosti. Na základě zjištěných skutečností vypracuji návrhy, které 

pomohou a povedou k umoţnění dalšího rozvoje podniku. 

Dílčí cíle pak spočívají ve správném zpracování jednotlivých kapitol. Zejména 

pak praktické části, která je páteřní oblastí této diplomové práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

 

2.1 Obecné informace o podniku, podnikání a podnikateli 

 

2.1.1 Podnik 

 

 Obchodní zákon definuje podnik jako soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

jeţ patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají 

k tomuto účelu slouţit. (15) 

 Volně se dá také podnik nazvat subjektem, který podniká za účelem dosaţení 

zisku, aby uspokojil potřeby podnikatele. 

 

2.1.2 Podnikání  

 

 ‚Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.‘ 
9
  

 

2.1.3 Podnikatel 

 

 Obchodní zákoník chápe podnikatele jako osobu, která se vyznačuje 

následujícími vlastnostmi: 

 ‚zapsaná v obchodním rejstříku, 

 podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

 provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu‘
10

 

 

 

                                                 
9
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění č. 230/2008 Sb. 

10
 Tamtéţ, str. 8. 
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2.2 Podnikatelský záměr 

 

2.2.1 Podstata a definice podnikatelského záměru 

 Podnikatelský záměr neboli podnikatelský plán je pro podnik velmi důleţitým 

dokumentem. To platí jak v době před samotným spuštěním podnikatelské činnosti, ale 

také v jejím celém průběhu. (6) 

 Podle V. Korába (2007) je podnikatelský záměr základní dokument pomáhající 

definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby, jimiţ lze vytyčených cílů dosáhnout.  

 Podnikatelský plán je také moţno definovat jako: ‚Podnikatelský plán je písemný 

materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory, 

související se zaloţením i chodem podniku.‘
11

   

 Pro poskytovatele kapitálu (banky a investoři) je podnikatelský záměr prvním a 

velmi důleţitým zdrojem informací o firmě, který poskytovatelům přináší obraz celého 

podniku. Dá se říci, ţe je to „vizitka firmy“, která musí přesvědčit na první pohled. 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1. vydání.  

      Praha:Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 
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2.2.2 Poţadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán by měl podle pánů J. Fotra a I. Součka (2005) splňovat 

poţadavky na uvedené atributy: 

 

Tab. č. 2: Požadavky na podnikatelský záměr (4) 

 

poţadavek upřesnění 

stručnost a přehlednost délka by neměla přesahovat 50 stran 

jednoduchost vypouštět technologické a technické detaily 

srozumitelnost 
pro několik skupin čtenářů (bankéři a 

investoři) 

demonstrace výhod 
specifikovat, jaké výhody přinese produkt 

uţivatelům (nakupujícím) 

orientace na budoucnost 
zpracování prognóz a jejich vyuţití k 

charakteristice toho, čeho má být dosaţeno 

věrohodnost např. neutrální hodnocení konkurence 

optimismus 
přílišný optimismus sniţuje důvěryhodnost z 

pohledu poskytovatele kapitálu 

pesimismus 
podceňování můţe být pro investora 

nezajímavé a málo atraktivní 

slabá místa a rizika 

projektu 

vyjmenovat všechna slabá místa i rizika, 

protoţe pokud tato neuvedená fakta zjistí 

investor, oslabí to důvěryhodnost celého 

projektu 

konkurenční výhody 
upřesnit silné stránky firmy a kompetenci 

managementu 

likvidita podniku 

jakým způsobem podnik hodlá hradit úroky a 

jak se vypořádá se splátkami případného 

čerpaného úvěru 

návratnost kapitálu prokázání získání zpět vloţeného kapitálu 

zpracování 
musí být na vysoké kvalitativní úrovni, to platí 

i pro formální stránku 

 

 

2.2.3 Struktura podnikatelského plánu  

 Obsah podnikatelského záměru se můţe lišit dle kaţdého subjektu, ale definuje 

také rámec několika oblastí, které by měly být obsaţeny v kaţdém podnikatelském 

plánu: (8) 
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 Titulní strana 

Nese informace o obsahu podnikatelského plánu. Poskytuje údaje 

o názvu a sídle společnosti, jménech podnikatelů a kontaktech, popisu 

firmy a povaze podnikání nebo způsob financování a jeho struktura. 

 

 Exekutivní souhrn 

Tato část by se měla vypracovávat aţ na závěr celého plánu, tedy 

po jeho sestavení. Pokud je zpracován pro poskytovatele kapitálu, je jeho 

úkolem v maximální míře zaujmout potencionální investory. Je to 

v podstatě jakýsi výtaţek neboli stručné shrnutí nejdůleţitějších atributů 

podnikatelského záměru (hlavní myšlenka, očekávání, silné stránky, 

finanční plán). Exekutivní souhrn musí čtenáře oslovit a zaujmout, aby 

pokračoval v dalším zkoumání celého podnikatelského záměru. 

 

 Analýza trhu 

Stěţejní částí tohoto úseku by měla být analýza konkurenčního 

prostředí, kde jsou obsaţeni všichni významní konkurenti včetně jejich 

silných a slabých stránek a moţností, jak by negativně mohli ovlivnit 

trţní úspěch společnosti. Další dílčí částí je podrobná analýza odvětví 

z hlediska vývojových trendů a historických údajů. 

 

 Popis společnosti 

Zde je sepsán detailní profil firmy. Tento profil by měl obsahovat 

pouze ověřitelná data a fakta, jeţ se váţou k jejímu zaloţení, 

mimořádných úspěchů. Další tezí je definice podnikové strategie a 

způsobu dosaţení vytyčených cílů. 

 

 Výrobní plán 

Oddíl výroby popisuje celý výrobní proces. Jestliţe firma bude 

realizovat určitý úsek výroby formou subdodávek, měli by být ve zprávě 

zmíněni i subdodavatelé, přičemţ se uvádí také důvod jejich výběru. 
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Pokud uţ jsou uzavřeny jakékoliv kontrakty, je nutné, aby výrobní plán o 

nich poskytoval potřebné informace.  

V této sekci by měl být zachycen seznam výrobků, které 

společnost produkuje nebo je má v plánu uvést na trh. K těmto údajům se 

připojuje také hodnocení jejich konkurenceschopnosti. 

 

 Marketingový plán 

Marketingový plán se stará o to, jakým způsobem budou výrobky 

nebo sluţby distribuovány, oceňovány a propagovány. Tento plán bývá 

často investory povaţován za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu 

podniku. 

 

 Organizační plán 

Další z plánu celkového záměru podává informace o formě 

vlastnictví nové firmy. V případě obchodní společnosti je nutné 

podrobněji rozepsat data o managementu podniku. Bývají zde uvedeni 

klíčoví řídící zaměstnanci organizace a je zde definována nadřízenost a 

podřízenost vedoucích. Téměř vše můţe přehledně znázornit schéma 

organizační struktury. 

 

 Hodnocení rizik 

Komplexní popis nejdůleţitějších rizik, která mohou vzejít 

z chování konkurence, ze slabých stránek výrobní činnosti, marketingu, 

manaţerského týmu nebo také technologického vývoje. Všechna rizika je 

potřeba řádně posoudit a vytvořit plán na jejich eliminaci. 

 

 Finanční plán 

Je to velmi významná sekce podnikatelského záměru. Stanovuje 

potřebné objemy investic a ukazuje, jak je podnikatelský plán jako celek 

realistický z ekonomického pohledu. Finanční plán sleduje tři stěţejní 

oblasti: 
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 Predikce příslušných příjmů a výdajů s výhledem minimálně na tři 

roky. Obsaţeny jsou také očekávané trţby a náklady. 

 Vývoj cash flow v příštích třech letech. 

 Presumpce rozvahy, která dává informace o majetkové struktuře 

podniku k určitému datu. 

 

 Přílohy 

Přílohy obsahují doplňující a informativní materiály, které není  

vhodné začlenit do samostatného textu podnikatelského plánu. 

 

2.2.4 Proces plánování 

 Základní plánovací proces je sloţen ze tří elementárních kroků neboli stupňů: (8) 

 

 Porozumění, kde se nacházíme 

Porozumění konkurenční výhodě, zdali je výrobek či sluţba v přímém 

srovnání lepší nebo horší neţ produkty a sluţby našich konkurentů. Dále sem 

spadá pochopení našich odběratelů a klientů – proč nakupují právě naše výrobky 

a sluţby. Třetí částí pro pochopení, kde jsme, je SWOT analýza.
12

  

 

 Rozhodnutí, kam chceme jít 

Vytyčení cílů jak osobních, tak profesionálních. Pro tyto stanovené cíle je 

pak třeba vytvořit specifická měřítka, která budou umoţňovat sledování, zda byly 

cíle naplněny nebo ne. 

 

 Plánování cesty (jak se tam dostaneme) 

Koordinace jednotlivých operací, marketingových aplikací, lidských 

zdrojů a financí. Sestavení marketingového plánu, ve kterém je implementován 

marketingový mix. Vytvoření finančního rozpočtu, který ukazuje, jaké finanční 

zdroje jsou potřeba k naplnění plánu. 

 

                                                 
12

 Podrobněji je problematika SWOT analýzy specifikována v kapitole 2.3.4. 
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2.3 Strategická analýza společnosti 

 Pro realizaci jakéhokoliv úspěšného a relevantního podnikatelského záměru či 

plánu, je potřeba, aby se opíral o reálná fakta. Tato fakta by měla být zjištěna 

z vybraných analýz, které jsou zaměřeny na stěţejní jevy, jeţ ovlivňují strategické 

rozhodování. (6) 

 Strategickou analýzu je moţné rozčlenit dle toho, jakých aspektů si všímá: 

 analýza vnějšího prostředí firmy 

 analýza interního prostředí firmy 

 SWOT analýza 

 

Při aplikaci analýzy na firmu lze samozřejmě vyuţít i dalších kroků a metod. 

Výše zmíněné metody jsem uvedl proto, ţe se jimi hodlám zabývat v následujícím textu 

a více je přiblíţit a dále proto, ţe budou vyuţity pro hodnocení a vymezení problému 

sledované společnosti. 

 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí firmy 

 Analýza okolí je proces, pomocí něhoţ analytici okolí monitorují a vyhodnocují 

získané informace tak, aby z nich bylo moţné získat nové poznatky, příleţitosti a hrozby 

pro podnik. 

 

Obr. č. 5: Členění vnějšího okolí podniku (9) 

 

Okolí podniku

Obecné okolí

Sociální faktory

Legislativní faktory

Ekonomické faktory

Politické faktory

Technologické faktory

Ekologické faktory

Oborové okolí

Zákazníci

Dodavatelé

Konkurence



- 30 - 

 

Analýza SLEPT(E) 

 Název této analýzy je sestaven z počátečních písmen faktorů, se kterými pracuje. 

Poslední písmeno „E“ se začalo pouţívat aţ v posledních několika letech v souvislosti se 

zvýšením důrazu na ţivotní prostředí a jeho ochranu. Je moţné se také setkat s názvem 

PEST, kde jsou při zpracování vynechány legislativní faktory. 

 Tento druh analýzy se soustředí na identifikaci, rozpoznání a zkoumání hlavních 

faktorů, působících na společnost z mimopodnikového prostředí. Jednotlivé skupiny se 

dají definovat následujícím způsobem: (9) 

 

 Sociální faktory 

Do těchto faktorů spadají různé demografické ukazatele jako mnoţství 

populace, věková struktura obyvatelstva, geografické rozloţení. Další oblastí je 

charakteristika trhu práce, kde je zohledňována nezaměstnanost a výše 

průměrného platu. Za další je moţné zmínit sociálně – kulturní aspekty, kam 

patří náboţenství, zvyky, ţivotní úroveň a tradice. V neposlední řadě je nutné 

uvést také dostupnost pracovní síly a její vlastnosti (kvalifikace, vzdělanost a 

dostupnost zaměstnanců). 

 

 Legislativní faktory 

Uţ z názvu lze vyčíst, ţe tyto faktory si především všímají zákonů, 

právních norem, předpisů a nařízení. Zabývají se ale také prací soudů, 

autorskými právy, vymahatelností práva atd. 

 

 Ekonomické faktory 

Tato sekce se zaměřuje na daňové faktory a jejich vývoj, za další na 

dostupnost finančních zdrojů, kde zkoumá bankovní systém a jaké jsou náklady 

na čerpání úvěrů a půjček. Třetím z hlavních skupin je makroekonomická oblast 

a její atributy, z nichţ lze mimo jiné jmenovat hrubý domácí produkt, státní 

rozpočet, míru inflace apod. 
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 Politické faktory 

V této části je hodnocena politická stabilita státu, zahraniční politika, 

postoje vlády k podnikání a další politicko – ekonomické faktory. 

 

 Technologické faktory 

Souvisí s oblastí vědy, výzkumu a techniky. Sledují, jak vláda podporuje 

tyto oblasti, výše výdajů na výzkumné činnosti a také jak rychle se realizují nové 

technologie, v jakém intervalu jsou uváděny na trh, rychlost morálního zastarání 

a všeobecná technologická úroveň. 

 

 Ekologické faktory 

Ekologické a klimatické faktory velmi výrazně ovlivňují výrobní 

technologie podniků, rozmisťování výrobních zařízení a linek, mohou způsobit 

zákazy určitých výrobních postupů atd. Ekologické faktory ale neznamenají 

pouze omezování a zakazování, pro určité podniky mohou být také místem 

vzniku nových příleţitostí (hospodaření s odpady, uţívání čistíren odpadních vod 

a zaměření se na alternativní energetické zdroje. (6) 

 

Analýza oborového okolí podniku dle M. E. Portera (1993) 

 Jedním z moţných a velmi často uţívaných nástrojů pro hodnocení oborového 

okolí je Porterův model konkurenčního prostředí. Tento model zohledňuje pět 

základních faktorů, které především určují strategickou pozici společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Grafické znázornění Porterova modelu (9) 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Je moţno říci, ţe zákazník má vůči svému dodavateli silnou vyjednávací pozici 

především za splnění uvedených podmínek: 

 zákazník je velkým nebo dokonce významným (klíčovým) zákazníkem 

 zákazník můţe velmi snadno přejít ke konkurenci a změnit tak svého dodavatele, 

na coţ mu vzniknou jen malé náklady „přestupu“ 

 zákazník je citlivý na cenové změny 

 zákazník má k dispozici potřebné informace o trhu 

 zákazník je nucen minimalizovat svoje náklady 

 existují snadno dostupné substituty 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Tato síla můţe být vysoká zejména v následujících situacích: 

 dodavatel je na daném trhu velkým nebo významným 

 kupující (odběratel) podnik není pro dodavatele důleţitým klientem 

 zboţí je vysoce diferenciované 

 zákazník nemá k dispozici potřebné trţní informace 

 neexistence vhodných substitutů 

 zákazník není citlivý na cenové změny 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Tato hrozba můţe být sniţována či eliminována při plnění alespoň některých 

uvedených podmínek: 

 fixní náklady podmiňující vstup do odvětví jsou velmi vysoké 

 pakliţe má dané odvětví strukturu trţního monopolu 

 startující firma s malým výrobním objemem vyrábí příliš draze v porovnání s jiţ 

zavedenými většími konkurenty 

 existující podniky mají významné nákladové výhody zaloţeny na dlouhodobých 

zkušenostech a know-how 

 výrobky jsou vysoce diferenciované 

 je-li velmi těţké napojit se na existující distribuční kanály 

 jedná-li se o obor s vysokým stupněm regulace 
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Hrozba substitutů 

 Na sniţování této hrozby výrazně působí, neexistují-li k určitému výrobku blízké 

substituty: 

 firmy nabízející substituty vyrábí s vyššími náklady 

 podniky prodávající substituty příliš nezvyšují nabídku 

 náklady přístupu na spotřebu substitutu jsou vysoké 

 cena produktu, který by mohl být nahrazen substituty, je pro spotřebitele příznivá 

 

Konkurenční prostředí 

 Jinými slovy také rivalita firem působících na daném trhu můţe být vysoká díky 

vypsaným bodům: 

 jedná se o velmi málo rostoucí trh a firmy se snaţí o udrţení své stávající pozice 

 jedná se o nové odvětví s lukrativním budoucím vývojem 

 v odvětví působí velký počet konkurentů 

 vysoké fixní náklady nutí jednotlivé konkurenty maximálně vyuţívat svoje 

výrobní kapacity 

 rentabilita odvětví je velmi malá a konkurenti sledují strategii přeţití 

 produkty nabízené různými konkurenty jsou podobné, resp. jen velmi málo 

diferenciované 

 bariéry případného odchodu z odvětví jsou vysoké 

 

Výstupem Porterovy analýzy by měly být identifikovány nejen potencionální  

hrozby, ale na druhé straně také příleţitosti, jejichţ vyuţití by mohlo mít eliminující 

důsledky na působení zjištěných hrozeb společnosti. Jedním takovým případem můţe 

být eliminace rostoucí konkurence pomocí vyuţití kvalifikované pracovní síly pro 

zvýšení technické úrovně nebo třeba jakosti firemních produktů. (4) 
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2.3.2 Analýza interního prostředí firmy 

Rozbor vnitřního prostředí metodou 7S 

 Další dílčí analýzou strategické analýzy je podle literatury (6), která cílí na 

sledování a hodnocení vnitřních faktorů, tzv. „metoda 7S“. Podle této metody, která byla 

vyvinuta v poradenské společnosti Mc Kinsey, je úspěch podniku ovlivňován sedmi 

vnitřními, vzájemně závislými faktory, které musí být pro úspěch rovnoměrně rozvíjeny. 

 Jinými slovy se dá říct, ţe v tomto pojetí je nutno na kaţdou organizaci pohlíţet 

jako na mnoţinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve 

svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená podniková strategie naplněna. 

 Název metody je odvozen od prvních písmen anglických názvů sedmi 

zařazených faktorů: (10) 

 

 Strategy (strategie)  

Je charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým 

směřováním podniku k jednomu cíli nebo k mnoţině cílů a konkrétními 

moţnostmi firmy v daném prostředí, které umoţňují tyto cíle uskutečňovat. 

 

 Structure (struktura) 

Základním posláním organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, 

kompetencí a pravomocí mezi pracovníky organizace. Tyto struktury se postupně 

vyvinuly v několik základních typů (liniová, funkcionální, liniově štábní, 

divizionální a maticová organizační struktura). 

 

 Systems (systémy) 

Pod tímto pojmem rozumíme všechny informační procedury (formální a 

neformální), které v organizaci probíhají. 

 

 Style (styl řízení firmy) 

Definuje, jakým stylem je realizováno vedení a rozhodování v podnicích. 

Za klasickou typologii je povaţováno dělení na styl autoritativní, demokratický a 

laissez-faire. 
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 Staff (spolupracovníci) 

Lidé jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy a její 

produktivity. Do této skupiny patří lidé všech úrovní, tedy řídící i řadoví, jejich 

vztahy, funkce, motivace, chování vůči podniku apod. Na druhou stranu 

spolupracovníci jsou však také hlavním provozním rizikem. 

 

 Skills (schopnosti) 

Ve firmě by měl být vyvíjen tlak, který povede ke zvýšení ekonomické, 

právní a informatické gramotnosti personálu celé firmy. Obecně jedním z klíčů 

úspěchu manaţera je schopnost rychle se adaptovat. 

 

 Shared values (sdílené hodnoty) 

‚Sdílené hodnoty společnosti (kultura firmy) velmi těsně souvisí s oblastí 

spolupracovníků. Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot ve 

firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udrţovaných.‘ 
13

 

Pro lepší představivost a pochopení metody 7S je optimální pouţít 

následující grafické znázornění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Schematické znázornění metody 7S (10) 

 

                                                 
13

 RAIS, K. Risk management. 1.vyd. Brno: CERM, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0. 
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2.3.4 SWOT analýza 

 SWOT analýza je zastřešením celé strategické analýzy a je velmi často 

pouţívána jako nástroj pro stanovení podnikové strategie. V jednoduchém a přehledném 

schématu podává informace o silných (strength) a slabých (weakness) stránkách 

společnosti, ale také o moţných příleţitostech (opportunities) a hrozbách (threats).  

 Silné a slabé stránky jsou ovlivňovány interními faktory, nad kterými má firma 

určitou kontrolu a můţe je svými postoji a chováním ovlivňovat. Naopak hrozby a 

příleţitosti jsou externími vlivy, které firma nemůţe ovlivnit, pouze se na ně firma můţe 

připravovat, předcházet jim a reagovat na ně. (8) 

 Dle zdroje (22) základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin, jak bylo uvedeno výše. 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně, vůči 

příleţitostem a hrozbám na straně druhé, lze získat kvalitativní poznatky, které popisují 

a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

 Dle SWOT analýzy by mělo být omezení slabých stránek podniku, podporovat a 

rozvíjet silné stránky, vyuţívat příleţitosti a snaţit se předvídat, jistit se proti hrozbám a 

tím je eliminovat. 

 

S-W analýza  

 Tato dílčí analýza se zabývá rozborem interních činitelů. Její úkol spočívá ve 

stanovení silných a slabých oblastí firmy. Výsledky této analýzy zásadním způsobem 

ovlivňují další dění a rozhodovací procesy jako např. marketingové činnosti, rozmístění 

zdrojů a také kaţdodenní činnost firmy. (6) 

 

O-T analýza 

 Druhou polovinou SWOT analýzy je analýza OT, která je ovlivňována externími 

činiteli. Jak bylo výše zmíněno, jedná se o příleţitosti a hrozby spojené s podnikem. 

Analýza OT umoţňuje rozlišit atraktivní příleţitosti nabízející daný trh, jeţ mohou 

podniku přinést výhody nad konkurencí. Nutí ale také k pozastavení se nad nebezpečím, 

kterým podnik můţe čelit v budoucích obdobích. (6) 
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Zásady zpracování SWOT analýzy 

 Podle M. Keřkovského a O. Vykypěla (2004) by se tvorba SWOT analýzy měla 

drţet následujících zásad: 

 výstup by měl být relevantní (zpracování s ohledem na účel dané analýzy) 

 zaměření na podstatné jevy a fakta 

 v případě strategické analýzy by měla být identifikována fakta strategického 

významu 

 objektivita (zamezení subjektivním názorům) 

 ohodnocení jednotlivých činitelů podle jejich relevantního významu 

 

 

2.4 Finanční analýza 

2.4.1 Představení finanční analýzy 

 Vedení firemního účetnictví je často schopno poskytnout prvotní a hlavní 

ekonomická data, která ovšem sama o sobě neidentifikují stav podniku. Z toho je jasné, 

ţe aby bylo moţné optimálně zhodnotit stav společnosti a na základě zjištěného stavu 

vyvodit patřičné závěry, je nutné, aby byl daný subjekt podroben jakékoliv analýze 

účetních výsledků. (12) 

 Pojem finanční analýza (dříve nazývána téţ bilanční analýza) je moţné definovat 

velkým mnoţstvím způsobů. Jednou z nejrozšířenějších a nejvýstiţnějších je definice M. 

Konečného (2006), která o tomto druhu analýzy pojednává jako o systematickém 

rozboru získaných dat, jeţ jsou zahrnuta především v účetních výkazech (rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a také výkaz cash flow).  

Finanční analýza hodnotí podnikatelský subjekt ze všech tří časových rovin, tedy 

od minulosti, přes současnost aţ po prognózu budoucího hospodaření firmy. (1) 

 Finanční analýza je prováděna za účelem dokonale poznat zdraví společnosti, ale 

na druhou stranu také odhalit slabiny firmy, které by mohly v budoucích obdobích vést 

k problémům nebo moţným ztrátám a identifikovat silné stránky, na kterých by mohla 

firma stavět a eliminovat tak případné hrozby. (1) 

 Dle J. Sedláčka (2001) je moţné místo finanční analýzy v podniku znázornit dle 

obrázku: 
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Obr. č. 8: Schematické znázornění finanční analýzy (12) 

 

2.4.2 Metody finanční analýzy 

 Celé zpracování finanční analýzy se dá rozdělit do několika metod, kde první 

skupina je zaloţena na elementární matematice (základní aritmetické operace), a na 

ostatní metody, které vyuţívají sofistikovanější matematické postupy a myšlenky: (11) 

Tab. č. 3: Přehled metod finanční analýzy (11) 

 

Přehled metod finanční analýzy 

Elementární metody 

analýza absolutních ukazatelů 
analýza trendů (horizontální analýza) 

procentní rozbor (vertikální analýza) 

analýza rozdílových ukazatelů 

(fondů finančních prostředků) 

čistý pracovní kapitál 

čisté pohotové prostředky 

čistý peněţní majetek 

analýza tokových ukazatelů 

cash flow 

trţby 

zisk 

náklady 

analýza poměrových ukazatelů 

rentabilita 

aktivita 

zadluţenost a finanční struktura 

likvidita 

účetní výkazy 

finanční analýza 

finanční řízení 

PODNIK 

Finanční analytik shromáţdí všechny 

podklady a provede potřebnou finanční 

analýzu 

 

 

Podnik vede účetnictví a provede účetní 

audit na konci kaţdého účetního období 

 

Na základě zjištěných informací je 

započato řízení a nutné změny, které 

povedou k naplnění firemní strategie  

 

 

účetní výkazy 
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kapitálový trh 

provozní činnost 

cash flow 

analýza soustav ukazatelů 
pyramidové rozklady 

predikční modely 

Vyšší metody 

matematicko - statistické 

metody 

bodové odhady 

empirické distribuční funkce 

korelační koeficienty 

regresní modelování 

diskriminační analýza 

nestatistické metody 

matné (fuzzy) mnoţiny 

expertní systémy 

gnostická teorie neurčitých dat 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

 analýza trendů (horizontální analýza) 

J. Sedláček (2001) říká o horizontální analýze, ţe porovnává změny 

ukazatelů, neboli jednotlivých poloţek účetních výkazů, v časové řadě. Výchozí 

potřebná data jsou obsaţena přímo v účetních výkazech podniků a v přílohách 

výročních zpráv, kde jsou uvedeny klíčové finanční poloţky za několik po sobě 

jdoucích období.  

Při analýze je potřeba brát v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i 

procentní změny jednotlivých poloţek výkazů, po řádcích, horizontálně. Díky 

této analýze lze odhalit také nerovnoměrné změny ve vývoji analyzované 

společnosti. Pro relevantnost výsledků je doporučeno pracovat s dostatečně 

dlouhým časovým obdobím. 

 

 Procentní analýza komponent (vertikální analýza) 

Při vertikální analýze jsou posuzovány jednotlivé komponenty majetkové 

strany a kapitálové strany, resp. struktura aktivní a pasivní strany rozvahy. Tím je 

zjištěn podíl jednotlivých poloţek k celkové základně. Navíc ze struktury aktiv a 

pasiv je zřejmé, jaké je sloţení hospodářských prostředků potřebných pro 

výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. 



- 40 - 

 

Nevýhodou této techniky je to, ţe procentní rozbor předkládá pouze data, 

ale uţ není poukázáno na příčiny, které k dané situaci vedly. (12) 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Tyto ukazatele slouţí podle J. Sedláčka (2001) k analýze a řízení finanční 

situace podniku, často jsou označovány jako fondy finančních prostředků: 

 Čistý pracovní kapitál 

První ze skupiny rozdílových ukazatelů jednoznačně nejpouţívanějším a 

je vypočten jako rozdíl mezi oběţnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými 

dluhy. Ty jsou obvykle vymezeny od doby splatnosti tři měsíce aţ jeden rok.  

 Pro finančního manaţera představuje tento fond součást oběţných aktiv, 

financovanou dlouhodobým majetkem, čili je částí dlouhodobého kapitálu 

vázaného v oběţném majetku. Jedná se tedy o relativně volný kapitál, jeţ slouţí 

k zajištění bezproblémového chodu hospodářské činnosti firmy. 

 

 Čisté pohotové prostředky 

Pro sledování okamţité likvidity
14

 je dobré pouţít ukazatel čistých 

pohotových prostředků představující rozdíl mezi pohotovými peněţními 

prostředky a okamţitě splatnými závazky. Navíc odstraňuje nedostatky čistého 

pracovního kapitálu spočívající v tom, ţe oběţná aktiva mohou obsahovat i málo 

likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní.  

 

 Čistý peněţně – pohledávkový finanční fond (Čistý peněţní majetek) 

Představuje střední cestu mezi oběma výše zmíněnými rozdílovými 

ukazateli. Při jeho sestavení jsou nejprve z oběţných aktiv vyloučeny zásoby, po 

této úpravě ještě dochází k odečtu krátkodobých závazků. 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 Finanční poměrové ukazatele dle (1) charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma 

nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich prostého vydělení (podílu). Tato dílčí 

                                                 
14

 Téma likvidity je popsáno dále v textu v kapitole 2.4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů. 
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analýza patří mezi velmi oblíbené a taky nejvíce pouţívané metody, neboť umoţňuje 

rychlé a nenákladné získání poznatků o finančních vlastnostech společnosti. 

 

 Ukazatele rentability 

J. Valach (1997) mluví o těchto ukazatelích jako o poměru zisku 

dosaţeného podnikatelskými aktivitami a výší zdrojů, jichţ bylo vynaloţeno na 

dosaţení této výše zisku. Právě kvůli této skutečnosti jsou také nazývány jako 

ukazatele výnosnosti, přičemţ posuzují efektivnost podnikání. K nejzákladnějším 

ukazatelům se řadí: 

 rentabilita vloţeného kapitálu – vyjadřuje, s jakou účinností působí 

celkový kapitál, vloţený do společnosti, nezávisle na zdroji financování 

 rentabilita celkových vloţených aktiv – poměřuje zisk s celkovými 

aktivy vloţenými do organizace bez ohledu na to, jak jsou financovány (z 

vlastních, cizích, krátkodobých nebo dlouhodobých zdrojů) 

 rentabilita vlastního kapitálu – ukazuje zejména investorům, zda jejich 

investovaný kapitál přináší dostatečný výnos a jestli je vyuţíván 

s intenzitou odpovídající velikosti podstoupeného rizika 

 rentabilita trţeb – charakterizuje schopnost firmy dosahovat zisk při 

určitém objemu výkonů (trţeb) za dané období 

 

 Ukazatele aktivity 

Za pomoci této skupiny ukazatelů podle (1) můţe firma odhalit, zdali je 

velikost jednotlivých poloţek majetkové strany v rozvaze v poměru ke stávajícím 

nebo budoucím aktivitám firmy optimální. Pro zjištění komplexních závěrů je 

dobré pouţít alespoň tyto ukazatele (12): 

 Obrat celkových aktiv – udává, kolikrát se za stanovený časový interval 

aktiva „obrátí“ 

 Obrat stálých aktiv – výsledek tohoto ukazatele má význam při 

rozhodování, jestli by bylo vhodné pořídit další produkční investiční 

majetek 
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 Doba obratu zásob – udává průměrný počet dnů, po něţ jsou zásoby 

vázány v podniku do doby, neţ jsou spotřebovány, přičemţ se usiluje o 

minimalizaci této doby 

 Doba obratu pohledávek – vyjadřuje průměrný počet dnů, během nichţ 

je inkaso peněz za trţby zadrţeno v pohledávkách 

 Doba obratu závazků – udává, jak dlouho společnost odkládá platbu 

svých závazků vůči dodavatelům, výsledek je vhodné porovnat 

s předchozím ukazatelem 

 

 Ukazatele zadluţenosti a finanční struktury 

‚Podniková aktiva jsou financována finančními zdroji, a to buď vlastním 

jměním, nebo závazky. Analýza řízení dluhu srovnává nejprve rozvahové 

poloţky a na základě toho určí, v jakém rozsahu jsou firemní aktiva financována 

cizími zdroji.‘
15

  

Pro zjištění finanční struktury podniku se mimo jiné uţívá těchto 

ukazatelů (1): 

 Celková zadluţenost – jedná se o poměr cizího kapitálu a celkových 

aktiv; na jedné straně věřitelé preferují nízkou hodnotu ukazatele (kvůli 

niţšímu riziku) a na opačné straně vlastníci hledají větší finanční páku
16

, 

aby znásobili svoje výnosy 

 Ukazatel úrokového krytí – vyměřuje, kolikrát by se mohl provozní zisk 

sníţit před tím, neţ se firma dostane do problémů s úhradami úrokových 

povinností 

 Doba splácení dluhů – udává, za kolik let je společnost při současné 

výkonnosti schopna splatit své veškeré dluhy 

 

 Ukazatele likvidity 

Stručné objasnění těchto ukazatelů dle J. Sedláčka (2009) vypadá následovně: 

                                                 
15

  BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. Praha: Management   

    Press, 2006. 194 s. ISBN: 80-7261-145-3. 

16
  Výnosnost vlastního kapitálu se dá zvyšovat za splnění určitých podmínek pozitivně ovlivňovat vyšším  

    podílem cizího kapitálu. Tento příznivý jev se nazývá finanční pákou. 
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Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Ukazatelé likvidity poměřují 

to, s čím je moţno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Jejich předmětem je 

nejlikvidnější část oběţných aktiv. Nevýhodou je to, ţe hodnotí likviditu podle 

zůstatku oběţného (finančního) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na 

budoucích peněţních tocích.  

     Rozlišují se tři úrovně likvidity (11): 

 Běţná likvidita – ukazuje, kolikrát pokrývá oběţný majetek krátkodobé 

závazky; je citlivá na reálné oceňování zásob 

 Pohotová likvidita – eliminuje nedostatek předchozího ukazatele tím, ţe 

od oběţných aktiv jsou odečteny zásoby 

 Okamţitá likvidita – měří schopnost podniku uhradit právě splatné 

dluhy, v čitateli jsou proto pouze prostředky na běţných účtech a 

hotovost 

 

 Provozní ukazatele 

Dle J. Sedláčka (2009) jsou zaměřeny směrem dovnitř podniku a jsou 

vyuţívány v interním řízení. Managementu jsou nápomocné ke sledování a 

analyzování vývoje základní aktivity společnosti. 

Často je moţné se setkat s mnoha ukazateli, ale pro základní zjištění 

informací o oblasti provozu postačují tyto skupiny ukazatelů: 

 Produktivita – existuje několik druhů (mzdová, produktivita z přidané 

hodnoty apod.) a vyjadřuje, s jakou efektivností podnik pracuje 

 Náklady – o tuto veličinu se provozní ukazatele opírají, protoţe jejich 

řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů 

nákladů a tím také i dosaţení vyššího zisku (jedná se např. o ukazatele: 

nákladovost výnosů, struktura nákladů atd.) 

 

Analýza soustav ukazatelů 

 Z předešlých kapitol je jasné, ţe situaci podniku lze analyzovat vyuţitím mnoha 

ukazatelů. Dle J. Sedláčka (2009) je jejich ovšem jejich značnou nevýhodou, ţe 

jednotlivé ukazatele hodnotí pouze jeden úsek firmy a mají tak omezenou vypovídací 

schopnost. Tento neduh odstraňují soustavy ukazatelů, jelikoţ jsou schopny zohlednit 
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různé oblasti firmy. Díky výstupům těchto soustav lze nalézt odpověď na to, zdali je 

hodnocená firma v dobré finanční kondici, zda je schopna dostát svým závazkům apod. 

 

 Index IN 

 Existuje celá řada druhů takových soustav ukazatelů
17

, které se liší ve svém 

zaměření a konstrukci. V českém trţním prostředí je vhodné pro komplexní hodnocení 

pouţívat zejména indexy rodiny IN. Jedná se o souhrnné metodiky odvozené 

matematicko – statistickými postupy. Posledním členem rodiny indexů IN je index 

IN05, který eliminuje nedostatky předchůdců a navíc dokáţe spojit pohled věřitelů i 

vlastníků. (11) 

 

 Kralickův rychlý test 

Je dalším ze způsobů, jak jednoduše a rychle posoudit „kondici“ podniku. Při 

jeho realizaci je vyuţito čtyř ukazatelů, které velmi dobře odráţejí celý informační 

potenciál účetních výkazů. Výsledky výpočtu jednotlivých ukazatelů jsou pak 

ohodnoceny známkou. Celková známka je zjištěna aritmetickým průměrem. (11) 

 

Tab. č. 4: Schéma Kralickova rychlého testu (11) 

 

ukazatel 
x1 [%] x2 [roky] x3 [%] x4 [%] 

finanční stabilita výnosová situace 

ukazatel vypovídá o: 
kapitálové 

síle 
zadluţení 

finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

známka hodnocení: 

výborný (1) > 30 < 3 > 10 > 15 

velmi dobrý (2) 20-30 3-5 8-10 12-15 

průměrný (3) 10-20 5-12 5-8 8-12 

špatný (4) 0-10 12-30 0-5 0-8 

ohroţen insolvencí (5) < 0 >30 < 0 < 0 

 

 

 

 

                                                 
17

 Pro bliţší studium soustav ukazatelů je moţno vyuţít literatury od J. Sedláčka (2001). 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 V této analytické části mé diplomové práce provedu několik různých analýz 

podniku OTIS Escalators s.r.o., pomocí kterých zjistím současné rozpoloţení 

společnosti. Výsledky vypracovaných analýz pak poslouţí pro pochopení stávajícího 

stavu firmy a budou výchozím bodem pro navrhované řešení na zlepšení zjištěné situace. 

 

3.1 Strategická analýza 

 Strategická analýza v této diplomové práci poslouţí jako prostředek ke zjištění 

obecného okolí podniku, oborového okolí podniku, vnitřních faktorů, z čehoţ pak 

vyplynou silné a slabé stránky podniku a také příleţitosti a hrozby. 

 

3.1.1 SLEPTE analýza 

 SLEPTE analýza (rovněţ kap. 2.3.1.1) se zabývá hodnocením obecného okolí 

podniku. Pro celkové hodnocení a návrhy na zlepšení bude důleţitá pro posouzení vlivů, 

které na podnik OTIS Escalators s.r.o. působí z vnějšího prostředí. Navíc je důleţité znát 

okolní vlivy, jelikoţ se velmi těţko podnikem samotným ovlivňují. 

 

Sociální faktory 

 Nezaměstnanost a trh práce 

K únoru roku 2011 se aktuální míra registrované nezaměstnanosti v České 

republice pohybuje nad 9 %. To znamená celkový počet 566 896 lidí bez práce. Úřady 

práce k tomuto období evidují pouze 32 164 volných pracovních míst. (31) 

Po srovnání výsledků nezaměstnanosti ČR a regionu Břeclav je zřejmé, ţe 

nezaměstnanost v Břeclavi je vyšší (13,3 %) o 3,6 %. Počet uchazečů na Břeclavsku činí 

8 179 lidí. Na jedno volné místo zde připadá 61,7 uchazeče. (32) 
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Graf č. 2: Vývoj nezaměstnanosti v ČR od 2/2010 do 2/2011 (31) 

 

Při pohledu na historický vývoj lze vyčíst, ţe od června roku 2008 míra 

nezaměstnanosti v našem státě rostla aţ do data 2/2010, kdy se přes mírný pokles 

ustálila přibliţně na 8,5 %. Skokový nárůst byl zaznamenán na konci roku 2010 na 

současných 9,6 %. 

Průměrná mzda vypočtená ke konci roku 2010 čítala 23 951 Kč, coţ je meziroční 

nárůst o 463 Kč (+ 2%). Tato změna znamená nejniţší nárůst průměrné mzdy od 

počátku srovnatelné časové řady v roce 2000. K tomuto údaji je nutno dodat, ţe 

spotřebitelské ceny zaznamenaly růst o 1,5 % a výše reálné mzdy se zvýšila jen o 0,5 %. 

(33) 

 

 Demografické a geografické aspekty 

V České republice ke konci roku 2010 ţilo 10 532 770 obyvatel, coţ bylo 

v meziročním porovnání o 26 000 více. V Jihomoravském (dále jen JMK) kraji ţije 

přibliţně 1 154 654, v regionu Břeclav pak 115 703 osob. Celkový přírůstek obyvatel 

JMK má od roku 2007 klesající tendenci. (35) 
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Graf č. 3: Věkové složení obyvatelstva JMK k 31. 12. 2009 a predikce k 1. 1. 2040 (37) 

 

 Z geografického hlediska je region Břeclav velmi dobře situován. Nachází se 

v nejjiţnějším cípu Jiţní Moravy, odkud je výhodný blízký kontakt se zahraničním – 

Slovensko i Rakousko. Na to navazuje také dopravní infrastruktura, pro kterou je 

Břeclav strategickým bodem v dopravě i cestování. Vede zde ţeleznice s rychlým 

koridorem na všechny potřebné směry. Dostupná je také silniční doprava, hlavním 

tahem je dálnice D2, která spojuje Brno a Bratislavu. 
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 Kvalifikace a dostupnost pracovní síly (29) 

Populace v JMK stárne a bude tomu tak i v budoucnosti, bude tak přibývat počet 

obyvatel, kteří jsou v poproduktivním věku. Ke konci roku 2008 náleţelo do tzv. 

produktivního věku, jenţ bývá vymezen intervalem 15-60 let, 734 300 obyvatel. Podíl 

na celkovém počtu obyvatel dosahuje 64,2 %.  

Vzdělání v JMK je na vyšší úrovni neţ celostátní průměr, přičemţ zde pracuje 

podstatně více vysokoškoláků. Počet pracovníků se středoškolským vzděláním je 

nepatrně vyšší neţ v celém státě. Vzdělání pracovníků JMK: 

 Vysokoškolské – 18,6 % 

 Úplné střední – 38,4 % 

 Výuční list – 37,9 % 

 Základní – 5,1 % 

 

 Kultura a tradice 

Na „pravém“ jihu Moravy se klade obrovský důraz na tradice, které jsou pro tuto 

oblast velmi charakteristické a důleţité. Na jednom z předních míst je folklór, který se 

přenáší z generace na generaci. Je potřeba také zmínit, ţe tento region je rovněţ 

zasvěcený vínu. Pochází odtud mnoho odrůd vín, které jsou exportovány do zahraničí a 

sbírají mnohá ocenění. Nesmí se ale zapomenout ani na památky, kterých je zde 

nespočetné mnoţství. K nejznámějším patří Lednicko - valtický areál, který je členem 

Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, kam patří ještě biosférické rezervace 

Dolní Morava a Bílé Karpaty. 

 

Legislativní faktory 

 Zákony a předpisy 

Na podnikatelskou sféru v ČR značně působí mnoho zákonů a právních norem, 

které mnohdy způsobují problémy v rozvoji podnikání a omezují jej. Platné legislativní 

nařízení mohou mít i více smyslné chápání, coţ vede k soudním sporům, které se mohou 

táhnout dlouhou dobu, neţ dojde k vyřešení. Další nevýhodou je fakt, ţe zákony se pro 

jejich nedostatky velmi často novelizují a mění se tak podmínky podnikání. 

Hlavním zákonem, kterým je potřeba se při podnikatelské činnosti řídit je zákon: 

Obchodní zákoník – zákon č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník. 
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 Změny v zákonech a jejich novely 

 V současnosti se zákony opět mění. Vláda pracuje na důchodové reformě, která 

se sice přímo netýká podniků, ale kvůli této reformě se realizuje také novela zákona o 

dani z přidané hodnoty (DPH). Tato novela počítá s mnoha výraznými změnami. Právě 

popisovaná novela projeví své důsledky v mnoha oblastech jako podnikání, vliv na 

domácnosti (ten se můţe projevit v sociálních faktorech) a rovněţ 

v makroekonomických ukazatelích, např. u inflace analytici odhadují růst o dva 

procentní body. (34) 

 

Tab. č. 5: Vývoj sazeb DPH v České republice (28) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

sníţená sazba [%] 9 10 10 14 - 

základní sazba [%] 19 20 20 20 - 

jednotná sazba [%] - - - - 17,5 

 

Uvedená tabulka uvádí vývoj dolní i horní sazby DPH od roku 2009. Vláda 

v tomto roce (2011) schválila nové sazby DPH, v roce 2013 je počítáno pouze 

s jednotnou sazbou bez jakýchkoli výjimek.
18

 

Společnost OTIS Escalators s.r.o. při svém počínání dbá na to, aby jeho chování 

bylo v souladu se všemi platnými zákony a legislativními normami v ČR. 

 

Ekonomické faktory 

 Finanční zdroje a daně 

Dostupnost finančních zdrojů je relativně na dobré úrovni. Bankovní systém 

v ČR je dvoustupňový a existuje celá řada komerčních bank, se kterými občané, ale i 

podniky přicházejí do styku. Pokud firma potřebuje peněţní prostředky, můţe poţádat 

některou z komerčních bank např. o investiční úvěr, který můţe být podniku poskytnut 

po splnění mnoha kritérií: 

 Ţádost o poskytnutí úvěru s informacemi 

o Účel a struktura transakce (typ investice, účel pořízení investice,…) 

o Zajištění transakce (druh) 

                                                 
18

 Původně měla existovat jednotná sazba DPH 20%, a to jiţ od října roku 2011. 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/9454-koalice-ustoupila-v-planu-sjednoceni-dph-bude-postupne
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o Charakteristika ţadatele (předmět činnosti, úspěchy a neúspěchy 

minulosti…) 

o Poloţky obchodního styku (přehled závazků a pohledávek, největší 

odběratelé a dodavatelé,…) 

o Účetní výkazy 

o Podnikatelský záměr 

 Parametry investičního úvěru o objemu cca 20 mil. Kč
19

: 

o Doba splatnosti aţ deset let. 

o Individuální úroková sazba s různými moţnostmi fixace dle hodnocení 

klienta bankou – aktuálně cca 5 % p.a.. 

o Moţnost odkladu splátek aţ o 5 měsíců a moţnost mimořádných splátek 

k datu změny úrokové sazby bez sankcí. 

o Zajištění úvěru dle ekonomiky klienta (movitost, nemovitost, aval,…). 

o Poplatek za komplexní posouzení ţádosti – standardně 1,25 % objemu 

úvěru (min. 5000 Kč). 

 

Důleţitou oblastí pro podnikání je daňová politika dotčeného státu. Daňové 

subjekty působící v České republice podléhají několika různým daním: 

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob 

 Daň z přidané hodnoty 

 Daň silniční 

 Daň spotřební 

 Daň z nemovitostí 

 Daň z převodu nemovitostí 

 Daň dědická a darovací 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Modelový příklad parametrů investičního úvěru dle podmínek České spořitelny a.s. 
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 Makroekonomické ukazatele
20

 

o Hrubý domácí produkt 

Mezi hlavní skupiny makroekonomických ukazatelů, kterým je potřeba 

v ekonomických faktorech SLEPTE analýz věnovat pozornost, jsou mimo jiné hrubý 

domácí produkt, inflace, státní rozpočet a měnová politika. 

‚V úhrnu za rok 2010 byl hrubý domácí produkt v meziročním srovnání vyšší o 

2,2 %. Výrazně odlišný přitom byl vývoj obou základních sloţek jeho tvorby – hrubá 

přidaná hodnota vzrostla o 3,1 %, daně z produktů poklesly o 4,8 %. Růst ekonomiky 

zajistila zejména odvětví zpracovatelského průmyslu.‘
21

 

 

 

Graf č. 4: Vývoj hrubého domácího produktu v České republice a jeho prognóza (22) 

 

o Inflace a veřejné rozpočty 

Z níţe uvedeného grafického znázornění je patrné, ţe inflační cíl je v současnosti 

plněn a konvergenční kritérium (Maastrichtské kritérium) cenové stability se tak daří 

plnit. Současný vývoj inflace je moţné označit za mírný, a pokud nedojde k značným 

                                                 
20

 V grafech č. 4, 5 a 6 jsou zobrazeny vybrané makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v letech a také   

     budoucí prognóza. Vějířový konec křivky zachycuje nejistotu budoucího vývoje ukazatele. Nejtmavší  

     pásmo kolem křivky odpovídá vývoji, který nastane s pravděpodobností 30 %. Dále se pak  

     pravděpodobnosti rozšiřují na 50 %, 70 % a 90 %. 

21
 HDP 2011, vývoj hdp v ČR. [online]. 2011. [cit. 2011-04-16]. Dostupné z:  

    <http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/>. 
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úpravám nepřímých daní nebo jiným administrativním opatřením v sekci 

spotřebitelských cen, mělo by být do roku 2012 zajištěno plnění uvedeného kritéria. 

Na druhou stranu je potřeba říci, ţe v současné době se nedaří plnit kritérium 

udrţitelnosti veřejných financí. Fiskální strategie na rok 2011 směřuje ke sníţení deficitu 

na 4,6 HDP. (38) 

 

Graf č. 5: Vývoj a predikce inflace (22) 

 

o Měnový kurz 

Měnový kurz koruny k euru vykazuje poměrně dlouhé období apreciační trend. 

Vývoj byl od vstupu do EU převáţně klidný. Výjimka nastala pouze v letech 2008 a 

2009, kdy byl kurz poznamenán finanční a ekonomickou krizí. (38) 

 

Graf č. 6: Vývoje měnového kurzu CZK / EUR (22) 
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Politické faktory 

 Politická stabilita státu 

Situace politické scény v našem státě v minulých několika letech nebyla zrovna 

stabilní. Vláda Mirka Topolánka nedostala v březnu 2009 při hlasování důvěru, a tak ji 

musela aţ do voleb v roce 2010 zastoupit úřednická vláda sestavená Janem Fisherem. 

Tato situace nebyla pro české podnikání příznivá. Od voleb je situace jiţ relativně 

stabilní. Vládu vede společná koalice politických stran ODS, TOP 09 a VV v čele 

s premiérem Petrem Nečasem z ODS. Tato koalice má dostatečnou sílu při hlasování a 

můţe tak prosazovat své záměry a reformy. 

Do kompetence vlády spadá mimo jiné také ovlivňování hospodářské politiky a 

tím i jejích atributů (HDP, inflace, nezaměstnanost).
22

 

 

 Zahraniční politika 

Současné nastavení zahraniční politiky ČR se dá jednoduše vyjádřit slovem 

„nekoncepční“. ČR nemá z dlouhodobého hlediska jasně definované priority. Je pasivní 

a nečitelná pro naše spojence i v zahraničí obecně. Pro řešení stávající situace je nutné 

sestavit novou koncepci, na které by se společně dohodly parlamentní strany. 

Dodrţování nastavené koncepce by pak záleţelo na parlamentních stranách a vládě. (25) 

 

Technologické faktory 

 Jednou z oblastí, kterými se zabývají technologické faktory je věda a výzkum a 

jak tyto činnosti podporuje stát. ČR se v roce 1994 zavázala, ţe bude postupně 

navyšovat finanční injekce do oblasti vědy a výzkumu. To se dařilo plnit aţ na výjimky 

(2007 a 2008) během celosvětové krize. Ve vyjádření objemu investic státu na vědu a 

výzkum jako podíl HDP, činí toto číslo 1,53 % v roce 2009, převedeno do peněţního 

vyjádření - 55,3 miliardy Kč. V porovnání s vyspělými zeměmi Evropy je toto číslo 

poměrně nízké. Problémem také je, ţe podíl podnikatelské sféry klesá. Tento podíl ale 

nelze vládou snadnou ovlivnit. (23) 

 Do podpory vědy, výzkumu a inovací se zapojuje EU, která svými programy 

doplňuje podporu ČR.  

                                                 
22

 Blíţe byla problematika makroekonomie objasněna v kap. 3.1.1.3 Ekonomické faktory. 
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 V ČR existuje zpracovaná inovační strategie, která je pravidelně aktualizována. 

Současná platí pro období do roku 2015 a definuje mimo jiné několik zásadních oblastí: 

(24) 

 priority v oblasti inovačního podnikání 

 způsoby financování 

 nepřímé nástroje 

 mezinárodní spolupráci 

 personální a etické aspekty 

 inovační infrastrukturu ČR 

 právní aspekty (včetně ochrany duševního vlastnictví) 

 komunikaci s veřejným sektorem 

 spolupráci vysokých škol s Akademií věd ČR a podniky 

 

Ekologické faktory 

 V minulých letech se celosvětově rozšířila diskuze nad ekologickými tématy 

kvůli znečišťování naší planety. Vznikají proto stále nové a přísnější normy a kvóty 

ţivotního prostředí, které je potřeba plnit. V České republice se o danou legislativu stará 

ministerstvo ţivotního prostředí, které spolupracuje s EU, odkud přichází doporučení, 

instrukce a nařízení k této problematice. Toto téma se stalo skutečným fenoménem, 

který má vliv i na chování nejen tuzemských podniků. 

 Platná legislativa našeho státu sleduje mnoho oblastí environmentální oblasti 

jako vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody, 

ochrana půdního fondu a lesního hospodářství, geologii a hospodářství, územní 

plánování a stavební řád, posuzování vlivů na ţivotní prostředí, nakládání s chemickými 

látkami, prevenci závaţných havárií, energetiku, hluk, ochranu klimatu apod.  

 Prakticky všechny jmenované oblasti se přímo nebo nepřímo dotýkají i českých 

podniků, které se musí normami řídit. Vznikají tak pro firmy různá omezení, která 

vyţadují zásahy do podnikání dotčeného podniku. Na druhou stranu lze ale chápat tato 

nařízení jako velkou příleţitost pro další rozvoj společnosti. (27) 
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3.1.2 Analýza oborového okolí podniku dle M. E. Portera 

Analýzu oborového okolí sestavím pomocí Porterova pěti faktorového modelu 

konkurenčního prostředí. Tento model vychází z předpokladu, ţe strategická pozice 

společnosti je definována především pěti hlavními faktory: 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Klientská základna podniku čítá desítky aţ stovky odběratelů. Zákazníky 

společnosti je potřeba rozlišovat a je moţno je rozdělit do několika základních skupin: 

 Municipality 

Do této skupiny klientely patří státy, městské samosprávy a státní 

podniky, které potřebují produkty OTISU při výstavbách nebo modernizacích 

veřejných míst, jako např. na letiště, stanice metra, nádraţí apod. Nelze 

jmenovitě uvádět klienty, ale je moţno si je vybavit pod velkými evropskými 

městy (Londýn, Mnichov, Stuttgart, Praha…). 

 Developeři 

Developerské (stavební) společnosti dodávají stavební řešení svým 

klientům a v rámci těchto rozsáhlých projektů je často potřeba instalace výtahů a 

eskalátorů, s čímţ se obracejí právě na OTIS. Jako hlavní zástupce této skupiny 

je moţno uvést mimo jiné stavební společnosti Skanska a Hoftich. 

 Obchodní řetězce 

Eskalátory a výtahové systémy jsou důleţitou součástí obrovských 

obchodních domů a shopping center, které jsou mnohdy stavěny v několika 

podlaţích a je potřeba rychle a efektivně mezi patry přepravovat velké mnoţství 

návštěvníků. Stálými zákazníky jsou Tesco, Carrefour, Marks & Spencer a 

Primark. 

 Drobní podnikatelé 

Výrobní portfolio společnosti je dosti nákladné, z čehoţ vyplývá, ţe si 

takový výrobek nemůţe koupit kaţdý člověk. I přes to ale podnik dodává řešení i 

drobným podnikatelům, kteří stavějí nízkopodlaţní budovy pro jejich 

podnikatelské aktivity. 
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Vyjednávací síla zákazníků je obrovská. Velkou část z celkového objemu 

zakázek tvoří projekty pro municipality. Takové zakázky mívají formu veřejných soutěţí 

(tendrů). Takové tendry obsahují velmi podrobné podmínky a náročné poţadavky 

postihující všechny oblasti: cena, kvalita, dodací podmínky, způsob realizace a instalace, 

záruky apod. 

Obor podnikání OTISU je úzce navázán na stavebnictví. Tyto obory 

zaznamenaly v uplynulých letech jistý útlum, coţ hlavně souviselo s celosvětovou 

ekonomickou krizí. Právě tato skutečnost způsobila, ţe klienti firmy jsou citlivý na 

změny cen ještě více, neţ v předchozích letech.  

Důleţitým faktem pro OTIS je, ţe je celosvětově rozšířený a tedy uspokojuje 

poţadavky klientů prakticky po celém světě. Nemá tedy pouze jednoho nebo pár 

klíčových odběratelů, na kterých by byl existenčně závislý. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 OTIS Escalators odebírá mnoho různých komponent, surovin a polotovarů, se 

kterými dále pracuje. Z toho je jasné, ţe nakupované poloţky jsou značně 

diferencované. Celkově nakupuje přibliţně od 300 různých dodavatelů. Podnik své 

dodavatele třídí a rozlišuje dle sledovaných parametrů. Podnik úzce spolupracuje se 

skupinou přibliţně 40 dodavatelů, kteří dodávají okolo 80 % celkového nakupovaného 

objemu. 

 Zásadní jsou pro podnik ţelezo, plechy, plasty, guma, hliník a zejména poloţky, 

které jsou obchodované na burze, jedná se o ropu. Ceny se mění kvartálně, u dalších 

komponent pak nejpozději jednou ročně (pohonné jednotky, rozvaděče a 

elektroinstalace). 

 Pro výrobní podnik, kterým OTIS bezesporu je, jsou rovněţ důleţité ceny 

energií. Přitom ceny energií neustále rostou. S tím pak také roste nákladovost výrobků, 

čímţ dochází ke sniţování rentability. Bohuţel ale není moţné vývoj těchto cen nijak 

ovlivňovat. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Sledovaná firma se neobává vstupu nové konkurence do jejího oboru podnikání a 

říká, ţe vstup nových konkurentů se rovná prakticky nule. Vstupu nové konkurenci brání 

zejména ohromně velké investiční náklady potřebné pro realizaci výroby a s tím vším 
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spojených věcí. Zájemce by tedy musel disponovat hrubým odhadem kolem půl miliardy 

Kč. Dalším důvodem sloţitosti vstupu na trh je know how. Je potřeba mít dlouhodobé 

zkušenosti. Produkty jsou totiţ velmi propracované a sloţité a jsou na ně kladeny 

obrovské nároky, hlavně z hlediska bezpečnosti. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita na daném trhu je na vysoké úrovni, jak je tomu v dnešní době zvykem i 

z jiných oblastí a trhů. Na trhu vertikálních přepravních systému existuje jakási velká 

čtyřka firem. Jedná se o: 

 OTIS Escalators s.r.o. 

 Schindler a.s. 

 Kone a.s. 

 ThyssenKrupp AG  

 

Trţní podíl OTISU je 25 % a povaţuje se za leadera. Stejně tak se povaţuje za 

leadera i Thissen-Krupp AG. Ostatní konkurenční firmy pouze následují tuto silnou 

skupinu. Další výrobci nemají sílu konkurovat, např. OK výtahy s.r.o. Geograficky je 

břeclavskému závodu velmi blízko BV Brumovice Výtahy s.r.o., které sídlí 

v nedalekých Brumovicích v okresu Břeclav. OTIS pro své projekty vyuţívá tuto 

společnost, kde nakupuje jiţ hotové řešení, které implementuje do svých projektů. 

Obstarává si taková řešení, která by musel vlastní cestou pořizovat sloţitěji, tím tedy 

minimalizuje náklady a čas. Z celosvětového hlediska se počet hlavních výrobců 

přepravních systémů pohybuje do dvacítky.  

Produkty konkurentů jsou jen málo diferencované. Rozdíly spočívají  např. v 

designu a barevném provedení. Pouze společnost Kone se dokáţe výrazně odlišit 

v realizaci horizontálního travelátoru, který je v jejím provedení pouze 20 cm vysoký. 

Ostatní dodávají takové travelátory s výškou 70 cm. Provedení firmy Kone je ovšem 

značně draţší.  

Ke zvyšování rivality také přispívá vypisování veřejných soutěţí. Dotčené 

podniky se ucházejí o vítězství v tendrech, kde musí splňovat mnoho kritérií a snaţit se 

přitom předběhnout konkurenci. Dalším faktem, který napomáhá zvyšování konkurence 

je, ţe vypisovatelé tendrů nevybírají pokaţdé stejného dodavatele, čímţ se jistí proti 

politickým vlivům a případným ţalobám. 
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Daný trh není zřetelně rostoucí a ani se neočekává lukrativní vývoj. To vede 

k tomu, ţe zasaţené podniky bojují o své pozice a snaţí se „brát“ klientelu ostatním 

konkurentům. Rentabilita trhu se dá označit jako malá. Obvykle se pohybuje v řádu 

několika desítek tisíc korun. To v porovnání s pořizovací cenou není závratná částka. 

Rentabilita je pak závislá na platebních podmínkách uvedených v nákupní smlouvě. 

 

Hrozba substitutů 

Blízké a plnohodnotné substituty k produktům neexistují. Substitutem 

k eskalátoru je výtah a k výtahu zase eskalátor. A právě oba tyto výrobky vyrábí 

společnost OTIS, proto není třeba se obávat této hrozby. Pořizovací náklady na eskalátor 

či výtah jsou přitom velmi podobné. Spotřebitel tedy vybírá na základě jiných vlastností 

(kapacita, čas přepravy, dispozice budovy,…). Zákazník vybírá dle nabídek konkurence.  

Za velmi vzdálený substitut je moţné chápat klasické betonové schody. Tato 

alternativa je několikrát levnější, ale nemůţe se rovnat eskalátorům a výtahům svými 

vlastnostmi. Navíc vyuţití schodiště ve výškových budovách není účelné. Běţně slouţí 

pouze jako doplněk výtahových přepravních systémů (úniková ochrana). 

 

3.1.3 Analýza 7S 

Jako nástroj pro hodnocení vnitřního prostředí společnosti byla vybrána analýza 

7S, jejíţ název je odvozen od prvních písmen činitelů, které bere v potaz. (viz. kap. 

2.3.2.1) 

 

Strategie 

Strategie analyzované firmy vychází z vize a poslání firmy (viz. kap. 1.1). 

Podnik věří, ţe naplňováním stanovené vize a poslání si dokáţe udrţet své klienty a také 

získat nové zákazníky. To pak povede k podnikovému růstu, coţ je jeden ze stěţejních a 

dlouhodobých podnikových cílů. 

 Obchodní strategie vychází z kalendářních cílů, kterých firma usiluje dosáhnout. 

Strategické dokumenty jsou pak rozpracovány pro jednotlivé firemní sekce tak, aby bylo 

dosaţeno optimálního plnění.
23

 

 

                                                 
23

 Blíţe k problematice strategie podniku OTIS Escalators s.r.o. v kap. 1.3.4. 
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Struktura 

Rozdělení společnosti na jednotlivé útvary definuje organizační struktura dle 

jejího schématu (viz. kap. 1.3.3).  

Jelikoţ je podnikový areál sdílen s OTIS a.s., jsou některé útvary sdíleny, aby 

došlo k úsporám a minimalizaci nákladů na chod obou firem. Těmito odděleními jsou 

např. řízení jakosti, lidské zdroje, finance a controlling, IS/IT oddělení, dodavatelský 

řetězec a odbor environment, healthy & safety neboli zdraví a bezpečnosti. 

Toto rozvrţení organizační struktury se povaţuje za optimální, proto také nejsou 

plánovány ţádné významné zásahy a změny. K těm došlo v minulosti v době, kdy 

probíhalo sdílení oddělení. 

 

Systémy 

Moderní podnik musí v dnešní době pouţívat informační systémy, jinak tomu 

není ani v OTISU, kde se pouţívají základní nástroje v podobě balíku MS Office 

(Outlook, Word, Excel, Powerpoint apod.).  

Kromě těchto jednoduchých systémů nebo spíše programů je chod podniku 

zaloţen na systému BAAN, coţ je systém povahy ERP (Enterprise Resource Planning). 

Tato aplikace v sobě integruje sadu komponent, které jsou nakonfigurovány dle 

poţadavků a situace OTIS Esc. Zajišťuje a podporuje kaţdou oblast podniku (obchod, 

výroba, projekty, management, finance, servis,…). 

O optimální chod problematiky hospodaření s materiálem, řízení a podporu 

výrobních procesů se stará další aplikace, kterou je CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), jenţ je moţno zařadit do skupiny Material Resource Planning systémů. 

V podniku jsou detailně sledovány, řízeny a vyhodnocovány procesy. Tuto 

činnost obstarává integrovaný systém managementu (IMS). (Řízeny jsou zdroje, jakost, 

bezpečnost, komunikace, finance a controlling. Tyto hlavní sekce jsou pak procesy 

rozpracovány aţ na nejniţší a nejjednodušší úroveň procesů. Aplikace tohoto systému na 

podnikové procesy pomáhá neustálému zlepšování, na coţ je v podniku zaveden 

program ACE (Achieving Competitive Excellence), coţ je moţno volně chápat jako 

obdoba Kaizenu. 

Aby byla práce s podnikovými systémy co nejvíce zjednodušena uţivatelům 

(zaměstnancům), je ve firmě implementována administrativní nástavba systémů CIM a 
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IMS, která nese jméno E bench. Tento systém tedy slouţí pro dennodenní práci. 

Samozřejmostí je jeho provázanost se systémy, které „zastupuje“. Je tedy moţné přes 

něj komplexně pracovat bez nutnosti zacházení do CIM nebo IMS. 

 

Styl řízení 

Při dodrţení klasického dělení stylů řízení, je zřejmé, ţe v podniku OTIS 

Escalators je uplatňováno demokratické řízení. To je samozřejmě dáno i tím, ţe 

břeclavský podnik je členem nadnárodního uskupení. 

Pravomoc a odpovědnost je delegována v rámci organizační struktury na 

jednotlivá oddělení, za která je odpovědný jejich vedoucí. Ten pak deleguje úkoly na 

pracovníky svého oddělení, se kterými problémy a úkoly většinou konzultuje. Finální 

rozhodnutí má ovšem vţdy vedoucí. Velkou výhodou v podniku je, ţe se daří své 

zaměstnance vtáhnout do situace a do pracovní náplně, čímţ se podporuje kreativní 

atmosféra. K tomu pomáhá nastavená kultura firmy, servis excellence a sdílené hodnoty. 

Dalším stylem řízení nebo spíše stylem práce je projektové řízení. Společnost 

svým rozsahem a velikostí přesahuje schopnosti jedince. Proto jsou na potřebné věci 

sestavovány projektové týmy sloţené z expertů na dotčené oblasti. Do nových a 

neprobádaných témat projektů bývá dobrým zvykem společnosti přizvat konzultanty 

(experty) s mimopodnikovou působností. 

 

Spolupracovníci 

V podniku pracuje v současné době 270 zaměstnanců. OTIS Escalators si je 

velmi dobře vědom důleţitosti lidí, právě proto se snaţí o přímé zapojení do ţivota 

společnosti. Proto také v podniku je zaveden termín „servis excellence“, coţ je jakýsi 

soubor pravidel a doporučení k tomu, aby bylo dosaţeno ideálu v tomto směru. Servis 

excellence je o tom, co podnik poskytuje, o tom jak lidi v něm jednají a myslí, ale i o 

tom, jak se řeší případné problémy. Stručně řečeno, znamená to, jak lidé v OTIS 

Escalators dovedou spojovat „jedno s druhým“, jak spolupracují se zákazníky a jak se 

reprezentují na veřejnosti. (30) 

V podniku je definováno dvanáct hlavních bodů, u nichţ je vyţadováno, aby je 

kaţdý pracovník dodrţoval kaţdý den: 
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Tab. č. 6: 12 hlavních bodů chování zaměstnanců OTIS (30) 

1 Prvně mysli na bezpečnost. 

2 Reaguj na poţadavky zákazníka promptně. 

3 Navštiv zákazníka pokaţdé, kdyţ jsi v jeho budově. 

4 Splň, co jsi slíbil - přesně a v přislíbeném termínu. 

5 Kdyţ jsi zákazník stěţuje, zachovej klid. 

6 Připrav se řádně na jednání se zákazníkem. 

7 
Vţij se do role zákazníka v kaţdé budově, kde 

pracuješ. 

8 Pamatuj si, ţe jsi stále na očích zákazníka. 

9 Ptej se sám sebe: "Co zákazník očekává?" 

10 
Jsme odpovědni za své vlastní vzdělání a svůj vlastní 

růst. 

11 Buď nekompromisní, pokud jde o kvalitu práce. 

12 V OTISU jsme buď úspěšní, nebo selţeme jako tým. 

 

Podnik si od dodrţování výše uvedených pravidel slibuje rozvíjení zaměstnanců 

na všech úrovních a jednotné vystupování v rámci kultury podniku. Na druhou stranu se 

také očekává zamezení výskytu incidentů spojených s různými riziky. 

V pravidelných intervalech ve společnosti probíhá průzkum spokojenosti formou 

dotazníku, který postihuje všechny oblasti související se zaměstnáním v OTIS 

Escalators. Tento dotazník je anonymní a usiluje se o stoprocentní návratnost. Získaná 

data jsou pak analyzována. Z výsledků průzkumu bývají vyvozeny potřebné kroky a 

kampaně. Tyto průzkumy jsou realizovány napříč celou nadnárodní skupinou OTIS. 

Pokud zaměstnanec skupiny OTIS, potaţmo OTIS Escalators cítí potřebu, můţe 

se obrátit na podnikového ombudsmana v USA, který je k dispozici. Podněty, 

připomínky nebo stíţnosti pak bývají velmi pečlivě prošetřeny a řešeny. 

 

Schopnosti 

Společnost si je vědoma, ţe lidé a jejich schopnosti jsou klíčovým prvkem 

k podnikání a dosaţení úspěchu. Ve firmě je podporováno rozvíjení ekonomické a 

informatické gramotnosti a odborné gramotnosti pro specializované zaměstnance 

v oblasti výroby, technologie a vývoje. 
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K některým výše jmenovaným oblastem rozvoje schopností dopomáhá také 

service excellence popsaný v předchozí kapitole se svými nastavenými pravidly, čímţ 

pomáhá profesnímu i osobnímu rozvoji všech pracovníků. 

Další podpůrnou aktivitou k rozvoji personálu jsou různá školení a kurzy. Tyto 

kurzy bývají realizovány externími poradenskými společnostmi. Firma také podporuje 

své zaměstnance v dalším mimopodnikovém vzdělávání. Finanční náklady na školení i 

mimopodnikové vzdělávání hradí kompletně firma. V současnosti například studuje cca 

15 zaměstnanců finančně náročné studium MBA. OTIS pouze poţaduje, aby pracovník, 

jemuţ bylo studium umoţněno, setrval ve firmě alespoň dva následující roky, aby byla 

zajištěna návratnost investice. 

Pro podnik je důleţitá osobnost manaţera a jeho schopnosti. Proto se snaţí své 

zaměstnance na vedoucích pozicích dále rozvíjet. Od počátku zapojení nového kolegy 

funguje jakýsi „koučing“ (coaching), kdy má nový zaměstnanec k dispozici mentora, se 

kterým je moţno se poradit, který ho vede atd. 

Rozvoji pracovníků také pomáhá systém multiprofesnosti, který spočívá ve 

výměně pracovníků mezi jednotlivými útvary, čímţ zaměstnanec získá přehled, znalosti 

a zkušenosti i z jiných oblastí podniku a můţe tak svoji původní práci chápat 

komplexněji a lépe vykonávat. 

Společnost vyzývá své zaměstnance, aby dosahovali a převyšovali svoje cíle 

v kariéře. Neustále se usiluje o nabídnutí nových moţností v kariéře. Jiţ při přijímacím 

řízení se podnik soustředí na odhadnutí zkušeností a schopností a na to, jak a zdali vůbec 

se můţe daný člověk rozvíjet. (30) 

  

Sdílené hodnoty 

Firemní hodnoty navazují, podporují a vycházejí z poslání a vize společnosti. 

Firemní hodnoty podniku koncernu OTIS, potaţmo OTIS Escalators se dají rozvrhnout 

do čtyř základních skupin: 

 Lidé 

V podniku se klade na lidi velký důraz, protoţe se věří, ţe právě lidé, 

kteří chodí domů na konci kaţdého pracovního dne, jsou nejdůleţitějším prvkem 

společnosti OTIS. 
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 Bezpečnost 

Milióny lidí na celé planetě pouţívají kaţdý den výtahy a eskalátory 

OTIS bez toho, aby mysleli na svou bezpečnost. Pro podnik je to obrovský 

úspěch a chápe, ţe bezpečná cesta je jediná cesta. 

 Bezpečnost a zodpovědnost byly a jsou nedůleţitějšími hodnotami 

OTISU od té doby, co firma vstoupila na trh. K dnešním dnům má firma jedno 

z nejlepších bezpečnostních hodnocení ve vertikálním přepravním průmyslu. 

Neustále se přitom pracuje na zdokonalování a zlepšování nových produktů. 

 Kvalita 

Během 150 let vytvořila kvalita z OTISU nejdůvěryhodnější společnost 

v průmyslu. 

Proto, aby společnost pokračovala v tradici kvality, pouţívá propracovaný 

proces rozvoje výrobku (PDP). Kaţdý nový produkt získá vlastní „propustku“ na 

trh. Touto propustkou se celý tým projektu podepisuje na kvalitě kaţdého kroku 

výroby. Všechny hlavní komponenty produktu se testují podle nejpřísnějších 

nařízení inţenýrů společnosti. 

Před uvedením na trh probíhá mnoho testů, včetně testu, který simuluje 

nejhorší moţné provozní podmínky a testu, který napodobuje přepravu produktu 

z výrobní haly aţ na místo svého určení. 

 Poctivost 

Kaţdý den musí firma jednat správně a podnikat v souladu se zákony. 

Etickým a čestným jednáním vyhrála loajalitu svých zákazníků. 

 

Ztělesňováním těchto hodnot a utvářením mnoţství malých věcí správně kaţdý 

den, dodává firma pak kompletní servis svým klientům. Výše uvedené hodnoty jsou 

principy, které pak řídí pracovní nasazení. (16) 

 

3.1.4 SWOT analýza 

Je vhodné, aby pro jiţ kompletně vypracovanou strategickou analýzu společnosti 

OTIS Escalators, existoval jistý výstupní a zastřešující prvek. Jako tento prvek poslouţí 

SWOT analýza, která jasně a přehledně zobrazí informace ze čtyř základních pohledů 
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(silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby), coţ můţe poslouţit jako výchozí nástroj při 

tvorbě budoucí strategie podniku. 

Tab. č. 7: SWOT analýza podniku OTIS Escalators s.r.o. 

  SWOT analýza 
      

In
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Silné stránky Slabé stránky 

zázemí obrovsky silné skupiny OTIS a 

UTC vysoká nákladovost výrobků a vzhledem k 

tomu nízká prodejní cena 
propojení s OTIS a.s. Břeclav 

dlouhodobé zkušenosti stávající závislost na vlastníkovi 

know how výroby jisté omezení činnosti v zimním období 

moderní výrobní technologie nízká rentabilita podniku a celého odvětví 

schopnost flexibilně reagovat na 

poţadavky klientů 
absence znalosti corporate strategie 

drţitelé světově uznávaných certifikátů   

světová působnost   

schopnosti zaměstnanců   

dobré jméno (značka) společnosti   

široké výrobní portfolio a sluţeb   

kontinuální inovační cyklus, 

modernizace 
  

      

E
x

te
rn

í 
a

n
a
lý

za
 

Příleţitosti Hrozby 

vyuţívání nových technologií 
silná konkurence (zejména čtyři "leader" 

firmy) 

cesta k ekologické budoucnosti 
zvyšování cen vstupních nákladových 

poloţek 

zaměření se na modernizace starších (jiţ 

instalovaných) přepravních systémů 
omezení podpory ze strany vlastníka 

dosaţení nejvyššího stupně certifikace 

ACE Journey (Gold Medal) 
znatelná závislost na vývoji stavebnictví 

získávání státní podpory a dotací z EU 
vývoj měnového kurzu (CZK/ EUR a 

USD) 

oblast modernizace   
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3.2 Finanční analýza 

 Jako další nástroj určený k analýze a rozpoznání podnikové situace poslouţí 

finanční analýza za pouţití horizontálních a vertikálních analýz účetních výkazů, 

rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a v neposlední řadě také soustav 

ukazatelů. Zpracování zvoleného okruhu všech druhů ukazatelů povede ke 

komplexnímu posouzení firemní finanční situace.  

Firma OTIS Escalators bude podrobena finanční analýze za léta 2006, 2007, 

2008 a 2009. Tento interval let odhalí i vývoj a trendy v jednotlivých posuzovaných 

oblastech. Rok 2010 bohuţel v době zpracování práce nebyl dostupný. Všechna data 

potřebná pro úspěšný výpočet nástrojů finanční analýzy byla čerpána z výročních zpráv 

podniku, jeţ jsou uvedeny v příloze této diplomové práce. 

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza 

Vývoj velikosti celkových aktiv, potaţmo pasiv, zaznamenává od roku 2006 

klesající tendenci. Výjimkou je rok 2008, kde se rozvahová bilance zvýšila meziročně 

přibliţně o 21 %.  

Tab. č. 8: Horizontální analýza aktiv 

  
Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

AKTIVA CELKEM -15 459 -14,22% 204 695 20,99% -366 896 -31,10% 

Dlouhodobý 

majetek 
2 336 -3,65% -23 156 -5,68% -59 225 -15,39% 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
-17 795 39,02% -2 417 -29,04% 1 322 22,39% 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-145 974 -4,26% -20 739 -5,19% -60 547 -15,98% 

Oběţná aktiva -7 180 -20,47% 227 775 40,17% -307 666 -38,71% 

Zásoby -141 785 -2,60% 96 430 35,80% -221 379 -60,53% 

Krátkodobé 

pohledávky 
2 991 -33,27% 134 565 47,32% -153 766 -36,70% 

Krátkodobý 

finanční majetek 
0 28,82% -3 220 -24,09% 67 479 664,88% 

 



- 66 - 

 

Na celkovém poklesu velikosti aktiv se podepisují klesající trendy ve stálé i 

oběţné sloţce. Značný nesoulad je moţno spatřit ve změně mezi léty 2007/2008, kdy 

oběţná aktiva vzrostla o cca 40 %. Tento výsledek byl ovlivněn stavovými veličinami 

v podobě zásob a krátkodobých pohledávek.  

Zásoby byly poměrně vysoké, protoţe podnik získal objemné zakázky, které se 

projevily ve zvýšeném materiálu a polotovarech, které souvisí s realizací takového 

objemu zakázek. 

Na skokové zvýšení kr. pohledávek se podepsaly pohledávky z obchodních 

vztahů. Zvýšení se opět váţe k velkému počtu objednávek. Navíc tato data jsou 

ovlivněna tím, ţe společnost eviduje pouze krátkodobé pohledávky se splatností faktur 

do 60 dnů a výkazy tedy obsahují pohledávky za listopad a prosinec roku 2008. 

 

Tab. č. 9: Horizontální analýza pasiv 

  
Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

PASIVA CELKEM -161 611 -14,22% 204 695 20,99% -366 896 -31,10% 

Vlastní kapitál -196 429 -31,98% -257 499 -61,64% 542 953 338,77% 

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

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 585 000 123,52% 

Výsledek 

hospodaření min. let 
-65 496 23,21% -196 396 56,50% -257 499 47,33% 

Výsledek 

hospodaření běţ. úč. 

období 

-130 900 199,86% -61 103 31,11% 215 452 -83,67% 

Cizí zdroje 34 785 6,66% 462 194 82,95% -909 849 -89,25% 

Rezervy -12 471 -39,56% 43 622 228,97% -46 981 -74,96% 

Krátkodobé 

závazky 
47 256 9,63% 418 572 77,78% -862 868 -90,19% 
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Při pohledu na výše uvedené výpočty je na první pohled zřejmá změna ve 

vlastnické struktuře dotčené firmy. S tím je spojen značný nárůst vlastního kapitálu a 

skokový pokles cizích zdrojů v 2008/2009. Převládající a klíčový podíl na této změně 

má fakt, ţe do společnosti bylo investováno 585 mil. Kč jejím vlastníkem (OTIS 

International Holdings GmbH).  

K datu 31. 12. 2008 totiţ přesáhly neuhrazené ztráty 50 % jejího základního 

kapitálu a podle §128 (2) Obchodního zákoníku, je povinností jednatele svolat v této 

situaci valnou hromadu a navrhnout valné hromadě jistá opatření. V rámci těchto 

opatření byla schválena další podpora od skupiny UTC, aby mohla firma nadále časově 

neomezeně fungovat.
24

 

 

Vertikální analýza 

Tab. č. 10: Vertikální analýza aktiv 

  

% 

2 006 2 007 2 008 2 009 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 37,25 41,84 32,61 40,05 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,53 0,85 0,50 0,89 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
36,72 40,98 32,11 39,16 

Oběţná aktiva 62,74 58,16 67,38 59,94 

Zásoby 24,33 27,62 31,01 17,76 

Krátkodobé pohledávky 37,49 29,17 35,51 32,63 

Krátkodobý finanční 

majetek 
0,91 1,37 0,86 9,55 

 

Ve vertikální analýze aktivní sloţky rozvahy lze vysledovat podobné trendy jako 

v horizontální analýze. Vliv na „nestandardní“ hodnoty v roce 2008, kdy byla nečekaně 

na poměry podniku, vysoká oběţná aktiva měl velký objem zakázek na konci tohoto 

                                                 
24

 Další skutečnosti, které kromě kapitalizace dopomohly ke změnám v poloţkách pasiv (krátkodobé   

    závazky, rezervy,…) jsou osvětleny v komentářích následujících oblastí finanční analýzy. To kvůli  

    provázanosti a lepšímu pochopení situace podniku. 
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roku. K tomu se váţe velikost zásob i krátkodobých pohledávek. V roce 2009 došlo 

k výraznému sníţení zásob, coţ zapříčinila niţší výroba, to se opět promítlo i do 

pohledávek. Na velikost zásob ale také pozitivně zapůsobila změna procesu nákupu 

materiálu. Začaly se nakupovat komponenty na kontrakt místo na sklad. Tím došlo ke 

zlepšení mnoha dalších ukazatelů. 

 

 
Graf č. 7: Struktura aktiv v letech 2006 - 2009 

 

 

Tab. č. 11: Vertikální analýza pasiv 

  
% 

2 006 2 007 2 008 2 009 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 54,04 42,85 13,59 86,52 

Základní kapitál 42,95 50,07 41,38 60,06 

Výsledek hospodaření 

min. let 
-24,82 -35,66 -46,12 -98,61 

Výsledek hospodaření 

běţ. úč. období 
-5,76 -20,14 -21,83 -5,17 

Cizí zdroje 45,96 57,15 86,41 13,48 

Rezervy 2,77 1,95 5,31 1,93 

Krátkodobé závazky 43,19 55,20 81,10 11,55 
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V grafickém znázornění níţe je velmi zřetelně vidět, ţe společnost se postupně 

dostávala do neustále většího zadluţení. Důvodem je prohlubující se ztráta a rostoucí 

závazky vůči ovládající osobě. Tento dluh ve výši 590 mil. Kč byl v roce 2009 prominut 

a následovala také investice v podobě 585 mil. Kč do kapitálových fondů od vlastníka. 

Tato fakta zcela změnila strukturu pasiv. 

 

 

 
 

Graf č. 8: Struktura pasiv v letech 2006 – 2009 
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3.2.2 Analýza tokových ukazatelů 

 

Tab. č. 12: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

  

Δ tis. 

Kč 
Δ % 

Δ tis. 

Kč 
Δ % 

Δ tis. 

Kč 
Δ % 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Výkony -145 903 -9,95 195 767 14,83 -249 411 -16,45 

Trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb 
-226 647 -14,74 126 840 9,68 -25 793 -1,79 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
81 332 -112,67 68 927 753,47 -223 618 -286,41 

Výkonová spotřeba -19 854 -1,48 253 241 19,16 -393 036 -24,95 

Spotřeba materiálu a 

energie 
-18 430 -1,77 192 228 18,77 -261 130 -21,47 

Sluţby -1 424 -0,48 61 013 20,48 -131 906 -36,75 

Přidaná hodnota -126 049 -101,39 -57 474 3329,90 143 625 -242,61 

Osobní náklady 9 089 6,00 -8 590 -5,35 -18 177 -11,95 

Mzdové náklady 6 670 6,23 -6 440 -5,66 -8 698 -8,11 

Ostatní provozní výnosy 8 187 14,86 29 716 46,96 -29 166 -31,36 

Ostatní provozní náklady -22 416 -27,14 5 676 9,43 -34 459 -52,33 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-122 849 196,36 -64 998 35,06 259 628 -103,68 

Ostatní finanční výnosy 28 964 81,30 -945 -1,46 -14 113 -22,18 

Ostatní finanční náklady 17 308 39,85 25 743 42,38 -22 536 -26,06 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-8 051 274,40 -14 403 131,12 -6 670 26,27 

Výsledek hospodaření za 

běţnou činnost 
-130 900 199,86 -79 401 40,43 252 643 -91,60 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
-130 900 199,86 -61 103 31,11 215 452 -83,67 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-130 900 199,86 -61 103 31,11 215 767 -83,79 
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Ve vývoji trţeb podniku nedošlo k významným změnám. Projevilo se zde 

omezení výroby v roce 2009 a naopak velký objem zakázek na konci roku 2008. 

V letech 2007 a 2009 se navíc produkty firmy prodávaly s 10 % slevou.  

Nepříznivý vliv na vývoj přidané hodnoty měla výkonová spotřeba, která 

zaznamenala skokové zvýšení v roce 2008, protoţe došlo ke zvýšení vstupů (materiál a 

energie). Přitom se ale nezvýšila cena produktů, a tak se přidaná hodnota ocitla 

v červených číslech. Uvedený problém byl vyřešen v následujícím roce, kdy se 

významně podařila sníţit cena nakupovaného materiálu a díky novým odběratelským 

smlouvám také cena energií. 

Provozní výsledek hospodaření, jako jeden z hlavních vypovídacích a 

sledovaných ukazatelů, zaznamenal propadající trend aţ do roku 2008. V roce 2009 je 

situace o poznání lepší, těţilo se hlavně z toho, ţe byly sníţeny ceny vstupů. Důsledkem 

pak byla kladná přidaná hodnota. Dalšími podpůrnými činnostmi v roce 2009 

zlepšujícími výsledek provozního hospodářského výsledku byly např.: 

 

 prodej nadbytečných výrobních zařízení 

 sníţení počtu zaměstnanců 

 sníţení odpisů strojů a zařízení 

 sníţení rezerv a opravných poloţek 

 zvýšení poloţek trţeb, které se váţou k výše uvedenému 
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3.2.3 Analýza cash flow 

Tab. č. 13: Horizontální analýza cash flow 

 
  

Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

 

Úpravy o nepeněţní 

operace: 
-130 900 199,86 -79 401 40,43 252 958 -91,72 

A.1 
Úpravy o nepeněţní 

operace: 
18 367 40,67 -32 313 -50,87 -68 925 -220,82 

A* 

Čistý peněţní tok z 

provozní činnosti před 

zdaněním, změnami 

prac. kapitálu 

-112 533 553,34 -111 714 84,08 184 033 -75,24 

A.2 
Změny stavu 

nepeněţních sloţek 

pracovního kapitálu 

150 226 703,24 99 983 58,27 -713 428 -262,70 

A** 
Čistý peněţní tok z 

provozní činnosti před 

zdaněním 

37 693 3677,37 -11 731 -30,30 -529 395 -1961,67 

A*** 
Čistý peněţní tok z 

provozní činnosti 
33 471 -698,77 -19 986 -69,68 -524 313 -6030,05 

B*** 
Čistý peněţní tok z 

investiční činnosti 
-12 590 96,11 13 775 -53,62 10 012 -84,03 

C*** 
Čistý peněţní tok z 

finanční činnosti 
0 - 0 - 585 000 - 

  

Čisté zvýšení/sníţení 

peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů 

20 881 -116,72 -6 211 -207,66 70 699 -2195,62 

Stav peněţních 

prostředků a peněţních 

ekvivalentů na počátku 

roku 

-17 890 -63,29 2 991 28,82 -3 220 -24,09 

Stav peněţních 

prostředků a peněţních 

ekvivalentů na konci 

roku 

2 991 28,82 -3 220 -24,09 67 479 664,88 

 

Provozní oblast byla především (nejvýrazněji) ovlivněna úbytkem krátkodobých 

závazků (prominutí dluhu vlastníkovi a závazků z obchodních vztahů – niţší objem 

výroby ke konci roku). 

Investiční oblast odpovídá politice firmy – kaţdoročně investuje do svých stálých 

aktiv, aby zajistila moderní způsob výroby. V posledním roce horizontální analýzy se 

ukázal také prodej nadbytečné části výrobního zařízení. 
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V peněţním toku z finanční činnosti se projevila jiţ zmiňovaná výpomoc od 

vlastníka ve výši 585 mil. Kč. Firma ani neeviduje dlouhodobý finanční majetek, proto 

jsou ostatní období finanční oblasti rovny nule. 

 

3.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tab. č. 14: Analýza rozdílových ukazatelů 

  

tis. Kč Δ v tis. Kč 

2006 2007 2008 2009 
2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

kr. závazky 490 911 538 167 956 739 93 871 

- - -  

oběţná 

aktiva 
713 060 567 086 794 861 487 195 

poh. fin. 

prostředky 
10 378 13 369 10 149 77 628 

zásoby 276 514 269 334 365 764 144 385 

ČPK 222 149 28 919 -161 878 393 324 -193 230 -190 797 555 202 

ČPP -480 533 -524 798 -946 590 -16 243 -44 265 -421 792 930 347 

ČPM -54 365 -240 415 -527 642 248 939 -186 050 -287 227 776 581 

 

Výsledky výše vypočtených rozdílových ukazatelů nespadají do hodnot, se 

kterými můţe být podnik spokojen. Navíc zaznamenávají klesající trend do roku 2008. 

Do negativních výsledků nejvíce promluvily skutečnosti, ţe značně rostlo zadluţení vůči 

vlastníkovi společnosti a také špatné hospodaření se zásobami. Došlo aţ k situaci, kdy 

firma potřebovala výpomoc od majitele, aby si dále zajistila časově neomezenou 

existenci.
25

 

To se změnilo v roce 2009, kdy byl zaveden systém řízení zásob Just in Time. 

Závazky vůči majiteli byly prominuty. V tomto roce uţ se podnik dostává do situace, 

kdy mu nehrozí neschopnost dostát závazkům podniku a je tvořen určitý „finanční 

polštář“ pro krytí mimořádných výdajů. 

 

                                                 
25

 Více k hodnocení platební schopnosti v komentáři v kap. 3.2.5.1 Analýza likvidity. 
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Graf č. 9: Průběh rozdílových ukazatelů v letech 2006 - 2009 

 

 

3.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza likvidity 

 

Tab. č. 15: Analýza likvidity 

  
2 006 2 007 2 008 2 009 

oběţná aktiva 713 060 567 086 794 861 487 195 

zásoby 276 514 269 334 365 764 144 385 

finanční majetek 10 378 13 369 10 149 77 628 

krátkodobé závazky 490 911 538 167 956 739 93 871 

běţná likvidita 1,45 1,05 0,83 5,19 

pohotová likvidita 0,89 0,55 0,45 3,65 

okamţitá likvidita 0,02 0,02 0,01 0,83 
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Běţná likvidita, mimo poslední rok, nedosahuje doporučených hodnot. V roce 

2008 dokonce došlo k poklesu pod kritickou hladinu jedna. V takovém případě to 

znamená, ţe firma financuje dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji a nemá dostatek 

pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů. 

Ostatní hodnocené ukazatele likvidity také nespadají do vytyčených rozmezí. 

Nízké výsledky ukazatelů jsou dány neefektivním řízením zásob do roku 2009 a také 

tím, ţe na koci roku 2008 zaznamenala firma velký nárůst objednávek, s čímţ se pak 

spojil nárůst krátkodobých závazků na konci roku 2008, protoţe na sjednané objednávky 

musela nejprve nakoupit velké mnoţství vstupního materiálu. Oproti tomu na konci 

posledního hodnoceného roku, kdy byla výrobní činnost omezena, dosahovala firma o 

poznání lepších výsledků likvidity (nízký nákup materiálu a nový systém řízení zásob). 

 

 

Graf č. 10: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 - 2009 
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Analýza rentability 

Tab. č. 16: Analýza rentability 

 

 
2 006 2 007 2 008 2 009 

EBIT 

[t
is

. 
K

č]
 

-62 562 -185 411 -250 409 9 219 

celková aktiva 1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

celkový kapitál 1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

VH po zdanění -65 496 -196 396 -257 499 -42 047 

trţby 1 537 516 1 310 869 1 437 709 1 411 916 

vlastní kapitál 614 200 417 771 160 272 703 225 

RENT. VLOŢENÉHO 

KAPITÁLU 

[%] 

-5,50 -19,02 -21,23 1,13 

RENT. CELKOVÉHO 

KAPITÁLU 
-5,76 -20,14 -21,83 -5,17 

RENT. VLASTNÍHO 

KAPITÁLU 
-10,66 -47,01 -160,66 -5,98 

RENT. TRŢEB -4,26 -14,98 -17,91 -2,98 

 

Aţ do roku 2009 dosahuje rentabilita všech oblastí ztrátových hodnot, coţ je 

zřejmé vzhledem k tomu, ţe výsledek hospodaření byl záporný. Příslibem je zlepšení 

situace aţ v posledním roce. Příčiny zlepšení jsou shodné a jsou zmíněny v předchozích 

komentářích (kapitalizace…). Navíc bylo dosaţeno citelně lepšího výsledku hospodaření 

v oblasti provozu díky niţším produktovým nákladům z titulu.  

Podnik jednoznačně těţí z obrovské síly nadnárodní korporace (vlastníka), který 

je schopen vypomoci. Na obrovském propadu rentabilit vlastního kapitálu se podílela 86 

% zadluţenost – nízký vlastní kapitál.  

Společnost má v současné době za cíl dosahovat rentability min. 5 % z prodejů 

nových jednotek. Celkově je rentabilita odvětví na velmi nízké úrovni v porovnání 

s jinými oblastmi podnikání. 
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Graf č. 11: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 - 2009 

 

 

Analýza aktivity 

Tab. č. 17: Analýza aktivity 

  2 006 2 007 2 008 2 009 

celková aktiva 

[t
is

. 
K

č]
 

1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

denní trţby 4 270,878 3 641,303 3 993,636 3 921,989 

kr. pohledávky z obch. vztahů 355 725 214 523 348 757 205 834 

kr. závazky z obch. vztahů 148 094 96 692 256 703 58 390 

stálá aktiva 423 355 407 896 384 740 325 515 

trţby 1 537 516 1 310 869 1 437 709 1 411 916 

zásoby 276 514 269 334 365 764 144 385 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV 
  

1,35 1,34 1,22 1,74 

OBRAT STÁLÝCH AKTIV 3,63 3,21 3,74 4,34 

DOBA OBRATU ZÁSOB 

[d
n

y
] 64,74 73,97 91,59 36,81 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 83,29 58,91 87,33 52,48 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 34,68 26,55 64,28 14,89 
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Firma ve svých činnostech neeviduje ţádné dlouhodobé pohledávky ani závazky. 

To je vidět i z jejich účetních výkazů. Je to způsobeno faktem, ţe je pouze výrobcem 

svých zařízení. Není uţ však jejich prodejcem koncovým zákazníkům. Systém prodeje 

funguje tak, ţe všechny produkty určené pro český trh OTIS Escalators s.r.o. prodává 

OTIS a.s., který je koncovým prodejcem. Stejně je tomu tak i v případě zahraničního 

obchodu, kdy břeclavský podnik prodává do jiné firmy skupiny OTIS, která sídlí nebo 

zastupuje zemi importu. Tímto chováním se prakticky zcela vyhýbá riziku z nezaplacení 

pohledávek, protoţe platby v rámci skupiny OTIS jednoduše musí být placeny včas. Na 

fakturách firmy je v současnosti nastavena doba splatnosti na 60 dnů. Z výsledku roku 

2009 ukazatele doby obratu pohledávek je patrné, ţe je dodrţena doba splatnosti 60 dnů. 

Z obratu celkových aktiv je patrné, ţe do roku 2008 měl podnik nadbytek 

potřebných aktiv, ke kterým se vázaly další náklady (na chod, odpisy,…). Během 

následujícího roku došlo k jejich odprodeji, jak jiţ bylo předesláno. 

 Doba obratu zásob se neustále zvyšovala, coţ znamená, ţe zásoby byly déle na 

skladě a vznikaly k nim dodatečné náklady. Díky změně procesu nákupu materiálových 

zásob na „kontraktové“ nákupy, došlo ke sníţení poloţek na skladě na optimum, coţ se 

pozitivně projevilo i v daném ukazateli v roce 2009, kdy jsou jiţ zásoby na skladě 

přibliţně 36 dnů a koresponduje tak s dobou výroby jednotky (eskalátoru / výtahu). 

 Doba obratu závazků má sniţující tendenci. Výjimka nastala v roce 2008, která 

nastala z důvodu 3x vyšší výroby (nákupů / prodejů) v posledním kvartále. 

 Doba placení závazků je kratší, neţ doba úhrady pohledávek a aby nedošlo 

k platební neschopnosti podniku, sníţila dobu splatnosti na svých fakturách pro 

odběratele. 
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Graf č. 12: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006 - 2009 

 

 

Analýza zadluţenosti 

Tab. č. 18: Analýza zadluženosti podniku 

  2 006 2 007 2 008 2 009 

celková aktiva 

[t
is

. 
K

č]
 

1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

cizí zdroje 522 433 557 218 1 019 412 109 563 

EBIT -62 562 -185 411 -250 409 9 219 

finanční majetek 10 378 13 369 10 149 77 628 

nákladové úroky 5 974 10 070 18 322 13 134 

provozní cash flow -4 790 28 681 8 695 -515 618 

vlastní kapitál 614 200 417 771 160 272 703 225 

CELKOVÁ ZADLUŢENOST 
[%] 

45,96 57,15 86,41 13,48 

KOEF. SAMOFINANCOVÁNÍ 54,04 42,85 13,59 86,52 

DOBA SPLÁCENÍ DLUHŮ 

[r
o

k
y
] -106,90 18,96 116,07 -0,06 

ÚROKOVÉ KRYTÍ -10,47 -18,41 -13,67 0,70 

 

O zadluţenosti se jiţ hovořilo v souvislosti s předchozími ukazateli, do kterých 

se také promítla. Z grafického znázornění níţe je krásně vidět změna zadluţenosti mezi 

roky 2008 a 2009. Cizí zdroje byly rapidně sníţeny prominutím dluhu k ovládající 
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osobě. Vlastní kapitál byl naopak zvýšen investicí vlastníka. Podnik má dále mimo jiné 

problémy s provozním cash flow. To se negativně odráţí v ukazateli doba splácení 

dluhů, který se tak dostává do záporných hodnot nebo hodnot velmi vysokých (rok 

2008). 

 

 

 
Graf č. 13: Struktura zadluženosti v letech 2006 – 2009 

 

 

3.2.6 Analýza soustav ukazatelů 

Index IN05 

 

Tab. č. 19: Výpočet ukazatelů indexu IN05 

 

  váha  2006 2007 2008 2009 

CA/CZ 0,13 2,18 1,75 1,16 7,42 

EBIT/NÚ 0,04 -10,47 -18,41 -13,67 0,70 

EBIT/CA 3,97 -0,06 -0,19 -0,21 0,01 

výnosy/CA 0,21 2,74 2,84 2,68 3,45 

OA/(KZ+ 

KBÚ) 
0,09 1,45 1,05 0,83 5,19 

Index IN05 0,35 -0,57 -0,60 2,23 
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V prvních třech letech se podnik nachází pod úrovní „šedé zóny“, přičemţ navíc 

výsledek je zhoršující se. Z toho je jasné, ţe firma má špatnou finanční situaci, je ve 

finanční krizi. Navíc takový výsledek říká, ţe s pravděpodobností 86 % spěje 

k bankrotu. Na přelomu let 2008 / 2009 ale došlo k několika zásadním opatřením, které 

uţ byly v práci uvedeny. Při výpočtu výsledku indexu IN 05 se zásadním způsobem 

projevil. Výsledek posledního roku značí, ţe se situace díky opatřením podniku skokově 

zlepšila a lze predikovat příznivý vývoj v dalších letech, kdy by firma jiţ měla tvořit 

hodnotu pro své vlastníky. 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 14: Výsledky indexu IN05 v letech 2006 – 2009 
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Kralickův rychlý test 

Tab. č. 20: Výpočet Kralickova rychlého testu 

  2 006 2 007 2 008 2 009 

vlastní kapitál 

[t
is

. 
K

č]
 

614 200 417 771 160 272 703 225 

celková aktiva 1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

kr. fin. závazky 490 911 538 167 956 739 93 871 

kr. fin. majetek 10 378 13 369 10 149 77 628 

bilanční cash flow -32 488 -159 516 -219 488 160 

cash flow -17 890 2 991 -3 220 67 479 

trţby 1 537 516 1 310 869 1 437 709 1 411 916 

VH po zdanění -65 496 -196 396 -257 499 -42 047 

výsledky ukazatelů: 

x1 [%] 54,04 42,85 13,59 86,52 

x2 [roky] -15,43 -3,29 -4,31 101,52 

x3 
[%] 

-1,16 0,23 -0,22 4,78 

x4 -5,76 -20,14 -21,83 -5,17 

hodnocení ukazatelů: 

x1 1 1 3 1 

x2 5 5 5 5 

x3 5 4 5 4 

x4 5 5 5 5 

celkové hodnocení: 

známka fin. stability 3 3 4 3 

známka výnos. situace 5 4,5 5 4,5 

známka CELKEM 4 3,75 4,5 3,75 

 

Vypracovaný Kralickův rychlý test přesně odráţí současnou situaci podniku. 

Ukazatel kapitálové síly (x1) dosahuje vynikajících výsledků. Zde se projevila ohromná 

síla vlastníků. 

Ostatní ukazatele zadluţení (x2), finanční výkonnosti (x3) a výnosnosti (x4) uţ 

jsou na tom o poznání hůř. Není dosaţeno ani pásmo prosperity. 

 Celkově z výsledků Quick testu je moţno říci, ţe firma je drţena v existenci díky 

velké síle majitele, který si můţe z finančního hlediska dovolit utáhnout i jednu svou 

strategickou obchodní jednotku. 
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Graf č. 15: Výsledné známky Kralickova rychlého testu v letech 2006 – 2009 

 

3.3 Souhrnné hodnocení situace podniku 

Při letmém prohlédnutí hodnot výše zpracovaných ukazatelů finanční analýzy si 

můţe dokonce nezasvěcený čtenář nebo člověk nespojený s analyzovanou firmou 

poloţit jednoduché otázky: „Jak můţe podnik ještě fungovat?“, „Proč nezbankrotoval?“. 

Je potřeba ale mít na paměti, ţe teoretické hodnoty, kterých by mělo být dle kniţních 

pramenů dosaţeno, jsou ideální hodnoty. V reálných podmínkách, konkurenčního 

prostředí a podmínek trhů ale těchto hodnot někdy ani není moţné dosáhnout. Je proto 

nutné posuzovat společnost individuálně. 

Prakticky ve všech hodnocených oblastech lze spatřit jasný trend. Zhoršování 

situace od roku 2006 aţ do roku 2008. Firma v těchto letech prohlubovala ztrátu ze své 

činnosti, neboť rostly vstupní náklady a prodejní cena se přitom nezvyšovala. Naopak 

dokonce došlo i ke sníţení prodejní ceny o 10 % (sleva). To negativně ovlivňovalo také 

zadluţenost, která se vyšplhala aţ na 86 %. Rostl totiţ dluh vůči ovládající a řídící 

osobě. Prohloubení zadluţení také navíc zkreslila zvýšená výrobní aktivita na konci roku 

2008, k čemuţ se vázalo velké mnoţství závazků za nakoupený materiál potřebný 

k realizaci uspokojení odběrů. 

Oblast likvidity také nedosáhla optimálních hodnot a dle rozdílových ukazatelů a 

ukazatelů likvidity se dá usuzovat, ţe by se podnik mohl dostat do insolvence. V tomto 

mu ale pomáhá prodejní systém, podle kterého se veškeré vyrobené jednotky prodávají 
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do prodejních organizací skupiny OTIS. Tím se předchází riziku z nezaplacení 

pohledávek. Firma OTIS Escalators si tak zajišťuje brzké inkaso za své produkty. 

 K poslednímu dni období 2008 přesáhly neuhrazené ztráty 50 % základního 

kapitálu, coţ podle Obchodního zákoníku znamená povinnost svolat valnou hromadu a 

navrhnout opatření pro budoucnost podniku. 

 Schválená opatření, mezi které patřilo hlavně prominutí dluhu směrem 

k vlastníkovi a následná kapitálová investice, se velmi příznivě podepsaly do ukazatelů 

roku 2009. Významně se také zlepšilo hospodaření se zásobami. Také se podařilo téměř 

o 400 mil. Kč sníţit spotřebu zdrojů nutných pro realizaci výroby,čímţ se konečně 

dostala přidaná hodnota do kladných hodnot.  

 Opatřeními vznikly vhodné podmínky pro budoucí rozvoj společnosti.  Ten bude 

také podpořen vlastními návrhy v další kapitole.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ   

     ŘEŠENÍ 

4.1 Rozvoj modernizačních aktivit 

4.1.1 Preambule návrhu 

Sledované období, tedy 2006 – 2009, se pro společnost nevyvedlo podle 

představ. Je nutné, aby bylo ukončeno ztrátové období a firma byla rentabilní a začala 

prosperovat. Při splnění této podmínky, budou následovat další oblasti, v nichţ přijde ke 

zlepšení, to by mělo pro firmu znamenat „lepší zítřky“.  

Z této diplomové práce je naprosto zřejmé, ţe se podnik OTIS Escalalators 

Břeclav věnuje výrobě eskalátorů, výtahů a travelátorů. Kromě samotné výroby, jeţ je 

primární, se závod věnuje také doplňkovým aktivitám. Těmito činnostmi jsou servis a 

modernizace. Oblast modernizace je rozpracována do několika detailních programů. 

Tyto programy jsou ale z určitého pohledu nevyuţité. Ano, modernizace se dělá, 

společnost ji umí realizovat, ale děje se tak pouze v malém měřítku, protoţe pozornost je 

soustředěna na produkci nových jednotek. 

 

4.1.2 Vymezení budoucího zaměření podnikání firmy 

V následujícím období se firma OTIS Escalators s.r.o. bude dle popisovaného 

návrhu dále věnovat svému předmětu podnikání ve všech činnostech. Nedojde tedy ke 

změně předmětu podnikání, ale pouze k přehodnocení záměrů společnosti. Návrh počítá 

s tím, ţe bude rozšířena oblast modernizace, neboť tato oblast se jeví jako 

nejefektivnější způsob, jak zajistit budoucí rozvoj podniku. 

Přitom ale zaměření se na modernizace a zvětšení jejich prodejů nebude mít 

negativní vliv na výrobu nových jednotek. V posledních letech totiţ dochází k trendu 

sniţování prodeje nových eskalátorů. Částečně způsobeno provázaností s jinými obory, 

které také zaznamenaly pokles. Firmě OTIS Escalators tak začala vznikat jistá „mezera“, 

respektive nevyuţitá výrobní kapacita a tak došlo k neefektivnímu vyuţití podnikových 

zdrojů, potaţmo k jejímu chodu. Volné kapacity tedy budou uţity na realizaci 

moderních činností. 
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Další sekce podnikových činností budou vycházet z vytyčených strategických 

cílů (viz. kap. 1.3.4.2 Strategické cíle pro rok 2010). Ostatní sekce, které nejsou popsány 

v návrhu, se přímo nedotýkají modernizace a budou prováděny dle současných 

vysokých standardů. 

 

4.1.3 Zásadní důvody k zaměření podnikatelské činnosti na modernizaci 

Právě oblast modernizace je sluţbou, která je velkou příleţitostí hned z několika 

důvodů: 

 

 rentabilita  

Odvětví s přepravními systémy, kde se závod z Břeclavi pohybuje, 

dosahuje v porovnání s jinými sekcemi podnikání velmi nízké výnosnosti. 

Obvykle se jedná o přidanou hodnotu v řádech několika málo desítek tisíc Kč. 

Převedeno na procenta, dostane podnik cca 5 - 10 % zisku. To je při komparaci 

s nákladovostí a prodejní cenou velmi nízké procento zisku. Navíc firma nebyla 

schopna ani tuto nízkou rentabilitu v celkovém měřítku docílit. 

V oblasti modernizace lze reálně obvykle počítat s přidanou hodnotou 20 

%, coţ je čtyřikrát více. S touto výnosností zpravidla pracuje i OTIS, ale 

vzhledem k malému objemu modernizačního konání nemůţe být efekt spatřen 

v účetních výkazech. 

 

 velikost trhu a příleţitostí 

Výroba eskalátorů a dalších přepravních systémů je v určité míře závislá 

na oboru stavebnictví, tedy výstavbou nových budov, do nichţ se eskalátory 

instalují. V době celosvětové ekonomické krize a v éře po ní, nastala doba 

útlumu stavebnictví, potaţmo poptávce po nových produktech závodu. 

Přitom na světě existují obrovská kvanta budov s eskalátory, jeţ potřebují 

servis a modernizaci pro své neustálé fungování. 

 

 bezpečnostní normy  

Na výtahy a příbuzné přepravní systémy se vztahuje široké mnoţství 

norem (např. ČSN 274011), které je potřeba splňovat. Normy se samozřejmě 
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časem zpřísňují z několika hledisek. V první řadě se sleduje bezpečnost. To je 

opět příleţitost pro podnik. Modernizace je přitom jedinou moţností, kromě 

výměny, jak prodlouţit ţivotnost zastarávajících výtahových systémů a aby 

splňovaly technické poţadavky platných norem. Navíc v těchto dnech existuje 

jenom v Česku aţ 80 % výtahů, které nesplňují normy. 

Přínosné by bylo, aby celá skupina OTIS sledovala takové eskalátory 

(nejenom jimi vyrobené) a předcházela s nabídkami modernizace konkurenci. 

Jinými slovy nečekat, aţ majitel eskalátoru osloví OTIS nebo dokonce 

konkurenta. 

Nová norma EN 115:2008 opět zpřísňuje podmínky bezpečnosti jízdy. 

Kvůli přísným bezpečnostním opatřením, jeţ jsou obsaţeny v dané normě, je 

nevyhnutelné u drtivé většiny stávajících produktů vyměnit určité komponenty. 

 

 energetická náročnost 

Trendem v současné době je sniţování spotřeby energií, a to nejen 

v oblasti vertikálních přepravních řešení. Cena elektřiny přitom neustále roste a 

vzhledem k téměř nepřetrţitému provozu eskalátorů je důleţité pomýšlet na 

ergonomii provozu. Kvůli vývoji technologií je zřejmé, ţe starší výtahové 

jednotky mají výrazně vyšší provozní náklady neţ ty nové. Stěţejní je pak 

výměna pohonu eskalátoru za moderní regenerativní. Na šetření provozu se dále 

významně podílí i instalace nových rozvaděčů.  

Implementace regenerativního pohonu dokáţe klientovi částečně navrátit 

spotřebovanou elektrickou energii. Toho je dosaţeno při jízdě dolů. Vrácená 

elektřina se pak dostává zpět do veřejné sítě, čímţ produkuje zisk z prodeje 

elektrické energie. 

Tyto části modernizace zákazníkovi poskytují ohromnou úsporu 

provozních nákladů. Kromě toho přináší také zvýšený komfort jízdy. 

 

 estetika 

Vzhledové hledisko hraje důleţitou roli v celkovém vnímání estetičnosti 

místa instalace. V rámci zlepšení po designové stránce lze provést výměnu 

opláštění, např. za skleněné, které jde doplnit osvětlením. Za další např. nové 
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madlo nesoucí logo společnosti či obchodního domu, kde je jednotka 

instalována. Z toho se nabízí i moţnost vyuţití reklamy.  

Je také nevyhovující zářivkové osvětlení. Jeho hlavní nevýhodou je 

spotřeba elektrické energie, ale také to, ţe u něj dochází k přerušování svítivosti. 

To nastává v místě, kde zářivky navazují na sebe. Ideální alternativou 

k zářivkovému světlu je moderní LED osvětlení, které vyniká nízkou spotřebou 

energie a také jeho variabilitou uţití. Lze prakticky dosáhnout jakýchkoliv tvarů, 

velikostí, umístnění apod. 

 

4.1.4 Přínosy a výhody modernizace 

 ‚Zvýšení bezpečnosti provozu i údrţby eskalátorů / výtahů 

 Zvýšení spolehlivosti provozu 

 Zlepšení technických parametrů a uţitkové hodnoty 

 Zlepšení obsluţnosti budovy 

 Dosáhnutí lepšího vzhledu výtahu (eskalátorů) 

 Úsporu nákladů na údrţbu zařízení 

 Úsporu spotřeby elektrické energie‘
26

 

 Zhodnocení budovy a jejího celkového vzhledu 

 

4.1.5 Finanční aspekty návrhu 

Pro realizaci popisovaného návrhu je v tomto směru výhodné, ţe programy na 

modernizaci jsou jiţ ve společnosti rozpracovány a byly samozřejmě v minulosti 

několikrát realizovány. Tím tedy odpadají nutné objemné investiční náklady na výzkum 

a vývoj. Také montéři jiţ mají zkušenosti s dosavadními programy, z čehoţ plyne úspora 

na školení. Tato fakta znamenají výrazné sníţení bariér pro přijetí návrhu. 

Financování celého návrhu není zvláště náročné díky tomu, ţe je kalkulováno s 

tím, ţe se bude pracovat s jiţ zavedenými věcmi. Není tedy potřeba jakýchkoliv úvěrů 

apod. Finance na modernizaci budou vyčleněny z celkových rozpočtů a plánů podniku 

na další strategické období. Tvorba těchto plánů probíhá od začátku srpna do konce 

                                                 
26

 OTIS. [online]. 2008. [cit. 2011-03-11]. Dostupné z:< http://www.otis.com/site/cz/Pages/default.aspx?menuId=1>. 
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aktuálního roku. Plynulý chod modernizačních činností z finančního hlediska bude 

zajištěn z provozní oblasti stejně jako výroba.  

 

Dotace 

V nynější době se dají za splnění předem stanovených podmínek čerpat dotace, 

které lze uplatnit na modernizace eskalátorů. V České republice například ministerstvo 

ţivotního prostředí poskytuje moţnost přispívání na záleţitosti spojené šetřením a 

„zelenou“ výstavbou. Právě do programu Zelená úsporám, který je svými podmínkami 

pro čerpání poměrně přijatelný lze zahrnout i modernizace eskalátorů. Na našem státním 

území je vhodné o podporu poţádat i různé regionální operační programy. 

Dalším finančním zdrojem je pak Evropská unie a její evropské strukturální 

fondy nebo dotace z EU na podporu průmyslu. 

Pro úspěšnost návrhu je velmi dobré, ţe o čerpání dotačního programu můţe 

poţádat jak výrobce – OTIS Escalators, tak i majitel eskalátorů. Dotace tedy pomůţou 

oboustranně sníţit náklady na projekty. 

 

4.1.6 Podpůrné aktivity pro dosaţení úspěšnosti návrhu 

Činnost modernizace se ve firmě dostane do popředí a měla by se stát jednou z 

klíčových oblastí ve tvorbě podnikového zisku. Pro optimální chod návrhu a zajištění 

zakázek modernizací je třeba, aby byla modernizace řádně zaštítěna po všech stránkách, 

tedy i z personálního hlediska. Všechny potřebné postupy (nákup, kalkulace, návrhy, 

plány, instalace…) zařídí stávající oddělení (strategický nákup, kontrakční nákup, 

výroba, předmontáţ, instalace…), které také obstarávají chod výroby.  

Nově by ale měl být sestaven tým, který bude mít na starost vyhledávání nových 

příleţitostí. Oblast působnosti dotyčného týmu bude zejména evropský trh. Okruh 

zákazníků bude stejný jako v nynější době. Bude tedy tvořen prodejními organizacemi 

skupiny OTIS zastupující jednotlivé státy Evropy. Touto skutečností se OTIS Escalators 

výrazně sníţí riziko z nezaplacení provedené modernizace a můţe tak kalkulovat 

s dobou inkasa pohledávek do 60 dnů. 

V nejlepším případě vzejde tento tým obchodních zástupců ze stávajících řad 

zaměstnanců. To by zjednodušilo hlavně školení budoucích zástupců, neboť současní 

pracovníci dobře znají problematiku oboru. 
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Jednou z dalších hlavních aktivit obchodních zástupců je obstarávání dotačních 

programů pro klientelu společnosti a seznamování zákazníků s moţností čerpat dotace. 

Od této činnosti je přislíbeno hlavně to, ţe se zvýší počet osob, které se rozhodnou své 

eskalátory modernizovat. 

S dalšími personálními změnami není počítáno, neboť v podniku jiţ existují 

týmy, které se primárně věnují pouze novým zařízením nebo modernizacím. 

 

4.1.7 Marketingový mix 

Z výše uvedeného textu navrhovaného řešení je patrné, ţe podnik disponuje 

téměř všemi zdroji, které pro úspěšnou realizaci návrhu potřebuje: 

 Product (produkt) 

Produkt je jedinou věcí, která podniku chybí v základním marketingovém 

mixu. Jak jiţ bylo naznačeno, podnik jiţ má zkušenosti s modernizacemi, ovšem 

ne v takovém měřítku, které mu zajistí zlepšení podnikové situace.  

V této sekci je potřeba dokončit modelové programy modernizací 

eskalátorů. Stejně tak, jak je tomu v oblasti modernizaci výtahů. Tyto práce byly 

započaty v roce 2010. 

 Price (cena) 

S modernizacemi podnik jiţ pracuje. Má dokonce vypracované kalkulace 

spojené s touto činností, z nichţ pak na základě nákladů a ostatních aspektů 

vychází i prodejní cena. 

 Place (místo prodeje) 

Místem prodeje se dá chápat i finanční prodej, který spočívá pouze 

v prodeji prodejní organizaci skupiny OTIS a inkasu peněz. Jde ale hlavně o 

přesné místo určení eskalátoru. Tedy poloha klienta, na jehoţ majetku dojde 

k instalaci. 

Prodejní síť podniku je jiţ definována z minulosti. Bude také vyuţíváno 

spolupráce a znalostí s prodejními celky korporace OTIS. 

 Promotion (propagace) 

Jelikoţ se jedná o „nový“ produkt, je potřeba detailněji rozpracovat 

propagaci této firemní aktivity, aby dosáhla měřítka potřebného k úspěchu. 
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Marketingová komunikace se zákazníky by měla být nejlépe prováděna ve více 

komunikačních kanálech. 

Hlavními body pak bude práce obchodních zástupců. Jejich slova by měla 

být podpořena broţurami v tištěné i elektronické formě. Také bude potřebný 

drobný zásah (aktualizace) podnikového webu, aby se zvýšila moţnost 

informovat své potenciální zákazníky. 

 

Pokud bude základní pojetí marketingového mixu rozšířeno o jedno další, ale 

velmi významné aktivum, zjistíme, ţe podnik disponuje i tímto aktivem, které můţe hrát 

klíčovou roli v dosaţení kladných budoucích výsledků: 

 People (lidé) 

Lidé jsou chápáni ve firmě jako nejdůleţitější faktor společnosti. Mají 

velmi dobré zkušenosti a praxi v oboru podnikání. Jejich růst je proto také velmi 

hojně podporován.  

Prodejní tým zástupců dokáţe konkretizovat situaci a přizpůsobit se 

podmínkám kaţdého zákazníka a řešit tak kaţdý projekt individuálně, tzv. „na 

klíč“. 

 

4.1.8 Prognóza při uplatnění navrhovaného řešení 

Základní předpoklady 

Lze předpokládat, ţe prodej modernizací bude činit 30 % celkového prodeje 

společnosti. Svým rozsahem ale neovlivní (neomezí) výrobu nových jednotek závodu 

z důvodu volných kapacit.  

Zvýšená aktivita modernizací nebude mít negativní dopad na zvýšení celkové 

hodnoty zásob. Podnik je díky současnému nastavenému systému zásobování velmi 

schopný v tomto směru. Stejně tak se nedojde k růstu reţijních nákladů firmy. Naopak 

oblast, kde bude mít modernizační konání výrazný vliv je prodej společnosti a také cash 

flow. 
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Tab. č. 21:Průměrné ceny úkonů v rámci modernizačního případu 

činnost průměrná cena [Kč] 

výměna pohonu nebo rozvaděče 90 000 

obnova na osvětlení na LED technologii 45 000 

přeměna opláštění 65 000 

záměna madla 35 000 

 

235 000 

 

Údaje obsaţené v tabulce vychází z kalkulací existujících modernizačních 

programů společnosti a z jejich dlouhodobých zkušeností. Firma tedy inkasuje za 

modernizaci 235 000 Kč. Tato cena odpovídá standardnímu modelu modernizace a od 

skutečně realizovaných se pak můţe lišit dle dalších poskytnutých obnovení. 

Při srovnání s celkovou výměnou eskalátoru, kde se orientační pořizovací cena 

pohybuje na 1 000 000 Kč, je dosaţeno úspory 76,5 % pro klienta společnosti. 

 

Varianty scénářů projektu 

Je velmi obtíţné stanovit přesný vývoj podniku s implementovaným návrhem. 

Proto je prognóza pro vliv modernizačních aktivit na ukazatele podniku vyhotovena ve 

třech různých variantách. Jedná se o scénář pesimistický, realistický a optimistický. 

Základním rozdílem, který hraje nejdůleţitější roli ve variacích scénářů je ziskové 

rozpětí, s nímţ bude podnik pracovat:  

 

Tab. č. 22: Předpokládané zisky podle jednotlivých scénářů 

scénář ziskové rozpětí [%] 

pesimistický 10 

realistický 20 

optimistický 30 

 

Ziskové rozpětí u realistického scénáře bylo zvoleno 20 %. To proto, ţe 

v podniku existují kalkulace s tímto rozpětím a je s takovou rentabilitou (v dotčené 

činnosti podnikání) obyčejně pracováno. Vychází tedy z praktických a odzkoušených 

znalostí firmy OTIS Escalators.  

U pesimistické varianty je nastaven zisk na 10 %. To je hodnota, která je cílová 

pro výrobu nových jednotek eskalátorů. Modernizace jednotek je ale dle plánů 
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společnosti rentabilnější, proto se jedná o variantu pesimismu. Tato variace scénáře říká, 

ţe výnosnost výroby nových produktů = výnosnost modernizace stávajících produktů. 

Varianta optimistického pojetí kalkuluje s úrovní 30 % dosaţeného zisku 

z jednoho výkonu modernizace. Této hladiny zisku by mělo být dosaţeno, pokud se 

firmě podaří implementovat drtivou většinu svých rozpracovaných projektů dotýkajících 

se oblasti výzkumu a vývoje, respektive se jedná o optimální uţití nových technických 

řešení. 

 

Na základě ceny standardního modelu modernizace jsou stanoveny celkové 

náklady lišící se dle očekávaného ziskového rozpětí variant. Tím je znám i zisk z jedné 

uskutečněné modernizace. 

Kalkulace dle jednotlivých scénářů počítá s tím, ţe bude dosahováno stejné 

prodejní ceny za vykonání modernizace. Varianty se liší pouze ve výši dosaţených 

nákladů. Firma totiţ kontinuálně pracuje na vývoji, zlepšování a zdokonalování svých 

technických řešení ve všech jejích oblastech, aby minimalizovala náklady a 

optimalizovala tak její chod. Bude tedy hlavně záleţet, jak se nové poznatky podaří 

implementovat do výrobního procesu (jaké bude finální technické řešení). 

 

Tab. č. 23: Jednicová kalkulace modernizačního úkonu 

 

  

scénář 

pesimistický realistický optimistický 

předpokládaný zisk %                  10                      20                      30     

 prodejní cena 

Kč 

        235 000             235 000             235 000     

celkové náklady         211 500             188 000             164 500     

 dosaţený zisk           23 500               47 000               70 500     
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Promítnutí návrhu do celkového stavu společnosti 

V níţe uvedené tabulce je uvedeno porovnání základních ukazatelů
27

 posledního 

sledovaného roku (2009), kdy ještě firma podnikala bez nápravného opatření, 

s jednotlivými variantami scénářů dle jejich předpokládaného ziskového rozpětí. 

Z předpokladu, ţe prodeje modernizací budou činit 30 % z celkových prodejů a 

zároveň se bude dařit plnit pokrok v technickém řešení, bude firma dosahovat vyšší 

přidané hodnoty, neţ kdyby se modernizacím efektivně nevěnovala (jako doposud – 

2009), to platí i pro pesimistický scénář. 

 

Tab. č. 24: Vývoj ukazatelů po implementaci návrhu v porovnání a bez něj 

 

   

scénář 

  

2009 pesimistický realistický optimistický 

trţby 

ti
s.

 K
č 

1 411 916 1 835 491 1 835 491 1 835 491 

výkonová spotřeba 1 181 948 1 563 283 1 520 912 1 478 542 

změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
- 145 543 - 145 543 - 145 543 - 145 543 

přidaná hodnota      84 425    126 665   169 036   211 406 

 

 

 

Pesimistická varianta kalkuluje s předpokládaným ziskovým rozpětím na úrovni 

10 %. Této úrovně se dá dosáhnout i výrobou nových jednotek, ale to se v minulých 

letech nepovedlo. 

V podniku existují propočty a kalkulace, z nichţ vychází, ţe je moţno běţně 

pracovat s rentabilitou 20 % za modernizace eskalátorů. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Kompletní přehled poloţek (ukazatelů) lze vyčíst v účetních výkazech vpříloze 5 a 6 (viz. str. 107 – 

109) 
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Tab. č. 25: Predikce Kralickova rychlého testu 

 

  2 009 pesimistický realistický optimistický 

vlastní kapitál 

[t
is

. 
K

č]
 

703 225 703 225 703 225 703 225 

celková aktiva 812 788 812 788 812 788 812 788 

kr. fin. závazky 93 871 93 871 93 871 93 871 

kr. fin. majetek 77 628 77 628 77 628 77 628 

bilanční cash 

flow 
160 42 086 84 534 126 905 

cash flow 67 479 90 512 132 882 175 253 

trţby 1 411 916 1 835 491 1 835 491 1 835 491 

VH po zdanění -42 047 -122 42 249 84 620 

výsledky ukazatelů: 

x1 [%] 86,52 86,52 86,52 86,52 

x2 [roky] 101,52 0,39 0,19 0,13 

x3 
[%] 

4,78 4,93 7,24 9,55 

x4 -5,17 -0,01 5,20 10,41 

hodnocení ukazatelů: 

x1 1 1 1 1 

x2 5 1 1 1 

x3 5 4 3 3 

x4 5 5 4 3 

celkové hodnocení: 

známka fin. stability 3 1 1 1 

známka výnos. situace 5 4,5 3,5 3 

známka CELKEM 4 2,75 2,25 2 

 

 

Aby bylo na první pohled zřejmé, ţe podnik OTIS Escalators pracoval opravdu 

neefektivně, byl znovu vypracován Kralickův rychlý test. Jednotlivé varianty scénářů 

jsou porovnány s posledním sledovaným rokem (2009), aby byl viditelný kontrast. Jedná 

se o opětovné vypracování Quick testu, který je zasazen do dosaţených výsledků v roce 

2009 doplněných o předpokládané trţby a další faktory spojené s upraveným 

podnikatelským záměrem společnosti.
28

 

                                                 
28

 Jinými slovy, jakých výsledků by podnik dosahoval, pokud by navrhovaný podnikatelský záměr   

    vyuţíval jiţ v roce 2009. 



- 96 - 

 

U návrhu se kalkuluje s tím, ţe nebude mít velký vliv na zásoby ani na pracovní 

sílu. Naopak bylo docíleno značného zvýšení trţeb, jeţ se pozitivně projevilo i v cash 

flow. Obrovské posílení peněţních toků má významnou roli v tom, ţe bylo dosaţeno 

velmi uspokojivých výsledků a závěrečného hodnocení. Nemalou měrou se také 

projevila kapitalizace vlastníka firmy.  

Z výsledků vyplývá, ţe kdyby podnik přistoupil ke změně jiţ v minulosti a lépe 

řešil svou neefektivnost, mohlo se jeho fungování odvíjet jiným směrem a dalo se tak 

vyhnout nutnosti zásahu vlastníka, aby nebyla ohroţena budoucnost podniku. 

 

  

Graf č. 16: Hodnocení Quick testu po uplatnění návrhu a před ním 

 

V roce 2009 se podnik dle výsledků Kralickova rychého testu pohyboval na 

hranici pásma prosperity a jeho oblast výnosové situace ohroţovala jeho solventnost. Po 

implementaci popisovaného návrhu by se měla situace značně zlepšit. A to i ve scénáři 

pesimistickém, který ale sám ještě nedokáţe společnost dostat OTIS Escalators do 

ziskové situace. 

V realistickém pojetí, jeţ se jeví jako nejpravděpodobnější dosaţený scénář jiţ 

ale podnik tvoří zisk a hodnotu pro vlastníka. Nicméně i v této situaci je potřeba, aby 

závod dále zlepšoval zejména svou výnosovou situaci, např. velkou podporou 

implementace pokrokových (úsporných) řešení do výrobního procesu. 

1
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4.1.9 Zhodnocení očekávaných přínosů návrhu 

Kaţdý návrh na zlepšení situace by měl přinést určité pozitivní výsledky. Je tomu 

tak i v případě výše popisovaného návrhu, u něhoţ je hlavním přínosem to, ţe pomáhá 

firmě dostat se ze ztrátového období a bude po jeho uplatnění tvořit zisk. Návrh je 

zaměřen na nejrentabilnější oblast podnikání, ve kterém se firma OTIS Escalators 

pohybuje a v němţ do této doby existují značné rezervy - jinými slovy a jiným pohledem 

= příleţitosti k rozvoji. Je to dáno mimo jiné i tím, ţe opatření zajišťuje podniku nové 

příleţitosti k uplatnění firemních znalostí a přitom není náročný na ţádné masivní 

investice, změny ani instalace… 

Realizace tohoto navrţeného opatření povede ke zlepšení i dalších oblastí a tím 

pádem se projeví v celkové kondici společnosti. Pokud se bude dařit plnit ziskovou 

úroveň okolo 20 – 30 %, kladně se tato okolnost projeví i do likvidity firmy. 

Zásadní přínosy návrhu modernizační činnosti pro zlepšení stávajícího stavu 

firmy: 

 Růst firmy 

 Navýšení trţeb 

 Moţnost zvýšení trţního podílu a osamostatnění se tak na pozici leadera 

 Vyšší zisk a růst vlastního kapitálu společnosti, tím pádem i sniţování 

zadluţenosti 

 Zvýšení stability firmy, 

 Růst jistoty pro společníka a také zaměstnanců 

 Oslovení nových zákazníků, kteří by si nemohli dovolit koupit přímo nový výtah, 

resp. eskalátor 

 Produkce finančních zdrojů k celkovému zabezpečení rozvoji podnikatelské 

činnosti (zbavení se závislosti na pomoci od majitele firmy) 

 Diverzifikace rizika 
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5. ZÁVĚR 

Prvním úkolem úvodní poloviny závěrečné práce bylo seznámit čtenáře se 

společností, jejími strukturami a vazbami, jeţ je předmětem této literatury. Navazuje 

část teoretických východisek pokrývajících řešenou problematiku pro dostatečné 

pochopení všech situací a uţitých principů. 

Diplomová práce se věnuje tématu Podnikatelský záměr rozvoje firmy. Aby bylo 

moţné vůbec nějaké závěry vyvodit, je nejprve nezbytné, aby byl podnik podroben 

důkladné a komplexní analýze, která odhalí jeho stávající situaci, rozpoloţení, 

příleţitosti a také hlavní nedostatky, na kterých je nutné zapracovat. 

Stěţejním cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh podnikatelského záměru 

pro jiţ existující a zavedenou společnost OTIS Esclalators s.r.o. v Břeclavi. Ústřední 

účel tohoto plánu bylo zastavit ztrátovost analyzovaného podniku, protoţe jeho situace 

nebyla optimistická a firma těţila hlavně z toho, ţe je součástí světového koncernu 

s obrovskou kapitálovou silou. 

Kvůli těmto skutečnostem byl návrh koncipovaný tak, aby při minimálních 

nutných investicích (nejlépe téměř nulových) dokázal zastavit zápornou rentabilitu 

společnosti. Důleţité také bylo, aby byl nadprůměrně rentabilní v porovnání s ostatními 

podnikatelskými aktivitami firmy, čímţ by se sniţovala kumulovaná neuhrazená ztráta 

z posledních několika let. 

U navrţeného podnikatelského plánu byly splněny všechny jeho podmínky 

úspěšnosti. Má tedy všechny předpoklady, aby zastavil období útlumu a přispěl 

k budoucímu rozvoji firmy. Společnost prohlubovala ztrátu přibliţně posledních sedm 

let své existence. Pokud bude návrh implementován a dodrţen na úrovni realistického 

scénáře, dojde k oddluţení firmy za necelých 19 let. To za předpokladu, ţe ostatní 

činnosti podniku budou nezměněny. Pokud ale ve firmě bude kladen důraz na 

kontinuální zlepšování, je moţno, ţe oddluţení přijde o několik let dříve. 

Tím se úspěšně podařilo splnit nejdůleţitější cíl této diplomové práce. Realizace 

a dodrţování návrhu je dlouhodobý proces. Tento návrh podnikatelského plánu je 

potřeba chápat jako prvotní impuls (vodítko) k nasměrování podniku k lepším 

vyhlídkám. Věřím, ţe tato práce je schopna poslouţit jako podklad pro další zlepšování 

podnikové situace. 
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PŘÍLOHY 

Seznam příloh 

Všechny výkazy účetní závěrky
29

 jsou sestaveny v souladu s účetními předpisy 

platnými v České republice. Jsou sestaveny v historických cenách, pouze deriváty jsou 

vykázány v reálné hodnotě.  

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky dle platných norem odpovídá 

jednatel společnosti. Takto sestavenou účetní závěrku ověřuje podnik 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 
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Příloha č. 4 – Výkaz peněţních toků za roky 2006-2009 

Příloha č. 5 – Výkaz zisků a ztrát roku 2009 dle předpokladu scénářů (pesimistický,   

                      realistický, optimistický) 

Příloha č. 6 – Výkaz peněţních toků roku 2009 dle předpokladu scénářů (pesimistický,  

                      realistický, optimistický) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
29

 Číselné hodnoty ve výkazech účetní závěrky jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztrát za roky 2006-2009 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2 006 2 007 2 008 2 009 

Výkony 1 465 920 1 320 017 1 515 784 1 266 373 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 1 537 516 1 310 869 1 437 709 1 411 916 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -72 184 9 148 78 075 -145 543 

Aktivace 588 0     

Výkonová spotřeba 1 341 597 1 321 743 1 574 984 1 181 948 

Spotřeba materiálu a energie 1 042 292 1 023 862 1 216 090 954 960 

Sluţby 299 305 297 881 358 894 226 988 

Přidaná hodnota 124 323 -1 726 -59 200 84 425 

Osobní náklady 151 594 160 683 152 093 133 916 

Mzdové náklady 107 077 113 747 107 307 98 609 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
38 393 41 507 39 217 30 747 

Sociální náklady 6 124 5 429 5 569 4 560 

Daně a poplatky 1 207 401 222 47 

Odpisy dlouhodobého nehmotné a hmotného 

majetku 
33 193 36 887 38 094 42 600 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
12 527 14 262 9 500 6 452 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku  15 11 208 3 511 

Trţby z prodeje materiálu 12 512 14 251 9 292 2 941 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
48 191 49 1 409 25 869 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku  
48 191 49 1 409 22 039 

Prodaný materiál     0 3 830 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-62 276 3 027     

Zvýšení (+)/sníţení (-) rezerv a opravných 

poloţek v provozní oblasti 
    36 031 -88 341 

Ostatní provozní výnosy 55 091 63 278 92 994 63 828 

Ostatní provozní náklady 82 594 60 178 65 854 31 395 

Provozní výsledek hospodaření -62 562 -185 411 -250 409 9 219 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 10 692 -4 793 24 880 8 549 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů     9 133 13 292 

Výnosové úroky 159 33 30 239 

Nákladové úroky 5 974 10 070 18 322 13 134 

Ostatní finanční výnosy 35 624 64 588 63 643 49 530 

Ostatní finanční náklady 43 435 60 743 86 486 63 950 
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Finanční výsledek hospodaření -2 934 -10 985 -25 388 -32 058 

Daň z přijmů za běţnou činnost     0 315 

 splatná     0 315 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost -65 496 -196 396 -275 797 -23 154 

Mimořádné výnosy     18 298 0 

Mimořádné náklady     0 18 893 

Mimořádný výsledek hospodaření      18 298 -18 893 

Výsledek hospodaření za účetní období -65 496 -196 396 -257 499 -42 047 

Výsledek hospodaření před zdaněním -65 496 -196 396 -257 499 -41 732 

 

 

Příloha č. 2 – Rozvaha - aktiva za roky 2006-2009 

ROZVAHA 2 006 2 007 2 008 2 009 

AKTIVA CELKEM 1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

Dlouhodobý majetek 423 355 407 896 384 740 325 515 

Dlouhodobý nehmotný majetek 5 986 8 322 5 905 7 227 

Software 5 810 8 322 5 905 4 251 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 176 0 0 2 976 

Dlouhodobý hmotný majetek 417 369 399 574 378 835 318 288 

Stavby 269 793 261 529 254 147 246 024 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 138 152 137 169 124 688 72 264 

Oběţná aktiva 713 060 567 086 794 861 487 195 

Zásoby 276 514 269 334 365 764 144 385 

Materiál 186 317 169 911 213 005 118 373 

Nedokončená výroba a polotovary 89 826 94 760 105 788 17 667 

Výrobky 371 4 650 46 971 8 345 

Krátkodobé pohledávky 426 168 284 383 418 948 265 182 

Pohledávky z obchodních vztahů 355 725 214 523 348 757 205 834 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba     0 10 003 

Stát - daňové pohledávky 14 486 12 792 18 046 9 194 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 782 478 18 423 

Dohadné účty aktivní 43 766 50 275 52 121 39 719 

Jiné pohledávky 11 409 6 315 6 9 

Krátkodobý finanční majetek 10 378 13 369 10 149 77 628 

Peníze 164 154 166 140 

Účty v bankách 10 214 13 215 9 983 77 488 

Časové rozlišení 185 7 83 78 

Náklady příštích období 185 7 83 78 
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Příloha č. 3 – Rozvaha - pasiva za roky 2006-2009 

PASIVA CELKEM 1 136 600 974 989 1 179 684 812 788 

Vlastní kapitál 614 200 417 771 160 272 703 225 

Základní kapitál 488 200 488 200 488 200 488 200 

Základní kapitál 488 200 488 200 488 200 488 200 

Kapitálové fondy 473 600 473 600 473 600 1 058 600 

Ostatní kapitálové fondy 473 600 473 600 473 600 1 058 600 

Výsledek hospodaření min. let -282 137 -347 633 -544 029 -801 528 

Neuhrazená ztráta min. let -282 137 -347 633 -544 029 -801 528 

Výsledek hospodaření běţ. úč. období -65 496 -196 396 -257 499 -42 047 

Cizí zdroje 522 433 557 218 1 019 412 109 563 

Rezervy 31 522 19 051 62 673 15 692 

Ostatní rezervy 31 522 19 051 62 673 15 692 

Krátkodobé závazky 490 911 538 167 956 739 93 871 

Závazky z obchodních vztahů 148 094 96 692 256 703 58 390 

Závazky - ovládající a řídící osoba 210 178 340 557 590 649 0 

Závazky k zaměstnancům 7 122 7 062 6 992 6 274 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního poj. 4 248 3 904 3 748 2 591 

Stát - daňové závazky a dotace 972 993 14 791 723 

Krátkodobé přijaté zálohy 13 699 11 398 3 192 

Dohadné účty pasivní 106 595 75 255 76 049 22 421 

Jiné závazky 3 2 306 7 804 3 280 

 

 

Příloha č. 4 – Výkaz peněţních toků za roky 2006-2009 

VÝKAZ PENĚŢNÍCH TOKŮ (CASH FLOW) 2 006 2 007 2 008 2 009 

Účetní ztráta z běţné činnosti před zdaněním -65 496 -196 396 -275 797 -22 839 

A.1 Úpravy o nepeněţní operace: 45 159 63 526 31 213 -37 712 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 33 193 36 887 38 094 42 600 

A.1.2 Změna stavu opravných poloţek a rezerv -62 275 3 028 36 031 -88 341 

A.1.3 Ztráta z prodeje stálých aktiv 48 176 38 1 201 18 528 

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky 5 815 10 037 18 292 12 895 

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněţní operace 20 250 13 536 -62 405 -23 394 

A* 
Čistý peněţní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami prac. kapitálu -20 337 -132 870 -244 584 -60 551 

A.2 
Změny stavu nepeněţních sloţek pracovního 

kapitálu: 21 362 171 588 271 571 -441 857 

A.2.1 
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů 

aktiv -65 388 134 024 -90 017 158 208 
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A.2.2 
Změna stavu krátkodobých závazků a 

přechodných účtů pasiv 14 995 55 030 417 265 -862 868 

A.2.3 Změna stavu zásob 71 755 -17 466 -55 677 262 803 

A** 
Čistý peněţní tok z provozní činnosti před 

zdaněním 1 025 38 718 26 987 -502 408 

A.3 Úroky vyplacené  -5 974 -10 070 -18 322 -13 134 

A.4 Úroky přijaté 159 33 30 239 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost     0 -315 

A*** Čistý peněţní tok z provozní činnosti -4 790 28 681 8 695 -515 618 

B.1  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  -13 115 -25 701 -12 123 -5 414 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 15 11 208 3 511 

B*** Čistý peněţní tok z investiční činnosti -13 100 -25 690 -11 915 -1 903 

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:      0 585 000 

C.2.1 
Zvýšení peněţních prostředků z titulu zvýšení 

ostatních kapitálových fondů     0 585 000 

C*** Čistý peněţní tok z finanční činnosti     0 585 000 

  
Čisté zvýšení/sníţení peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů -17 890 2 991 -3 220 67 479 

  
Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na počátku roku 28 268 10 378 13 369 10 149 

  
Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na konci roku 10 378 13 369 10 149 77 628 

 

 

Příloha č. 5 – Výkaz zisků a ztrát roku 2009 dle předpokladu scénářů (pesimistický,   

                      realistický, optimistický) 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT pesimistický realistický optimistický  

Výkony 1 689 948 1 689 948 1 689 948 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 1835491 1835491 1835491 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -145 543 -145 543 -145 543 

Aktivace       

Výkonová spotřeba 1563282,5 1520912 1478541,5 

Spotřeba materiálu a energie 954 960 954 960 954 960 

Sluţby 226 988 226 988 226 988 

Přidaná hodnota 126 666 169 036 211 407 

Osobní náklady 133 916 133 916 133 916 

Mzdové náklady 98 609 98 609 98 609 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
30 747 30 747 30 747 

Sociální náklady 4 560 4 560 4 560 

Daně a poplatky 47 47 47 
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Odpisy dlouhodobého nehmotné a hmotného 

majetku 
42 600 42 600 42 600 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
6 452 6 452 6 452 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku  3 511 3 511 3 511 

Trţby z prodeje materiálu 2 941 2 941 2 941 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
25 869 25 869 25 869 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  
22 039 22 039 22 039 

Prodaný materiál 3 830 3 830 3 830 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období       

Zvýšení (+)/sníţení (-) rezerv a opravných poloţek 

v provozní oblasti 
-88 341 -88 341 -88 341 

Ostatní provozní výnosy 63 828 63 828 63 828 

Ostatní provozní náklady 31 395 31 395 31 395 

Provozní výsledek hospodaření 51 460 93 830 136 201 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 8 549 8 549 8 549 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 13 292 13 292 13 292 

Výnosové úroky 239 239 239 

Nákladové úroky 13 134 13 134 13 134 

Ostatní finanční výnosy 49 530 49 530 49 530 

Ostatní finanční náklady 63 950 63 950 63 950 

Finanční výsledek hospodaření -32 058 -32 058 -32 058 

Daň z přijmu za běţnou činnost 315 315 315 

 splatná 315 315 315 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost 19 087 61 457 103 828 

Mimořádné výnosy 0 0 0 

Mimořádné náklady 18 893 18 893 18 893 

Mimořádný výsledek hospodaření  -18 893 -18 893 -18 893 

Výsledek hospodaření za účetní období -122 42 249 84 620 

Výsledek hospodaření před zdaněním 194 42 564 84 935 
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Příloha č. 6 – Výkaz peněţních toků roku 2009 dle předpokladu scénářů (pesimistický,  

                      realistický, optimistický) 

VÝKAZ PENĚŢNÍCH TOKŮ (CASH FLOW) pesimistický realistický optimistický  

Účetní zisk (- ztráta) z běţné činnosti před zdaněním 194 42 564 84 935 

A.1 Úpravy o nepeněţní operace: -37 712 -37 712 -37 712 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 42 600 42 600 42 600 

A.1.2 Změna stavu opravných poloţek a rezerv -88 341 -88 341 -88 341 

A.1.3 Ztráta z prodeje stálých aktiv 18 528 18 528 18 528 

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky 12 895 12 895 12 895 

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněţní operace -23 394 -23 394 -23 394 

A* 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před 

zdaněním, změnami prac. kapitálu -37 519 4 852 47 223 

A.2 

Změny stavu nepeněţních sloţek pracovního 

kapitálu: -441 857 -441 857 -441 857 

A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 158 208 158 208 158 208 

A.2.2 

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných 

účtů pasiv -862 868 -862 868 -862 868 

A.2.3 Změna stavu zásob 262 803 262 803 262 803 

A** 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti před 

zdaněním -479 376 -437 005 -394 635 

A.3 Úroky vyplacené  -13 134 -13 134 -13 134 

A.4 Úroky přijaté 239 239 239 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost -315 -315 -315 

A*** Čistý peněţní tok z provozní činnosti -492 586 -450 215 -407 845 

B.1  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  -5 414 -5 414 -5 414 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 511 3 511 3 511 

B*** Čistý peněţní tok z investiční činnosti -1 903 -1 903 -1 903 

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:  585 000 585 000 585 000 

C.2.1 

Zvýšení peněţních prostředků z titulu zvýšení 

ostatních kapitálových fondů 585 000 585 000 585 000 

C*** Čistý peněţní tok z finanční činnosti 585 000 585 000 585 000 

  
Čisté zvýšení/sníţení peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů 90 512 132 882 175 253 

  
Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na počátku roku 10 149 10 149 10 149 

  
Stav peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů na konci roku 100 661 143 031 185 402 

 

 


