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ÚVOD 

Finanční analýza je významným nástrojem pro hodnocení ekonomických výsledků 

společnosti. Je to tedy ekonomický proces, který pomáhá plánovat a odhadovat budoucí 

vývoj společnosti. Finanční analýza poodhaluje nejen silné stránky společnosti, ale zároveň 

pomáhá odhalit poruchy ve finančním řízení. Pro zajištění finanční stability společnosti je 

nezbytné dosažení určitého stupně likvidity, proto je třeba při sestavování ukazatelů 

finanční analýzy vycházet z toho, že jedním ze základních cílů podniku je maximalizace 

majetku společnosti. 

V dnešní době se finanční analýza stala důležitou součástí řízení společnosti a určuje 

úspěšnost či neúspěšnost podnikatelského subjektu, jemuž pomáhá určit příčiny zlepšení či 

zhoršení pomocí komplexního systému ukazatelů, jež se jeví jako nezbytný a důležitost 

tohoto systému neustále narůstá. Finanční analýza jako nástroj řízení společnosti je 

využívána mnoha ekonomickými subjekty, které mají zájem a chtějí se něco dozvědět 

o svém hospodaření a zjistit své finanční zdraví. 

Informace, které se využívají jako zdroj pro sestavení finanční analýzy je možné nejčastěji 

získat z veřejně dostupných zdrojů. Jako základní zdroj je možné použít účetní výkazy, 

účetní závěrky, výkazy cash flow, výroční zprávy apod., obsahující informace 

o hospodářské činnosti.  

Cílem mé diplomové práce bude hodnocení finančního zdraví firmy Pilkington CZECH 

spol. s r.o. Úkolem bude provést finanční analýzu této společnosti pomocí ekonomických 

ukazatelů, tj. rozborem absolutních a poměrových ukazatelů s cílem stanovení priorit pro 

další sledování a popřípadě návrhem nových alternativ pro sledování nejdůležitějších 

oblastí. 

Diplomová práce je rozdělena na několik kapitol. V první kapitole se zaměřím na 

charakteristiku a popis společnosti informace o podnikání, historie společnosti atd. V další 

kapitole uvedu teoretická východiska finanční analýzy, popíši metody rozboru, zdroje dat a 

na závěr této kapitoly se zaměřím na jednotlivé finanční ukazatele. V třetí kapitole se budu 
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zabývat zjištěnými skutečnostmi, dosaženými na základě poznatků z odborné literatury. 

Čtvrtá kapitola bude obsahovat strategickou analýzu firmy, která bude zaměřena na rozbor 

vnějšího okolí firmy a za pomocí SWOT analýzy zjistím silné a slabé stránky společnosti. 

V páté kapitole se zaměřím na návrhy zlepšení ze zjištěných skutečností ze třetí kapitoly. 

Šestá kapitola bude obsahovat závěr celé diplomové práce. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 

1.1 Charakteristika analyzované společnosti 

1.1.1 Základní údaje 

 

 
 

 
Firma:                      Pilkington CZECH spol. s r.o.  

                     Noviny pod Ralskem 136 

                     47124 Česká Lípa 

 

IČO: 00526002 

Základní kapitál: 4 926 000 Kč 

Datum vzniku: 7. září 1990  

Předmět podnikání: - Sklenářské práce, 

- výroba zboží za účelem jeho dalšího prodeje, kromě léčiv, zboží 

drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných, 

 - výroba litého skla. 

 

Statutární orgán  

Ředitel:                      Ing. Pavel Zemek 

 

Jednatelé :                 Tomáš Holásek 

  Ireneusz Skwarek 

  Kurt Franz Lemanczyk 

  Ing. Luboš Rubý 

  Veronika Pecinová 
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1.1.2 Profil a historie společnosti 

Společnost Pilkington Czech spol. s r.o. je součástí akciové společnosti Pilkington Group 

Ltd., která vznikla v roce 1826 a zůstala soukromou společností až do roku 1970, kdy se 

začaly její akcie veřejně obchodovat na londýnské burze.  

V červnu 2006 potvrdili společnosti Pilkington a Nippon Sheet Glass své spojení 

a Pilkington se tak stal členem Skupiny NSG. Byla tím vytvořena největší světová skupina 

v oboru stavebního skla a skel pro automobilový průmysl. 

NSG Group má 34 000 zaměstnanců a roční obrat 5,7 miliard USD. Skupina vlastní nebo 

spoluvlastní celkem 51 výrobních linek na výrobu skla (s roční produkcí 6,4 miliónů tun 

skla). 

V oblasti plochého skla se společnost NSG Group zaměřuje zejména na dvě oblasti. Pod 

značkou Pilkington Building Products dodává sklářské výrobky pro stavebnictví, zatímco 

pod značkou Pilkington Automotive vyrábí originální i náhradní díly a zasklívací systémy 

pro automobilový průmysl. 

Skupina má dominantní podíl na většině světových trzích se stavebními a automobilovými 

produkty. Její výhodou je i značný zeměpisný dosah, který společnosti umožňuje reagovat 

na potřeby zákazníků, kteří se zejména v případě automobilek stávají stále globálnější. 

V roce 2007 pocházelo 55 % obratu společnosti v plochém skle z Evropy, 20% z Japonska, 

16% ze Severní Ameriky a 9% z ostatních zemí světa. Přibližně polovina obratu pocházela 

z prodeje automobilových a polovina ze stavebních produktů. 

Akcie NSG Group se obchodují na Tokyjské burze. Celosvětová centrála společnosti je v 

Tokyu, velká výzkumná a technická centra se nacházejí v Británii, Japonsku a Severní 

Americe. 

Pilkington je společnost založená na technologické inovaci plochého skla. V celé své 

minulosti byla Skupina Pilkington v čele technologie; příklady inovace společnosti 

Pilkington zahrnují vynález a využití procesu plochého skla a uvedení nových výrobků jako 
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je samočisticí sklo Pilkington ActivTM. Záměrem společnosti je být v čele tohoto 

průmyslového odvětví. Rolí společnosti je investovat do podpory této technologie 

a používat ji k vytváření hodnoty pro akcionáře. 

V posledních šesti letech Pilkington podstatně zlepšil svoji nákladovou strukturu s cílem 

zeštíhlení a větší ziskovosti. Snížené režijní náklady a zlepšená výroba vyvolaly skokovou 

změnu produktivity a většina podniků Pilkington nyní pracuje na úrovni „světové špičky“.  

Kvalita a bezpečnost práce jsou oporou všech aktivit. Společnost funguje podle přísných 

norem pro životní prostředí a mnoho výrobků má užitečný dopad na životní prostředí tím, 

že pomáhá šetřit energii. Společnost dnes používá tuto účinnou a prospěšnou základnu 

k vytváření peněžních prostředků k investování do budoucnosti. 

Cílem společnosti je být nejlepšími výrobci a dodavateli skla s nejlepším přístupem ke 

svým lidem, nejlepším využívání technologií a sledováním inovací.  

Společnost si zakládá na těchto hodnotách: 

- Důvěra a vzájemný respekt 

- Čestnost a profesionalita 

- Týmová práce a vzájemná podpora 

- Otevřená komunikace 

- Iniciativa a kreativita 

- Nadšení a houževnatost 

- Individuální a společenská aktivita 

Pilkington jako koncern: 

- Je jedním z největších světových výrobců skla a sklářských výrobků pro 

stavebnictví a automobilový průmysl. 

- Roční obrat za hospodářský rok 2003 ve výši 2,8 miliard Ł (4,3 miliard EUR). 
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- Odbyt ve 130 zemích – nejširší celosvětový dosah z výrobců skla.  

- Víc než jedna polovina odbytu Skupiny je realizována v Evropě, přibližně třetina 

v Severní Americe a zbytek zejména v Jižní Americe a Austrálii.  

- V celém světě má 25 závodů na výrobu plaveného skla, účast v dalších devíti. 

- V celém světě má 25 000 zaměstnanců. 

- Společně má se svými partnery nejširší geografický dosah a vedoucí pozici na trhu 

sektorů stavebních a automobilových výrobků.  

- Výrobní závody výrobků pro stavebnictví v 19 zemích.  

- Uznávaný představitel technologie ve světovém sklářském průmyslu.  

- Proces plavení skla, vynalezený Sirem Alastairem Pilkingtonem v roce 1952, je 

nyní světovým standardem pro výrobu skla vysoké kvality.  

- Čelní dodavatel na celosvětový trh základního zařízení (OE) pro automobily. 

- Výrobní a zpracovatelské závody v 16 zemích.  

- Celosvětový obor Pilkington Automotive sloužící všem hlavním světovým 

výrobcům automobilů. 

- Vynálezce prvního samočisticího skla s dvojím působením na světě – Pilkington 

ActivTM.  

1.1.3 Podnikatelské obory společnosti 

Společnost působí v silném průmyslovém odvětví, používání skla u staveb a automobilů se 

rok od roku zvyšuje, protože architekti a projektanti automobilů do svých projektů 

začleňují stále více skla. 
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                                    Obrázek 1 – Odbyt v roce 2006 

1.1.4 Trh a zákazníci 

Společnosti se v posledních několika letech podařilo rozšířit portfolio zákazníků, kterým 

nabízejí atraktivnější produkty, jako je protipožární sklo, protihluková či solární skla, nebo 

izolační dvojskla s vnitřní žaluzií, i nadále poroste a zajistí tak nejen konkurenční výhodu, 

ale i hospodářskou stabilitu. 

V uplynulém roce prioritou společnosti bylo nabídnout zákazníkům co nejlepší servis a 

kvalitu s maximálním ohledem na bezpečnost při práci. 

1.1.5 Strategické cíle 

Mezi hlavní strategické cíle společnosti patří: 

- Vyhrát v konkurenčním boji,  

- vytvářet zisk pro podporu základního strategického fondu Skupiny,  

- podporovat organický růst společnosti, 

- udržovat svoji pozici na trhu a mimo jiné i obchodní vliv, 

- zajistit rozvoj všech zaměstnanců. 
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V dalších letech bude hlavním cílem společnosti perfektní servis a kvalita. K uspokojení 

požadavku zákazníků a tržního trendu se bude i v nadcházejícím roce investovat do 

technologického rozvoje strojů. Dalšími méně podstatnými cíli jsou zvýšit podíl na trhu 

a být o krok před konkurencí. 

Co se týče aktivit prodeje, ty budou i na dále zaměřeny na zkvalitnění služeb pro zákazníky 

a na jejich podporu v oblasti zásobování stavebním sklem.  

 

1.2 Vymezení problému a stanovení cílů diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Pilkington CZECH 

spol. s r.o. se sídlem v České Lípě. Na základě provedené finanční analýzy se pokusím 

navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace. 

Dílčí cíle, kterých chci dosáhnout v diplomové práci: 

- Analýza finančního stavu společnosti v letech 2005 – 2008. 

- Shrnutí nedostatků v hospodaření zjištěných finanční analýzou. 

- Navrhnutí možných opatření ke zlepšení finanční situace. 



 18

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, NOVÉ POZNATKY Z 
LITERATURY 

2.1 Metody finanční analýzy 

Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj 

finančního managementu (interní užití), nebo ostatních uživatelů (externích analytiků).  

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

- Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

- Kvantitativní, tzv. technickou analýzu. 

2.1.1 Fundamentální analýza společnosti 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství 

kvalitativních údajů a pokud využívá kvantitativní informaci, odvazuje zpravidla své 

závěry bez použití algoritmizovaných postupů. Východiskem fundamentální analýzy 

společnosti je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jde zejména o 

analýzu vlivu: 

- Vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

- právě probíhající fáze života podniku, 

- charakteru podnikových cílů. 

Metodou fundamentální analýzy je komparativní analýza založená převážně na verbálním 

hodnocení. Patří sem např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda 

analýzy portfolia dvou dimenzí, Argentino model, BCG matice nebo metoda BSC. 
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2.1.2 Technická analýza podniku 

Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků. Postup analýzy zahrnuje obvykle následující etapy: 

 

- Analýza absolutních dat (stavových i tokových) 

- analýza trendů (horizontální analýza) 

- procentní rozbor (vertikální analýza) 

- Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

- Analýza poměrových ukazatelů 

- rentability 

- aktivity 

- zadluženosti a finanční struktury 

- likvidity 

- kapitálového trhu 

- provozní činnosti 

- cash flow 

- Analýza soustav ukazatelů 

- pyramidové rozklady 

- komparativně analytické metody 

- matematicko statistické metody 

- kombinace(1) 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Informace, z nichž čerpá finanční analýza, lze rozdělit na: 

- finanční informace, které jsou obsaženy: 

- ve vnitropodnikových účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz cash flow) 
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- v předpovědích finančních analytiků a vrcholového vedení podniku 

- v burzovním zpravodajství 

- v hospodářských  zprávách informačních medií 

 

- ostatní informace, získané: 

- z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu, zaměstnanosti aj. 

- z oficiálních ekonomických statistik 

- ze zpráv vedoucích pracovníků, manažerů, auditorů 

- z komentářů odborného tisku, nezávislých hodnocení a prognóz 

- z odhadů analytiků různých institucí. (9) 

2.2.1 Rozvaha  

Rozvaha je bilancí majetku. Přehled o majetku firmy zobrazuje ze dvou různých hledisek. 

Uvádí jednak aktiva, která jsou tvořena všemi druhy majetku firmy, jednak pasiva, která 

informují o zdrojích krytí, tj. o způsobu financování tohoto majetku.  

Základní struktura rozvahy: 

 AKTIVA PASIVA 

 Stálá aktiva Vlastní zdroje 

 Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

 Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

 Dlouhodobý finanční majetek Hospodářský výsledek 

 Oběžná aktiva Cizí zdroje 

 Zásoby Rezervy 

 Finanční majetek Závazky 

 Pohledávky Bankovní úvěry 
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Rozvaha popisuje stav na základě historických cen, z čehož vyplývají úskalí týkající se 

vypovídací schopnosti dat v rozvaze:  

- Nepodává informace o dynamice. 

- Nepostihuje přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv. 

- K určení reálné hodnoty některých položek musí být použito odhadu. 

- K podhodnocení stálých aktiv se užívá odepisování, ale zhodnocování aktiv se nebere 

v úvahu.(7) 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjištění hospodářského výsledku. Porovnávají se v něm 

všechny výnosy firmy s jejími náklady. Údaje obsažené v tomto výkazu jsou uvedeny tak, 

jak naběhly v účetnictví. Neznamená to však, že jsou stejně brány v úvahu při výpočtu 

základu daně z příjmů. Je tomu tak proto, že koncepce účetnictví klade prioritní důraz na to, 

aby účetnictví podávalo reálný a věrný obraz o majetku a o nákladech a výnosech firmy, 

úprava pro daňové právo se však značně liší.(8) 

Stejně jako rozvaha má i výkaz zisku a ztráty svá úskalí: 

- Obsahuje tokové veličiny, které jsou založeny na kumulativní bázi, jejich změny 

nemusejí být v čase rovnoměrné. 

- Výnosy dosažené v určitém období a náklady spojené s jejich vytvářením nejsou 

vynaloženy ve stejném období, proto se někdy provádí časové rozlišení výnosů 

a nákladů. 

- Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, a proto výsledný 

čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením v daném 

období.(7) 
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2.2.3 Výkaz Cash-flow  

Zachycuje příjmy peněz a jejich výdaje v závislosti na hospodářských operacích 

společnosti. Výkaz sestavují podnikatelské jednotky, které mají ze zákona povinné ověření 

roční účetní závěrky auditorem a povinně zveřejňují údaje z této závěrky.  

Data o peněžních tocích jsou statická a tedy poskytují údaje o minulosti. Při analytických 

úvahách je nutné vytvářet odhady do budoucnosti, které jsou však zatíženy subjektivním 

pohledem analytika.(8) 

Přehled vytváření a spotřeby cash flow: 

PROVOZNÍ ČINNOST INVESTIČNÍ ČINNOST FINANČNÍ ČINNOST 

+ čistý zisk + úbytek stálých aktiv + čerpání nového úvěru 

+ odpisy - přírůstek stálých aktiv - splátka úvěru 

+ úbytek zásob a pohledávek + prodej majetkových - splátky a vykoupení 

- úbytek závazků    účastí    obligací 

+ nárůst závazků - nákup majetkových + emise obligací 

    účastí - výplata dividend 

Existují dvě metody zjištění Cash-flow 

Metodou přímou, která je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů peněžních 

prostředků (tzv. čistá přímá metoda) nebo transformací výnosově nákladových dat na 

příjmově výdajové (tzv. nepravá přímá metoda).  

Nepřímá metoda je v podnicích využívána častěji, což je způsobeno tím, že je pokládána 

v porovnání s metodou přímou za snazší způsob zjištění cash flow. Její výhodou je, že 

přehledně zachycuje transformaci výsledku hospodaření na čisté peněžní toky. (2) 

 

Analýza Cash-flow je založena na:  

- Přehledu o peněžních tocích, 



 23

- souboru poměrových ukazatelů obsahujících Cash-flow, a sice na podrobném 

zkoumání skutečnosti, na srovnání skutečnosti analyzovaného období s plánem a se 

skutečností předcházejícího období.(9) 

 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

K hodnocení finanční situace společností se při této analýze využívá přímo údajů 

obsažených v účetních výkazech. Vedle sledování změn absolutní hodnoty ukazatelů v čase 

se obvykle zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. technika procentního 

rozboru). Konkrétní uplatnění absolutních ukazatelů pak nalézáme v analýze vývojových 

trendů a v procentní analýze komponent. 

2.3.1 Horizontální analýza 

Porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Výchozí data jsou obsažena v účetních 

výkazech firem a ve výročních zprávách, které uvádí klíčové finanční položky za 

posledních 5 až 10 let. Při analýze bereme v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i 

procentní změny jednotlivých položek výkazů, po řádcích, horizontálně. Proto hovoříme o 

horizontální analýze absolutních ukazatelů.  

 

Ui+1 - Ui 

                                      reli =  

                                                                       Ui 

 

 

reli = relativní změna v období Ui až Ui+1 

Ui = hodnota ukazatele v minulém období  

Ui+1 = hodnota ukazatele v běžném období 

 

Absolutní změna r. 07 k 08 = částka 2008 – částka 2007 
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2.3.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu 

aktiv a pasiv společnosti. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity společnost 

a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat stav majetku 

a kapitálu závisí ekonomická stabilita společnosti.(2) 

Vzorec pro výpočet: 

Ut x 100 

                                      Us =  

                                                                       St 

 

Us = ukazatel struktury 

Ut = poměrový absolutní ukazatel 

St = poměrová základna 

 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Za typické rozdílové ukazatele jsou pokládány především ukazatele označované jako fondy 

finančních prostředků. Pro čtenáře může být toto slovní spojení poněkud zavádějící, neboť 

neoznačuje fondy jako účetní termín, nýbrž jde čistě o termín finančního řízení podniku. 

Mezi rozdílové ukazatele řadíme i různé ukazatele vypočítáme ze zisku a z přidané hodnoty 

přičítáním nebo odčítáním dalších položek. 

V odborné literatuře se rozlišují celkem tři tyto ukazatele: 

- čistý provozní (pracovní) kapitál, který je základním a nejčastěji používaným 

finančním fondem – ostatní finanční fondy pak představují jeho modifikace, 

- čisté pohotové prostředky, 

- čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy. 
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2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý provozní kapitál je částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji 

(dlouhodobým kapitálem) – vlastními i cizími. Čistý provozní kapitál tvoří rozhodovací 

(manévrovací) prostor pro efektivní činnost vedení podniku, resp. pro finančního manažera, 

neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení. Někteří 

autoři (např. Garrison, 1991) jej označují jako ochranný polštář podniku. Co je 

nejefektivnější nakládání s tímto fondem představuje jednu z manažerských dovedností. 

Tento ukazatel lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva (dluhy) 

K čistému provoznímu kapitálu je však možné přistupovat i z opačné strany a vypočítat jej 

podle vztahu: 

ČPK = vlastní zdroje + cizí kapitál dlouhodobý – stálá aktiva 

Tenhle pohled je bližší vlastníkovi podniku. 

Přebytek dlouhodobých zdrojů je pak k dispozici pro běžné financování. Dlouhodobé 

zdroje by podle této zásady měly svou výši vždy přesahovat stálá aktiva. 

Potřebná výše čistého provozního kapitálu závisí na délce obratového cyklu peněz a má 

významný vliv na platební schopnost podniku. Určitá výše ČPK je tedy pro zajištění 

platební schopnosti nutná a je dobrým znamením pro věřitele. Avšak vysoký ČPK by sám o 

sobě – bez patřičného obratu – svědčil o neefektivním využívání prostředků.  

2.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel je modifikací čistého provozního kapitálu a odstraňuje některé jeho 

nedostatky. Mezi nedostatky ČPK patří to, že oběžná aktivita, z nichž se odvozuje, zahrnují 

i některé málo likvidní, či dokonce dlouhodobě nebo trvale nelikvidní položky. Typickým 

příkladem jsou v našich poměrech nedobytné pohledávky. Kromě toho je tento ukazatel 

ovlivněn použitými metodami oceňování, zejména majetku. Proto se pro účely přísného 
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posuzování likvidity konstruuje ukazatel čisté pohotové prostředky (ČPP), též označovaný 

jako peněžní finanční   fond – lze jej počítat podle vztahu: 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Do peněžních prostředků se pro tyto účely zahrnuje pouze hotovost a peněžní prostředky na 

běžných účtech, popř. i velmi likvidní peněžní ekvivalenty (např. směnky, šeky, krátkodobé 

cenné papíry, krátkodobé termínované vklady). 

2.4.3 Čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy 

Ukazatel čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy (též označované jako čistý peněžní 

majetek) pak představuje jakýsi kompromis mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv 

tedy vylučuje nelikvidní oběžná aktiva (např. nedobytné nebo dlouhodobé pohledávky, 

neprodejné zásoby), popř. podle účelu analýzy další oběžná aktiva s nízkým stupněm 

likvidity. Od takto očištěných oběžných aktiv se odečítají krátkodobá cizí pasiva.(3) 

 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity odhalují schopnost podniku splácet krátkodobé závazky, neboť trvalá 

platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku. 

Z okamžitých hodnot ukazatelů však nelze sestavit prognózu likvidity do budoucna.  

Přínosnější pro analyzovaný podnik je tedy pouze detailní analýza vývoje likvidity daného 

podniku v kratších časových intervalech. To v současné době není velký problém, protože 

většina údajů potřebných k výpočtu likvidity je ve firmách k dispozici – stav hotovosti 

v pokladně, stav běžného účtu, faktury splatné k danému dni, pohledávky k danému dni 

apod. U okamžité likvidity navíc platí, že nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí za 

každou cenu znamenat finanční problémy, protože i ve firemních podmínkách se poměrně 

často vyskytuje využívání účetních přetažků, kontokorentů, které nemusí být při použití 
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z údajů z rozvahy patrné. Také proto je doporučena podrobnější analýza krátkodobých 

zdrojů financování. (4) 

Běžná likvidita (current ratio) 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. To znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Tato aktiva by měla být 

přeměněna v hotovost asi ve stejné době, v jaké jsou krátkodobé závazky splatné. Ukazatel 

běžné likvidity je citlivý na velikost jednotlivých položek strany aktiv, na jejich době 

obratu, na jejich struktuře a na jejich likvidnosti. Všechna oběžná aktiva totiž nejsou stejně 

likvidní a některá jsou dokonce na peníze nepřeměnitelná.(9) 

Hodnota tohoto ukazatele by měla nabývat hodnot 1,5 – 2,5. 

Oběžná aktiva 

                          Běžná likvidita =  

Krátkodobé závazky 

 

 

Pohotová likvidita (quick ratio) 

Oběžná aktiva - zásoby 

                     Pohotová likvidita=  

Krátkodobé závazky 

 

 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 1,5. Při poměru menším než 1 musí 

podnik spoléhat na případný prodej zásob. (9) 
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Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze a jejich 

ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy, 

šeky).(2) 

 

Finanční majetek 

                    Okamžitá likvidita =  

Celkový kapitál 

 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 0,2 do 0,5. Vysoké hodnoty ukazatele svědčí 

o neefektivním využití finančních prostředků.(9) 

2.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita v sobě zahrnuje ukazatele poměřující zisk s jinými veličinami, aby se 

zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových cílů. Rentabilita je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je vlastně 

formou vyjádření míry zisku, která je hlavním kritériem alokace kapitálu. Je potřeba si 

uvědomit, že dlouhodobě existuje velmi silná vazba mezi rentabilitou a likviditou, a proto 

by tyt části měly být v rámci interpretace neustále spojovány.(4) 

Používají se zejména tyto ukazatelé: 

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti – ROE (Return of Equity) 

Je nejpopulárnějším měřítkem výkonnosti mezi investory a je historicky nejdéle využíván. 

EAT 

                                      ROE =  

Vlastní kapitál 
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ROE je mírou zisku, který připadá na jednotku investovaného vlastního kapitálu – nebo 

jinak procento výnosu z investovaného vlastního kapitálu. Pro investory je to velice jasné 

a pochopitelné měřítko, které však skrývá řadu problémů. 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI (Return of Investment) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí hrubá finanční výkonnost podniku. 

Ukazatel vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál vložený od firmy, nezávisle na 

zdroji financování. 

EBIT + nákladové úroky 

                                      ROI =  

Celkový kapitál 

 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním 

Rentabilita celkových aktiv – ROA (Return of Assets) 

Ukazatel ROA poměřuje čistý zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). Hodnota ukazatele ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým průměrem. 

Je významným ukazatelem pro hodnocení managementu.(6) 

EAT 

                                      ROA =  

Celková aktiva 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE (Return on Cupital Employed) 

V čitateli jsou celkové výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro 

věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k dispozici. 

Tento ukazatel se používá k významu dlouhodobého investování. Slouží k prostorovému 

srovnávání firem, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností.(6) 

 

Čistý zisk + úroky 

                           ROCE = 

Vlastní kapitál + Dlouh. cizí kapitál 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return of Sales) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, které ve jmenovateli zlomku představují tržní 

ohodnocení výkonů firmy za určité časové období. Tržní úspěšnost je podmíněna mnoha 

faktory. Významnou roli hraje marketingová strategie, reklama, módní trendy, chování 

veřejnosti, dále cenová politika podniku.(2) 

EAT 

                                      ROS =  

Tržby 

 

2.5.3 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti posuzují finanční strukturu firmy z dlouhodobého hlediska. Slouží 

jako indikátor výše rizika, které firma podstupuje při určité struktuře vlastních a cizích 

zdrojů. Zároveň slouží jako míra schopnosti firmy znásobit své zisky využitím vlastního 

kapitálu. Z hlediska zadluženosti obecně platí, že čím je vyšší objem závazků, tím více je 

potřeba v budoucnosti věnovat pozornost tvorbě prostředků na jejich splácení. Všechny 

ukazatele zadluženosti umožňují firmám určit, v jakém rozsahu jsou aktiva dané 

společnosti financována cizími zdroji. V podstatě nelze ani jednoznačně určit jakékoliv 
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kritérium optimality, neboť je důležité si znovu uvědomit, kdo tyto ukazatele posuzuje 

a v jakém oboru firma podniká.(4) 

Celková zadluženost 

Na základě tohoto ukazatele lze posoudit finanční strukturu podniku z dlouhodobého 

hlediska. Lze ho použít pro posouzení schopnosti podniku zvýšit své zisky využitím cizího 

kapitálu. Ukazatele zadluženosti  slouží i jako indikátory výše rizika, které podnik 

podstupuje použitím cizích zdrojů. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 a 60 %, 

ovšem závisí na odvětví, ve kterém společnost podniká.(9) 

Cizí zdroje 

        Celková zadluženost = 

Aktiva celkem 

 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 

firmy. Informuje o finanční struktuře firmy (o skladbě kapitálu).(2) 

Vlastní kapitál 

                     Koe.t samof. = 

Aktiva  

 

Míra zadluženosti 

K posouzení zadluženosti možné poměřovat cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je např. 

v případě žádosti o nový úvěr velice významný pro banku, zda úvěr poskytnout či ne. Pro 

toto posuzování je velice důležitý jeho časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje či 

snižuje. Při výsledku a vývoji tohoto ukazatele nad 100% bude asi pro banku takovýto 

klient velice rizikový. Ukazatel signalizuje bance a věřitelům, do jaké míry by mohli přijít 

o své nároky a akcionářům ukazuje riziko ztrát v případě likvidace společnosti. 
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Cizí zdroje 

           Míra zadluženosti = 

Vlastní kapitál 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky. 

Pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že podnik je schopen splácet úroky i když má 

nulový zisk. Doporučená hodnota ukazatele – vyšší než 5. 

EBIT 

                  Úrokové krytí = 

Nákladové úroky 

 

2.5.4 Ukazatelé aktivity 

Aktivita a její ukazatelé měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle 

rychlosti obratu vybraných položek rozvahy, jejich rozbor má sloužit k hledání odpovědi na 

otázku, jak hospodaříme s aktivy a jaké má toto hospodaření vliv na výkonnost a likviditu.  

Ukazatele likvidity se zabývají především aktivy oběžnými a krátkodobými závazky, což 

znamená, že vyhodnocujeme dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. Nejdůležitější 

z této oblasti je souměření doby obratu pohledávek a závazků, neboť z hlediska finančního 

hospodaření firmy půjde o dodržování obchodně úvěrové politiky. Mělo by platit, že doba 

obratu závazků bude obecně delší než doba obratu pohledávek, neboť v opačném případě 

by docházelo k druhotné platební neschopnosti.  

Zároveň mějme na paměti, že jinak budeme vyhodnocovat dobu obratu pohledávek 

i závazků u velkých firem a jinak tomu bude u firem malých. U malých firem bude platit, 

že příliš dlouhá doba obratu pohledávek (a tím vlastně i závazků), může vést velmi rychle 

k finančnímu krachu, neboť obecně malé firmy nemívají příliš velké rezervy na 

profinancovávání závazků plynoucích z podnikatelské činnosti.(4)  
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Obrat celkových aktiv 

Všeobecně platí, čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná hodnota 

tohoto ukazatele je 1, hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká hodnota 

ukazatele znamená neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. 

 

Tržby 

                      Obrat aktiv = 

                                                                   Aktiva 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy 

přešly přes výrobní a zbožní formy znovu do peněžní formy. Pro posouzení ukazatele je 

rozhodující jeho vývoj v časové řadě. 

 

Průměrný stav zásob 

          Doba obratu zásob =                                                              x 360 

                                                                   Tržby 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek, počítá se 

jako podíl průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb.(9) 

 

 

 

Průměrný stav zásob 

          Doba obratu zásob =                                                              x 360 

                                                                   Tržby 
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Obrat celkového majetku 

Ukazatel má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční investiční majetek. 

 

Tržby 

                       Obrat DM =                                                               

                                                           Dlouhodobý majetek 

 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových a 

poměrových ukazatelů. Nevýhodou tohoto přístupu však je, že jednotlivé ukazatele mají 

samy o sobě omezenou vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze určitý úsek 

činnosti firmy. K posouzení její celkové finanční situace se proto vytváří soustavy 

ukazatelů. Rostoucí počet ukazatelů v souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace firmy, avšak současně velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci a 

zejména výsledné hodnocení firmy. Z těchto důvodů existují jak modely založené na 

větším počtu ukazatelů (20 až 200), tak i modely ústící do jediného čísla (hodnotícího 

koeficientu, syntetického ukazatele).(2) 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův model je založen na použití jedné z vyšších metod finanční analýzy, a to tzv. 

diskriminační analýzy. Jde o statistickou metodu spočívající v třídění objektů do dvou nebo 

více předem definovaných skupin podle určitých charakteristik. 

Model vznikl z potřeby predikce možnosti bankrotu firmy tak, aby mohly být předem 

podniknuty kroky k nápravě. Relativně dobře předpovídá bankrot firmy asi na dva roky do 

budoucnosti, s nižší přesností (asi 70 %) pak na dobu pěti let. (3) 
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Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 

 

X1 = čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

X2 = zisk po zdanění/aktiva celkem 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = základní kapitál/celkové dluhy 

X5 = celkové tržby/aktiva celkem 

 

Interpretace: 

Z < 1,2  podnik má potíže 

1,2 < Z < 2,9 šedá zóna 

Z < 2,9 silný a zdravý podnik  

2.6.2 Indexy IN 

Vzhledem k potřebě přizpůsobení Altmanova indexu českému prostředí, vytvořili manželé 

Neumaierovi pro české prostředí ukazatel index IN. Index IN zaznamenává s určitou 

spolehlivostí, zda firma tvoří nebo netvoří hodnotu. Při tvorbě indexu se vychází z toho, že 

existuje souběh mezi tvorbou hodnoty a vybranými snáze měřitelnými ukazateli než je 

tomu v případě ukazatele EVA. 

 

IN01 = 0,13x1 + 0,04x2 + 3,92x3 + 0,21x4 + 0,09x5 

 

X1 = aktiva/cizí zdroje 

X2 = zisk před úroky a zdaněním/nákladové úroky 

X3 = zisk před úroky a zdaněním/aktiva 

X4 = výnosy/aktiva 

X5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé bank. úvěry a výpomoci 
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Hodnota indexu IN01 větší než 1,77 znamená, že firma tvoří hodnotu a hodnoty indexu 

IN01 menší než 0,75 znamená, že firma spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 0,75 a 1,77 je 

tzv. šedá zóna, tj. firma netvořící hodnotu, ale také nebankrotující. Jinak řečeno bonitní 

firmy netvořící hodnotu. (2) 

 

2.7 Vyšší metody finanční analýzy 

2.7.1 Matematicko-statistické metody 

Rozvoj těchto prozatím méně používaných metod se traduje společně s rozvojem používání 

prostředků výpočetní techniky, protože vzhledem ke své složitosti použití výpočetní 

techniky vyžadují. U těchto metod nelze očekávat jejich univerzální použitelnost, 

v jednotlivých případech však může jejich nasazení být užitečné. V praxi je z těchto metod 

zřejmé nejčastěji používána regresní a diskriminační analýza a výpočet korelačních 

koeficientů. Nejčastěji užívaných matematicko-statistických metod společně s jejich 

hlavními směry použití ve finanční analýze: 

- Bodové odhady 

- k hrubému odhadu „normální“ nebo „srovnávací“ hodnoty ukazatele pro 

skupiny podniků. 

- Statistické testy odlehlých dat 

- k ověření, zda „krajní“ hodnoty ukazuje ještě patří do zkoumaného souboru, 

- k orientačnímu odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých hodnot 

ukazatelů. 

- Empirické distribuční funkce 

- k posouzení stupně vzájemné závislosti ukazatelů, 

- k posouzení „hloubky paměti“ v časové řadě ukazatelů, 

- k přípravě regresních a autoregresních modelů ukazatelů. 

- Regresní modelování 

- k charakteristice vzájemné závislosti mezi dvěma nebo více ukazateli, 
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- k rozčlenění ukazatelů podle jejich vlivu na požadovaný výsledek na 

významné a zanedbatelné, 

- k posouzení možných důsledků řídících zásahů a jiných rozhodnutí. 

- Autoregresní modelování 

- k charakterizaci dynamiky ekonomického systému, 

- k prognózování. 

- Analýza rozptylu 

- k výběru ukazatelů, jež mají rozhodující vliv na žádaný výsledek. 

- Faktorová analýza 

- ke zjednodušení závislosti struktury ukazatelů. 

- Diskriminační analýza 

- ke stanovení významných příznaků finanční tísně podniků, 

- k posouzení stupně nebezpečí finančního zhroucení podniků. 

- Robustní matematicko-statistické metody 

- k potlačení vlivu apriorních předpokladů na výsledky statistických metod. 

2.7.2 Nestatistické metody 

Analytici musí při použití jakékoli metody respektovat skutečnost, že údaje, s nimiž 

pracují, jsou většinou neurčitého charakteru. V řadě případů je zapotřebí pracovat s odhady, 

predikcemi, prognózami. Musí tedy volit takové metody, které co nejvíce potlačují 

neurčitost vstupních dat. 

Po dlouhou dobu vévodily analytické praxi téměř výhradně metody statistické, zatímco 

nestatistické metody zůstávaly na úrovni teoretických výzkumů. První pokusy o praktické 

zavedení nestatistických metod analýzy byly učiněny při analýzách kapitálového trhu a 

v současné době se již běžně používají. Jako příklady takových metod lze uvést neuronové 

sítě, fraktální geometrii deterministického chaosu nebo fuzzy metod. 

V ČR je např. známa gnostická analýza, kterou rozvinul Ing. Pavel Kovanic, DrSc. a která 

je již zpracována i v české odborné literatuře. Lze očekávat, že nestatistické metody budou 
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postupně zaváděny i do praktické činnosti analytiků, i když jejich aplikace vyžaduje 

hluboké odborné znalosti a dokonalou počítačovou podporu.(5) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

3.1 Stručné zhodnocení současného stavu situace 

Ve společnosti během několik posledních let došlo k zásadní změně a tou bylo spojení se 

společností Nippon Sheet Glass. Společnost se tak stala součástí skupiny NSG. Dále 

v letech 2005/2006 otevřeli novou provozovnu v Brně s roční kapacitou výroby 200 tis. m2 

avšak to se na tržbách projevilo jen zanedbatelně a nepředčilo dané očekávání. Ani 

v následujícím roku 2006/2007 a 2007/2008 se nijak zásadně neprojevilo a nárůst tržeb byl 

minimální. Rok 2007/2008 neskončil pro společnost uspokojivými hospodářskými 

výsledky. Ani tentokrát se nepodařilo naplnit výrobní kapacitu brněnské provozovny, kdy 

obraty sice vzrostly o 5% oproti předchozímu roku, ale ani to nestačilo. Obraty provozovny 

v Novinách klesly o 3% a celkový obrat společnosti tak byl splněn pouze z 89% původního 

plánu. Na vině nebyla pouze nižší poptávka, ale také prodejní ceny základní výrobní 

komodity, které v tvrdém konkurenčním boji postupně klesaly. Společnost očekává i nadále 

pokles z důvodů snížení stavební výstavby. V následujícím grafu je možno vidět celý 

vývoj. 

 

 
   Obrázek 2 – Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 
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3.2 Analýza prostředí 

3.2.1 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí je důležitou oblastí pro poznání ekonomického prostředí, ve 

kterém se společnost pohybuje. Obecné okolí výrazně ovlivňuje chod společnosti, avšak 

společnost není schopna tyhle vlivy nějak výrazně ovlivnit. Nyní uvedu faktory, které sem 

spadají. 

Politicko – legislativní faktory 

Do politicko-právního prostředí patří rozhodnutí vlády, parlamentu a jiných institucí ve 

formě zákonů, vyhlášek, předpisů apod.  

Ekonomické faktory 

Jsou to faktory, které se víceméně odrážejí v ekonomické politice a strategii společnosti. 

Do ekonomických faktorů spadají hrubý domácí produkt, který byl v posledním čtvrtletí 

roku 2008 ještě na celkem dobré úrovni a to 0,5%. V další letech se však očekává značný 

pokles až do záporné hodnoty. Dalším faktorem je míra inflace, která se od záři roku 2008 

snižuje v důsledku utlumení hospodářské činnosti, hodnota v prosinci 2008 činila 3,6%. 

Totéž platí i u základní úrokové sazby ČNB, která se v důsledku celosvětové krize snížila 

z 3,50 % na 2,25 %. I export je značně ovlivněn celosvětovým vývojem, hlavní příčina 

poklesu je pokles světové ekonomiky. Obecná míra nezaměstnanosti se pohybovala okolo 

4,3 % za rok 2008, což je na úrovni dvanáctiletého minima. Je si však potřeba uvědomit, že 

uvedené faktory nebyly ještě zcela zasaženy ekonomickou krizí a důsledky nastupující 

krize se začínají teprve projevovat. 

Sociální faktory 

Jsou faktory, které do značné míry ovlivňuje chování lidí. Jedná se o demografické faktory, 

změny životního cyklu, úroveň vzdělání atd. Zde bych ještě uvedl skutečnosti týkající se 

finanční krize. Obavu z dopadů finanční a ekonomické krize si dělá starosti cca. 66 % 

obyvatel. Největší obavy panují ze ztráty zaměstnání a poklesu životní úrovně.  
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Technologické faktory 

Prvky technologického prostředí tvoří technologické změny a inovační cykly, které 

přinášejí zvýšení spolehlivosti, kvality výrobků i poskytovaných služeb apod. Zmínil bych 

pár novinek na trhu, např. GE Money Bank nabízí živnostníkům 400 tis. Kč bez ručení 

směnkou, podnikatelský účet bez podmínek mBUSINESS KONTO, nový úvěr pro 

podnikatele Profi úvěr FIX od KB, eKonto od Raiffeisenbank i pro podnikatele, LBBW 

podnikatelský spořící účet, Visa payWay, TrustPort Net Gateway 5,2 atd. 

 

3.3 SWOT analýza 

Předpokladem pro úspěch společnosti a formulaci strategie je zhodnocení okolních 

podmínek i její současné finanční situace. Ke zjištění pozice společnosti na trhu provádíme 

analýzu SWOT. Pomocí této metody je možné komplexně vyhodnotit fungování 

společnosti, identifikovat možnosti či problémy. SWOT je tedy metoda díky níž můžeme 

určit: 

- S (strenght) silné stránky 

- W (weakness) slabé stránky 

- O (opportunities) příležitosti 

- T (threat) hrozby 

Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory společnosti, které mohou zvyšovat, nebo naopak 

snižovat hodnotu společnosti. 

Příležitosti a hrozby jsou faktory vnější. Existuje celá řada možností, jak je může 

společnost identifikovat, např. pomocí konkurence, demografických, ekonomických, 

politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů. Vnější faktory jsou 

charakteristické tím, že se nedají dobře kontrolovat. 

Silné stránky 

- Dlouholetá tradice v oboru, 
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- dobré zkušenosti se zahraničním obchodem, 

- využití nejnovějších technologií při výrobě, 

- vysoká kvalita výrobků, 

- certifikáty potvrzující kvalitu výroby, 

- vysoká kvalifikovanost řídícího managementu a zaměstnanců, 

- silné finanční zázemí, poskytující mateřská společnost, 

- ochrana životního prostředí, 

- efektivní interní komunikace, 

- široký sortiment. 

 

Slabé stránky 

- Závislost na dodavatelích, 

- vysoký podíl nesplacených pohledávek, 

- silná konkurence, 

- ceny základní výrobní komodity 

- nestabilita tržeb, 

- slabá propagace, 

- vysoká závislost na automobilovém a stavebním průmyslu. 

 

Příležitosti 

- Rozšiřování výroby, 

- možnost vstupu na další zahraniční trhy, 

- větší motivace svých zaměstnanců, 

- nové technologie, 

- snižování nákladů, 

- získávání nových zákazníků, 

- zvyšování podílu na stávajících trzích. 

 

Hrozby 

- Celosvětová ekonomická krize, 
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- útlum automobilového průmyslu, 

- útlum stavebního průmyslu, 

- kursové rizika, 

- odliv zákazníků ke konkurenci, 

- vstup nových konkurentů, 

- přísné ekologické normy, 

- vyšší investice související s inovacemi, 

- pokles poptávky. 

 

3.4 Analýza absolutních ukazatelů 

3.4.1 Horizontální rozbor aktiv 

období změna 05-06 změna 06-07 změna 07-08 
Položka aktiv 

2005 2006 2007 2008 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Celková aktiva 106 461 147 148 126 113 134 093 40 687 38,22 -21 035 -14,30 7 980 6,33 

Dlouhodobý majetek 29 531 53 313 42 603 43 060 23 782 80,53 -10 710 -20,09 457 1,07 

DNM 185 1 367 752 366 1 182 638,92 -615 -44,99 -386 -51,33 

DHM 29 346 51 946 41 851 42 694 22 600 77,01 -10 095 -19,43 843 2,01 

DFM 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 75 690 93 196 82 805 89 771 17 506 23,13 -10 391 -11,15 6 966 8,41 

Zásoby 4 832 16 053 16 223 20 705 11 221 232,22 170 1,06 4 482 27,63 

Dl. pohledávky 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kr. pohledávky 49 248 61 487 55 275 60 169 12 239 24,85 -6 212 -10,10 4 894 8,85 

KFM 21 610 15 656 11 307 8 897 -5 954 -27,55 -4 349 -27,78 -2 410 -21,31 

Ostatní aktiva 1 240 639 705 1 262 -601 -48,47 66 10,33 557 79,01 

Tabulka 1 – Horizontální rozbor aktiv 
 

 

Za sledované období má hodnota celkových aktiv kolísavý charakter. V roce 2006 jejich 

hodnota vzrostla o 38,22 %, v absolutní částce o 40,687 mil. Kč. V roce 2007 hodnota 

poklesla o 14,3 % v absolutní částce o 21,035 mil. Kč. V roce 2008 hodnota celkových 

aktiv opět stoupla o 6,33 % v absolutních částce o 7,98 mil. Kč.  

Co se týče dvou základních složek aktiv, tj. dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. 

Dlouhodobý majetek za sledované období zaznamenal růst v roce 2006 o 80,53 % a v roce 
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2007 pokles o 20,09 %, v roce 2008 následoval opět mírný růst o 1,07 %. Hodnota 

oběžných aktiv má také kolísavý charakter. V roce 2006 vzrostla o 23,13 %, v roce 2007 

naopak klesla o 11,15 % a v posledním sledovaném roce 2008 opět mírně stoupla o 8,41 %.  

Při ještě detailnějším prozkoumání dvou hlavních složek aktiv, téměř veškerý dlouhodobý 

majetek tvoří dlouhodobý hmotný majetek (DHM). V dlouhodobém hmotném majetku 

zastupují nejvyšší položku samostatné movité věci a soubory movitých věcí a dále pak 

stavby. Veškerý pořízený dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovacích cenách, 

které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. 

Účetní odpisy hmotného dlouhodobého majetku byly počítány metodou rovnoměrných 

odpisů dle zákona 586/1992 Sb.  

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) tvoří software. Společnost nedisponuje žádným 

dlouhodobým finančním majetkem (DFM). Nemá žádné podíly v ovládaných a řízených 

osobách, jelikož se jedná o dceřinou společnost. Nevlastní žádné dlouhodobé cenné papíry, 

ani za účelem získání výnosů z nich. 

V oběžných aktivech vykazují nejvyšší položky krátkodobé pohledávky a zásoby. Zásoby 

mají rostoucí charakter, v roce 2006 vzrostla jejich hodnota o 232,22 %, v roce 2007 o 

1,06 % a v roce 2008 pak ještě o 27,63%. Zásoby materiálu jsou oceňovány pořizovací 

cenou. Pořizovací cena zahrnuje režii a s pořízením související přímé náklady. Spotřeba je 

účtována metodou váženého průměru. Z důvodu okamžité expedice hotových výrobků 

k odběrateli neeviduje společnost nedokončenou výrobu, a jen výjimečně eviduje hotové 

výrobky na skladě. 

Výše krátkodobých pohledávek v roce 2006 vzrostla o 24,85 %, v roce 2007 klesla 

o 10,1 % a v roce 2008 opět vzrostla o 8,85 %. Pohledávky se vykazují v nominální 

hodnotě, případně snížené o opravnou položku na těžko vymahatelné pohledávky po 

splatnosti. Společnost tvoří opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 

31. prosinci 1994 v souladu se zákonem 593/1991 Sb.o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, které v odůvodněných případech navyšuje nad rámec zákona až do 100% na 

základě inventarizace. 
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                            Graf 1 – Horizontální rozbor aktiv 

 

3.4.2 Horizontální rozbor pasiv 

období změna 05-06 změna 06-07 změna 07-08 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 106 461 147 148 126 113 134 093 40 687 38,22 -21 035 -14,30 7 980 6,33 

Vlastní kapitál 77 938 73 249 62 382 49 536 -4 689 -6,02 -10 867 -14,84 -12 846 -20,59 

ZK 4 926 4 926 4 926 4 926 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RF a ost. fondy ze zisku 1 668 1 440 1 107 1 957 -228 -13,67 -333 -23,13 850 76,78 

VH minulých let 17 468 36 344 31 883 20 349 18 876 108,06 -4 461 -12,27 -11 534 -36,18 

VH běžného úč. obd. 18 876 -4 461 -10 534 -12 696 -23 337 -123,63 -6 073 136,14 -2 162 20,52 

Cizí zdroje 28 496 73 899 63 731 84 557 45 403 159,33 -10 168 -13,76 20 826 32,68 

Rezervy 5 600 2 635 0 0 -2 965 -52,95 -2 635 -100,00 0 x 

Dl. závazky 1 159 35 869 30 176 42 503 34 710 2994,82 -5 693 -15,87 12 327 40,85 

Kr. závazky 21 737 35 395 33 555 42 054 13 658 62,83 -1 840 -5,20 8 499 25,33 

Bank. úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 

Ostatní pasiva 27 0 0 0 -27 -100,00 0 x 0 x 

Tabulka 2 – Horizontální rozbor pasiv 
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Hodnota celkových pasiv samozřejmě stejně jako aktiva zaznamenala kolísavý charakter. 

Co se týče základních složek pasiv, tj. vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Vlastní kapitál má 

za sledované období klesající trend. V roce 2006 klesla jeho hodnota o 6,02 %, v roce 2007 

o 14,84 % a v roce 2008 o 20,59 %. Hodnota cizích zdrojů zaznamenala naopak trend 

rostoucí. V roce 2006 vzrostla o 159,3 %, v roce 2005 nepatrně klesla 13,76 % a v roce 

2008 opět vzrostla o 32,68 %.  

Stav a skladba vlastního kapitálu je do značné míry ovlivněna velikostí vykázaného 

hospodářského výsledku v příslušném roce a jeho přerozdělováním. Položka základního 

kapitálu (ZK) se nijak nemění, společnost udržuje hodnotu zapsanou v obchodním rejstříku 

4,926 mil. Kč. Položka kapitálové fondy ve výši 35 mil. Kč se za celé sledované období 

také nezměnila. Zákonný rezervní fond nelze použít k rozdělení zisku společníkům, lze jej 

však využít k úhradě ztrát. Společenská smlouva požaduje, aby společnost převedla 5 % 

svého čistého ročního zisku do zákonného rezervního fondu, dokud výše tohoto fondu 

nedosáhne 20 % základního kapitálu. Rezervní fond je plně vydotován. Ostatní kapitálový 

fond je příplatek na vytvoření vlastního kapitálu, poskytnutý společníkem společnosti. 

Co se týče cizích zdrojů, společnost zvyšuje jejich hodnotu. Krátkodobé závazky mají 

rostoucí charakter. Jejich hodnota v roce 2006 vzrostla o 62,3 %, v roce 2007 klesla 

o 5,2 % a v roce 2008 opět stoupla o 25,33 %. Dlouhodobé závazky v průběhu sledovaného 

období výrazně vzrostly z 1,1 mil. Kč v roce 2005 na 42,5 mil. Kč v roce 2008 a jsou v celé 

výši zastoupeny závazky vůči ovládající a řídící osobě. V souvislosti s otevřením nové 

provozovny v Brně společnost v účetním období 2006 přijala půjčku na technické a další 

zajištění výroby ve výši 35 mil.Kč od Pilkington Finance, Anglie. V účetním období 2008 

půjčku navýšila o 12,4 mil. Kč. Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly 

zajištěny žádným majetkem společnosti. Společnost za sledované období nečerpala žádné 

bankovní úvěry.  
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                   Graf 2 – Horizontální rozbor pasiv 

3.4.3 Horizontální rozbor Výkazu Zi/Zt 

období změna 05-06 změna 06-07 změna 07-08 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

T za prodej zboží 39 932 48 837 44 129 22 697 8 905 22,30 -4 708 -9,64 -21 432 -48,57 

N  na prod. zb. 34 787 38 435 40 330 20 990 3 648 10,49 1 895 4,93 -19 340 -47,95 

Obchodní marže 5 145 10 402 3 799 1 707 5 257 102,18 -6 603 -63,48 -2 092 -55,07 

Výkony 140 119 140 802 210 507 232 341 683 0,49 69 705 49,51 21 834 10,37 

Výkonová spotřeba 97 774 123 959 182 847 204 860 26 185 26,78 58 888 47,51 22 013 12,04 

Přidaná hodnota 47 490 27 245 31 459 29 188 -20 245 -42,63 4 214 15,47 -2 271 -7,22 

Osobní náklady 19 841 24 338 32 995 39 784 4 497 22,67 8 657 35,57 6 789 20,58 

Daně a poplatky 81 395 299 81 314 387,65 -96 -24,30 -218 -72,91 

Odpisy DM 5 656 11 292 13 225 11 619 5 636 99,65 1 933 17,12 -1 606 -12,14 

T z prodeje DM a mat. 181 958 5 320 2 148 777 429,28 4 362 455,32 -3 172 -59,62 

ZC prodaného DM a mat. 0 0 5 288 1 557 0 x 5 288 x -3 731 -70,56 

Změna stavu R a OP -57 -4 662 698 -6 566 -4 605 -8 078,95 5 360 114,97 -7 264 -1 040,69 

Ost. provozní V 276 602 12 245 8 476 326 118,12 11 643 1 934,05 -3 769 -30,78 

Ost. provozní N 536 2 020 6 033 5 537 1 484 276,87 4 013 198,66 -496 -8,22 

Provozní VH 21 890 -4 578 -9 514 -12 200 -26 468 -120,91 -4 936 -107,82 -2 686 -28,23 

Výnosové úroky 236 87 83 171 -149 -63,14 -4 -4,60 88 106,02 

Nákladové úroky 1 233 1 220 2 124 232 23 200,00 987 423,61 904 74,10 

Ostatní fin. V 1 740 964 713 2 308 -776 -44,60 -251 -26,04 1 595 223,70 

Ostatní fin. N 270 743 1 005 818 473 175,19 262 35,26 -187 -18,61 

Finanční VH 1 705 75 -1 429 -463 -1 630 -95,60 -1 504 -2 005,33 966 67,60 

VH za běžnou činnost 19 282 -4 464 -10 388 -12 663 -23 746 -123,15 -5 924 -132,71 -2 275 -21,90 

Mimořádný VH -406 3 -146 -33 409 100,74 -149 -4 966,67 113 77,40 

VH za účetní období 18 876 -4 461 -10 534 -12 696 -23 337 -123,63 -6 073 -136,14 -2 162 -20,52 

Tabulka 3 – Horizontální rozbor Výkazu zisku a ztráty 
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Tržby za prodej zboží plynou z prodeje plochého skla. Jejich výše na počátku sledovaného 

období vzrostla o 22 %, ke konci byl však pozorován pokles na polovinu oproti 

předchozímu roku. Výkony plynou výhradně z prodeje vlastních výrobků, tj. izolačních 

dvojskel. Jejich výše za sledované období roste z hodnoty 140 mil. Kč v roce 2006 na 

232 mil. Kč v roce 2008. Výkonová spotřeba má také rostoucí trend. Tuto spotřebu tvoří ze 

zhruba 70 % spotřeba materiálu a energie a zbytek tvoří spotřeba služeb. Výroba je 

materiálově i energeticky náročná. Pokud srovnáme výkony a výkonovou spotřebu, kromě 

roku 2006, náklady rostou téměř proporcionálně s výkony. Přidaná hodnota má kolísavý 

charakter. Provozní hospodářský výsledek zaznamenal značný pokles. Osobní náklady 

zaznamenaly nárůst v roce 2006 o 22,67 %, v roce 2007 o 35,57 % a v roce 2008 

o 20,58 %. Nárůst je zapříčiněn mj. zvyšováním počtu zaměstnanců z řad dělníků.  

Finanční hospodářský výsledek se za sledované období nejvíce prohloubil v roce 2007, kdy 

se zvýšily nákladové úroky. Společnost přijala v souvislosti s otevřením nové provozovny 

v Brně půjčku na technické a další zajištění výroby ve výši 35 mil. Kč od Pilkington 

Finance, Anglie. Půjčka je úročena ve výši 140 % diskontní sazby ČNB ke dni jejího 

poskytnutí. V březnu 2007 společnost 5 mil. Kč vrátila a v účetním období 2008 půjčku 

opět navýšila o 12,4 mil. Kč. 
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          Graf 3 – Vývoj výsledků hospodaření v čase 
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3.4.4 Vertikální analýza aktiv 

 

období údaje v % 
Celková aktiva 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Celková aktiva 106 461 147 148 126 113 134 093 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 29 531 53 313 42 603 43 060 27,74 36,23 33,78 32,11 

Oběžná aktiva 75 690 93 196 82 805 89 771 71,10 63,33 65,66 66,95 

Ostatní aktiva 1 240 639 705 1 262 1,16 0,43 0,56 0,94 

             Tabulka 4 – Vertikální analýza aktiv 

 
                         

Při vertikální analýze se nejdříve zaměřím na skladbu aktiv. Poměr dlouhodobého majetku 

a oběžných aktiv se za sledované období nijak významně neměnil. Zhruba třetinu majetku 

společnosti tvoří dlouhodobý majetek a dvě třetiny oběžná aktiva.  
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                       Graf 4 – Vertikální analýza aktiv 

 

období údaje v % 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Dlouhodobý majetek 29 531 53 313 42 603 43 060 100,00 100,00 100,00 100,00 

DNM 185 1 367 752 366 0,63 2,56 1,77 0,85 

DHM 29 346 51 946 41 851 42 694 99,37 97,44 98,23 99,15 

               Tabulka 5- Vertikální analýza dlouhodobého majetku 
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Při podrobnější analýze dlouhodobého majetku, vyplývá že jej tvoří téměř ze 100 % 

dlouhodobý hmotný majetek. V dlouhodobém hmotném majetku zastupují nejvyšší 

položku samostatné movité věci a soubory movitých věcí a dále pak stavby. Společnost 

rovněž používá majetek pronajatý formou finančního leasingu, který 

je účtován jako hmotný dlouhodobý majetek společnosti až po skončení doby leasingu. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen pouze softwarem jehož podíl je zanedbatelný. 

Dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní. 

 

období údaje v % 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 75 690 93 196 82 805 89 771 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zásoby 4 832 16 053 16 223 20 705 6,38 17,22 19,59 23,06 

Dl. pohledávky 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kr. pohledávky 49 248 61 487 55 275 60 169 65,07 65,98 66,75 67,02 

KFM 21 610 15 656 11 307 8 897 28,55 16,80 13,65 9,91 
                     Tabulka 6 – Vertikální analýza oběžných aktiv 
 
 

Při rozboru oběžných aktiv je patrné, že největší podíl z celkového množství tvoří 

krátkodobé pohledávky, jejichž poměr se zásadním způsobem nemění a jsou zastoupeny 

zhruba 65 % - 67 %. Další položkou s největší procentuálním zastoupením je krátkodobý 

finanční majetek (KFM), jehož hodnoty za sledované období klesají z 28,55 % v roce 2005 

na 9,91 % v roce 2008. Další složkou jsou zásoby, které naopak za sledované období 

zaznamenávají nárůst z 6,38 % v roce 2005 na 23,06 % v roce 2008. 

3.4.5 Vertikální analýza pasiv 

 

období údaje v % 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Pasiva celkem 106 461 147 148 126 113 134 093 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 77 938 73 249 62 382 49 536 73,21 49,78 49,47 36,94 

Cizí zdroje 28 946 73 899 63 731 84 557 27,19 50,22 50,53 63,06 

            Tabulka 7 – Vertikální analýza pasiv 
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Nyní se zaměřím na pasiva, především na to z jak drahých a jakých zdrojů společnost kryje 

svůj majetek. Při pohledu na tabulku je zřejmé, že společnost zvyšuje podíl cizích zdrojů. 

V roce 2005 tvořily cizí zdroje 27 % a v roce 2008 už 63 %.  Příčinou je jednak navyšování 

závazků jak krátkodobých tak dlouhodobých a jednat kontinuální nárůst záporného 

výsledku hospodaření.  
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                            Graf 5 – Vertikální analýza pasiv 

 

období údaje v % 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál 77 938 73 249 62 382 49 536 100,00 100,00 100,00 100,00 

Základní kapitál 4 926 4 926 4 926 4 926 6,32 6,73 7,90 9,94 

Kapitálové fondy 35 000 35 000 35 000 35 000 44,91 47,78 56,11 70,66 

Rez.fondy a ostatní fondy ze zisku 1 668 1 440 1 107 1 957 2,14 1,97 1,77 3,95 

Výsledek hospodaření minulých let 17 468 36 344 31 883 20 349 22,41 49,62 51,11 41,08 

Výsledek hosp. min. úč. období 18 876 -4 461 -10 534 -12 696 24,22 -6,09 -16,89 -25,63 

   Tabulka 8 – Vertikální analýza vlastního kapitálu 
 

Při podrobnějším pohledu na vlastní kapitál je zřejmé, že největší část zaujímají kapitálové 

fondy, jejichž hodnota v rámci vertikální analýzy za sledované období neustále roste, kdy 

podíl v roce 2005 činila 44,91%, avšak v roce 2008 to již bylo 70,66 %. Další významnou 

položkou je výsledek hospodaření minulých let, jež vykazuje kolísavý charakter. V roce 

2006 se jeho hodnota navýšila převodem zisku z roku 2005 na podíl téměř 50 %. 

V následujících letech už však dochází k jeho ponižováním o ztrátu z předchozího období, 
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což také odráží jeho podíl na vlastním kapitálu. Položka základního kapitálu se nijak 

nemění, společnost udržuje hodnotu zapsanou v obchodním rejstříku 4,926 mil. Kč. 

Položka kapitálové fondy výši 35 mil. Kč se za celé sledované období také nezměnila. 

Zákonný rezervní fond nelze použít k rozdělení zisku společníkům, lze jej však využít k 

úhradě ztrát. 

 

období údaje v % 
Položka pasiv 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 28 946 73 899 63 731 84 557 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rezervy 5 600 2 635 0 0 19,35 3,57 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 1 159 35 869 30 176 42 503 4,00 48,54 47,35 50,27 

Krátkodobé závazky 21 737 35 395 33 555 42 054 75,10 47,90 52,65 49,73 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Tabulka 9 – Vertikální analýza cizích zdrojů 

 

Cizí zdroje jsou tvořeny zhruba z poloviny dlouhodobými závazky, tj. půjčkou na technické 

a jiné zajištění výroby v rámci skupiny, jejímž přijetím se také navýšil podíl dlouhodobých 

závazků. Druhou polovinu zastupují závazky krátkodobé, tj. z obchodního styku, 

k zaměstnancům a ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V posledních dvou 

sledovaných letech společnost nemá žádné rezervy. Z toho plyne, že se nechystá k žádným 

výrazným opravám, změnám, popř. restrukturalizaci. Společnost za sledované období 

nečerpala žádné bankovní úvěry.  

 

3.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

 
období 

Ukazatel 
2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 53 953 57 801 49 250 47 717 
Čisté pohotové prostředky -127 -19 739 -22 248 -33 157 
Čistý peněžní majetek 49 121 41 748 33 027 27 012 

                          Tabulka 10 – Analýza rozdílových ukazatelů 
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3.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál(ČPK) má vliv na solventnost společnosti. Obecně platí, že čím vyšší 

je čistý pracovní kapitál, tím je společnost stabilnější a solventnější. 

Z tabulky je zřejmé, že společnost zvolila pro zajištění své činnosti umírněný způsob 

financování. Ten vychází z toho, že část svého oběžného majetku kryje dlouhodobými 

cizími zdroji. Tím předchází tomu, aby se v případě nějaké nepříznivé události, která by 

vyžadovala neočekávaně vysoký výdej, dostala do velkých finančních potíží spojených 

s insolventností. 

Vypovídací schopnost čistého pracovního kapitálu může být snížena různými negativními 

vlivy. Hodnocení je potřeba doplnit o analýzu struktury oběžných aktiv a jejich likvidity. 

Při vertikální analýze struktury oběžných aktiv jsem zjistil, že největší podíl tvoří 

krátkodobé pohledávky. Pokud je velké procento z těchto pohledávek obtížně 

vymahatelných nebo dokonce nevymahatelných, hodnota čistého pracovního kapitálu se 

prohloubí. 

3.5.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky vycházení z nejlikvidnějších aktiv, což je krátkodobý finanční 

majetek, od něhož odečteme krátkodobé závazky. V tomto případě očekáváme, že všechny 

závazky jsou splatné okamžitě. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty jsou ve všech letech 

záporné a mají klesající trend.  

3.5.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek je jakýmsi kompromisem dvou předchozích ukazatelů. Jeho hodnoty 

se opět vracejí do kladných hodnot, což považuji za pozitivní. Příčinu tohoto jevu nalézáme 

při vertikálním rozboru aktiv a v již výše zmiňovaném vysokém podílu krátkodobých 

pohledávek v oběžných aktivech. 
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         Graf 6 – Vývoj rozdílových ukazatelů v čase 

 

3.6 Poměrové ukazatele 

3.6.1 Ukazatele likvidity 

 

období 
Ukazatel 

2005 2006 2007 2008 
Běžná likvidita 3,5 2,6 2,5 2,1 
Pohotová likvidita 3,3 2,2 2,0 1,6 
Okamžitá likvidita 1,0 0,4 0,3 0,2 

                           Tabulka 11 – Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost společnosti proměnit majetek na finanční 

prostředky, které je možné použít na úhradu závazků. Společnost je plně likvidní, má-li 

dostatečnou výši peněžních prostředků. 
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity ukazuje, jak jsou krátkodobé závazky kryty krátkodobými aktivy. 

Ukazatel je citlivý na strukturu jednotlivých složek oběžných aktiv a jejich době obratu a to 

především u zásob a pohledávek. U zásob může trvat velmi dlouho, než se přemění 

v peníze a u pohledávek existuje riziko nesplacení v jejich lhůtě. Společnost s nevhodnou 

strukturou oběžného majetku (např. s nadměrnými zásobami, nedobytnými pohledávkami 

a nízkým stavem peněžních prostředků) se tak snadno dostane do obtížné finanční situace.  

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5, což společnost splňuje po 

celé sledované období, v prvním roce hranici vysoce převyšovala. Příčinou klesajícího 

trendu ukazatele je zvyšující se hodnota krátkodobých závazků.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby z důvodu možných problémů při 

jejich přeměně na finanční prostředky. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 1 - 1,5. 

Společnost horní hranici převyšuje ve všech sledovaných letech. Opět do potvrzuje 

zmiňovaný vysoký podíl krátkodobých pohledávek.  

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří schopnost společnosti uhradit krátkodobé závazky finančním 

majetkem a jeho ekvivalenty. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 - 0,5, což 

společnost splňuje po celé sledované období, v prvním roce hranici převyšovala. 

V oblasti likvidity, dle dosažených hodnot, nemá společnost problémy se splácením svých 

závazků plynoucích z dodavatelských faktur, bankovních úvěrů, finančního leasingu aj. 
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        Graf 7 – Vývoj ukazatelů likvidity v čase 

 

3.6.2 Ukazatele rentability 

 
období 

Ükazatel 
2005 2006 2007 2008 

ROE 0,24 -0,06 -0,17 -0,26 
ROI 0,21 -0,03 -0,08 -0,09 
ROA 0,18 -0,03 -0,08 -0,09 
ROS 0,10 -0,02 -0,04 -0,05 

                                       Tabulka 12 – Ukazatele rentability 

 

Zisk společnosti postupně klesá od roku 2005 , kdy investovala do vybudování nové 

pobočky v Brně a snažila se tak získat své místo na trhu. To se samozřejmě odráží ve 

vývoji všech ukazatelů rentability, nebo-li ziskovosti.  

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti – ROE (Return of Equity) 

Ukazatel podrobně naznačuje, jak společnost investovala peníze. U rentability celkového 

vloženého kapitálu není zohledněn zdroj, odkud tento kapitál pochází. Tímto ukazatelem 

zjišťují vlastníci společnosti, zda jim investovaný kapitál přináší dostatečný výnos.  

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 15 %, což společnost naplňuje pouze v prvním 

roce. Po zbytek sledovaného období dosahuje ukazatel záporných hodnot z důvodu 
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neuspokojivých hospodářských výsledků. Zisk společnosti postupně klesá od roku 2005 , 

kdy investovala do vybudování nové pobočky v Brně a snažila se tak získat své místo na 

trhu.  

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI (Return of Investment) 

V tomto případě, kdy je čitatel ukazatele definován jakou součet zisku před zdaněním 

a úroků není vůbec podchycen efekt zdanění. Ukazatel vyjadřuje, jak účinně působí 

celkový kapitál vložený do společnosti bez ohledu na zdroj financování. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 12 % –15 %. Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

kopíruje vývoj předchozího ukazatele, kdy se dostává do záporných hodnot. 

Rentabilita celkových aktiv – ROA (Return of Assets) 

Ukazatel ROA ukazuje schopnost managementu využívat aktiva. Hodnota ukazatele by 

měla dosahovat co nejvyšších hodnot. Rentabilita celkových aktiv se také postupně 

propadala do záporných hodnot. 

Rentabilita tržeb – ROS (Return of Sales) 

Z hodnoty ukazatele lze vyčíst, kolik čistého zisku má společnost na 1 Kč tržeb. Opět se i u 

tohoto ukazatele postupně dostáváme do záporných hodnot. 
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                     Graf 8 – Vývoj ukazatelů rentability v čase 
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3.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti udávají vztahy mezi cizími a vlastními zdroji financování. Je 

důležité si uvědomit, že příliš vysoká zadluženost zvyšuje finanční riziko a společnost se 

tak může snadno dostat do nepříznivé finanční situace. 

 

období 
Ukazatel 

2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 0,27 0,50 0,51 0,63 
Koef. samofinancování 0,73 0,50 0,49 0,37 
Míra zadluženosti 0,37 1,01 1,02 1,71 
Úrokové krytí 21 890,00 -19,65 -7,80 -5,74 

                          Tabulka 13 – Ukazatele zadluženosti 

 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel je často označován za ukazatele věřitelského rizika. Vyjadřuje podíl dluhů 

na aktivech společnosti. Za standard celkové zadluženosti je udávána hodnota 0,5. 

Společnost poměr cizích zdrojů v průběhu sledovaného období navýšila z 27 % na 63 %. 

Příčinou je již zmiňované přijetí půjčky ze skupiny a prohlubování záporného výsledku 

hospodaření. Když je zadluženost vysoká, je vysoké také jeho finanční riziko. Tato situace 

přispívá také k nepříliš vysoké hodnotě rentability celkových vložených prostředků. 

Společnosti je totiž dosti zatížena splácením úroků, čímž se snižuje celková výnosnost. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient vypovídá o tom, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. 

Vlastní kapitál by měl činit minimálně 30% celkových pasiv, čehož bylo dosaženo za celé 

sledované období, i když s klesajícím trendem vlivem záporného výsledku hospodaření. 

V roce 2005 činil koeficient samofinancování 73 %  v roce 2008 již jen 37 %. Věřitelé 

preferují vyšší ukazatel samofinancování.  

Hodnota tohoto koeficientu a celkové zadluženosti je roven 1. 
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Míra zadluženosti 

Ani u ukazatele zadluženosti neexistuje žádné absolutní číslo, které by vyjadřovalo 

zaručeně správný poměr. Volba vhodného poměru mezi vlastními a cizími zdroji tak, aby 

společnost vykazovala optimální finanční situaci je v zodpovědnosti finančních manažerů. 

Z mého pohledu jde o negativní jev, když společnost zvyšuje stupeň zadluženosti. 

Z koeficientu 0,37 v roce 2005 na 1,71 v roce 2008. Postupným zvyšováním cizích zdrojů 

a snižováním zdrojů vlastních se stupeň zadluženosti zvyšuje, tím roste i finanční riziko. 

Úrokové krytí 

Literatura uvádí za postačující, jsou-li úroky kryty ziskem 3x až 6x. Ve společnosti hodnota 

tohoto ukazatele dosahuje velmi výrazných změn. V roce 2005, kdy společnosti dosahovala 

zisku z provozní činnosti a zároveň využívala ke krytí této činnosti zejména vlastních 

zdrojů, dosáhl ukazatel extrémních hodnoty 21 890.  V roce 2008, kdy se situace zcela 

obrátila, tj. společnost vykazuje ztrátu a využívá z poloviny cizích zdrojů, dosahuje 

ukazatel zápornou hodnotu -5,74. 
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       Graf 9 – Vývoj ukazatelů zadluženosti v čase 
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3.6.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy, tedy 

položkami pracovního kapitálu. Má-li jich více, než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady 

a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných 

podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat. 

 

období 
Ukazatel 

2005 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 1,69 1,29 2,02 1,90 
Obrat DM 6,10 3,56 5,98 5,92 
Doba obratu zásob 9,66 30,47 22,94 29,23 
Doba obratu pohledávek 98,47 116,72 78,15 84,93 
Doba obratu závazků 43,46 67,19 47,44 59,36 

                          Tabulka 14 – Ukazatele aktivity 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv ukazuje počet obrátek celkových aktiv za rok. Doporučená hodnota 

1,6 – 2,9 nebyla splněna jen v roce 2006, kdy dosáhla společnost jen 1,3 obrátky. 

V ostatních sledovaných letech se pohybuje v rámci doporučených hodnot. 

Obrat dlouhodobého majetku 

V literatuře je doporučeno, aby obrat dlouhodobého majetku mnohonásobně převyšoval 

obrat celkových aktiv. Svědčí to o tom, že výrobní kapacita je využita. Společnost je 

kapitálově náročná, s vysokým podílem dlouhodobého hmotného majetku. Obrat 

dlouhodobého majetku převyšuje obrat celkových aktiv v průměru 3x. 

Doba obratu zásob 

Jedná se o jeden z nejčastěji sledovaných ukazatelů, jak dlouho jsou zásoby vázány ve 

společnosti nebo kolikrát změní ve výrobním cyklu svoji formu (nebo jsou prodány). Doba 

obratu by měla v čase nepatrně klesat. V průběhu sledovaného období tomu tak bohužel 
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nebylo. Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím více má společnost přebytečných zásob 

s nižší či nulovou výnosností, které potřebují nadbytečného financování.  

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek stanovuje průměrný počet dní, který uplyne od prodeje formou 

obchodního úvěru až po přijetí peněz. Je zřejmé, že průměrná doba splácení pohledávek za 

sledované období kolísá v rozmezí od hodnoty 78 dnů po 17 dnů. Společnost musí této 

oblasti věnovat pozornost, aby se v důsledku nesplácení faktur svými dlužníky nedostala do 

krajní situace. Tím, že nejsou včas spláceny pohledávky, je samozřejmě ovlivněna druhá 

strana obchodní politiky a to včasné úhrady závazků z dodavatelských faktur. 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků stanovuje průměrný počet dní, který uplyne mezi nákupem majetku či 

služeb a jejich úhradou. Jak je z vypočtených hodnot vidno, doba, po kterou společnost 

dluží svým věřitelům je mnohem kratší, než doba, po kterou dluží společnosti její 

odběratelé. Rozdíl v počtu dnů splatnosti dosahuje v průměru za sledované období 40 dnů. 

Tuto skutečnost shledávám za velmi problémovou.  
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        Graf 10 – Vývoj ukazatelů aktivity v čase 
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3.7 Analýza soustav ukazatelů 

3.7.1 Altmanův index finančního zdraví 

 

období 
Ukazatel 

2005 2006 2007 2008 

Altmanův index 2,91 1,47 2,02 1,81 
                                       Tabulka 15 – Altmanův index finančního zdraví 
 
 

Hodnoty ukazatele zjištěné výpočtem z finančních výkazů vypovídají, že společnost se 

nachází v šedé zóně, tj. pohybují se v rozmezí 1,2 až 2,9. Společnost má tedy určité 

finanční potíže a nejasný další vývoj. Hranici 2,9, kdy lze předvídat uspokojivou finanční 

situaci, společnost nepatrně překročila v roce 2005, kdy byla hodnota indexu 2,91. 

V následujících letech se v indexu promítla špatná hospodářská situace společnosti. 
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                       Graf 11 – Altmanův index finančního zdraví 

 

3.8 Index IN 

 

období 
Ukazatel 

2005 2006 2007 2008 

Index IN 877,56 -0,14 0,33 0,23 
                                        Tabulka 16 – Index IN 
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Index IN vyšel pro společnost hůře, než předchozí index finančního zdraví, jelikož je více 

zaměřen na dosahované výsledky z hospodářské činnosti. V roce 2005 dosáhl Index IN 

extrémních kladných hodnot díky poměrovému ukazateli X2, tj. EBIT/nákladové úroky, 

kdy společnost vykazovala pouze 1 tis. Kč nákladových úroků, jelikož nevyužívala téměř 

žádné úvěry pro financování své činnosti. V následujícím roce se však situace zcela 

změnila a Index IN se propadnul do záporných hodnot, opět díky poměrovému ukazateli 

X2, kdy záporný hospodářský výsledek před úroky a zdaněním byl krácen nízkou hodnotou 

nákladových úroků. I v následujících dvou sledovaných rokách se společnost pohybovala 

pod hranicí 0,75, tj. v oblasti spějící k bankrotu. 
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                                 Graf 12 – Index IN 

 

3.9 Celkové hodnocení finanční situace společnosti 

V předchozích kapitolách jsem provedl výpočet hodnot horizontální a vertikální analýzy, 

výpočet hodnot poměrových ukazatelů a výpočet celkové finanční situace společnosti 

využitím Altmanova indexu a indexu IN. Při zpracování jsem vycházel z účetních výkazů – 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty, dostupných interních zdrojů a odborné ekonomické 

literatury. Hodnocení bylo provedeno za období let 2005 až 2008. 

V následujících řádcích provedu souhrnné zhodnocení zjištěných výsledků provedené 

finanční analýzy, přičemž se zaměřím na specifikaci negativních skutečností. 



 64

První oblast, na kterou se zaměřím jsou tržby společnosti. Společnost je výrobním 

podnikem, podstatná část prodeje tvoří prodej vlastních výrobků. Nepatrná část tržeb tvoří 

prodeje služeb. Za celé sledované období tržby mírně rostly. V letech 2005 činily tržby 

140 mil. Kč a v roce 2008 to již bylo 232 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo v letech 

2007 a to díky otevření nové provozovny v Brně.  

Ale ani to nezabránilo se společnosti dostat do červených čísel a vykazovat ztrátu. 

Největší položka provozních nákladů, výkonová spotřeba, má stejně jako tržby rostoucí 

trend. Tuto spotřebu tvoří ze zhruba 70 % spotřeba materiálu a energie, zbytek tvoří 

spotřeba služeb. Výroba je materiálově i energeticky náročná. Pokud srovnám výkony 

a výkonovou spotřebu, kromě roku 2006, náklady rostou téměř proporcionálně s výkony. 

Náklady vynaložené na prodané zboží jsou po dobu sledovaných let nižší než tržby za zboží 

a od toho se odvíjí i kladná obchodní marže. 

Provozní hospodářský výsledek zaznamenal za sledované období značný pokles a od roku 

2006 nabývá záporné hodnoty, která se neustále prohlubuje.  

Finanční hospodářský výsledek se za sledované období nejvíce prohloubil v roce 2007, 

kdy se zvýšily nákladové úroky.  

Záporný výsledek hospodaření za účetní období je převážně zapříčiněn ztrátou 

z provozní činnosti a záporný finanční výsledek hospodaření jej ještě více prohlubuje. 

Dlouhodobý majetek společnosti se celou analyzovanou dobu drží přibližně ve stejných 

hodnotách a je tvořen převážně dlouhodobým hmotným majetkem, kde nejvyšší položky 

tvoří samostatné movité věci a soubory movitých věcí, kde převážnou část tvoří stroje, 

přístroje a zařízení, a dále pak stavby. Společnost disponuje v malých částkách i 

s dlouhodobým nehmotným majetkem v podobě softwaru. Dlouhodobým finančním 

majetkem společnosti nedisponuje.  

Oběžná aktiva tvoří přibližně dvě třetiny krátkodobé pohledávky, zbytek představují 

zásoby a krátkodobý finanční majetek. Za celé sledované období převyšovala oběžná aktiva 
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dlouhodobý majetek. Společnost tak drží nízké provozní riziko, které ovlivňuje další 

ukazatele finanční analýzy.  

Stav a skladba vlastního kapitálu jsou do značné míry ovlivněny velikostí vykázaného 

hospodářského výsledku v příslušném roce a jeho přerozdělováním. Položka základního 

kapitálu se nemění, společnost udržuje hodnotu zapsanou v obchodním rejstříku 

4,926 mil. Kč. Položka kapitálové fondy výši 35 mil. Kč se za celé sledované období také 

nezměnila. Zákonný rezervní fond nelze použít k rozdělení zisku společníkům, lze jej však 

využít k úhradě ztrát. Rezervní fond je plně vydotován. Ostatní kapitálový fond je příplatek 

na vytvoření vlastního kapitálu, poskytnutý společníkem společnosti. 

Zdroje krytí, jaké společnost využívá k financování svých aktiv se za sledované období 

změnily. V roce 2005 využíval ze 74 % vlastního kapitálu, kdežto v roce 2008 už vlastní 

kapitál zastupoval pouze 37 % z celkových zdrojů. Cizí zdroje jsou tvořeny zhruba 

z poloviny dlouhodobými závazky, tj. půjčkou na technické a jiné zajištění výroby v rámci 

skupiny. Druhou polovinu zastupují závazky krátkodobé, tj. z obchodního styku, 

k zaměstnancům a ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V posledních dvou 

sledovaných letech společnost netvoří žádné rezervy. Z toho plyne, že se nechystá 

k žádným výrazným opravám, změnám, popř. restrukturalizaci. Společnost za sledované 

období nečerpala žádné bankovní úvěry. Při optimalizaci struktury zdrojů by měla 

společnost zohlednit finanční riziko spojené s hrozbou insolventnosti a snižovat podíl 

cizích zdrojů. 

Společnost má za sledované období velkou část pohledávek po době splatnosti. Společnost 

tak v krátkodobých pohledávkách utápí peněžní prostředky, které by mohla investovat nebo 

využít jiným způsobem. To řeší společnost mimo jiné zvyšováním krátkodobých závazků 

a prodlužováním jejich doby splácení. Porovnám-li dobu, po kterou společnost poskytuje 

svým odběratelům obchodní úvěr, vidím, že společnost je ve značné nevýhodě. Poskytuje 

obchodní úvěr na delší dobu než sama čerpá provozní úvěr od svých dodavatelů. Tímto 

způsobem společnost riskuje nedostatek finančních prostředků. Je třeba zabezpečit, aby 

byla společnost v době splatnosti faktur platebně schopná. 
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Společnost se nachází v situaci, kdy objem pohledávek a finančního majetku převyšuje 

objem závazků společnosti. Zvolila pro zajištění své činnosti umírněný způsob financování. 

Ten vychází z toho, že společnost část svého oběžného majetku kryje dlouhodobými cizími 

zdroji. Z toho plynou kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu. Společnost tedy udržuje 

dostatečný finanční polštář. Tím se zajišťuje, že se v případě nějaké nepříznivé události, 

která by vyžadovala neočekávaně vysoký výdej, nedostane do velkých finančních potíží 

spojených s insolventností. 

Ve zkoumaných letech je společnost, vzhledem k objemu svých krátkodobých závazků, 

schopna udržet takový objem svého finančního majetku, aby byla schopna hradit své právě 

splatné závazky, tedy aby si zajistila okamžitou likviditu. Pohotová a běžná likvidita byla 

také zajištěna v celém sledovaném období. 

Zásoby společnosti se v průběhu sledovaných let zvyšují, což nelze považovat za příznivé 

a společnost by se měla snažit stavy svých zásob snižovat. Podle mého názoru setrvávají 

zásoby ve společnosti dlouho a jsou v nich vázány potřebné peněžní prostředky. Vázanost 

kapitálu v zásobách společnosti je tedy poměrně vysoká. Je samozřejmé, že hodnoty jsou 

brány podle stavu na konci roku. Pokud má společnost ke konci roku vyšší stav zásob 

z důvodu přípravy nebo již probíhající významné zakázky, ukazatele obratovosti tím 

mohou být značně zkresleny. 

Společnost nepatří mezi vysoce zadlužené, avšak celková zadluženost se v průběhu 

sledovaného období kontinuálně zvyšovala. Většina zadlužení se v posledním sledovaném 

roce 2008 odehrává v oblasti krátkodobého i dlouhodobého zadlužení. Za negativní jev 

považuji rostoucí tendenci jak celkové zadluženosti tak i míry zadluženosti. 

Společnost dosahuje záporné rentability vložených zdrojů. Veškeré ukazatele rentability 

mají zároveň klesající tendenci. K výraznému poklesu všech ukazatelů rentability došlo 

v roce 2006 vlivem dosažení nízkého provozního výsledku hospodaření. Výsledky jsou 

také ovlivněny zápornými hodnotami finančního hospodářského výsledku. 
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Celková finanční situace společnosti se po sledovanou dobu nachází v šedé zóně, to 

znamená, že má určité finanční potíže. Dle vypočteného indexu IN se společnost 

v posledních třech sledovaných letech pohybuje díky zápornému hospodářskému výsledku 

na pokraji bankrotu. 
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4 NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ZHODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH 
PŘÍNOSŮ 

V předešlé kapitole jsem provedl pomocí finanční analýzy zhodnocení finanční situace 

společnosti. Díky finanční analýze je možno zachytit nejen vývoj hospodaření, ale je 

možné určit oblasti, ve kterých dochází k nežádoucímu vývoji. Z výsledků finanční analýzy 

vyplývá, že celková finanční situace společnosti se po sledované období nachází v šedé 

zóně, to znamená, že má určité finanční potíže. Z celkového pohledu se tedy podnikatelská 

činnost nejeví jako úspěšná. Společnost patrně prochází složitým obdobím a v budoucnu by 

se mohly problémy ještě více prohloubit a to díky celosvětové krizi, která nejvíce zasáhla 

právě průmyslová odvětví. Pro úspěšný rozvoj činnosti podniku je zapotřebí se zaměřit na 

problémové oblasti. Zaměřil jsem se tedy na oblasti, ve kterých byly zjištěny jisté 

nedostatky a kterým by měla společnost věnovat největší pozornost. 

 

4.1 Tvorba reklamy 

Společnost za sledované období vykazuje ztrátu, tzn. že její tržby nejsou dostatečné 

k pokrytí veškerých nákladů a tvorbě zisku. Společnost se za dobu, po kterou působí na 

českém trhu, nedokázala dostatečně dostat do povědomí svých zákazníků, jimiž jsou firmy, 

které dále ploché sklo zpracovávají do svých výrobků a následně prodávají koncovému 

zákazníkovi.  

Jako jednou z možností, jak se dostat do povědomí zákazníků a zvyšovat tak svůj podíl na 

trhu a obrat, je tvorba reklamy. Avšak by nešlo o klasickou reklamu typu letáků, billboardů 

atd., nýbrž o oslovování zákazníků přímou cestou formou nejrůznějších dohod či pobídek. 

Obecně je reklamní kampaň spojována s vysokými náklady a přijímáním kvalifikovaného 

personálu. Společnost by v tomto případě ale nemusela přijímat novou kvalifikovanou 

pracovní sílu nebo začít spolupracovat s reklamní agenturou. Jako řešení vidím v lepším 

proškolování svých stávajících obchodních zástupců, kteří by navštěvovali potenciální 

zákazníky a nabízeli jim své produkty. Jako nástroj podpory prodeje by nabízeli např. 
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množstevní slevy, slevy za dlouhodobou spolupráci, zvali by zástupce firem na presentace 

výrobků společnosti.  

Obchodní zástupci společnosti by měli oslovovat také projektanty a architekty 

developerských společností, kteří rozhodují kolik a v jaké míře do svých staveb 

zakomponují výrobky ze skla. I zde by bylo dobré vést jednání s těmito společnostmi a 

pokusit se o vyjednání co možná nejvýhodnějších obchodních příležitostí. 

Další možností a v poslední době velice oblíbená je reklama formou internetu, tzv. 

internetová reklama. V tomto případě již ale vzrůstá náročnost na zaměstnance. Tahle 

oblast totiž vyžaduje dobré technické a informační znalosti. Na druhou stranu by se 

společnost dokázala dobře presentovat a ve větší míře se dostat do povědomí svým 

zákazníků, ale i koncovému zákazníkovi, který se často při výběru o koupi výrobku 

rozhoduje na základě použitého materiálu, z něhož je budoucí výrobek vyroben.   

 

4.2 Řízení pohledávek 

Z pohledu věřitelské společnosti je pohledávka jakási forma úvěru poskytována svému 

odběrateli, nebo-li dodavatelský úvěr. Pro společnost je však tato forma úvěru značně 

nevýhodná, neboť z ní neplynou žádné úroky. Naskýtá se tedy otázka, zda by bylo vůbec 

vhodné takové dodavatelské úvěry vůbec poskytovat. Zaměřil jsem se tedy na to, jak 

nejlépe stanovit pravidla pro poskytování obchodních úvěrů. 

Doba splatnosti pohledávek ve společnosti je pro každého zákazníka odlišná. Společnost 

přistupuje k zákazníkům individuálně a doba splatnosti je stanovena na základě podmínek 

dohodnutých v rámcové smlouvě. Obecně lhůty doby splatnosti pohledávek jsou 

stanovovány v délce od 14 do 60 dnů. V případě nového zákazníka bez znalosti jeho 

platební morálky, vyžaduje společnost platbu předem ve formě zálohy. Zpravidla však toto 

pravidlo nelze aplikovat u velkých stavebních společností z důvodu tzv. „dlouhých peněz“ 

ve stavebním sektoru.  
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Co však ze zjištěných skutečností a finanční analýzy považuji za znepokojivý jev je výše 

nesplacených pohledávek z obchodního styku po době splatnosti, která činila k 31.3.2008 

více než 44 mil. Kč, což představuje 51 % z celkové hrubé výše pohledávek z obchodního 

styku. Považuji za důležité, aby společnost této oblasti věnovala zvýšenou pozornost. Aby 

nenastala situace, kdy se kvůli nesplaceným odběratelským fakturám dostala do finančních 

problémů. Tím, že se společnosti nedostává disponibilních prostředků z nezaplacených 

faktur, nastává opačná situace, kdy sama není schopna dostát plně svým závazků a včas 

platit dodavatelské faktury.  

V případě vzniku pohledávky z poskytnutých výkonů či služeb na základě uzavřených 

rámcových smluv, která se dostala do prodlení, uplatňuje společnost následující postup při 

posílání upomínek: 

1. upomínka – je poslána zákazníkovi po uplynutí 14 dnů po lhůtě splatnosti 

2. upomínka – následuje 7 dnů po zaslání 1. upomínky 

3. upomínka – následuje po 10 dnech od zaslání 2. upomínky s oznámení, že v případě 

okamžitého nesplacení pohledávky bude celá věc postoupena právní kanceláři 

V případě, kdy zákazník nereaguje ani na třetí upomínku, následuje předání celého případu 

do rukou právního zástupce společnosti. 

Kromě uvedeného postupu, kterým se společnost snaží dosáhnout vymáhání svých 

pohledávek, se pokusím o návrh vlastního řešení, které vidím v lepším řízení pohledávek 

sledováním jejich objemu, struktury z hlediska lhůt doby splatnosti u jednotlivých 

zákazníků, atd.  

Jako první by bylo dobré vytvořit určitý systém pro posuzování jednotlivých zákazníků 

z hlediska jejich platební morálky a jejich následnou kategorizaci. Společnost musí stanovit 

závazná pravidla pro posuzování všech svých zákazníků. Na základě těchto výsledků, je 

pak společnost schopna posoudit, zda obchodní úvěr poskytne či nikoliv a pokud ano, tak je 

důležité stanovit za jakých podmínek. Analýza zákazníka by měla dávat jasnou představu o 

tom, jaká je jeho pravděpodobnost nezaplacení pohledávky. 
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4.2.1 Hodnocení odběratelů 

Hodnocení zákazníků by mělo být rozděleno na stálé a nové zákazníky, přičemž ti stálí by 

byly hodnoceni na základě zkušeností se stávající platební morálkou. Takto ohodnocené 

zákazníky bych dále zařadil do kategorií podle stupně rizika nesplácení. Společnost by si 

zároveň měla vést evidenci pohledávek, z níž by byla jasná průměrná doba splatnosti 

a zpoždění splatnosti faktur u jednotlivých zákazníků. Tato evidence by poskytovala 

pracovníkům ekonomického a obchodního oddělení přehled o chování jednotlivých 

zákazníků a navíc zobrazila výslednou průměrnou hodnotu zpoždění všech pohledávek 

společnosti. 

• 1 skupina, vyznačující se nízkým rizikem 

První skupina by byla charakteristická pro zákazníky s dobrou platební morálkou, u nichž 

je riziko nesplacení minimální. U těchto zákazníků by nebylo třeba zajištění pohledávek. 

V případě zhoršení platební morálky, muselo by jít o několik zpožděných plateb za sebou, 

by došlo k přezkoumání důvodů, pro něž nemohla být pohledávka splacena. Pokud by vyšla 

najevo zhoršující se ekonomická situace zákazníka, byl by přeřazen do druhé skupiny rizika 

nesplácení. 

• 2 skupina, vyznačující se velkým rizikem nesplacení 

Do druhé skupiny by byly zařazeni všichni stávající zákazníci, jejichž platební morálka je 

na nižší úrovni a reagují na druhou až třetí upomínku. Zároveň by sem spadali i všichni 

nově příchozí zákazníci. Od těch by společnost vyžadovala platbu předem. Taktéž by 

platilo pravidlo, že pokud by zákazník zařazený v této skupině po určitou dobu řádně 

splácel své závazky, byl by automaticky přeřazeni do první skupiny. 

Pracovník ekonomického útvaru by měl na starosti přezkoumávání všech příčin v případě, 

že dojde ke zhoršení platební schopnosti zákazníka a vyloučit tak pouze náhodný jev. 

V okamžiku, kdy se o náhodný jev nejedná je třeba pátrat dál v dalších možných zdrojích 

příčin. Pokud bude stálý zákazník shledáván problematickým, byl by zařazen do 2. skupiny 

rizikovosti nesplacení. 
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4.2.2 Získávání informací 

Složitější situace by nastává při poskytování obchodního úvěru u nových zákazníků. Je 

poměrně těžké odhadnou dopředu u nového zákazníka jeho platební morálku, neboť 

společnost nezná jeho finanční situaci. Získání co nejvíce podrobných informací je tedy 

nasnadě. Pokusím se tedy navrhnout několik možných způsobů jak k takovým informacím 

dojít. Ještě předtím je ale zapotřebí si uvědomit několik skutečností, kterými jsou 

důslednost společnosti ve vyhledávání patřičných informací o zákaznících, se kterými 

společnost uzavírá obchodní smlouvy znějící na nižší částky a samozřejmě společnost není 

schopna odhadnout, zda-li se daný zákazník stane jejich pravidelným odběratelem. 

Způsoby, jakými lze získat informace jsou: 

• První možností je získání informací z veřejně dostupných zdrojů, kterými mohou 

být např. obchodní rejstřík v případě firem jimž to nařizuje zákon zveřejňovat 

patřičné listiny. 

• Další možností je získání informací od konkurenčních firem jenž z minulosti mají 

zkušenosti s platební morálkou našeho zákazníka. Tenhle způsob získávání naráží 

na problém, kterým je ochota firem poskytovat nějaké informace. 

• Třetí možností je získání informací od bankovního subjektu, o současné 

ekonomické situaci našeho zákazníka. 

• Z tržní ceny akcií na kapitálových trzích. Cena akcie taktéž hodně vypovídá o firmě.  

• A v neposlední řadě to mohou být informace od společností provádějící výzkum 

trhu. 

4.2.3 Možnosti zajištění pohledávek 

Nyní se zaměřím na možné způsoby a možnosti zajištění pohledávek a pokusím se některé 

vyjmenovat. Mezi nejčastější nástroje patří: 

• Poskytování skonta, 

• smluvní pokuty, 

• používání směnky, 
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• factoring, 

• pojištění pohledávky. 

Dle mého názoru uplatňováním těchto nástrojů dochází ve společnosti ke zlepšení finanční 

situace z pohledu zvýšení svých disponibilních prostředků, které pomáhají hradit vlastní 

závazky. 

Skonto 

Skonto pozitivně působí na platební morálku odběratele. Je dobrou motivací pro včasné 

splacení dluhu. Skonto jako poskytování slev za včasné splacení, které jsou pro zákazníka 

velkým motivem považuji za dobrý nástroj i z pohledu konkurenční výhody, kdy 

společnost takhle poskytuje službu zákazníkovy, který se při rozhodování o výběru 

dodavatele rozhoduje nejen na základě kvalitních výrobků.  

Smluvní pokuty 

Další možností, o které by společnost mohla uvažovat o začlenění do svého systému řízení 

pohledávek jsou právě smluvní pokuty. Pokuty by byly uplatňovány v případě porušení 

platební morálky zákazníka a byly by takovou náhradou škody. Jestliže se společnost 

přikloní k tomuto kroku, je nezbytné, aby veškeré podmínky byly zahrnuty ve smlouvě 

uzavřené písemně. Ve smlouvě by měla být uvedena výše smluvní pokuty, nebo způsob 

jakým bude pokuta vyměřena v případě porušení vymezených podmínek. 

Směnky 

Směnka jako taková se dá využít mnoha způsoby a to buď jako platební nástroj, nástroj pro 

získání hotovosti a nebo jako nástroj k zajištění úvěru. Pro účely zajištění pohledávek se 

jeví jako nejlepší způsob třetí možnost, tj. nástroj k zajištění úvěru. Smyslem směnky 

v tomto případě je zajištění zpoždění inkasa z pohledávky. Pokud zákazník nebude chtít 

platbu úmyslně zdržovat, měl by směnku bez sebemenších problémů přijmout. 

 

 



 74

Factoring 

Factoring je finanční služba, která dokáže zajistit splatnost pohledávek a zároveň snižuje 

riziko insolvence a platební nevůle zákazníka díky garanci factoringové společnosti. 

Factoring je tedy nástroj k urychlení inkasa pohledávek z obchodního styku před dobou 

splatnosti formou úplatného postoupení pohledávek factorovi za poplatek.  Důležitou 

vlastností této služby je flexibilní financování. Factoring je spojován s minimální 

administrativou a časovou náročností. Factoringové společnosti financují pohledávky na 

otevřený úvěr. Všechny pohledávky, které factoringová společnost financuje jsou 

posuzovány na základě rizikovosti každého jednotlivého odběratele.  

Nevýhodou factoringu jsou vysoké náklady ve formě provize factoringové společnosti, 

avšak na druhou stranu factoring zajišťuje trvalou likviditu. Na českém trhu je v současné 

době řada factoringových společností odkupující pohledávky, jak na tuzemském, tak i na 

zahraničním trhu. Společnosti obecně nabízí dva druhy factoringu jimiž jsou regresní 

a bezregresní forma factoringu.  

Spolupráce s factoringovou společností by byla následující. Naše společnost kontaktuje 

factoringovou a uzavře s ní factoringovou smlouvu. Ve smlouvě budou definovány 

potřebné parametry jako specifikace odběratelů, lhůty splatnosti faktur, factoringové limity, 

výše částečných úhrad na kupní cenu formou zálohy, kupní cena, factoringový poplatek, 

výše úroků z refinancování atd. Po uzavření smlouvy přebírá factoringová společnost 

pohledávky v rámci factoringových limitů. Formálně se toto realizuje umístěním cesních 

klauzulí na fakturách. Pokud je dohodnuta, a to formou zálohy, výplata částečné úhrady na 

kupní cenu, je tak vyplaceno v čase a výši stanovené smlouvou. Factoringová společnost 

pak již jen provádí inkasní řízení a vyúčtování po příchodu úhrady od odběratele a doplatek 

do kupní ceny okamžitě zasílá. 

Pojištění pohledávek 

Dalším nástrojem sloužící ke zlepšení cash flow je pojištění pohledávek. Na trhu existuje 

řada společností zabývající se poskytováním pojištění pohledávek z obchodního styku. 
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Jedny z nejvýznamnějším působících na území České republiky jsou např. Atradius nebo 

Coface.  

Nyní bych nastínil situaci v případě uzavření pojistné smlouvy na pojištění pohledávek u 

pojišťovací společnosti Atradius. U každého nového zákazníka je zažádáno u této 

společnosti o pojištění kreditu, který v případě společnosti Atradius musí činit minimálně 

400 tis. Kč. Atradius dle dostupných informací z obchodního rejstříku a svých interních 

zdrojů ověří bonitu zákazníka a rozhodne, zda zažádaný kredit pojistí či nikoliv. Ze 

smluvních podmínek vyplývá, že pojištěnec musí podávat pravidelný měsíční report 

obsahující informace o výši obratu svých pojištěných zákazníků. V případě, že se zákazník 

dostane do prodlení s úhradou svých faktur více jak 60 dnů, musí společnost do 20 dnů 

nahlásit výši celkového nezaplaceného salda odběratele na pojišťovnu. V tomto okamžiku 

společnost Atradius pouze zaregistruje danou skutečnost a nečiní žádné kroky pro 

vymáhání pohledávky. Vymáhání pohledávky je stále v kompetenci společnosti. Po 

uplynutí 5 měsíců od data splatnosti nejstarší nezaplacené faktury je společnost povinna dle 

smluvních podmínek předat celou věc právní kanceláři nebo společnosti zabývajícím se 

inkasem pohledávek. Pokud nedojde během následujících 3 měsíců k vymožení pohledávky 

třetí osobou, nastává pojistné plnění ze strany společnosti Atradius, která při splnění 

podmínek vyplívajících z pojistné smlouvy vyplatí 80 % hodnoty celkového nezaplaceného 

salda.  

Se snížením rizika a jeho přenesením na třetí osobu samozřejmě souvisí také náklady. 

Čtvrtletně by byla pojišťovací společnosti uhrazena paušální částka a na konci finančního 

roku by bylo vyúčtováno pojistné na základě zasílaných měsíčních reportů obratů 

odběratelů. 

 

4.3 Zhodnocení očekávaných přínosů 

Mnou navrhovaná řešení na zlepšení finanční situace společnosti mohou dle mého názoru 

velice pozitivně přispět k dalšímu rozvoji společnosti a ke zvyšování úspěšnosti na trhu. Za 
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použití reklamních a propagačních taktik se bude společnost schopna lépe zapsat do 

povědomí široké veřejnosti a díky tomu bude schopna dosahovat vyšších tržeb a vyvést 

společnost z šedé zóny, ve které se nyní nachází. Díky těmto změnám by měla být schopna 

využít i plného výrobního potenciálu, který doposud nebyl využit a zajistit si tak přežití 

v dnešní krizí poznamenané době. 

Oblastí, ve které byly nalezeny velké nedostatky byly pohledávky po době splatnosti, jež 

činily za poslední rok více než 50 % z celkového objemu pohledávek. Z toho důvodu jsem 

také navrhl možný způsob řízení pohledávek a jejich vymáhání. Tím je možné dosáhnout 

zlepšení celkové finanční situace společnosti, tzn. získat kapitál potřebný pro další rozvoj a 

zamezit druhotné platební neschopnosti. Společnost se díky těmto krokům, bude moci lépe 

přizpůsobit neustále se měnícímu tržnímu prostředí. 

Mé návrhy na opatření se dají považovat pouze za náznak a nastínění možného řešení. Pro 

podrobné zpracování jednotlivých návrhů by bylo za potřebí širšího prostoru, což 

diplomová práce neumožňuje. Praktické řešení bude aplikováno přímo ve společnosti 

prostřednictvím odborných pracovníků.  

 

4.4 Vliv hospodářské krize na společnost 

V této části kapitoly bych se chtěl pozastavit nad celosvětovou krizí a jejími dopady na 

společnost. Jelikož se společnost dostávala do ztráty již od roku 2006, je těžké odhadnout, 

zda ztráta v roce 2008 byla způsobena právě nadcházející finanční krizí. Vzhledem k tomu, 

že mi nebyly poskytnuty výkazy za rok 2009, v nichž jsou dopady krize zaznamenány 

nejvíce, nemohu přesně její vliv určit a mohu jen spekulovat. 

Je obecně známo, že finanční krize, která se překlopila na krizi ekonomickou nejvíce 

zasáhla průmyslová odvětví. Průmyslová výroba v ČR v únoru roku 2009 meziročně klesla 

o  23,4 % a nejvíce trpěl automobilový průmysl. Stavební výroba klesla meziročně 

o 13,2 %, je však potřeba brát v úvahu i to, že pokles byl z části ovlivněn také klimatickými 
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podmínkami, jež nebyly příznivé. Také pozemní stavitelství zaznamenalo pokles o 19,5 %. 

Naopak tomu bylo u inženýrského stavitelství, které zaznamenalo růst o 5,3 %. 

Společnost je se stavebním průmyslem existenčně spjatá. Z výsledků vyplývá, že celková 

situace není nejlepší a dá se proto očekávat, že vývoj na průmyslovém trhu bude věrně 

kopírovat i hospodaření společnosti v dalším roce. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo provést finanční analýzu ve firmě Pilkington CZECH spol. 

s r.o. se sídlem v České Lípě a navrhnout patřičná opatření, která by analyzované 

společnosti měla zajistit zlepšení konečných finančních výsledků.  

Předmětem činnosti společnosti jsou sklenářské práce, koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a výroba izolačních skel. 

Společnost je součástí akciové společnosti Pilkingoton Group Ltd., která byla založena v r. 

1826 a která je jedním z největších světových výrobců skla a výrobků pro zasklívání a pro 

trh stavební a automobilový s výrobními závody ve 29 zemích. V červnu 2006 se 

společnost Pilkington stala členem Skupiny NSG díky spojení se společností Nippen Sheet 

Glass. 

Při zpracovávání finanční analýzy jsem vycházel především z účetních výkazů společnosti 

za období 2005-2008. Velice cenným zdrojem informací byla také osobní konzultace 

s některým zaměstnanci společnosti. 

Provedenou finanční analýzou byly zjištěny jisté nedostatky. Mezi ně patří nízké zisky 

společnosti, společnost se potýká s finančními problémy a za sledované období vykazuje ve 

všech letech ztrátu. To do jisté míry souvisí i s celosvětovou krizí a v budoucnu hrozí ještě 

větší prohlubování ztráty, neboť krize zasáhla především stavební a automobilový průmysl. 

Další je to rostoucí podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Jednou z příčin je 

i platební morálka v podnikatelském prostředí, kdy firmy záměrně otálejí s platbou svých 

závazků. Přispívá k tomu i fakt, že dlužníci často chápou nesplacenou částku jako levný 

úvěr. 

Zaměřil jsem se především na tyto dvě oblasti, kde jsem navrhl možný způsob zvýšení 

tržeb, který vychází z tvorby reklamy a propagace výrobků. Model řízení pohledávek, jež 

vychází z analýzy současného hospodářského stavu firmy a stanovuje pravidla vedoucí ke 

snížení doby inkasa pohledávek a v důsledku toho ke zlepšení celkové likvidity firmy. 
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Přinos této diplomové práce je tedy návrh opatření vedoucích ke zvýšení tržeb a snížení 

stavu krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních vztahů. Tím je možné dosáhnout 

zlepšení celkové finanční situace firmy, tzn. získat kapitál potřebný pro další rozvoj firmy 

a rozšíření jejich aktivit. Cílem navrhovaných opatření je nasměrovat firmu z „šedé zóny“ 

s nevyhraněními výsledky do pásma, kde lze předvídat uspokojivou finanční situaci a kde 

je tvořena hodnota 
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