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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace podnikatelského 

subjektu ITMS plast s.r.o., který se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu. 

Vybranými metodami je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace 

podniku. Výsledkem práce je stanovení doporučení a návrhů ke zlepšení ekonomické 

situace společnosti. 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the analysis of the economic situation of the business 

entity ITMS plast s.r.o., which deals with the production and distribution plastics 

products. The selected methods evaluate external and internal environment as well as the 

financial situation of company. The result of the thesis is the identification of 

recommendations and suggestions for improvement economic situation of the company. 
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ÚVOD 

V současné době se strojírenská výroba v Evropě snižuje. S tím souvisí i pokles počtu 

klasických strojírenských firem, tomuto trendu odpovídá i nástup nových typů průmyslu 

(průmysl 4.0). Mění se technologie, používají se nové materiály, zvyšuje se tlak 

na ekologizaci jak výroby, tak i likvidaci odpadů z výroby. Zároveň také klesá počet 

pracovních sil, které jsou schopny v tomto oboru pracovat. Proto mě zajímalo, v jaké 

situaci jsou zejména malé firmy, jelikož velké strojírenské firmy jsou napojeny na velké 

globální hráče a dotýkají se většinou automobilového nebo stavebního průmyslu. Proto 

jsem chtěla zjistit, jak se tento trend promítne do vybrané malé české firmy.  

Vybrala jsem si firmu ITMS plast s.r.o., která se zabývá výrobou a distribucí produktů 

z plastu. Je to společnost, kterou znám, jelikož sem v ní pracovala jako brigádnice. 

Zajímalo by mě tedy, v jaké se situaci a jakou má perspektivu. Pomocí analýz vnitřní 

a vnějšího prostředí chci zjistit, jaký je současný stav společnosti a jak by se dal vylepšit.  

Diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska, která jsou potřeba k vypracování analytické části práce.  

Ve druhé části je nejdříve představena a charakterizována společnost ITMS plast s.r.o. 

a následně jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější prostředí 

je analyzováno pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu 5 konkurenčních sil. 

Pro analýzu vnitřního prostředí je použit Kralickův Quicktest a model 7S. Závěry 

a poznatky ze všech provedených analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze, 

jejímž výsledkem je zjištění příležitostí a hrozeb, silných a slabých stránek společnosti. 

Na základě výsledků provedených analýz a s přihlédnutím k oboru podnikání jsou 

v poslední část diplomové práce shrnuty návrhy a doporučení, které by mohly vést 

ke zlepšení současného stavu společnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je vhodně zvolenými metodami (situační analýzy, SWOT 

analýzy, SLEPTE analýzy, Porterův model 5 konkurenčních sil, Kralickův Quicktest, 

model 7S) provést analýzu ITMS plast s.r.o. Na základě výsledků plynoucích z 

provedených analýz a s přihlédnutím ke specifikům ITMS plast s.r.o. a oboru jeho 

činnosti formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného 

stavu. 

Dílčím cílem diplomové práce je vypracování teoretických východisek pomocí 

dostupných literárních zdrojů. Následně rozbor současného stavu podniku a poté aplikace 

vybraných analýz na konkrétním případě.  

V rámci analýz bude zkoumáno vnější i vnitřní prostředí podniku. Budou použity 

následující analýzy: 

• SLEPTE analýza – analýza vnějšího prostředí, 

• Porterův model 5 konkurenčních sil – analýza oborového prostředí, 

• Kralickův Quicktest – analýza finanční situace, 

• Model 7S – analýza vnitřního prostředí, 

• SWOT analýza – shrnutí výše uvedených analýz a identifikování silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Potřebné informace budou získány z interních zdrojů a také z veřejně dostupných dat. 

Jedná se především o účetní výkazy, webové stránky společnosti a interní informace 

získané od pracovníků společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části diplomové práce budou vysvětleny a rozebrány pojmy, které jsou důležité 

k vypracování druhé, praktické části. 

1.1 Analýza okolí organizace 

Analýza okolí je důležitá ke zhodnocení faktorů, které na firmu působí a budou působit 

i v budoucnu a tím pravděpodobně ovlivní její strategické postavení. S rozvojem vědy, 

techniky, technologií, komunikace, informačních systémů, infrastruktury se význam 

okolí pro podniky rozšířil. Analýza okolí je pro manažery velmi důležitá, aby byli 

informováni, v jaké situaci se jejich společnost nachází. Dnešní prostředí je prostředí 

neustálých změn, svět je nyní velmi propojený, cokoliv se stane ve světě se může 

promítnout do podniku, proto je analýza okolí základ, na kterém je možné budovat proces 

strategického řízení (Košťan a kol., 2006, s. 194 a Sedláčková a Buchta, 2006, s. 13). 

Analýza okolí podniku se nejprve zabývá vnějším prostředním organizace například 

mezinárodním, národním prostředím, podnikatelským odvětvím, ve kterém podnik 

působí, a nakonec vnitřním prostředím podniku (Mallya, 2007, s. 40).  

 

Obrázek 1: Podnikatelské okolí společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mallya, 2007, s. 40) 
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1.1.1 SLEPTE analýza 

Analýza makrookolí se od 80. let označuje jako PEST analýza, tato zkratka vychází 

z těchto faktorů (P) politicko-legislativní, (E) ekonomické, (S) sociálně-demografické, 

(T) technicko-technologické. Postupem času se analýza začala rozšiřovat a vznikla 

PESTEL či PESTLE analýza (faktory politické, ekonomické, sociálně-demografické, 

technicko-technologické, legislativní a environmentální). Můžeme se setkat 

i s PESTIELD analýzou, kde jsou k PEST přidány faktory legislativní internacionální, 

environmentální a demografické (Dvořáček a Slunčík., 2012, s. 9–10). 

Mallya (2007, s. 42) popisuje SLEPTE analýzu jako soubor vlivů působící na organizaci. 

,,Je to rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, 

legislativních a politických trendů, analýza technických a ekologických trendů, pokud 

mají vliv na podnik“.  

Pro diplomovou práci bude použita SLEPTE analýza s ohledem na obor podnikání. 

Vybranou firmu ovlivňují i kromě základních PEST faktorů i faktory legislativní 

a ekologické.  

Analýza SLEPTE by měla být zaměřena na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí 

firmy a odhalit tak vývojové trendy, které mohou pro firmu znamenat příležitosti nebo 

hrozby. Název SLEPTE je vytvořen z prvních písmen anglických slov, které označují 

faktory, které by měly být analyzovány, jsou to (Červený a kol., 2014, s. 54): 

• S (social) – společenské a demografické faktory, 

• L (legal) – legislativní faktory, 

• E (economic) – (makro)ekonomické faktory, 

• P (political) – politické faktory, 

• T (technological) – technologické faktory, 

• E (environmental) – faktory ekologické.  

Sociální faktory obecně souvisí s životem obyvatelstva, jejich postoji a jeho strukturou. 

Sociální faktory jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života. I tyto faktory jsou v neustálém 

vývoji, který plyne z potřeb a tužeb jednotlivců. Tato oblast se pro podniky stává čím dál 
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více důležitou oblastí při rozhodování, jelikož poznání trendů v této oblasti vede k získání 

konkurenční výhody v boji o zákazníka (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 18). 

Mezi sociální faktory patří např. demografické charakteristiky (velikost populace, věková 

struktura, geografické rozložení), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, 

rovnoprávnost pohlaví), dostupnost pracovní síly, charakteristiky trhu práce (rozdělení 

příjmů, míra nezaměstnanosti) (Grasseová a kol., 2010, s. 179). 

Dle Mallya (2007, s. 42) je také potřeba brát v úvahu pohled obyvatelstva na svět, na sebe 

samé, na ostatní spoluobčany, na organizaci. Dále také životní styl a životní úroveň 

obyvatelstva, jaký je stav vzdělání, změnu rodinné struktury, různorodost společnosti, 

mobilitu pracovní síly, roli mužů a žen ve společnosti, kolik hodin volného času lidé mají, 

sociální trendy (využívání IT, komunikačních nástrojů, virtuální nákup). 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory jsou do značné míry určovány politickou situací v zemi a v případě 

České republiky i situací v Evropské unii. Rozhodování v podniku je v mnoha oblastech 

omezováno zákony a předpisy. Dodržování zákonů je jednou z důležitých analýz, protože 

i neúmyslné porušování zákonů může mít pro firmu fatální dopad. V případě SLEPTE 

analýzy jde o to předvídat a hodnotit vývoj právních norem a zjistit, zda z tohoto vývoje 

neplynou nějaké příležitosti nebo hrozby (Červený a kol., 2014, s. 61–63). 

Existuje řada zákonů, právních norem a vyhlášek, které upravují a ovlivňují podnikání, 

jsou to například daňové zákony, antimonopolní zákony, zákony o ochraně životního 

prostředí, občanský zákoník, zdravotní a bezpečnostní zákon, obchodní zákoník, zákon 

o vládních investičních pobídkách, ochrana osobního vlastnictví (Mallya, 2007, s. 43). 

Ekonomické faktory silně ovlivňují situaci podniku, ovlivňuje ho jak současná, 

tak budoucí situace. Mezi ekonomické faktory patří stadium hospodářského cyklu (zda je 

ekonomika ve stadiu deprese, recese, oživení nebo konjuktury), monetární politika 

(nabídka peněz, úrokové sazby, vývoj kurzu měny), vývoj ekonomiky jako celku, státní 

rozpočet, výdaje státu (na vzdělání, obranu, zdravotnictví aj.), úroveň nezaměstnanosti, 

inflace, vývoj cel a daní, vývoj a regulace mezd, vývoj cen paliv, energií, surovin 

(Červený a kol., 2016, s. 49–50).  
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Politické faktory souvisí s tím, jak silně ovlivňují aktivity vlády a dalších institucí 

(např. soudy, centrální banka, politické strany) fungování ekonomiky. Stát ovlivňuje 

ekonomiku především zákony, také je významným zaměstnavatelem (orgány státní 

správy a státní podniky) a také spotřebitelem (poptávka po zboží a službách a distribuce 

veřejných statků např. veřejné komunikace). Další významnou funkcí státu je realizace 

hospodářské politiky např. podpora malých firem, podpora exportu. Stát rovněž má vliv 

na kvalitu školství, zdravotnictví a sociální oblasti a tím ovlivňuje kvalitu pracovní síly 

(Hanzelková a kol., 2017, s. 55). 

Mezi politické faktory patří například stabilita vlády, stabilita politického prostředí, 

ekonomická politika vlády, podpora zahraničního obchodu, politika různých politických 

stran, výdaje vlády, bude-li politika ovlivňovat zákony o obchodní regulaci 

nebo o daních, jaký je vztah s ostatními zeměmi a jak se bude vyvíjet (Mallya, 2007, 

s. 47–48). 

Technologické faktory 

Sledování těchto faktorů je pro podnik velmi důležité, musí být informován o změnách, 

které v okolí probíhají, aby se vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnost. 

Je důležité nejen faktory sledovat, ale také předvídat vývoj technického rozvoje, 

předvídavost se může stát významným faktorem úspěchu podniku (Sedláčková 

a Buchta, 2006, s. 18). 

Změny v této oblasti mohou velmi významně a neočekávaně ovlivnit okolí, ve kterém 

podnik působí, proto je potřeba brát v úvahu rychlou změnu tempa technologie v daném 

prostředí, kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum, podporu vlády 

v oblasti výzkumu, rychlost morálního zastarávání, nové pracovní metody a techniky, 

nové distribuční metody, jaké substituty by mohly nahradit produkty firmy následkem 

inovace, zda technologie umožňuje vyrábět levné a kvalitní produkty a služby, zda má 

zákazník nějaké výhody plynoucí z inovace, jaké budou náklady na přírodní zdroje 

(Mallya, 2007, s. 48). 

Ekologické faktory  

I ekologické a klimatické faktory mohou pro určité podniky představovat hrozby 

nebo příležitosti. Významně ovlivňují např. výrobní technologie, rozmisťování 

výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrob apod. V posledních desetiletích byl 
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také vyvinut tlak na hospodárné využívání přírodních zdrojů a spotřebu energie. 

Respektování ekologických faktorů však také přináší podnikatelské příležitosti, například 

v oblastech výroby klimatizačních zařízení, čističek odpadních vod, recyklace 

či alternativních energetických zdrojů (Hanzelková a kol., 2017, s. 52–53). 

Mezi ekologické faktory patří například ochrana životního prostředí, změna klimatických 

podmínek, obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, zpracování odpadů a recyklace 

(Mallya, 2007, s. 48). 

1.1.2 Porterův model 5 sil 

,,Oborové okolí podniku, označované též jako odvětví, je ovlivňováno především jeho 

konkurenty, dodavateli a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány 

atraktivitou oboru, v němž podnik působí, a jeho strategickou pozicí v něm“ (Hanzelková 

a kol., 2017, s. 56).  

Michael Porter je autorem modelu, který popisuje charakteristiky a působení 

5 konkurenčních sil, na kterých závisí stav konkurence v odvětví a výsledkem jejich 

společného působení je ziskový potenciál odvětví. Za účelem analýzy konkurenčního 

prostředí je potřeba každou z pěti konkurenčních sil ohodnotit (Tichá a Hron, 2011, s. 79).  

Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti konkurenčních silách zobrazených 

na následujícím obrázku. 
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Obrázek 2: Porterův model 5 sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Váchal a Vochozka, 2013, s. 404) 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Novými konkurenty jsou myšleny podniky, které zatím nejsou součástí konkurenčního 

prostředí, ale mohou do něj vstoupit. Intenzitu rizika vstupu nových konkurentů ovlivňují 

bariéry vstupu do odvětví, jejichž překonání zvyšuje náklady pro nově vstupující. 

Je prokázáno, že výška vstupních bariér je nejdůležitějším faktorem výnosnosti v daném 

odvětví (Srpová a kol., 2011, s. 166).  

Dle Portera (1994, s. 7) existuje šest hlavních zdrojů překážek vstupu, mezi ně patří 

úspory z rozsahu, diferenciace produktu, přechodové náklady, přístup k distribučním 

kanálům, nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu a vládní politika.  

Úspory z rozsahu – můžeme se s nimi setkat v téměř každé oblasti podnikání. Jde 

o snížení jednotkové ceny produktu v závislosti na zvyšování objemu produkce. Úspory 

z rozsahu mohou odradit nové konkurenty tím, že je nutí vstoupit na trh buď s velkými 

objemy a riskovat silnou reakci stávajících firem, nebo vstoupit s malým rozsahem 

produkce a pocítit tak cenové znevýhodnění. 
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Diferenciace produktu souvisí s věrností zákazníků, kterou si zavedené firmy získaly 

například z minulé reklamy, rozdílností v produkci, nebo tím že byli v odvětví 

mezi prvními. Nově vstupující konkurenti musí vynaložit vysoké výdaje na překonání 

stávající věrnosti zákazníků, které si obvykle žádá i delší čas. 

Kapitálová náročnost vytváří vstupní překážku v případě, kdy je nutné investovat velké 

finanční částky nejen na nákup výrobních zařízení, ale také na nákup zásob nebo získání 

důvěry zákazníka. 

Přechodové náklady jsou jednorázové náklady, které musí kupující vynaložit 

při přechodu od jednoho dodavatele k druhému. Může to být například školení 

zaměstnanců, nákup doplňkového zařízení nebo čas a náklady potřebné k otestování 

nového dodavatele. Pokud jsou tyto náklady vysoké, nově vstupující firma musí 

nabídnout zlepšení v kvalitě nebo ceně. 

Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu – stávající firmy mohou mít zvýhodnění 

v nákladech, kterého nově vstupující firmy nemusí dosáhnout. Například vlastnictví 

technologie výroby, výhodný přístup k surovinám, výhodná poloha, vládní subvence, 

znalostní nebo zkušenostní křivka (Porter, 1994, s.7–11). 

Vládní politika – vláda může vstup do odvětví ztížit svými zásahy, např. licenčními 

požadavky, regulačními opatřeními, legislativou v oblasti životního prostředí, hygieny, 

nebo bezpečnosti práce (Tichá a Hron, 2011, s. 81). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Silní dodavatelé jsou takoví, kteří dokáží zvyšovat ceny a podniky musí toto zvýšení 

zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu nakupovaných produktů. Naopak slabí dodavatelé 

dávají podnikům možnost snížit cenu a vyžadovat vyšší kvalitu 

(Dedouchová, 2001, s. 22). 

Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká zejména jedná-li se o velkého dodavatele 

na daném trhu, případně významného dodavatele (např. firma s dlouholetou tradicí 

a dobrým image), nebo na daném trhu existuje omezený počet dodavatelů, jestliže 

nakupující podnik pro dodavatele není důležitým zákazníkem, zboží, které zákazník 

poptává je vysoce diferencované (zboží se speciálními vlastnosti, kvalitou), jestliže jsou 

vysoké přechodové náklady k jinému dodavateli, také v případě, že zákazník nemá 
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k dispozici potřebné tržní informace (o tržní ceně, nabídce a poptávce) a pokud neexistují 

snadno dostupné substituty (Hanzelková a kol., 2017, s. 64). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je silná, jestliže se jedná o velkého zákazníka, případně 

významného zákazníka (např. významná osobnost společenského života, firma 

s dlouholetou tradicí nebo dobrým image), zákazník může snadno přejít ke konkurenci 

(nízké přechodové náklady), existují snadno dostupné substituty, zákazník by si v případě 

potíží ze strany dodavatele mohl produkt vyrábět sám, zákazník má v dispozici potřebné 

tržní informace (o tržní ceně, nabídce a poptávce), kvalita zboží není pro zákazníka 

zásadní, nebo nevnímá rozdíly v kvalitě mezi zbožím různých dodavatelů, odběratel 

je silným distributorem schopným ovlivňovat další obchodníky (Hanzelková 

a kol., 2017, s. 63–64). 

Ohrožení substituty 

Substitutem je takový výrobek, které má stejné vlastnosti, jako produkt vyráběný v oboru 

a uspokojuje potřebu zákazníka. Pokud se cena nebo kvalita substitutu stane 

pro zákazníka atraktivnější, může se stát, že odvrátí svou přízeň od firem v oboru. Pokud 

substituty představují pro podniky v oboru hrozbu, nebudou zvyšovat ceny a budou 

se snažit zkvalitňovat své produkty nebo služby. Ohrožení substituty se zvyšuje, pokud 

existují substituty s vysokou kvalitou, nízkou cenou a žitnou hodnotou a také nízkými 

přechodnými náklady odběratelů (Mallya, 2007, s. 51–52).  

Rivalita mezi existujícími podniky 

Je-li rivalita mezi stávajícími podniky v odvětví nízká, podniky mají příležitost zvýšit 

ceny a dosáhnout tak vyššího zisku. Naopak je-li tato síla vysoká, dochází k cenové 

konkurenci, která limituje ziskovost a snižuje výnos, kterého by mohlo být dosaženo 

prodejem (Dedouchová, 2001, s. 19). 

Rivalita firem působící na daném trhu může být vysoká v případě jedná-li se o velmi málo 

rostoucí, případně zmenšující se trh, jedná se o nové, v budoucnu lukrativní odvětví, 

v odvětví působí velký počet konkurentů, vysoké fixní náklady nutí jednotlivé 

konkurenty maximálně využívat svoje výrobní kapacity, v odvětví existuje chronický 

nadbytek výrobních kapacit, ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii 
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přežití, výrobky jsou málo diferenciované, zákazníci nevnímají mezi nimi rozdíly, bariéry 

odchodu z odvětví jsou vysoké (Hanzelková a kol., 2017, s. 66). 

1.2 Analýza vnitřního prostředí 

1.2.1 Kralickův Quicktest 

Kralickův rychlý test patří mezi bonitní modely, které určují bonitu a výkonnost 

hodnoceného podniku. Quick test navrhl P. Kralicek na konci 20. století, do České 

republiky se dostal prostřednictvím jeho publikace vydané v roce 1993 a stal se často 

užívaným nástrojem analýzy finanční situace. Model se skládá ze čtyř ukazatelů, kde 

první dva hodnotí finanční stabilitu a druhé dva rentabilitu, společné je všem to, 

že vychází pouze z údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015, s. 253). 

První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě výnosovou situaci firmy 

(Růčková, 2015, s. 86): 

R1 = 
vlastní kapitál

aktiva celkem
 

R2 = 
(cizí zdroje - peníze - účty u bank)

provozní cash flow
 

R3 = 
EBIT

aktiva celkem
 

R4 = 
provozní cash flow

výkony
 

Ukazatel R1 – kvóta vlastního kapitálu vypovídá o finanční síle podniku. Druhý ukazatel 

R2 – doba splácení dluhů z cash flow ukazuje, za jak dlouho by podnik dostál všech svých 

závazků, pokud by každý rok vytvářel stejné cash flow. Ukazatel R3 – rentabilita aktiv 

zachycuje celkovou výdělečnou schopnost podniku, výnosnost veškerých aktiv. Poslední 

ukazatel R4 – rentabilita tržeb měří rentabilitu tržeb z cash flow (Kubíčková 

a Jindřichovská, 2015, s. 253–254). 
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Vypočteným výsledkům se přiřadí bodová hodnota dle následující tabulky. 

Tabulka 1: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Růčková, 2015, s. 86) 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 > 0,3 

R2 < 3 3–5 5–12 12–30 > 30 

R3 < 0 0–0,08 0,08–0,12 0,12–0,15 > 0,15 

R4 < 0 0–0,05 0,05–0,08 0,08–0,1 > 0,1 

 

Hodnocení podniku se provádí ve třech krocích. V prvním kroku se zhodnotí finanční 

stabilita (součet bodové hodnoty R1 a R2 vydělený 2), ve druhém kroku se zhodnotí 

výnosová situace (součet bodové hodnoty R3 a R4 vydělený 2) a v posledním kroku 

se zhodnotí situace jako celek (součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové 

situace vydělený 2). Výsledkem mohou být tři situace, hodnota vyšší než 3 prezentuje 

firmu, která je bonitní, hodnota v intervalu 1-3 představuje šedou zónu a hodnota nižší 

než 1 značí potíže ve finančním hospodaření firmy (Růčková, 2015, s. 86–87). 

1.2.2 Finanční analýza 

Dle Růčkové (2015, s. 9) ,,finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek“. 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro rozhodování o fungování 

podniku. Výsledky finanční analýzy se stávají základním kritériem ekonomických 

rozhodnutí. Jsou významné nejen pro strategické řízení firmy v oblasti finančního 

managementu, ale i při hodnocení a výběru partnerů v obchodní oblasti. Finanční analýza 

má také vliv na firmu jako celek, je například součástí marketingové SWOT analýzy, má 

vliv na celou řadu rozhodovacích procesů ve firemním řízení. Objektivně 

se při zpracování finanční analýzy jedná o identifikaci slabin ve finančním zdraví 

a silných stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku firmy. 
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Finanční ukazatele jsou základní nástroje jednoduché finanční analýzy, jelikož odpovídají 

na různé otázky související s finančním zdravím firmy (Růčková, 2015, s. 9–11). 

Pro účely diplomové práce byly vybrány některé ukazatele finanční analýzy, které souvisí 

s výsledky Kralickova Quick testu. Jsou to následující ukazatele.  

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že podnik používá k financování aktiv cizí zdroje. Podstatou 

analýzy zadluženosti je hledání nejvhodnějšího vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Při analýze kapitálové struktury se využívá celá řada ukazatelů zadluženosti, které 

porovnávají rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva 

podniku financována cizími zdroji (Růčková, 2015, s. 64).  

• Celková zadluženost 

Celková zadluženost =
cizí zdroje

aktiva celkem
 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti, dle literatury je doporučená 

hodnota mezi 30-60 %. Je však nutné brát v úvahu odvětví a schopnost splácet úroky 

z dluhů (Knápková a kol., 2017, s. 88). 

• Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí =
EBIT

nákladové úroky
 

Ukazatel úrokového krytí udává, zda je pro firmu dluhové zatížení únosné, udává kolikrát 

je zisk vyšší než úroky (Růčková, 2015, s. 65).  

Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, 

nebo není schopen hradit své běžné závazky, což může vyústit v platební neschopnost 

a vést až k bankrotu. Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy, neboť jen 

dostatečně likvidní podnik může dostát svým závazkům (Růčková, 2015, s. 54–55). 
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• Běžná likvidita (III. stupně) 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje 

podniku. Doporučená hodnota běžné likvidity je 1,5-2,5. 

• Pohotová likvidita (II. stupně) 

Pohotová likvidita = 
krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek + peníze

krátkodobé závazky
 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je v intervalu 1-1,5. Při hodnotě nižší než 1 musí 

podnik spoléhat na případný prodej zásob.  

• Hotovostní likvidita (I. stupně) 

Hotovostní likvidita = 
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Ukazatel by měl nabývat hodnoty v rozmezí 0,2-0,5. Vysoké hodnoty značí neefektivní 

využití finančních prostředků (Knápková a kol., 2017, s. 94–95). 

Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. U těchto ukazatelů se většinou vychází ze dvou základních účetních výkazů 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecně je rentabilita vyjadřována poměrem zisku 

k částce vloženého kapitálu (Růčková, 2015, s. 58) 

• Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) 

ROS = 
zisk

tržby
 

Zisk může mít podobu zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT. ROS vyjadřuje 

ziskovou marži, která je důležitá pro hodnocení úspěšnosti podnikání.  

• Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets – ROA) 

ROA = 
EBIT

aktiva
 

ROA je důležitý ukazatel, který měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. 
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• Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) 

ROE = 
čistý zisk

vlastní kapitál
 

ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku (Knápková a kol., 2017 

s. 100–102).  

1.2.3 Model 7S 

Model 7S je užitečnou pomůckou při identifikaci tzv. klíčových faktorů úspěchu, to jsou 

faktory podmiňující úspěch firmy při realizaci její strategie. Model 7S je metodika 

strategické analýzy poradenské firmy McKinsey, dle níž je nutné na každou organizaci 

hledět jako na množinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují 

a rozhodují o tom, jak bude vytyčená strategie naplněna. Model je nazývám 7S podle 

sedmi faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S (Hanzelková a kol., 2013, 

s. 115–116): 

• Strategy (strategie), 

• Structure (struktura), 

• Systems (systémy řízení), 

• Style (styl manažerské práce), 

• Staff (spolupracovníci), 

• Skills (schopnosti), 

• Shared values (sdílené hodnoty). 

Následující obrázek č. 2 zobrazuje sedm faktorů modelu 7S a jejich provázanost. Jelikož 

jsou faktory vzájemně provázány vedení firmy musí brát v úvahu všechny faktory. 

Když nebude dávat pozor u jednoho faktoru, může to vést ke zhroucení všech ostatních. 

Důležitost každého z nich je však odlišná a není možné říct, jak se změní, proto 

se v modelu 7S jedná o to, aby vedení mohlo zkoumat všechny působící faktory. Tři horní 

faktory modelu (strategie, struktura a systémy) se označují jako ,,tvrdá 3S“. Čtyři faktory 

na dolní straně modelu (sdílené hodnoty, styl řízení, schopnosti a spolupracovníci) jsou 

méně hmatatelné, mají kulturní povahu a nazývají se ,,měkká 4S“ (Mallya, 2007, s. 73). 
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Obrázek 3: Model 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mallya, 2007, s. 73) 

Strategie 

Strategie je úzce spjatá s dlouhodobými cíli, které firma sleduje. Cíle jsou žádoucí 

budoucí stavy organizace nebo její části, kterých se firma snaží dosáhnout 

prostřednictvím své existence a svých činností. Strategické cíle by měly být vyjádřeny 

způsobem SMART, kde jednotlivá písmena vyjadřují požadované vlastnosti cílů 

(Červený a kol., 2016, s. 5–6): 

• S (stimulating) – cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků, 

• M (measurable) – dosažení cíle by mělo být měřitelné, 

• A (acceptable) – cíle by měly být akceptovatelné pro všechny důležité 

stakeholders, 

• R (realistic) – reálné, 

• T (timed) – určené v čase. 

Dle Červený a kol. (2016, s. 6) je tedy strategie ,,množina strategických cílů a cest jejich 

naplnění/realizace. Strategické cíle by měly splňovat SMART a měly by být vytyčeny tak, 

aby byl zajištěn v průběhu jejího naplňování stabilní vývoj“. 
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Struktura 

Strukturou je myšlena obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti a podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, kontrolních 

mechanizmů a sdílení informací (Mallya, 2007, s. 74). 

V podnicích existuje několik druhů organizačních struktur (Mallya, 2007, s. 144): 

• Jednoduchá nebo neformální struktura – často užívaná v malých soukromých 

firmách, které mají jednoho vlastníka a zaměstnávají málo lidí. Vlastník 

nebo ředitel má nejvyšší postavení a pod ním jsou jednotlivé stupně hierarchie. 

• Funkční organizační struktura – seskupuje pracovníky a aktivity podle zdrojů. 

Principem jsou zmocněnci mající zodpovědnost na různých úrovních. To dává 

vedení volnost ke strategickým úkolům a funkčním oblastem možnost spolupráce. 

• Výrobková/divizionální struktura – v této struktuře jsou aktivity seskupeny 

na základě výstupů. Může být vytvořena podle výrobku, servisu, hlavních 

projektů nebo ziskových center apod. 

• Maticová struktura – zaměřuje se na více výstupů. Je založena na dvou formách 

horizontální diferenciace. V horizontálním směru jsou činnosti rozděleny podle 

funkcí (např. podle výroby, technického rozvoje), na vertikále jsou rozděleny 

podle výrobků nebo projektů.  

Systémy řízení 

Systémy jsou chápány jako formální a neformální procedury sloužící k řízení každodenní 

aktivity organizace. Jsou to například komunikační systémy, manažerské informační 

systémy, kontrolní systémy, inovační systémy, systémy alokace zdrojů atd. (Mallya, 

2007, s. 74) 

Styl manažerské práce 

Styl manažerské práce představuje to, jak management přistupuje k řízení a k řešení 

vyskytujících se problémů.  

Aby podřízení dosahovali co nejlepších výsledků, musí management podporovat 

morálku, ducha angažovanosti a kooperace a ochotu pracovat. Podle tohoto lze 

analyzovat styl vedení. Styl vedení je tedy typický způsob, jakým se manažer chová 
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ke členům skupiny. Je mnoho způsobů, jak styly vedení popsat, avšak lze je klasifikovat 

pomocí tří širších kategorií (Cejthamr a Dědina, 2010, s.113): 

• Autoritářský (nebo autokratický) styl – manažer sám rozhoduje a využívá autoritu 

k určení politiky, postupů dosažení cílů, pracovních úkolů a kontroly odměn 

a trestů. 

• Demokratický styl – manažer se o funkce vedení dělí se členy skupiny a je také 

spíše členem týmu. Členové skupiny mají důležité slovo při rozhodování 

a určování politiky. 

• Skutečný styl laissez-faire – manažer vědomě přenáší sílu na členy a dává jim tak 

svobodu jednání a nezasahuje, je však připraven pomoci, je-li potřeba. Nechává 

členy skupiny provádět aktuální práci, ale také je nenechává čelit rozhodnutím, 

která náležejí jemu.  

Spolupracovníci  

Spolupracovníky jsou myšleni zaměstnanci, a to jak řídící, tak i řadoví pracovníci, jejich 

vztahy, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě. Je také důležité rozlišovat mezi 

kvantifikovatelnými aspekty (např. formální systém motivace a odměňování) 

a nekvantifikovatelnými aspekty (např. morální hlediska, postoje a loajalita vůči firmě 

(Hanzelková a kol., 2013, s. 116). 

Schopnosti 

Schopnostmi je myšlená profesionální znalost a kompetence existující uvnitř organizace. 

Nejedná se pouze o prostý součet kvalifikace jednotlivých pracovníků, musí se brát 

v úvahu (kladné i záporné) synergické efekty dané například úrovní organizace práce 

a řízením. Aby pracovníci mohli přijímat nové požadované schopnosti, musí být 

vytvořeno vhodné učící prostředí. To je prostředí, které je poháněno touhou realizovat 

svou vizi, poskytuje pracovníkům prostor a čas učit se něco nového, povoluje riskování, 

toleruje neúspěch a má jasnou politiku uznávání úspěchu založenou na procesu učení 

(Mallya, 2007, s. 74). 
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Sdílené hodnoty 

Dle Hanzelkové a kol. (2013, s. 117) ,,sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje 

a principy respektované pracovníky a některými dalšími stakeholders firmy, 

bezprostředně zainteresovanými na úspěchu firmy“. 

Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí společnosti. Rolí vize je, aby všichni věděli, 

čeho a proč chce organizace dosáhnout. Vedení organizace by mělo stále zdůrazňovat 

hodnoty organizace, a také se s nimi samo ztotožnit, pokud chce změnit chování ostatních 

v dlouhodobém hledisku (Mallya, 2007, s. 75). 

1.3 SWOT analýza 

SWOT analýzu vyvinul a poprvé použil mezi lety 1960–1970 americký poradce v oblasti 

obchodu a managementu Albert S. Humphrey. SWOT je zkratka počátečních písmen 

ze čtyř anglických slov – strength (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), 

oportunities (příležitosti) a threats (hrozby). SWOT analýza zkoumá vzájemné vztahy 

výsledků externí a interní analýzy a je vhodným integrujícím nástrojem v rámci 

strategické situační analýzy (Srpová a kol., 2011, s. 174). 

Na následujícím obrázku je zobrazena podstata SWOT analýzy. 

 

Obrázek 4: Podstata SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Dvořáček a Slunčík, 2012, s. 15) 

SWOT analýza je velmi užitečným a snadno použitelným nástrojem k popisu celkové 

situace podniku. Účelem analýzy není pouze sestavení jakéhokoliv seznamu silných 
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a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, ale zaměření se a vyzdvižení těch, které mají 

strategický význam. Některé silné stránky mohou být pro strategii důležitější než ostatní, 

stejně tak některé slabé stránky mohou být kritické a jiné nejsou tak významné, 

nebo se dají snadno odstranit. Některé příležitosti mohou být přitažlivější, a ne všechny 

hrozby činí podnik zranitelným. Proto je důležité udělat závěry, vztahující se ke konkrétní 

situaci podniku (Tichá a Hron, 2011, s. 118).  

Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány následující zásady (Červený 

a kol., 2016, s. 111): 

• Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby by měly být zaměřena pouze 

na podstatná fakta a jevy. Příliš mnoho faktů návrh strategie spíše komplikuje. 

• Závěry SWOT by měly být relevantní, tj. analýza by měla být zpracována 

s ohledem na účel pro nějž je zpracovávána. 

• Analýza by měla být důvěryhodná, tzn. měla by do ní vstupovat pouze prověřená, 

důvěryhodná fakta. 

• Analýza by měla být objektivní, tzn. neměla by obsahovat subjektivní názor 

zpracovatele analýzy, ale objektivně odrážet vlastnosti objektu.  

Příležitosti a hrozby by měly být většinou identifikovány při zpracování vnějších analýz, 

a to proto, že při jejich zpracování je analyzován celý trh a jeho silné a slabé stránky jsou 

z hlediska firmy neovlivnitelné, jsou to pro firmu spíše příležitosti nebo hrozby. Silné 

a slabé stránky by měly většinou vyplývat z analýzy vnitřního prostředí firmy. Zjištěná 

fakta se doporučují pro přehlednost zpracovat formou tabulky rozdělené na čtyři 

kvadranty (v každém kvadrantu bude obsaženo jedno ze SWOT) (Červený a kol, 2016, 

s. 112). 

Sumarizace výsledků analýzy umožňuje generování strategických alternativ (Tichá 

a Hron, 2011, s. 119): 

• SO strategie – využití silných stránek podniku ke zhodnocení příležitostí 

zjištěných ve vnějším prostředí. 

• WO strategie – odstranění slabých stránek využitím příležitostí. 

• ST strategie – využití silné stránky k odvrácení ohrožení. 

• WT strategie – obranná strategie zaměřená na odstranění slabé stránky a vyhnutí 

se ohrožení. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

V druhé části diplomové práce bude analyzována společnost ITMS plast s.r.o., která se 

zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu.  

2.1 Charakteristika společnosti 

Obchodní firma:   ITMS plast s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu:   26. 2. 2014 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno  

Identifikační číslo:   027 05 630 

Základní kapitál:   200 000 Kč 

Jednatelé společnosti:  Petr Sklenář  

     Božidar Rašeta 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

 Zámečnictví, nástrojářství 

 Silniční motorová doprava 

(Justice.cz, 2018) 

Společnost ITMS plast má 11 zaměstnanců. V roce 2017 měla obrat 9 942 000 Kč, 

tj. 389 271,7 EUR a bilanční suma rozvahy činila 4 118 000 Kč, tj. 161 237,3 EUR. 

Pro přepočet byl použit kurz ČNB k 29. 12. 2017, který byl 25,540 Kč. (Česká národní 

banka, 2018) 

Z toho vyplývá, že společnost se podle EU řadí k malým podnikům.  

Představení společnosti 

Společnost ITMS plast s.r.o. byla založena v roce 2014 panem Bc. Petrem Sklenářem. 

Firma podniká v bývalém továrním areálu v Náměšti nad Oslavou. Společnost nabízí 

výrobu a distribuci produktů z plastu. Na začátku firma nabízela základní nabídku 
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výrobků a to septiky, jímky a retenční nádrže. Za 4 roky působení však rozšířila portfolio 

služeb, nyní se specializuje i na výrobu bazénů z kvalitních materiálů a jako jediní 

v České republice vyrábí podzemní plastové sklepy.  

 

Obrázek 5: Firemní logo ITMS plast s.r.o. 

(Zdroj: ITMS plast s.r.o., 2018) 

Výrobní program 

Společnost ITMS plast nabízí tyto produkty: 

• Nádrže na dešťovou vodu, vodoměrné šachty, šachty na vrtané studny, retenční 

projekty, požární / retenční nádrže, 

• odpadní jímky, přečerpávací jímky, septiky, kanalizační šachty, 

• zemní pískové filtry, čistírny odpadních vod, lapače tuku, 

• podzemní plastové sklepy. 

Distribuce 

K přepravě výrobků používá společnost vlastní rozvozové vozidlo s vlekem o hmotnosti 

do 3,5 tuny. Využívá tedy přímou distribuční cestu, kdy hotový výrobek je doručen přímo 

z místa výroby konečnému zákazníkovi. Pro septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu 

poskytuje dopravu zdarma, ostatní produkty rozváží dle platného ceníku, kdy se vytvoří 

kalkulace do místa určení výrobku. Jako doplňkovou přepravu v případě většího množství 

zakázek využívá služby přepravní společnosti TOPTRANS. 
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Certifikáty a ochrana průmyslových práv  

Firma ITMS plast s.r.o. vlastní několik certifikátů. Patří mezi ně ISO 9001 (splňuje 

požadavky ČSN EN ISO 9001:2016), který stanovuje požadavky na systém řízení kvality. 

Tento certifikát poskytuje osvědčení kvality a zabezpečuje, že firma dodává výrobek 

splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Další 

z certifikátů, které firma vlastní jsou Mezinárodní svářeč (IW), Evropský svářeč (EW), 

Evropský svářeč plastů (EWP). Produkty septik, jímky a nádrže na vodu drží certifikát 

dle zákona č. 22/97 Sb. – certifikovaný produkt (vybraný stavební výrobek). 

Od roku 2017 společnost vlastní průmyslový vzor na plastové sklepy. Tento produkt je 

registrován u úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Produkce tohoto 

výrobku je bez svolení ITMS plast nezákonná a podléhá přísným sankcím.  

Odběratelé 

Společnost se zabývá jak menšími zakázkami pro soukromé osoby, tak i velmi složitými 

zakázkami pro největší české i zahraniční firmy podnikající ve zdravotnictví, 

v chemickém průmyslu, energetice, chovu zvěře, rybolovu a další. V roce 2017 uzavřela 

společnost spolupráci s britskou firmou BASEMENT 4 SPACE LIMITED, pro kterou 

jsou jediní a výhradní dodavatelé podzemních plastových sklepů pro Londýn a jeho okolí. 

Dodavatelé 

Jelikož se jedná o firmu výrobní nejdůležitější jsou dodavatelé materiálu. Firemní 

strategií je nákup kvalitního materiálu, nepoužívá recyklovaný materiál, jak je tomu 

u některých konkurentů. Při výrobě se zpracovávají plastové desky, ze kterých se produkt 

vyrobí. Další dodavatelé, bez kterých by se firma neobešla jsou dodavatelé služeb. Firma 

obchoduje pouze s tuzemskými dodavateli.  

Dodavatelé materiálu: 

• FTP Plastics s.r.o. – dodává plastové desky a svařovací dráty, 

• GIENGER spol. s r.o. – dodává spojovací materiál (KG trubky, HT trubky, HT 

kolena aj.), 

• Sigma Pumpy Hranice s.r.o. – dodává čerpadla (příslušenství k nádržím), 

• Hanscraft s.r.o. – dodává bazénové příslušenství, 

• Techni Trade s.r.o. – dodává nástroje a nářadí. 
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Na následujícím obrázku jsou zobrazeni dodavatele materiálu společnosti. 

 

Obrázek 6: Mapa dodavatelů materiálu společnosti ITMS plast 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatelé služeb: 

• DLABAJA s.r.o. – projekční služby, 

• OSNOVA s.r.o. – účetní služby, 

• Habitat a.s. – nájemné, 

• Aleš Mejzlík – grafické práce,  

• SOLVERTECH s.r.o. – software pro plánování dopravy, 

• TOPTRANS EU a.s. – přepravní služby, 

• Smartsupp.com s.r.o. – používání online chatu na webových stránkách, 

• T-mobile Czech Republic a.s. – telefonní služby, 

• McRai s.r.o. – správa a tvorba webových stránek, 

• Plast technologies servis – oprava a údržba extrudérů. 
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2.2 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza zkoumá soubor vlivů vnějšího prostředí, které působí na organizaci. 

Analýza by měla odhalit faktory, které pro firmu znamenají příležitosti nebo hrozby. 

Zkoumají se společenské a demografické faktory, legislativní faktory, ekonomické 

faktory, politické faktory, technologické faktory a faktory ekologické. 

Společenské a demografické faktory 

Sociální faktory souvisí se strukturou a životem obyvatelstva. Mezi sociální faktory, které 

ovlivňují společnost patří průměrná mzda, oblíbenost zahradních bazénů a ekologické 

trendy. 

• Průměrná mzda v Kraji Vysočina 

Společnost ITMS plast s.r.o. zaměstnává 11 zaměstnanců, z toho 10 mužů a pouze jednu 

ženu, která má na starost administrativní činnost. Jelikož firma zaměstnává hlavně muže 

je v následující tabulce zobrazen vývoj průměrné hrubé mzdy mužů v Kraji Vysočina 

v letech 2014–2017. 

Tabulka 2: Vývoj průměrné hrubé mzdy mužů v Kraji Vysočina 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Strukturální mzdová statistika, 2019) 

  2014 2015 2016 2017 

Průměrná hrubá mzda v Kč 27 247 28 549 29 650 31 944 

 

 

Graf 1: Průměrná hrubá mzda mužů v Kraji Vysočina 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Strukturální mzdová statistika, 2019) 
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Z grafu můžeme vidět, že průměrná hrubá mzda každoročně roste, ve sledovaném období 

vzrostla o 4 697 Kč, to je přibližně o 17 %. Toto navyšování pro firmu představuje hrozbu 

v podobě tlaku ze strany zaměstnanců na zvyšování mezd. 

• Oblíbenost zahradních bazénů 

Jelikož společnost nabízí mimo jiné i bazény, zařadila jsem do sociálních faktorů i stále 

rostoucí oblíbenost zahradních bazénů. Podle prodejců se bazén nachází na každé třetí 

české zahradě a zájem stále roste. Podle žebříčku European Union of Swimming Pool 

and Spa association připadá na sto tisíc obyvatel 1 980 bazénů, což je třetí nejvyšší číslo 

v Evropě po Španělsku a Francii (Zpravy.aktualne.cz, 2016).  

• Ekologické trendy 

V současné době, kdy se mluví o ochraně životního prostředí, o škodlivosti plastů 

a probíhá tažení proti plastům mohou být někteří potenciální zákazníci ovlivněni tímto 

trendem, mohou být skeptičtí k výrobkům z plastu a raději si pořídit produkt z jiného 

materiálu i přes jeho vyšší cenu.  

Legislativní faktory 

Každá firma podnikající na území daného státu se musí řídit jeho právními předpisy. 

ČR je od roku 2004 členem Evropské unie, musí se tedy řídit i právem EU, musí 

ho implementovat do vnitrostátního právního řádu. Legislativa v České republice je 

komplikovaná a často se mění, proto je důležité, aby každá firma legislativu sledovala. 

Společnostem komplikuje podnikání časté změny právního prostředí, roste nepřehlednost 

a nesrozumitelnost zákonů. Legislativa se zpřísňuje, což pro firmu znamená vyšší náklady 

na její sledování a dodržování. České legislativní prostředí se také vyznačuje vysokou 

byrokracií. Administrativa představuje pro podniky velkou zátěž.  

Existuje spousta zákonů, kterými se musí společnost řídit, mezi ty hlavní patří: 

• Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 

• Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), 

• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

• Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, 

• Zákon č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů, 
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• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

Specifickým zákonem pro oblast, ve které firma podniká, je zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento 

zákon upravuje technické požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný 

zájem. Dále upravuje práva a povinnosti související s tvorbou a uplatňováním českých 

technických norem a s tvorbou technických předpisů a technických norem vyplývajících 

z mezinárodních smluv a požadavků práva EU (Zákon č. 22/1997 Sb.).  

Další zákony, které firma musí dodržovat při výrobě se týkají ochrany životního prostředí. 

V České republice jsou otázky ohledně ochrany životního prostředí upraveny několika 

zákony, např. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon č. 86/2002 o ochraně 

ovzduší nebo Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, které musí všechny podnikatelské 

subjekty dodržovat. V současné době se tyto zákony také zpřísňují. Je větší tlak 

na ekologizaci jak výroby, tak produktů, i likvidaci odpadů z výroby. 

Od 1.7.2019 nastane změna v zákoníku práce. Změna se bude týkat vyplácení 

nemocenských dávek. V současné době náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel v prvních 

14 dnech, ovšem až po uplynutí tzv. karenční doby, která činí 3 dny. Právě tato karenční 

doba bude zrušena a nemocenské dávky se budou vyplácet již od 1. dne nemoci. Proplácet 

se bude 60 % z redukovaného průměrného výdělku (MPSV.cz, 2019). Pro zaměstnavatele 

tato změna bude znamenat přímé navýšení nákladů na výplatu náhrady. Dá se také 

očekávat, že toho zaměstnanci začnou zneužívat a dojde k nárůstu nemocnosti. 

Ekonomické faktory  

Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují společnost patří zejména hrubý domácí produkt 

(HDP), míra inflace, měnový kurz z důvodu obchodování se zahraničím a také zvýšení 

cen elektrické energie.  

• HDP 

Hrubý domácí produkt je celková hodnota statků a služeb nově vytvořených na území ČR 

za dané časové období. Používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.  
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V následující tabulce je zobrazený vývoj HDP v České republice za posledních 5 let. 

Tabulka 3: Vývoj HDP v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hlavní makroekonomické ukazatele, 2019) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

HDP v % 2,7 5,3 2,5 4,4 2,9 

 

 

Graf 2: Vývoj HDP v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hlavní makroekonomické ukazatele, 2019) 

Vývoj HDP je příznivý. Z tabulky můžeme vidět, že HDP každoročně roste. Česká 

republika dosáhla nejvyššího tempa růstu ekonomiky v roce 2015 a to 5,3 %. 

Hospodářský růst v roce 2018 oproti roku 2017 mírně zpomalil, přesto je celkový vývoj 

příznivý. České ekonomika v roce 2018 meziročně vzrostla o 2,9 %.   

• Míra inflace 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Jde o oslabení reálné 

hodnoty (kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. V praxi 

je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu 

spotřebitelských cen.  
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Následující tabulka a graf zobrazuje vývoj inflace v ČR v letech 2014–2018. 

Tabulka 4: Míra inflace v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hlavní makroekonomické ukazatele, 2019) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

 

 

Graf 3: Průměrná míra inflace v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hlavní makroekonomické ukazatele, 2019) 

Na grafu můžeme vidět, že inflace v letech 2014–2016 byla na poměrně nízké úrovni a to 

okolo 0,5 %. V roce 2017 inflace vzrostla na úroveň 2,5 %. V roce 2018 dosáhla inflace 

2,1 % což je o 0,4procentního bodu méně než v roce 2017.   

Pro firmu vyšší inflace znamená růst cen vstupů, včetně vyššího tlaku na vyšší mzdy 

ze strany pracovníků. 

• Měnový kurz  

Měnový kurz ovlivňuje podnikání společnosti ITMS plast s.r.o. z důvodu obchodování 

se zahraniční firmou BASEMENT 4 SPACE LIMITED sídlící v Londýně. Pro tuto 

společnost dodávají plastové sklepy. Je tedy výhradně vývozce, proto je pro ni 

výhodnější, když domácí měna oslabuje vůči zahraničním.  Zajímat nás bude kurz 

EUR/CZK.  
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Na následujícím grafu je zobrazen vývoj kurzu EUR/CZK od roku 2014 po současnost. 

 

Graf 4: Vývoj kurzu EUR/CZK 

(Zdroj: Kurzy.cz, 2019) 

Průměrný měnový kurz za posledních 5 let byl 26,755 CZK/EUR. V období od roku 2014 

až do dubna 2017 můžeme vidět, že kurz byl poměrně stabilní, pohyboval se na úrovni 

27 CZK/EUR. Důvodem byly intervence ČNB, které začaly v listopadu 2013 a skončily 

právě v dubnu roku 2014. ČNB chtěla podpořit ekonomický růst, domácí spotřebu 

a export. Po skončení intervencí kurz postupně aprecioval na hodnotu okolo 26 Kč/EUR. 

Průměrný kurz v roce 2018 byl 25,64 CZK/EUR. Aktuálně se hodnota pohybuje okolo 

25,5 CZK/EUR.  

Pro společnost ITMS plast s.r.o. jakožto exportéra není tato situace příliš příznivá. 

Pro vývozce je výhodnější situace, kdy koruna oslabuje vůči zahraničním měnám, jelikož 

svou obdrženou platbu v zahraniční měně vymění za více českých korun.  

• Zvýšení cen elektrické energie 

V roce 2019 dojde ke zvýšení cen elektřiny. Většina dodavatelů elektřiny zvýší ceny 

zhruba o 10 %. Za zdražením je vzestup cen energií na burzách, kde je dodavatelé pro své 

klienty pořizují. Vzestup burzovních cen odráží ekonomickou konjunkturu ve světě a také 

zvýšení cen dalších komodit od nichž se elektřina odvozuje (ropa, uhlí) 

(iDNES.cz, 2018).  
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Na následujícím grafu je zobrazen vývoj cen elektřiny na burze v letech 2014–2018. 

 

(Zdroj: Kurzy.cz, 2019) 

Z grafu je patrný velký růst ceny elektřiny v roce 2018, kdy začátkem roku se cena 

pohybovala okolo 1 000 Kč/1 MWh. Na konci roku 2018 se cena pohybuje okolo 

1 400 Kč/ 1 MWh. 

Výroba plastů je energeticky náročná, pro firmu to znamená vyšší náklady na výrobu. 

Politické faktory 

Politické faktory úzce souvisí s faktory legislativními. Politické dění ovlivňuje podnikání 

skrze tvorbu vyhlášek, nařízení a zákonů. Politické faktory jsou dány vlivem státní moci 

na všech úrovních správy. Současné středové politické uskupení a relativně stabilní 

politická situace, nyní nijak výrazně firmu neovlivňuje.  

U politických faktorů je také třeba se zaměřit na politickou situaci v mezinárodním 

měřítku.  Pro společnost je důležitý také politický vývoj v rámci EU. Jak již bylo řečeno, 

společnost v roce 2017 uzavřela spolupráci s Londýnskou firmou BASEMENT 4 SPACE 

LIMITED, pro kterou dodává plastové sklepy. Významným politickým faktorem, je tedy 

pro společnost nadcházející odchod Velké Británie z Evropské unie. V současné době se 

projednává výstupová dohoda, jejímž obsahem je také ujednání o přechodném období, 

které by trvalo až do konce roku 2020, po tuto dobu by se jednalo podle stávajících 

pravidel. Nicméně situace ve Velké Británii je nyní velmi napjatá, je možné, že odchod 

Graf 5: Vývoj cen elektřiny na burze 
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z EU proběhne bez dohody. V tomto případě by se dnem vystoupení stala Velká Británie 

třetí zemí, což by přineslo značné zhoršení podmínek pro obchodování. Vznikly by 

překážky v obchodování jako je např. zavedení cel a zpřísnění hraniční kontroly. 

Technologické faktory 

Pro téměř všechny výrobní společnosti je důležité sledovat nové výrobní technologie 

a trendy. Společnost se musí udržovat na určité technologické úrovni. V případě 

zpracování umělých hmot se vyvíjí samotná hmota, vyvíjí se technologie, kterými 

se zpracovává a také technologie jejich likvidací. Plastový odpad musí být vyvážen 

na speciální skládky. Společnost ITMS plast s.r.o. nakupuje kvalitní materiál 

od významného světového dodavatele a využívá nejmodernější výrobní technologie. 

Plastový odpad od společnosti vykupuje firma FTP Plastics s.r.o. (firemní dodavatel 

materiálu). Musí také dodržovat určité technologické normy výroby, které směřují 

k ochraně životního prostředí. V tomto případě vlastní produkty septiky, jímky a nádrže 

na vodu certifikát dle zákona č. 22/97 Sb. – certifikovaný produkt (vybraný stavební 

výrobek). Tento zákon upravuje technické požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí. V současnosti se firmy 

snaží prosadit certifikáty, proto je důležité je vlastnit. Firma ITMS plast s.r.o. vlastní 

certifikát ISO 9001, který stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Další 

z certifikátů, které firma vlastní jsou Mezinárodní svářeč (IW), Evropský svářeč (EW), 

Evropský svářeč plastů (EWP). Produkty Od roku 2017 společnost také vlastní 

průmyslový vzor na plastové sklepy. Další technologií, kterou společnost využívá 

je internet. Pomocí internetu se společnost prezentuje a představuje potenciálním 

zákazníkům. Internet slouží také ke komunikaci se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci.  

Zákazníci si také mohou na internetu vybrat zboží. Další rozvoj obchodování po internetu 

je tedy pro firmu příležitostí.  

Ekologické faktory 

Ekologické faktory mají na společnost ITMS plast s.r.o. velký vliv.  

Výhoda výrobků z plastu je, že mohou nahradit spoustu přírodních materiálu, jejichž 

těžba přírodu ohrožuje. Jsou hmotnostně lehčí a cenově dostupnější. Naopak záporem 

plastů je, že při jejich výrobě unikají hlavně do ovzduší, ale také do vody a země různé 

nečistoty. Problémem je také jejich likvidace, plasty se v přírodě rozkládají velmi 
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pomalu. Spousta plastového odpadu se pálí a tím do ovzduší uniká velké množství 

škodlivin. Alternativou je recyklace, společnost musí platit za výkup plastového odpadu. 

V současnosti jsou kladeny vysoké nároky na ekologizaci produkce a musí se dodržovat 

spoustu zákonů souvisejících s ochranou životního prostředí. Je čím dál větší tlak 

na ekologizaci nejen výroby, ale také produktů samotných a likvidaci odpadů z výroby. 

I když je výroba plastů neekologická na druhou stranu výrobky z ní můžou v případě 

spotřeby určitých produktů i v ochraně životního prostředí pomoci. Tak je tomu 

i u výrobků od společnosti ITMS plast s.r.o., jejíž výrobní program obsahuje produkty, 

které pomáhají v oblasti šetření vodou. Českou republiku dlouhodobě trápí velká sucha. 

Podle odborníků může sucho trvat až dalších 20 let.  

V ČR je průměrná spotřeba vody na obyvatele přibližně 89 litrů/den. Existuje mnoho 

způsobů, jak můžeme snížit její spotřebu. Téměř polovina se dá ušetřit využitím dešťové 

alternativy. Při některých činnostech v domácnosti se dá bez jakýchkoliv obav použít 

dešťová voda, a dokonce tím ušetřit. Zde lze zahrnou praní (přibližná spotřeba je 16 litrů 

denně na osobu), splachování (přibližně 40 litrů), zalévání (přibližně 7 litrů) a jiná údržba 

(přibližně 4 litry). Sběr dešťové vody není ani nijak náročný. Stačí dostatečně velká nádrž, 

ve které se bude voda uchovávat. Nádoba může být jak nadzemní, tak i podzemní. 

(Prumyslovaekologie.cz, 2016). Stejným způsobem mohou šetřit vodu i obce, školy, 

nemocnice, úřady apod. Mohou jí využít na zalévání, splachování, jako užitkovou vodu.  

V souvislosti se suchem právě probíhá dotační program Ministerstva životního prostředí 

nazvaný Dešťovka, s cílem omezit plýtvání pitnou vodou. Dotace souvisejí s národním 

plánem adaptace na změny klimatu, který začátkem roku schválila vláda. Do roku 2020 

chce na opatření, které mají pomoci v boji se suchem vynaložit přes miliardu korun. 

Příspěvek je možné získat na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci 

srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti, využití přečištěné 

odpadní vody jako užitkové s možným využitím vody srážkové. Dotace se poskytují 

na nákup nádrže, instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů a mohou je využít vlastníci 

všech obytných domů i ti, kdo je teprve staví. Program je určen pro fyzické i právnické 

osoby. Podle použité technologie lze získat 20 až 60 tisíc korun. K této fixní části dotace 

se přičítá 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Z dotace lze pokrýt maximálně 50 % 

nákladů. Podle propočtů by domácnost mohla ročně ušetřit až sto tisíc litrů pitné vody. 
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To je úspora 7 až 10 tisíc korun ročně. Tento program probíhá od 7.9.2017 do vyčerpání 

alokace, která činní 340 mil. Kč (Aktualne.cz, 2019). 

Sucho trápí také lyžařská střediska. Stále častěji se stává, že nedostatek vody brzdí 

na začátku sezóny zasněžování sjezdovek. Kvůli změně klimatu odborníci předpovídají, 

že potřeba vody a technického zasněžování na horách bude stoupat. Problémy s vodou 

mohou v některých lyžařských střediscích zmírnit zásoby v retenčních nádržích 

(Novinky.cz, 2019).  

Závěr SLEPTE analýzy 

Vypracováním SLEPTE analýzy byly zjištěny faktory, které mohou ovlivnit podnikání 

společnosti. Každý uvedený faktor má svůj specifický a důležitý význam, některé mohou 

znamenat pro firmu příležitosti, jiné naopak hrozbu. Firma nemůže tyto faktory nijak 

zvlášť ovlivnit, může se jim pouze přizpůsobit.  

Nejprve byly analyzovány sociální faktory. Sociální faktor, který pro firmu znamená 

příležitost je rostoucí obliba zahradních bazénů. Naopak hrozbou jsou zvyšující se mzdy, 

pro firmu to znamená vyšší náklady na jejich vyplácení. Další hrozbou je současný 

ekologický trend, který zbrojí proti produktům z plastů, někteří potenciální zákazníci 

mohou upřednostnit raději produkty z jiných materiálů. 

U legislativních faktorů, byly uvedeny nejdůležitější zákony, které musí společnost 

dodržovat. Hrozbou je růst legislativy, neustále se měnící zákony, které se stávají čím dál 

více komplikované, jejich sledování se stává náročnější a firmě rostou náklady na jejich 

dodržování. Zpřísňují se také zákony na ochranu životního prostředí. Hrozbou 

pro společnost je také nová legislativní změna ve vyplácení nemocenských dávek. 

Tato změna pro společnost může znamenat hrozbu ve zvýšení nákladů na jejich 

vyplácení.  

Z ekonomických faktorů, které byly uvedeny, ovlivňují společnost negativně vysoká 

průměrná míra inflace, která představuje hrozbu z důvodu růstu cen vstupů. Dále také 

měnový kurz, kdy česká koruna posiluje oproti euru. Pro společnost jako exportéra 

by byla výhodnější opačná situace, tedy oslabení koruny vůči euru. Další negativně 

působící faktor je zdražování elektrické energie, která pro společnost znamená vyšší 

náklady na výrobu, jelikož výroba plastů je velmi energeticky náročná. Pozitivní je vývoj 

HDP, české ekonomice se v současné době daří. 
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Současné středové politické uskupení a relativně stabilní politická situace, nyní firmu 

nijak výrazně neovlivňuje. Naopak jako hrozba se jeví situace, která nyní probíhá 

na úrovni EU. Vystoupení Velké Británie z EU bez dohody může znamenat zhoršené 

podmínky pro vývoz. Můžou vzniknout překážky jako je zavedení cel a přísnější 

přeshraniční kontroly.  

Pro firmu je velmi důležité sledovat technologické faktory, především novinky a trendy 

ve výrobních technologiích a používaných materiálech. Musí se udržovat na určité 

technologické úrovni. To se společnosti ITMS plast s.r.o. daří, využívá nejmodernější 

technologie, kvalitní materiál, vlastní několik certifikátů a průmyslový vzor. V současné 

internetové době je pro firmu příležitost další rozvoj obchodování po internetu. Negativně 

působí složitá likvidace plastového odpadu, firma musí platit za výkup plastového 

odpadu. 

Ekologické faktory mají na společnost velký vliv. Záporem je současná ekologizace 

produkce. Je čím dál větší tlak na ekologizaci nejen výroby, ale také produktů a likvidaci 

odpadů z výroby. Na druhou stranu jsou ekologické faktory pro společnost i příležitostí. 

V současné době, kdy Českou republiku každoročně trápí velká sucha, je velmi důležité 

šetření vodou. S tím souvisí i v současné době poskytovaná dotace od Ministerstva 

životního prostředí na podporu hospodaření s vodou nazvaná Dešťovka. Lidé se budou 

o tuto variantu více zajímat, budou více motivovaní k hospodárnému nakládání s vodou. 

Pro firmu je to příležitost ke zvýšení prodeje produktů přispívajících právě k šetření 

s vodou. 
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V následující tabulce je zobrazeno celkové vyhodnocení SLEPTE analýzy. 

Tabulka 5: Celkové vyhodnocení SLEPTE analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků ze SLEPTE analýzy) 

SLEPTE analýza hodnocení 

F
a

k
to

ry
 

Sociální 

Rostoucí průměrná mzda -, ekologický trend – 

Rostoucí oblíbenost zahradních bazénů + 
neutrální 

Legislativní 

Časté změny a zpřísňování zákonů -, růst legislativy -, 

dodržování zákonů na ochranu životního prostředí při 

výrobě - 

- 

Ekonomické 

Inflace -, měnový kurz -, růst cen elektrické energie -, 

růst ceny práce –  

HDP + 
 

- 

Politické 

Brexit – 

Současné středové politické uskupení společnost 

výrazně neovlivňuje 
 

- 

Technologické 

Moderní technologie +, kvalitní materiál +, 

průmyslový vzor +, certifikáty +, rozvoj obchodování 

po internetu + 

Likvidace odpadů - 

+ 

Ekologické 

Sucho v ČR +, dotační program Dešťovka +, recyklace 

vody v domech i provozech +  

Ekologizace produkce -, plastové odpady – 
 

+ 

 

Celkové hodnocení sociálních faktorů hodnotím jako neutrální, negativní vliv 

má zvyšující se průměrná mzda v Kraji Vysočina a ekologický trend, který působí 

proti výrobkům z plastu, a pozitivní vliv má rostoucí obliba zahradních bazénů. 

Hodnocení legislativních faktorů hodnotím záporně, jelikož zde působí pouze negativní 

vlivy, a to časté změny a zpřísňování zákonů, růst legislativy a dodržování zákonů 

na ochranu životního prostředí. Celkové hodnocení ekonomických faktorů jsem 

ohodnotila záporně, jelikož zde převažuje negativní vliv. Pro působí pouze příznivý vývoj 

HDP, proti zvyšující se inflace, apreciace měnového kurzu, růst cen elektrické energie, 
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růst ceny práce. Politické faktory hodnotím také záporně, současné středové politické 

uskupení v ČR sice působí neutrálně, ale převažuje negativní vliv brexitu. 

U technologických faktorů jsem našla hlavně kladné faktory, jako jsou moderní 

technologie, kvalitní materiál, certifikáty, průmyslový vzor na plastové sklepy a rozvoj 

obchodování po internetu, negativně působí pouze likvidace plastového odpadu, celkové 

hodnocení je tedy pozitivní. Ekologické faktory jsem ohodnotila pozitivně, jelikož zde 

převládají pozitivní vlivy jako sucho v ČR, dotační program Dešťovka, recyklace vody 

v domech i provozech, negativní vliv má ekologizace produkce a plastový odpad. 

2.3 Porterův model 5 sil 

Porterův model popisuje 5 sil, na kterých závisí konkurence v odvětví. Mezi těchto 5 sil 

patří ohrožení ze strany nových konkurentů, vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla 

odběratelů, ohrožení substituty a rivalita mezi existujícími podniky. 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Největší bariérou vstupu na trh je vysoká počáteční kapitálová náročnost. Nově vstupující 

konkurence by musela vynaložit vysoké počáteční náklady na nákup výrobního zařízení, 

výrobní haly a materiálu. Jako další bariérou vstupu může být vnímána současná vysoká 

konkurence, v odvětví působí mnoho firem, což může odradit budoucí konkurenty, kteří 

by zvažovali vstup na tento trh. Co se týče diferenciace produktu, není příliš velká, 

jako rozdíl může být vnímána kvalita použitého materiálu. V tomto případě má 

společnost ITMS plast s.r.o. výhodu, jelikož používá materiál první jakosti. Některé 

konkurenční společnosti používají recyklovaný materiál, který vznikne z odpadu právě 

materiálu první jakosti, ze kterého se vyrobí znovu plastové desky, které už ale ztrácí 

odolnost a kvalitu. Takto vyrobené produkty jsou poté často reklamovány. Vstup nových 

firem z hlediska vládní politiky není obtížný, neexistují žádné restrikce, které 

by znemožňovaly vstup na trh.  

Vyjednávací síla dodavatelů  

Jelikož se jedná o výrobní firmu nejdůležitější jsou dodavatelé materiálu. Hlavní materiál, 

který je potřeba na výrobu jsou plastové desky, z kterých se produkty vyrábí. 

Tyto plastové desky společnost nakupuje výhradně u firmy FTP Plastics s.r.o., která 

dodává plastové materiály nejvýznamnějším světovým výrobcům pro stavebnictví, 
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reklamu a průmysl. Vznikla v roce 1996 a v současnosti je součástí skupiny Ferona a.s., 

což je obchodní společnost zabývající se nákupem, skladováním, úpravou, logistikou 

a prodejem hutních výrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi 

velkoobchodu, působící v několika zemích. Je to tedy velký, významný dodavatel, který 

firmě dodává kvalitní materiál. Vyjednávací síla dodavatelů je tedy vysoká.  

Další materiál, který firma ITMS plast s.r.o. potřebuje je doplňkový materiál jako 

je spojovací materiál, čerpadla k nádržím, bazénové příslušenství, nástroje a nářadí. 

Tento materiál jim dodávají tyto společnosti:  

• GIENGER spol. s r.o. – dodává spojovací materiál, 

• Sigma Pumpy Hranice s.r.o. – dodává čerpadla, 

• Hanscraft s.r.o. – dodává bazénové příslušenství, 

• Techni Trade s.r.o. – dodává nástroje a nářadí. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Zákazníci společnosti jsou jak soukromé osoby, tak i největší české i zahraniční firmy 

podnikající ve zdravotnictví, v chemickém průmyslu, energetice, chovu zvěře, rybolovu 

a další. Vyjednávací díla zákazníků je vysoká. Jelikož je na trhu velká konkurence, 

zákazníci si mohou vybírat z mnoha firem. Jednotlivé výrobky se od sebe liší pouze 

kvalitou a tloušťkou materiálu nebo použitou výrobní technologií. Silnou stránkou 

společnosti je, že se snaží přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a vyrábět 

výrobky přesně na míru dle jeho požadavků. 

Ohrožení substituty 

Vzhledem k výrobnímu programu, přímý substitut pro výrobky společnosti neexistuje. 

Nepřímý substitut existuje, rozdíl spočívá v použitých materiálech, kterými může být 

např. beton nebo ocel. Plastové výrobky však bývají levnější variantou. Ohrožení 

substituty se tedy není třeba obávat. 

Rivalita mezi existujícími podniky 

Rivalita mezi stávajícími podniky je vysoká, v odvětví působí mnoho firem, které spolu 

soutěží o přízeň zákazníka. Jako velkou konkurencí jsou společností vnímány firmy, které 

mají k výrobě lepší podmínky, a to hlavně z hlediska výrobních prostor. Pozitivně 

pro společnost ITMS plast s.r.o. působí již zmíněná kvalita používaného materiálu. 
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Další velkou výhodu oproti konkurenci má díky patentu, který vlastní na plastové sklepy. 

Firma je také vlastníkem Evropské certifikace sváření (EWP). 

Jako největší konkurenci společnost ITMS plast s.r.o. vnímá konkurenci v okolí, 

a to například firmy: 

• Špaček plast s.r.o. – společnost založená v roce 1995, působící v nedaleké Třebíči. 

Nabízí stejné portfolio výrobků jako společnost ITMS plast s.r.o. 

• Bresco a.s. – společnost založená v roce 1993, působí v Třebíči a zabývá 

se především výrobou bazénů, ale v nabídce má i jímky, žumpy a septiky. 

• POOLONE s.r.o. – společnost působící také v Třebíči více než 10 let a zabývá 

se výrobou bazénů.  

• Mravenec plast – firma působící v Okříškách, nabízí stejné produkty 

jako společnost ITMS plast s.r.o.  

• AQUASEP s.r.o. – firma působící v Třebíči od roku 2015, zabývá se výrobou 

bazénů. 

Závěr Porterova modelu 5 sil 

Ohrožení ze strany nově vstupující konkurence není příliš velké. Nově vstupující firma 

by musela vynaložit vysoké počáteční náklady na nákup výrobního zařízení, haly 

a materiálu. Odradit by jí mohl také vysoký počet stávající konkurence na trhu. 

Diferenciace produktu je pouze v kvalitě použitého materiálu, tudíž by nově vstupující 

museli nabídnou podstatné zlepšení v kvalitě, nižší cenu, nebo jiné doplňkové služby. 

Co se týče dodavatelů, má společnost jednoho hlavního dodavatele materiálu společnost 

FTP Plastics s.r.o., která je velký významný dodavatel dodávající kvalitní materiál, 

vyjednávací síla je tudíž vysoká. Vyjednávací síla zákazníků je také vysoká, díky velké 

konkurenci na trhu si zákazníci mohou z firem vybírat. Společnost se proto snaží 

ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně a splnit tak každé jejich požadavky. 

Ohrožení ze strany substitutů se společnost nemusí obávat, jelikož přímé substituty 

pro výrobky neexistují, rozdíl je pouze v použitých materiálech, které jsou ale podstatně 

dražší. Současná konkurence na trhu je vysoká, firmy musí o přízeň zákazníků soutěžit. 

Oproti konkurenci má společnost velkou výhodu díky patentu, který vlastní na plastové 

sklepy.  
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Obrázek 7: Výsledky Porterova modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle zjištěných informací z Porterovy analýzy) 

2.4 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest určuje bonitu a výkonnost hodnoceného podniku. Podnik bude 

hodnocen pomocí čtyř ukazatelů. Hodnoty pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou 

zjištěny z účetních výkazů společnosti, a to z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za roky 2015, 

2016 a 2017. Ukazatel provozní cash flow bylo dopočítáno na základě údajů z účetních 

výkazů společnosti.  

Hodnocení finanční stability se provádí pomocí dvou ukazatelů. Jsou to ukazatele 

R1 kvóta vlastního kapitálu a R2 doba splácení dluhu z cash flow. 
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• Ukazatel R1 kvóta vlastního kapitálu 

Tabulka 6: Hodnoty potřebné k výpočtu ukazatele R1  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál -511 454 1 041 

Celková aktiva 996 3 224 4 118 

 

R1 = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

R12015 = 
-511

996
= -0,51 

R12016 = 
454

3 224
= 0,14 

R12017 = 
1 041

4 118
 =  0,25 

Ukazatel R1 kvóta vlastního kapitálu ukazuje podíl vlastního kapitálu na celkovém 

majetku podniku. V roce 2015 tento ukazatel vyšel záporný z toho důvodu, že společnost 

evidovala v pasivech ztrátu z předešlého roku 746 tis. Kč, tudíž vlastní kapitál a poté 

i celý ukazatel vyšel záporně. V roce 2016 došlo ke zlepšení výsledku, podíl vlastního 

kapitálu na celkovém majetku byl 14 %, bylo to díky růstu vlastního kapitálu 

o 965 tis. Kč, který vzrostl z důvodu uhrazené ztráty z minulých let. V roce 2017 vyšla 

hodnota ukazatele kvóta vlastního kapitálu 0,25 to znamená, že podíl vlastního kapitálu 

na celkovém majetku byl 25 %. Bylo to opět díky růstu vlastního kapitálu, ten vzrostl 

díky růstu výsledku hospodaření. Zároveň rostly i aktiva, ale pomalejším tempem 

než vlastní kapitál.  

• Ukazatel R2 doba splácení dluhu z cash flow 

Tabulka 7: Hodnoty potřebné k výpočtu ukazatele R2  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Cizí zdroje 1 507 2 770 3 077 

Peníze  33 983 474 

Účty u bank 92 51 2 

Provozní cash flow 150 688 285 
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R2 = 
(cizí zdroje - peníze - účty u bank)

provozní cash flow
 

R22015 = 
(1 507 - 33 - 92)

150
 = 9,21 

R22016 = 
(2 770 - 983 - 51)

688
 = 2,52 

R22017 = 
(3 077 - 474 - 2)

285
 = 9,13 

Ukazatel R2 doba splácení dluhů z cash flow udává počet let, za které by podnik dostál 

všech svých závazků, za předpokladu, že bude každý rok generovat stejné cash flow. 

V roce 2015 vyšel ukazatel 9,21, což znamená že by podnik dostál všech svých závazků 

za 9,21 let. V roce 2016 tato hodnota poklesla na 2,52 roku, a to díky růstu provozního 

cash flow o 538 tis. Kč. V roce 2017 tato hodnota vzrostla na 9,13 let, a to kvůli poklesu 

provozního cash flow o 403 tis. Kč. 

Hodnocení výnosové situace se provádí pomocí dvou ukazatelů – R3 rentabilita aktiv 

a R4 rentabilita tržeb. 

• Ukazatel R3 rentabilita aktiv 

Tabulka 8: Hodnoty potřebné k výpočtu ukazatele R3  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

EBIT 43 254 645 

Celková aktiva 996 3 224 4 118 

 

R3 = 
EBIT

aktiva celkem
 

R32015 = 
43

996
 = 0,04 

R32016 = 
254

3 224
 = 0,08 

R32017 = 
654

4 118
 = 0,16 
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Ukazatel R3 rentabilita aktiv vyjadřuje výnosnost veškerých aktiv. V roce 2015 byla 

výnosnost aktiv 4 %. V roce 2016 rentabilita aktiv vzrostla na 8 % a v roce 2017 na 16 %, 

a to díky růstu výsledku hospodaření před zdaněním. Zároveň vzrostly i aktiva, 

ale pomalejším tempem než vlastní kapitál.  

• Ukazatel R4 rentabilita tržeb 

Tabulka 9: Hodnoty potřebné k výpočtu ukazatele R4 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Provozní cash flow 150 688 285 

Výkony 5 540 6 891 9 879 

 

R4 = 
provozní cash flow

výkony
 

R42015 = 
150

5 540
 = 0,03 

R42016 = 
688

6 891
 = 0,10 

R42017 = 
285

9 879
 = 0,03 

Poslední ukazatel R4 měří výnosnost tržeb z cash flow. V roce 2015 byla rentabilita tržeb 

3 %. V roce 2016 vzrostla na 10 %, a to díky růstu provozního cash flow. Zároveň 

vzrostly i výkony, ale pomalejším tempem než provozní cash flow. V roce 2017 poklesla 

výnosnost tržeb na 3 % z důvodu poklesu provozního cash flow a růstu výkonů.  

V následující tabulce jsou shrnuty vypočítané hodnoty, které budou následně bodově 

ohodnoceny. 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

R1 -0,51 0,14 0,25 

R2 9,21 2,52 9,13 

R3 0,04 0,08 0,16 

R4 0,03 0,10 0,03 
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V tabulce níže je zobrazeno bodové ohodnocení dle Růčkové (2015) v rozmezí 0–4 body, 

přičemž 0 znamená nejhorší výsledek a 4 znamená nejlepší ohodnocení. 

Tabulka 11: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

R1 0 2 3 

R2 2 0 2 

R3 1 1 4 

R4 1 3 1 

 

Ukazatel R1 kvóta vlastního kapitálu byl v roce 2015 ohodnocen 0 body, a to kvůli 

zápornému vlastnímu kapitálu, který společnost evidovala, kvůli ztrátě z předešlého roku. 

V roce 2016 byla uhrazena ztráta a vlastní kapitál vzrostl rychlejším tempem než celková 

aktiva, díky tomu byl ukazatel ohodnocen 2 body. V roce 2017 byl ukazatel ohodnocen 

ještě lépe, a to 3 body, opět díky růstu vlastního kapitálu, který se zvýšil díky růstu 

výsledku hospodaření.  

Ukazatel R2 doba splácení dluhu z cash flow je ovlivněn pojetím autorky Růčkové, která 

pro výsledek ukazatele uvádí opačné hodnoty než někteří jiní autoři. Čím je doba splácení 

dluhu kratší, tím méně bodů autorka přiděluje, a naopak čím je splácení delší tím více 

bodů přiděluje. Proto je ukazatel v letech 2015 a 2017 ohodnocen 2 body, i když je doba 

splácení dluhu delší (9 let), než v roce 2016, kdy je doba splácení dluhu kratší (2 roky) 

a je přiděleno 0 bodů. 

Ukazatel R3 rentabilita aktiv je v letech 2015 a 2016 ohodnocen pouze jedním bodem. 

V roce 2017 je ukazatel ohodnocen 4 body, a to díky růstu rentability o 8 % oproti roku 

2016. Rentabilita vzrostla díky růstu výsledku hospodaření před zdaněním, který vzrostl 

rychlejším tempem než růst aktiv.  

Ukazatel R4 rentabilita tržeb je v letech 2015 a 2017 ohodnocena pouze jedním bodem. 

V roce 2016 byla ohodnocena 3 body, a to díky růstu rentability o 7 % oproti roku 2015, 

která vzrostla díky růstu provozního cash flow.  

V následující tabulce je dopočítáno celkové vyhodnocení Kralickova Quicktestu.  

Hodnota nižší než 1 znamenají potíže ve finančním hospodaření firmy, hodnota 

v intervalu 1–3 značí šedou zónu a hodnota více jak 3 znamená bonitní podnik. 
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Tabulka 12: Celkové vyhodnocení situace Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

  2015 2016 2017 

Finanční stabilita 1 1 2,5 

Výnosová situace  1 2 2,5 

Celková situace 1 1,5 2,5 

 

Finanční stabilita je v prvních dvou analyzovaných letech ohodnocena pouze jedním 

bodem. V roce 2017 došlo k zlepšení finanční situace na hodnotu 2,5 bodu. Bylo 

to hlavně díky ukazateli kvóty vlastního kapitálu, který se každým rokem zlepšuje 

a v roce 2017 dosáhl hodnocení 3 body.  

Výnosová situace se každým rokem zlepšuje, v roce 2016 to bylo díky ukazateli 

rentability tržeb, který vzrostl díky růstu provozního cash flow a dosáhl bodového 

ohodnocení 3 body. V roce 2017 výnosová situace vzrostla díky ukazateli rentability 

aktiv, která vzrostla díky růstu výsledku hospodaření a byla ohodnocena nejlepším 

možným hodnocením 4 body.  

Závěr Kralickova Quicktestu 

Společnost ITMS plast s.r.o. se ve všech třech analyzovaných letech nachází v intervalu 

od 1–3, což znamená, že se podnik nachází v šedé zóně. Nejhorší výsledek byl dosažen 

v roce 2015, kdy finanční stabilita i výnosová situace byla ohodnocena pouze jedním 

bodem, celková situace tedy byla 1, což je vyloženě mezní situace, jelikož hodnota nižší 

než 1 znamená potíže ve finančním hospodaření firmy. V roce 2016 byla finanční stabilita 

také ohodnocena pouze jedním bodem, výnosová situace už na tom byla o něco lépe 

dosáhla 2 body, celková situace tedy byla 1,5 bodu. Nejlepší ohodnocení bylo v roce 

2017, kdy finanční situace byla ohodnocena 2,5 body, výnosová situace dosáhla také 2,5 

bodu a celková situace tedy byla 2,5 bodu.   

Jelikož se společnost ve všech třech analyzovaných letech nachází v šedé zóně, znamená 

to, že situace je nejednoznačná a nevyhraněná a není možné striktně celou situaci 

ohodnotit. Je tedy nutné situaci neustále kontrolovat a hlídat. I když se společnost 

pohybuje v šedé zóně, tak dochází každoročně ke zlepšení výsledků.  



55 

 

2.5 Vybrané ukazatele finanční analýzy  

Pro účely diplomové práce vycházím z výsledků Kralickova Quicktestu, analyzuji 

ukazatele, které jeho výsledky ovlivňují. Analyzovány jsou roky 2015–2017. Finanční 

analýza je provedena na základě dat z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Výsledné ukazatele 

jsou porovnány s oborovými hodnotami (obor CZ NACE 22 – výroba pryžových 

a plastových výrobků). 

Ukazatele zadluženosti  

• Celková zadluženost  

Tabulka 13: Hodnoty potřebné k výpočtu celkové zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Cizí zdroje 1 507 2 770 3 077 

Aktiva 996 3 635 4 118 

 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

aktiva celkem
 

Celková zadluženost2015 = 
1 507

996
 = 1,51 

Celková zadluženost2016 = 
2 770

3 635
 = 0,76 

Celková zadluženost2017 = 
3 077

4 118
 = 0,74 

Celková zadluženost byla nejhorší v roce 2015, kdy dosáhla hodnoty 151 %. Bylo 

to z důvodu, že cizí zdroje byly 1,5krát vyšší než celková aktiva. Největší část cizí zdrojů 

tvořily závazky ke společníkům, dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 

a krátkodobé závazky z obchodních vztahů. V roce 2016 celková zadluženost poklesla 

na 76 %, a to díky růstu aktiv o 2 228 tis. Kč, aktiva vzrostla především díky růst 

peněžních prostředků, zásob, dlouhodobého majetku a pohledávek. Vzrostly i cizí zdroje, 

ale pomalejším tempem než aktiva. V roce 2017 byla zadluženost 74 %, díky růstu aktiv 

o 13 %, zatímco cizí zdroje vzrostly jen o 11 %. 
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• Ukazatel úrokového krytí 

Tabulka 14: Hodnoty potřebné k výpočtu ukazatele úrokového krytí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

EBIT 43 254 645 

Nákladové úroky 31 63 91 

 

Ukazatel úrokového krytí = 
EBIT

nákladové úroky
 

Ukazatel úrokového krytí
2015

 = 
43

31
 = 1,39 

Ukazatel úrokového krytí
2016

 = 
254

63
 = 4,03 

Ukazatel úrokového krytí
2017

 = 
645

91
 = 7,09 

Ukazatel úrokového krytí vyšel nejhůře v roce 2015. V dalších letech se hodnota zvyšuje, 

a to díky růstu výsledku hospodaření před daní.  

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky ukazatelů zadluženosti a jsou porovnány 

s oborem.  

Tabulka 15: Ukazatele zadluženosti podnikové a oborové 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o. a Analytických materiálů, 

2019) 

 2015 2016 2017 

Ukazatel 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

Celková zadluženost  151 % 32 % 76 % 33 % 74 % 37 % 

Ukazatel úrokového krytí 1,39 x 4,03 x 7,09 x 

 

Celková zadluženost by se podle literatury měla pohybovat mezi 30 a 60 %, záleží však 

na oboru podnikání. Společnost ITMS plast s.r.o. ve všech třech analyzovaných letech 

překročila hodnoty doporučeného zadlužení. V roce 2015 byla situace nejhorší, 

zadluženost byla 151 %, v letech 2016 a 2017 se situace zlepšila na hodnoty 76 % a 74 %, 
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přesto vykazuje vysoký stupeň zadlužení, ve srovnání s oborem, kde se hodnoty pohybují 

okolo 35 %. 

Ukazatel úrokového krytí udává schopnost podniku splácet nákladové úroky. Hodnota 1 

znamená, že podnik vytvořil zisk dostatečný pro splácení úroků, ale na stát v podobě daní 

a na vlastníka v podobě čistého zisku již nezbylo. Literatura doporučuje hodnotu vyšší 

než 5. Společnost ITMS plast s.r.o. ve všech třech letech dosáhla na minimální hodnotu 1, 

což znamená, že je schopna splácet nákladové úroky, avšak doporučené hodnoty nad 5 

dosáhla pouze v roce 2017, kdy ukazatel úrokového krytí vyšel 7,09. 

Ukazatele likvidity 

• Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Tabulka 16: Hodnoty potřebné k výpočtu běžné likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 267 2 157 1 873 

Krátkodobé závazky 1 066 2 260 1 707 

 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Běžná likvidita2015 = 
267

1 066
 = 0,25 

Běžná likvidita2016 = 
2 157

2 260
 = 0,95 

Běžná likvidita2017 = 
1 873

1 707
 = 1,09  

Běžná likvidita byla nejnižší v roce 2015, kdy dosáhla pouze hodnoty 0,25. V roce 2016 

se likvidita zvýšila díky růstu oběžných aktiv na hodnotu 0,95. V roce 2017 běžná 

likvidita podniku dosáhla nejvyšší hodnoty 1,09, díky snížení krátkodobých závazků. 
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• Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Tabulka 17: Hodnoty potřebné k výpočtu pohotové likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky 92 320 473 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

Peněžní prostředky 125 1 034 476 

Krátkodobé závazky 1 066 2 260 1 707 

 

Pohotová likvidita = 
krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek + peníze

krátkodobé závazky
 

Pohotová likvidita2015 = 
92 + 125

1 066
 = 0,20 

Pohotová likvidita2016 = 
320 + 1034

2 260
 = 0,60 

Pohotová likvidita2017 = 
473 + 476

1 707
 = 0,56 

Pohotová likvidita vyšla nejhůře v roce 2015 a to 0,2. V roce 2016 byla vyšší, dosáhla 

hodnoty 0,6 a to díky růstu peněžních prostředků a také růstu pohledávek. V roce 2017 

likvidita podniku klesla na hodnotu 0,56 kvůli poklesu peněžních prostředků, zároveň 

také došlo ke snížení krátkodobých závazků. 

• Hotovostní likvidita (likvidita I. stupně)  

Tabulka 18: Hodnoty potřebné k výpočtu hotovostní likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

Peněžní prostředky 125 1 034 476 

Krátkodobé závazky 1 066 2 260 1 707 

 

Hotovostní likvidita = 
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Hotovostní likvidita2015 = 
125

1 066
 = 0,12 
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Hotovostní likvidita2016 = 
1 034

2 260
 = 0,46 

Hotovostní likvidita2017 = 
476

1 707
 = 0,28 

Hotovostní likvidita byla nejnižší v roce 2015, vyšla pouze 0,12. V roce 2016 dosáhla 

nejlepší hodnoty 0,46 a to díky růstu peněžních prostředků. V roce 2017 hotovostní 

likvidita klesla na hodnotu 0,28 kvůli poklesu peněžních prostředků. 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledné hodnoty všech likvidit a porovnány s oborem. 

Tabulka 19: Ukazatele likvidity podnikové a oborové 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o. a Analytických materiálů, 

2019) 

 2015 2016 2017 

Ukazatel 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

Běžná likvidita 0,25 2,68 0,95 2,67 1,09 2,17 

Pohotová likvidita 0,20 2,10 0,60 2,15 0,56 1,69 

Hotovostní likvidita 0,12 1,09 0,46 1,11 0,28 0,85 

 

Likvidita podniku je vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky. 

Z tabulky je patrné, že společnost ITMS plast s.r.o. se pohybuje na zcela jiných 

hodnotách, než jsou hodnoty oborové. Nízká likvidita může vést k tomu, že podnik 

nebude schopen hradit své běžné závazky. 

Ukazatele rentability  

• Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka 20: Hodnoty potřebné k výpočtu ROS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

EAT 35 254 587 

Tržby 5 540 6 891 9 879 
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ROS = 
EAT

tržby
 

ROS2015 = 
35

5 540
 = 0,006 

ROS2016 = 
254

6 891
 = 0,037 

ROS2017 = 
587

9 879
 = 0,059 

Rentabilita tržeb byla nejnižší v roce 2015, kdy dosáhla hodnoty 0,6 %. V roce 2017 byla 

3,7 % a v roce 2017 5,9 %. Růst rentability tržeb je díky růstu výsledku hospodaření, 

který roste rychlejším tempem než tržby.  

• Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tabulka 21: Hodnoty potřebné k výpočtu ROA 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

EBIT 43 254 645 

Aktiva 996 3 224 4 118 

 

ROA = 
EBIT

aktiva
 

ROA2015 = 
43

996
 = 0,043 

ROA2016 = 
254

3 224
 = 0,078 

ROA2017 = 
654

4 118
 = 0,156 

Rentabilita celkového kapitálu byla nejnižší v roce 2015, kdy dosáhla hodnoty 4,3 %, 

v dalších letech se zvyšuje, v roce 2016 byla 7,8 % a v roce 2017 15,6 %. Růst 

je zapříčiněn růstem výsledku hospodaření před daní, který roste rychlejším tempem 

než růst aktiv.  
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• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka 22: Hodnoty potřebné k výpočtu ROE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o.) 

Ukazatel (v tis. Kč) 2015 2016 2017 

Čistý zisk 35 254 587 

Aktiva 996 3 224 4 118 

 

ROE = 
čistý zisk

vlastní kapitál
 

ROE2015 = 
35

996
 = 0,035 

ROE2016 = 
254

3 224
 = 0,079 

ROE2017 = 
587

4 118
 = 0,143 

Rentabilita vlastního kapitálu byla nejnižší v roce 2015, kdy dosáhla hodnoty 3,5 %, 

v roce 2016 byla 7,9 % a v roce 2017 14,3 %. Růst rentability je díky růstu čistého zisku, 

který roste rychlejším tempem než aktiva. 

V následující tabulce jsou shrnuty ukazatele ROS, ROA a ROE a jsou porovnány 

s oborem.  

Tabulka 23: ROS, ROA a ROE podnikové a oborové 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv společnosti ITMS plast s.r.o. a Analytických materiálů, 

2019) 

 2015 2016 2017 

Ukazatel 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ITMS 

plast 

s.r.o. 

Obor 

ROS 0,6 % 11,5 % 3,7 % 12,7 % 5,9 % 10,4 % 

ROA 4,3 % 23,1 % 7,8 % 23,0 % 15,6 % 19,6 % 

ROE 3,5 % 26,47 % 7,9 % 27,25 % 14,3 % 24,27 % 

 

Z tabulky je patrné, že rentability společnosti se pohybují na zcela jiných hodnotách, 

než jsou hodnoty oborové. Pozitivní je, že se všechny rentability každým rokem zvyšují. 

Je to z důvodu růstu výsledku hospodaření společnosti.  
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Závěr z vybraných ukazatelů finanční analýzy 

Z provedené analýzy vyplývá, že společnost ITMS plast s.r.o. je příliš zadlužená. 

Nejhorší situace byla v roce 2015, kdy zadluženost dosáhla hodnoty 151 %, každým 

rokem je situace lepší, ale ve srovnání s oborovými hodnotami vykazuje stále vysoký 

stupeň zadlužení. Společnost je v posledním analyzovaném roce zadlužena ze 74 %, 

oborové hodnoty se však pohybují okolo 35 %. Likvidita společnosti je příliš nízká 

a pohybuje se na zcela jiných hodnotách, než jsou hodnoty oborové. Nízká likvidita může 

vést k tomu, že podnik nebude schopen hradit své běžné závazky, což může vést 

k platební neschopnosti, která může vést až k bankrotu. Co se týče všech rentabilit jejich 

hodnoty se také pohybují na úplně jiné hodnotě než rentability oborové, jejich hodnota je 

ve všech případech o poznání nižší. U všech rentabilit je příznivé, že situace se každým 

rokem zlepšuje, rentability jsou každým rokem vyšší. Je to díky růstu výsledku 

hospodaření společnosti.  

2.6 Model 7S 

Pomocí modelu 7S se identifikují klíčové faktory úspěchu. Mezi těchto 7S patří strategie, 

struktura, systémy řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti, sdílené 

hodnoty. 

Strategie 

Společnost ITMS plast s.r.o. nemá vypracovanou strategii, nemá ani stanovený 

dlouhodobý strategický cíl.   

Strategii stanovenou nemají, ale zaměňují ji za hesla, které prezentují na svých webových 

stránkách, např. motto společnosti zní: „Firma, kde preciznost a kvalita našly své místo!“, 

nebo ,,myslíme vždy na našeho zákazníka, který je pro nás prioritou a jeho spokojenost 

hnacím motorem“  (ITMS plast s.r.o., 2019). 

Struktura 

Jedná se o malou společnost, kde je organizační struktura vymezena jako jednoduchá 

nebo neformální. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, zároveň 

i společníci, kteří jménem společnosti jednají společně, oba jsou také vedoucí pracovníci 

a rozhodují o veškerém dění ve firmě. Jeden z jednatelů má na starosti objednávky 
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a technický úsek, pod který spadá úsek výroby, druhý má v kompetenci zahraniční 

obchod a marketingový úsek. Dále v podniku působí 1 administrativní pracovnice a 8 

zaměstnanců ve výrobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: ITMS plast s.r.o., 2018) 

Takto stanovená organizační struktura je nevyhovující z důvodu nejasného rozdělení 

odpovědností a také křížení kompetencí jednatel. 

Systémy řízení 

Společnost využívá externí účetní firmu. Administrativní pracovnice má však na starosti 

vystavování faktur, k tomu využívá účetní software PREMIER system a.s. Dále 

ve společnosti využívají software pro plánování dopravy Tasha od společnosti 

SOLVERTECH s.r.o., který pomáhá k optimalizaci rozvozu výrobků. Mezi jeho funkce 

patří např. denně aktualizované mapy, připravuje návrh rozvozního plánu, zpracovává 

podklady k fakturaci, dá se propojit s firemní agendou. Samozřejmostí jsou webové 

stránky, na kterých jsou přehledně popsány všechny produkty společnosti, jejich cena, 

fotografie a výhody, zákazníci mají také možnost si stáhnout produktový katalog. 

Na stránkách také funguje webová online podpora, kde má zákazník možnost 

se na cokoliv zeptat, tento online chat je zajišťován společností Smartsupp.com s.r.o. 

Styl manažerské práce 

Styl manažerské práce ve společnosti ITMS plast s.r.o. je charakterizován jako 

skutečný – laissez-faire. Jednatelé nechávají zaměstnance dělat práci samostatně, 

2 jednatelé Administrativa 

Objednávky a 

technický úsek 
Zahraniční obchod a 

marketingový úsek 

Výroba 
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poskytují jim podporu v podobě informací a zdrojů a v případě potřeby jsou připraveni 

pomoci. Důležitá rozhodnutí však činí sami. Tento styl řízení je možný pouze v případě 

menšího počtu zaměstnanců. Ve společnosti funguje neměnná kumulace funkcí. Všichni 

ví, jakou práci zastávají a na koho se obrátit. 

Spolupracovníci 

Společnost ITMS plast s.r.o. v současné době zaměstnává 11 zaměstnanců. Dva z nich 

jsou jednatelé společnosti, osm zaměstnanců pracuje ve výrobě a dále ve firmě působí 

administrativní pracovnice. Všichni pracovníci jsou důležitým článkem pro fungování 

společnosti. Ve společnosti pracují především mladší lidé. Jelikož ve firmě pracuje menší 

počet zaměstnanců, všichni se dobře znají a panuje tam přátelská atmosféra. Jednatelé 

dbají na dobré vztahy na pracovišti, pořádají různé společenské akce, teambuildingy 

a každoroční vánoční večírek. Zaměstnanci však nedostávají žádné zaměstnanecké 

benefity.  

Schopnosti 

Potřebné schopnosti souvisí s tím, jakou práci zaměstnanec ve společnosti vykonává. 

Jednatelé musí mít hlavně měkké dovednosti. Musí být vybaveni především 

komunikačními schopnostmi, reprezentativním vystupováním, musí mít odborné 

znalosti, organizační schopnost a přirozenou autoritu. Jednatelé se často účastní jako 

vystavovatelé veletrhů po celé Evropě a v rámci těchto veletrhů se vzdělávají a zajímají 

se o nejnovější trendy z odvětví. Administrativní pracovnice musí mít také výborné 

komunikační schopnosti, jelikož také komunikuje se zákazníky. Pracovníci ve výrobě 

musí mít jak tvrdé, tak měkké dovednosti.  Mezi tvrdé patří dobrá znalost výroby z plastu 

a musí být manuálně zruční. Mezi měkké dovednosti patří odpovědnost, 

komunikativnosti, ochota a schopnost se dále vzdělávat. Samozřejmostí je školení 

zaměstnanců v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práce, které vyjadřuje 

souhrn opatření, jimiž zaměstnavatel eliminuje vznik rizik na pracovišti a školení 

v oblasti trendů.  

Sdílené hodnoty 

Mezi nejdůležitější sdílené hodnoty společnosti patří především kolektivní práce 

na kvalitních produktech. Tyto hodnoty jsou naplňovány jak ze strany jednatelů, kteří 

nakupují kvalitní materiál, tak i ze strany zaměstnanců, kteří odvádějí svoji práci výborně. 
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Společnost má certifikovanou výrobou, je vlastníkem certifikátu Evropské certifikace 

sváření (EPW). Další sdílenou hodnotou je spokojený zákazník. I tato hodnota je dobře 

naplňována díky širokému portfoliu produktů a individuálnímu řešení každé zakázky. 

Závěr z modelu 7S 

Společnost nemá definovanou strategii ani dlouhodobý strategický cíl.  Jelikož se jedná 

o malou firmu organizační struktura je jednoduchá, neformální. Tato organizační 

struktura je však nevyhovující z důvodu nejasného rozdělení odpovědností a také křížení 

kompetencí jednatelů. Společnost využívá software na vystavování faktur PREMIER, 

software na pro plánování dopravy, a program na online podporu od společnosti 

Smartsupp.com s.r.o. Vedoucí společnosti jsou dva jednatelé jejichž styl manažerské 

práce se dá charakterizovat jako laizess-faire, zaměstnance nechávají dělat práci 

samostatně, důležitá rozhodnutí však dělají sami. Jednatelé dbají na dobré vztahy 

na pracovišti, pořádají různé teambuildingy. Pracuje tam mladý kolektiv a panuje tam 

přátelská atmosféra. Schopnosti zaměstnanců jsou dány jejich funkcí. Jednatelé musí mít 

hlavně dobré komunikační schopnosti a výrobní dělníci manuální zručnost. Sdílené 

hodnoty jsou především nabízet kvalitní výrobky a spokojenost zákazníků, tyto hodnoty 

jsou dobře naplňovány ze strany všech zaměstnanců. 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je shrnutím všech dosud provedených analýz, ze kterých byly zjištěny 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky jsou výsledkem analýz 

vnitřního prostředí a podnik je může ovlivnit, naopak příležitosti a hrozby vychází 

z analýz vnějšího okolí podniku a podnik nemá možnost je ovlivnit, může se jim pouze 

přizpůsobit. V následující tabulce jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

a zmíněny analýzy ze kterých vychází.  
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Tabulka 24: SWOT analýza společnosti ITMS plast s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle provedených analýz) 

Silné stránky Analýza Slabé stránky Analýza 

Vlastnictví certifikátů 
Charakteristika 

společnosti 

Nevlastní budovu, jsou 

pouze v nájmu 
Charakteristika 

společnosti 

Průmyslový vzor na 

plastové sklepy 
Charakteristika 

společnosti 

Výsledky Kralickova 

Quicktestu 
Kralickův 

Quicktest 

Individuální přístup k 

zákazníkovi 
Charakteristika 

společnosti 
Nemají stanovenou strategii 7 S 

Moderní technologie, 

kvalitní materiál, vlastní 

doprava 

Charakteristika 

společnosti 

Nevyhovující organizační 

struktura 
7 S 

Vystavovatelé na veletrzích 

po celé Evropě 
Charakteristika 

společnosti 

Nepřipravenost na rozšíření 

firmy 
7 S 

Kolektivní práce 
Charakteristika 

společnosti 
Příliš přátelská atmosféra 7 S 

Plastové sklepy 
Charakteristika 

společnosti 
Výpadek členů kolektivu 7 S 

  
Neposkytují žádné benefity 

pro zaměstnance 
7 S 

Příležitosti Analýza Hrozby Analýza 

Hospodaření s vodou SLEPTE Zpřísňování legislativy SLEPTE 

Dotační politika na 

hospodaření s vodou 
SLEPTE Měnový kurz SLEPTE 

Rozvoj obchodování po 

internetu 
SLEPTE 

Zdražování elektrické 

energie 
SLEPTE 

Zvýšení produkce SLEPTE 
Vystoupení Velké Británie 

z EU 
SLEPTE 

Rozšíření sortimentu SLEPTE Vytěsňování plastů  SLEPTE 

Expanze do zahraničí SLEPTE Nezachycení trendu SLEPTE 

  Vysoká konkurence 
Porterův model 

5 sil 

  
Vysoká vyjednávací síla 

dodavatelů 
Porterův model 

5 sil 

  
Vysoká vyjednávací síla 

odběratelů 
Porterův model 

5 sil 
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Závěr ze SWOT analýzy 

Společnost v současné době využívá strategii SO, což znamená, že se snaží využít svých 

silných stránek, aby využila nastalé příležitosti. Do budoucna bych doporučila strategii 

WT, což je obranná strategie zaměřená na odstranění slabých stránek a vyhnutí se 

ohrožení. 

Největší slabou stránkou společnosti je, že nemá stanovenou strategii, ani dlouhodobý 

strategický cíl. Další slabou stránkou společnosti je, že nevlastní žádnou budovu. 

Společnost si pronajímá bývalý tovární areál v Náměšti nad Oslavou, který je i dle zdrojů 

z firmy nedostatečně velký. V případě vypovězení nájmu ze strany pronajímatele je to 

pro firmu velké riziko. Mají také nevyhovující organizační strukturu. Další slabá stránky 

se týkají finanční situace, a to výsledků z Kralickova Quicktestu. Společnost je hodně 

zadlužená a má nízkou likviditu. Slabou stránkou je také příliš přátelská atmosféra 

ve firmě a riziko výpadku některého z členu týmu. Se zaměstnanci souvisí i poslední 

slabá stránka a tou je, že firma neposkytuje žádné benefity pro zaměstnance.  

Hrozby, které vycházejí se SLEPTE analýzy jsou zpřísňování legislativy, posilování 

měnového kurzu, zdražování cen elektrické energie, vystoupení Velké Británie z EU, 

vytěsňování plastů a nezachycení trendu. Hrozby vycházející z Porterova modelu 5 sil 

jsou vysoká vyjednávací síla dodavatelů i odběratelů a vysoká konkurence.  

Silnou stránkou společnosti je vlastnictví certifikátů a také průmyslového vzoru 

na plastové sklepy. Společnost také využívá moderní technologie a kvalitní materiál. 

Snaží se ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně a splnit tak každé 

jeho požadavky, výhodou je také, že poskytuje vlastní dopravu. Další silnou stránkou je, 

že se společnost účastní veletrhů po celé Evropě, kde se prezentuje. Výhodou je také silná 

kolektivní práce. 

Příležitosti plynou ze SLEPTE analýzy a patří mezi ně hospodaření s vodou, 

s tím související dotační politika, rozvoj obchodování po internetu, zvýšení produkce, 

rozšíření sortimentu a expanze do zahraničí.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V poslední části diplomové práce jsou předloženy návrhy a doporučení, které by měly 

vést ke zlepšení stávající situace společnosti ITMS plast s.r.o. Uvedené návrhy vyplývají 

z provedených analýz vnějšího i vnitřního prostředí, které byly shrnuty ve SWOT 

analýze, ze které vyšla jako nejvhodnější strategie WT. Zaměřím se tedy na tuto strategii, 

která znamená, že by se společnost měla snažit odstranit uvedené slabé stránky a vyhnout 

se hrozbám. 

Ze SWOT analýzy vyplynula určitá slabá místa, proto se nadále zaměřím na odstranění 

těchto nedostatků. Nejdříve se zaměřím na doporučení, kterými jsou formulace firemní 

strategie a expanze do zahraničí. Dále předložím několik návrhů, a to nákup výrobní haly, 

přepracování organizační struktury a motivace zaměstnanců v podobě benefitů.  

3.1 Formulace firemní strategie  

Hlavním problémem společnosti je, že nemá vypracovanou firemní strategii. Strategie 

podniku je důležitým dokumentem pro vnitřní řízení podniku, je důležité ji mít 

vypracovanou, jelikož stanovuje konkrétní cíle podnikání a cestu, jak těchto cílů 

dosáhnout. Proto navrhuji, aby se firma věnovala vypracování firemní strategie. Cílem 

společnosti by mělo být odstranit slabé stránky, snažit se vyhnout, nebo se alespoň 

připravit na hrozby a zároveň využívat své silné stránky a příležitosti. 

Společnost by se měla držet v oboru podnikání, jelikož tento obor je velmi perspektivní, 

z hlediska současného a do budoucna očekávaného sucha, v době, kdy je důležité šetřit 

vodou. Společnosti navrhuji, aby se zaměřila na zvýšení tržního podílu a tím zvýšení 

tržeb. Společnost by měla využít příležitostí a zvýšit produkci, rozšířit sortiment 

a vstoupit na nový trh. V rámci této strategie by se společnost měla připravit na rozšíření, 

s tím souvisí odstranění jedné ze slabých stránek, kterou je absence vlastní výrobní haly. 

Společnost je v současné době v pronájmu, což je v případě vypovězení ze strany 

pronajímatele velké riziko, proto jedním z mých návrhů je právě nákup výrobní haly.  

Je také důležité, aby se společnost udržovala na určité technologické úrovni. Pro zajištění 

vysoké kvality produktů, musí společnost podporovat certifikovaný systém kvality 

s cílem udržení konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti. Musí si udržovat 
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konkurenční výhodu, která vyplývá z držení certifikátů a průmyslového vzoru na plastové 

sklepy. Je také nutné plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality, a to jak lidské, 

tak i finanční a vytvářet vhodné podmínky pro plnění cílů kvality. 

Společnost také musí flexibilně reagovat na změny očekávání a potřeb stávajících 

a potencionálních zákazníků a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie a rozšiřovat 

sortiment poskytovaných služeb. Identifikací nových zákazníků, jejich potřeb a kvalitou 

nabízených služeb si může zajistit rozšíření odběratelského spektra. 

V dnešní době je také důležité, aby se firma starala o rozvoj schopností zaměstnanců, 

zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení lepších výkonů. 

Investice do rozvoje schopností se pak vrátí v podobě zvýšené produktivity práce, využití 

nových dovedností a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou 

potřebné v současném rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Motivování 

zaměstnanců v podobě benefitů povede k pocitu, že pro ně zaměstnavatel dělá něco navíc. 

3.2 Expanze do zahraničí  

Společnost ITMS plast s.r.o. v současné době příležitostně exportuje i do zahraničí, 

a to především do Velké Británie. Strategie expanze na zahraniční trh je vhodným 

krokem, aby firma navýšila tržby a oslovila nové potenciální zákazníky. Na případnou 

expanzi je však nejdříve potřeba se řádně připravit. Je důležité se seznámit s ekonomikou 

dané země, ale i jejími zvyky, zvážit tamní konkurenci a potenciální rizika při vstupu 

na nový trh. Také je důležité udělat rozbor konkurenčního prostředí a monitoring daného 

trhu, nezbytná je analýza přepravních společností, porovnání cen produktů, znalost 

daňových a legislativních podmínek na cílovém trhu. Doporučila bych firmě, 

aby se začala zabývat aktivním exportem a expandovala na zahraniční trh, především do 

států, které trápí velká sucha, jako jsou například státy Blízkého východu. Jako 

nejvhodnější bych zvolila turecký trh.  

Dle marketingové agentury evision.cz je východní cesta úspěšná a naznačují 

to i statistiky. Z výsledků evropského B2C e-commerce reportu vyplývá, 

že nejprogresivnější trh je ukrajinský a turecký s meziročním nárůstem až 35 % 

(evision.cz, 2019).  
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3.3 Nákup výrobní haly  

Po analýze trhu s nemovitostmi jsem zjistila, že v okolí Náměště nad Oslavou 

momentálně nejsou žádné vhodné budovy ani pozemky pro možnou výstavbu haly. Proto 

jsem pro investici vybrala nejbližší možnou variantu a tou je výrobní hala, která 

je na prodej v nedaleké 20 km vzdálené Třebíči. Nemovitost se nachází na okraji města 

v průmyslové oblasti.  Je to jednopodlažní, nepodsklepená výrobní hala (zastavěná 

plocha 903 m2, výška 6,8 m). Provozní prostor haly je nedělený, vstup i vjezd je z obou 

štítů přes vjezdová vrata. Hala obsahuje provozní, skladovací a ostatní prostory. 

Při jižním štítu se nachází provozní kancelář a sklad materiálu. Na severním štítu je vstup 

do sociální části haly, kde se nachází šatna, odpočinková místnost, WC a umývárna 

se sprchami. Celková cena nemovitosti je 1 500 000 Kč, v ceně není zahrnuta provize 

realitní kanceláři, která činí 5 % z ceny nemovitosti. Dále je potřeba počítat s daní 

z nabytí nemovitých věcí, kterou platí kupující ve výši 4 %.  

V následujíc tabulce jsou znázorněny náklady na nákup výrobní haly. 

Tabulka 25: Náklady na nákup výrobní haly 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  Částka v Kč 

Cena výrobní haly 1 500 000 

Provize RK (5 %) 75 000 

Daň z nabytí nemovitých věcí (4 %) 60 000 

Celkem  1 635 000 

 

• Odpisy 

Odpisy pořízené výrobní haly jsou pro společnost daňovým nákladem. Budova je 

dle zákona o dani z příjmů, přílohy č. 1 zařazena do 5 odpisové skupiny, doba odpisování 

je 30 let. Zvolila jsem rovnoměrné odpisy.  
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Tabulka 26: Odpisy výrobní haly 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek Výrobní hala 

Vstupní cena 1 635 000 Kč 

Rok pořízení 2019 

Odpisová skupina 5 

Délka odpisování 30 let 

Způsob odpisování  rovnoměrný 

Sazba v 1. roce 

odpisování 
1,4 

Sazba v dalších letech 

odpisování 
3,4 

Vzorec pro výpočet 

odpisů 

1. rok=
vstupní cena * sazba v 1. roce odpisování

100
 

 

další roky=
vstupní cena * sazba v dalších letech odpisování

100
 

Výše odpisů 
1. rok = 22 890 Kč 

Další roky = 55 590 Kč 

 

• Financování 

Jelikož společnost nemá dostatek financí, aby mohla nákup výrobní haly financovat 

z vlastních zdrojů, připadá v úvahu úvěr.  

Pro financování úvěrem sem zvolila společnost ČSOB. Vybrala jsem produkt malý úvěr 

pro podnikatele, který je určen pro právnické osoby s obratem do 30 mil. Kč. Je to účelový 

investiční úvěr určený k pořízení, modernizaci nebo opravu strojů a zařízení, různých 

technologických celků, osobních a nákladních automobilů, počítačového vybavení 

nebo na koupi či rekonstrukci nemovitostí.  

Výhody úvěru:  

o Úvěr je možné využít k financování jakýchkoliv investičních potřeb, 

o nenáročná administrativa, 

o rychlé vyřízení žádosti, 

o dostupnost bez ohledu na velikost firmy. 
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Požadované doklady: 

o Vyplněná žádost o úvěr,  

o výpis z obchodního rejstříku, 

o daňová přiznání za předchozí dvě účetní období, včetně všech příloh a finančních 

výkazů, 

o doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok, 

o čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě 

sociálního zabezpečení 

o dva doklady totožnosti osob jednajících jménem firmy. 

Parametry úvěru: 

o Výše úvěru 1 635 000 Kč, 

o doba splatnosti 5 let, 

o úroková sazba 7,5 % p.a., 

o měsíční splátka 32 762 Kč, 

o poplatek za poskytnutí úvěru činí 0,5 % z požadovaného úvěru,  

o správa úvěru 200 Kč měsíčně. 

Tabulka 27: Celkové náklady na úvěr od ČSOB 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Náklady v Kč 

Suma úroků 330 723 

Poplatek za poskytnutí úvěru  8 175 

Poplatek za spravování úvěru  12 000 

Celkem 350 898 

 

Celkové náklady na úvěr jsou 350 898 Kč.  

3.4 Přepracování organizační struktury – reorganizace 

Další slabá stránka společnosti je současná organizační struktura, která je vymezena jako 

jednoduchá, neformální. Ve společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou zároveň vlastníky 

společnosti. Mají rozdělené kompetence, jeden z nich má na starosti objednávky 

a technický úsek, druhý zahraniční a marketingový úsek. Organizační struktura 
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je nevyhovující, protože je nelogicky uspořádaná, z důvodu nejasného rozdělení 

odpovědností a také křížení kompetencí jednatelů. Jednatel, který má na starosti 

zahraniční úsek uzavře obchod v zahraničí, objednávku ale dělá jednatel druhý, který má 

na starost objednávky. Reklamu na produkty dělá jednatel, který má v kompetenci 

marketingový úsek, ty má ale na starosti jednatel druhý, jelikož má v kompetenci 

technický úsek. Proto bych navrhovala přepracování organizační struktury následujícím 

způsobem.  

 

Obrázek 9: Návrh nové organizační struktury 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navrhuji, aby si jednatelé rozdělili kompetence následujícím způsobem. Jeden jednatel 

by měl na starosti technický úsek, pod který spadá výroba a technický rozvoj. Jeho náplní 

práce by bylo řízení a kontrola výrobního procesu společnosti, zavádění a dodržování 

výrobních postupů, plánování výrobních kapacit, dohlížel by na plnění výrobních 

objednávek s ohledem na termíny a kvalitu, zajišťoval by výrobní provozuschopnost, 

staral by se o technologický rozvoj, řešil by investice do výrobního zařízení, rozšiřování 

kapacit a reorganizaci výroby, dohlížel by na provádění údržby výrobních strojů 

a zařízení, zodpovídal by za školení pracovníků v oblasti BOZP, zajišťoval 
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by bezproblémový chod výroby, jednal by s dodavateli materiálu, vedl, motivoval 

a kontroloval techniky ve výrobě. 

Druhý jednatel by měl na starosti obchodní úsek, pod který spadá jako doplňková služba 

marketing a pod něj obchod, který se dělí na obchod tuzemský a zahraniční. V rámci 

obchodního úseku by zajišťoval prodej zboží, zabezpečoval kontakty se zákazníky, 

zabýval by se technickým zajištěním prodeje a reklamacemi. Sledoval by poptávku 

po zboží, a připravoval nabídky produktů na tuzemském i zahraničním trhu. Zahraniční 

obchod vyžaduje jazykové znalosti, a také znalost právních předpisů země, se kterou 

firma obchoduje. Také by se věnoval marketingovým aktivitám jako je vyhotovování 

propagačních materiálů (katalogy, webové stránky firmy, elektronická prezentace, 

fotografie z činnosti firmy). Dále by sledoval termíny tuzemských a zahraničních veletrhů 

a vymýšlel návrhy na vybavení veletržních stánků. 

Samozřejmostí by byla spolupráce obou jednatelů při uskutečňování důležitých 

rozhodnutích a při řešení nečekaných situací. Nová organizační struktura přinese 

jednoznačné rozdělení odpovědností a nebudou se křížit kompetence jednatelů. 

Jednatelé by také měli zvážit, jak budou postupovat v případě výpadku jednoho z nich. 

Měli by uvažovat nad tím, kdo ho zastoupí, jestli všechnu práci za něj zvládne druhý 

jednatel, nebo zda by nebylo vhodné rozšířit tým o dalšího člena. 

3.5 Motivace zaměstnanců  

Jednou z dalších slabých stránek společnosti je, že neposkytuje žádné benefity pro své 

zaměstnance. Zaměstnanci jsou motivování pouze finančním ohodnocením v podobě 

mzdy. V pracovním prostředí hraje motivace pracovníků velkou roli, a právě 

zaměstnanecké benefity slouží k motivaci zaměstnanců a upevnění loajality vůči 

zaměstnavateli.  Zaměstnanci pak mají pocit, že pro ně zaměstnavatel dělá něco navíc. 

V současné době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost, by se měla společnost o své 

zaměstnance starat co nejlépe, aby si je udržela co nejdéle. Každý zaměstnanec je však 

jiný, co je motivací pro jednoho, nemusí být motivační pro druhého. Proto bych firmě 

doporučovala udělat seznam vhodných benefitů a dát zaměstnancům na výběr, o který 

benefit mají největší zájem.  
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Doporučila bych, aby firma dala zaměstnancům na výběr z několika možností. 

Významným faktorem pro volbu zaměstnaneckých benefitů je jejich daňový dopad, a to 

jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Zde je několik možností: 

• Příspěvek na pracovní oblečení, 

• příspěvek na životní/penzijní pojištění, 

• příspěvek na stravování, 

• příspěvek na vzdělání, kulturu, sport a zdraví. 

Příspěvek na pracovní oblečení 

Většina zaměstnanců společnosti jsou výrobní technici, kteří pro výkon svého povolání 

potřebují pracovní oděvy. Proto jako jednu z variant firemních benefitů bych navrhla 

poskytnutí pracovního oblečení pro zaměstnance. Pořízení pracovního oblečení, které je 

výhradně používáno pro výkon profese je nákladem na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů, pro zaměstnavatele je tedy daňově uznatelným nákladem. Musí mít 

však vypracovaný vnitřní pokyn pro pořizování a používání pracovního oblečení. Nákup 

oblečení musí být doložen fakturou a musí být doloženo předání oblečení zaměstnanci. 

Oblečení by také mělo plnit propagační, reklamní a organizační účel (mělo by být 

opatřeno logem společnosti). Navrhuji, aby společnost každý rok zaměstnance vybavila 

novým pracovním oblečením, které by zahrnovalo triko s krátkým rukávem (4 ks), triko 

s dlouhým rukávem (2 ks), mikinu (2 ks), bundu (1 ks), kalhoty (2 ks), rukavice (2 ks) 

a pracovní obuv (1 ks). 
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V následující tabulce jsou vypočítány náklady související s nákupem pracovního 

oblečení pro jednoho zaměstnance. 

Tabulka 28: Náklady na pracovní oblečení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.kapo-odevy.cz, 2019) 

  

Počet kusů 

Cena za 

1 Ks bez 

DPH 

Cena za 

1 ks s DPH 
Cena celkem 

Triko s krátkým rukávem  4 ks 113,92 Kč 137,84 Kč 551,36 Kč 

Triko s dlouhým rukávem 2 ks 141,88 Kč 171,67 Kč 343,34 Kč 

Mikina 2 ks 262,61 Kč 317,76 Kč 635,52 Kč 

Bunda 1 ks 392,59 Kč 475,03 Kč 475,03 Kč 

Kalhoty  2 ks 557,36 Kč 674,41 Kč 1 348,82 Kč 

Rukavice 2 ks 57,14 Kč 69,14 Kč 138,28 Kč 

Pracovní obuv 1 ks 688,63 Kč 833,24 Kč 833,24 Kč 

Celkové náklady na 1 

zaměstnance 
 x x x  4 325,59 Kč 

Celkové náklady na 

všechny zaměstnance (8) 
x x x 34 604,72 Kč 

 

Pro dodání pracovního oblečení byla vybrána společnost KaPO oděvy s.r.o., která 

se nachází nedaleko společnosti ITMS plast s.r.o., ceny byly zjištěny z internetových 

stránek obchodu. Celkové náklady na nákup pracovního oblečení pro všechny 

zaměstnance jsou 34 605 Kč. Z výpočtu je vyloučena administrativní pracovnice, proto 

je počet zaměstnanců pouze 8.  

Příspěvek na životní/penzijní pojištění 

Tento benefit je vhodný, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. 

Pro zaměstnavatele je daňově uznatelný náklad a do 50 tis.  Kč ročně je osvobozený 

od daně z příjmů. Z pohledu zaměstnance nepodléhá dani z příjmů a neodvádí se z něj 

odvody sociálního a zdravotního pojištění. V následující tabulce jsou znázorněny náklady 

společnosti na vyplácení příspěvku na životní/penzijní pojištění, v případě, že společnost 

bude přispívat každému zaměstnanci měsíčně 1000 Kč. 
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Tabulka 29: Náklady na životní/penzijní pojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zaměstnanců 

Měsíční příspěvek 

na jednoho 

zaměstnance 

Celková měsíční 

částka 

Celková roční 

částka 

9 1 000 Kč 9 000 Kč 108 000 Kč 

 

V případě příspěvku 1 000 Kč měsíčně by celkové měsíční náklady pro společnost činily 

9 000 Kč, ročně pak 108 000 Kč.  

Příspěvek na stravování 

Další možností benefitu je příspěvek na stravování ve formě stravenek. V současné době 

je na trhu mnoho typů stravenek, které lze uplatnit v restauraci nebo na nákup potravin. 

Příkladem jsou stravenky Gastro Pass od společnosti Sodexo. Stravenky jsou daňově 

uznatelným nákladem do výše 55 % za jednu směnu. Navrhuji, aby firma přispívala 

na stravenku v hodnotě 100 Kč za každou odpracovanou směnu, firma by zaměstnancům 

zaplatila 55 % a zbývajících 45 % by bylo strženo zaměstnanci z čisté mzdy. 

V následující tabulce jsou vypočítány náklady na příspěvek na stravenky, v případě 

odpracování 20 pracovních dní měsíčně, tzn. každý zaměstnanec by dostal stravenky 

v celkové hodnotě 2 000 Kč. 

Tabulka 30: Náklady na příspěvek na stravenky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zaměstnanců 

Měsíční příspěvek 

na jednoho 

zaměstnance 

Celková měsíční 

částka  

Celková roční 

částka  

9 1 100 Kč 9 900 Kč 118 800 Kč 

 

V případě stravenky v hodnotě 100 Kč budou měsíční náklady firmy na jednoho 

zaměstnance 1 100 Kč, což je 9 900 Kč měsíčně a 118 800 Kč ročně. Zaměstnanci by si 

přispívali 900 Kč měsíčně.  

Příspěvek na vzdělání, kulturu, sport a zdraví  

Další možností je příspěvek ve formě poukázky Flexi Pass také od společnosti Sodexo. 

Tato poukázka je možná využít na sportovní aktivity, kulturu, cestování a dovolenou 
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v ČR i zahraničí, vzdělávání, nákup zdravotních potřeb, vitamínů a brýlí, nadstandardní, 

zdravotní péče, lázeňské pobyty. Tento náklad je sice pro zaměstnavatele daňově 

neuznatelný, ale neplatí z jejich poskytnutí sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci 

z ní také neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, ani daň z příjmů. Navrhuji, aby firma 

přispívala na poukázku v hodnotě 50 Kč za každou odpracovanou směnu. V tabulce níže 

jsou znázorněny náklady v případě 20 odpracovaných dní měsíčně.  

Tabulka 31: Náklady na příspěvek na Flexi Pass 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zaměstnanců 

Měsíční příspěvek 

na jednoho 

zaměstnance 

Celková měsíční 

částka 

Celková roční 

částka 

9 1 000 Kč 9 000 Kč 108 000 Kč 

 

V případě poukázky v hodnotě 50 Kč budou náklady pro společnost na jednoho 

zaměstnance 1 000 Kč měsíčně, což je celkově za všechny zaměstnance 9 000 Kč 

za měsíc a 108 000 Kč za rok.  

V následující tabulce jsou shrnuty všechny navrhované možnosti benefitů a jejich 

náklady pro společnost. 

Tabulka 32: Náklady na benefity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Benefit Roční náklady  

Daňová 

uznatelnost 

nákladů 

Příspěvek na pracovní oblečení 34 605 Kč ✓  

Příspěvek na životní/penzijní pojištění 108 000 Kč do 50 tis. Kč 

Příspěvek na stravování  118 800 Kč ✓  

Příspěvek na vzdělání, kulturu, sport a zdraví  108 000 Kč   x 

 

Z tabulky je patrné, že pro společnost by bylo nejvýhodnějším benefitem nákup 

pracovního oblečení pro zaměstnance. Další zmíněné benefity jsou ve srovnatelné částce.  

Co se však týče daňové úspory jako druhý nejvýhodnější benefit je příspěvek 

na stravování, poté příspěvek na životní pojištění a nejméně výhodný je příspěvek 

na vzdělání, kulturu, sport a zdraví. Nicméně si myslím, že je důležitý i názor 



79 

 

zaměstnanců, aby byli co nejvíce spokojeni. Proto bych doporučila, aby si každý 

zaměstnanec vybral, o jaký benefit má největší zájem. Zaměstnanci poté budou mít pocit 

sounáležitosti, a také že pro ně zaměstnavatel dělá něco navíc. 

Uvědomuji si, že náklady související s benefity jsou poměrně vysoké, nicméně ztráta 

některého ze zaměstnanců a tím výpadek členu týmu by byl dle mého názoru horší.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést ekonomickou analýzu konkrétního 

podnikatelského subjektu pomocí vhodně vybraných metod. Na základě výsledků 

z provedených analýz pak formulovat návrhy a doporučení umožňující zlepšení 

zjištěného stavu podniku. Pro svoji práci jsem si vybrala firmu ITMS plast s.r.o., která 

se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu.  

Úvodní část představovala detailnější seznámení s firmou i s oborem jejího podnikání. 

Následně jsem si prohloubila teoretické znalosti týkající se základních pojmů a metod, 

které slouží k ekonomickému zhodnocení společnosti.    

Na základě poznatků z těchto dvou oblastí jsem provedla řadu analýz. Společnost byla 

zkoumána pomocí analýz zabývajícími se vnitřním i vnějším prostředím firmy. První 

z nich byla SLEPTE analýza, pomocí které bylo analyzováno vnější prostředí společnosti. 

Následoval Porterův model 5 konkurenčních sil, který se zabývá oborovým prostředím 

firmy. Dále jsem zhodnotila finanční situaci podniku pomocí Kralickova Quicktestu. 

Následoval model 7S, který se používá pro analýzu vnitřního prostředí podniku. Závěry 

ze všech provedených analýz byly shrnuty ve SWOT analýze, která odhalila příležitosti 

a hrozby, silné a slabé stránky i stávající strategii firmy. Z provedené SWOT analýzy 

vyplynula do budoucna jako nejvhodnější strategie WT, která je zaměřená na eliminaci 

hrozeb a slabých stránek společnosti. 

Na základě zjištěných skutečností z analýz, oboru podnikání i firmy samotné jsem podala 

několik návrhů a opatření jejichž realizace by měla zlepšit zjištěný stav. Společnosti 

navrhuji se zaměřit na tvorbu strategie, expandování na zahraniční trh, nákup vlastní 

výrobní haly, reorganizaci organizační struktury a zaměřit se na motivaci zaměstnanců 

v podobě poskytování benefitů.  

Tímto byl cíl diplomové práce splněn. 
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Příloha I: Rozvaha 2015–2017 

označ 

a 

 AKTIVA 

b 

řád 

c 

Netto 

2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 996 3 224 4 118 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002    

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 729 1 067 2 245 

B. 

B. 

I. 

I. 

1 

2 

3 

4 

5 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 

+ 09 + 010 + 011) 

004    

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005    

Ocenitelná práva 006    

B.I.2.1. Software 007    

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008    

Goodwill 009    

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

011    

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 

012    

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

013    

B. 

B. 

II. 

II. 

1 

2 

3 

4 

5 

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 

19 + 20 + 24 ) 

014 
729 1 067 2 245 

Pozemky a stavby 015    

B.II.1.1. Pozemky 016    

B.II.1.2. Stavby 017    

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 729 1 067 2 245 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019    

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020    

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021    
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B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022    

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

024    

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 

025    

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

026    

B. III. 

B. III. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027    

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028    

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

osoby 

029    

Podíly - podstatný vliv 030    

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031    

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032    

Zápůjčky a úvěry - ostatní 033    

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034    

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035    

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 

036    

C.   Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 267 2 157 1 837 

C. I.  Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 50 803 924 

C. I. 1 

2 

3 

4 

5 

Materiál 039  483 466 

Nedokončená výroba a polotovary 040 
50  458 

Výrobky a zboží 041  320  

C.I.3.1. Výrobky 042  320  

C.I.3.2. Zboží 043    

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044    

Poskytnuté zálohy na zásoby 045    
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C. II.  Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 92 320 473 

C. II. 1 

2 

Dlouhodobé pohledávky 047    

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048    

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

049    

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050    

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051    

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052    

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053    

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054    

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055    

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056    

Krátkodobé pohledávky 057 92 320 473 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 
91 102 376 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

059    

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060    

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 1 218 97 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062    

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

063    

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064  159 83 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 
1 59 14 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066    

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067    

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068    

C. III. 1 

2 

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069    

Ostatní krátkodobý finanční majetek 070    



93 

 

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 125 1 034 476 

C. IV. 1 

2 

Peněžní prostředky v pokladně 072 
33 963 474 

Peněžní prostředky na účtech 073 
92 51 2 

 D. I. 

 D. I. 1 

2 

3 

Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074    

Náklady příštích období  075    

Komplexní náklady příštích období 076    

Příjmy příštích období 077    

 

označ 

a 

PASIVA 

b 

řád 

c 

2015 

 

2016 2017 

  PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 996 3 224 4 118 

A.  Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -511 454 1 041 

 A. I. 1 

2 

3 

Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200 200 

Základní kapitál 081 200 200 200 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082    

Změny základního kapitálu 083    

A. II. 

A. II. 

1 

2 

Ážio   (ř. 85 až 86) 084    

Ážio 085    

Kapitálové fondy 086    

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087    

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 

088    

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací 

089    

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090    

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací 

091    

A. III. 

A. III. 

1 

2 

Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092    

Ostatní rezervní fondy 093    
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Statutární a ostatní fondy 094    

A. IV. 

A. IV. 

1 

2 

3 

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -746  254 

Nerozdělený zisk minulých let  096   254 

Neuhrazená ztráta minulých let 097 
-746   

Jiný výsledek hospodaření minulých let 098    

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 

099 
35 254 587 

A. VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100    

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 1 507 2 770 3 077 

B. 

B. 

I

. 

I

. 

1 

2 

3 

4 

Rezervy   (ř. 103 až 106) 102    

Rezerva na důchody a podobné závazky 103    

Rezerva na daň z příjmů 104    

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105    

Ostatní rezervy 106    

C.   Závazky (ř. 108 + 123) 107 1 507 2 770 3 077 

C. 

C. 

I

. 

I

. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 

+ 116 + 117 + 118 + 119 ) 

108 441 510 1 370 

Vydané dluhopisy 109    

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110    

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111    

Závazky k úvěrovým institucím 112 441 510 1 370 

Dlouhodobé přijaté zálohy 113    

Závazky z obchodních vztahů 114    

Dlouhodobé směnky k úhradě 115    

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116    

Závazky - podstatný vliv 117    

Odložený daňový závazek 118    
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Závazky - ostatní 119    

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120    

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121    

C.I.9.3. Jiné závazky 122    

C. II. 

 C. II. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 

+ 131 + 132 + 133) 

123 
1 066 2 260 1 707 

Vydané dluhopisy 124    

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125    

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126    

Závazky k úvěrovým institucím 127 
20 828  

Krátkodobé přijaté zálohy 128  450 240 

Závazky z obchodních vztahů 129 126 616 613 

Krátkodobé směnky k úhradě 130    

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131    

Závazky - podstatný vliv 132    

Závazky ostatní 133 920 366 854 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 856 492 817 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135    

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136    

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

137 
11 5 13 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 53 -131 21 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139    

C.II.8.7. Jiné závazky 140   3 

 D. I. Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141    

 D. I. 1 

2 

Výdaje příštích období 142    

Výnosy příštích období  143    

Právní forma účetní jednotky :  společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :  Výroba pryžových a plastových výrobků 
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Příloha II: Výkaz zisku a ztráty 2015–2017 

Označení 

a 

TEXT 

b   

Číslo 

řádku 

c 

 

2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 5 540 6 891 9 879 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A.  Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 5 206 6 003 8 464 

 A. 1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04    

A. 

A. 

2 Spotřeba materiálu a energie 05 4 185 3 379 6 348 

3 Služby  06 1 021 2 624 2 116 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 
-50  -137 

C. Aktivace 08    

D. Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 334 331 310 

D. 

D. 

D. 

1. Mzdové náklady 10 266 277 204 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 

11 
68 54 106 

 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

12 
66 53 67 

D.  2.2. Ostatní náklady 13 
2 1 39 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 

+ 19) 

14 
137 221 525 

 E. 1. 

E. 

E. 

 E. 2. 

 E. 3. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

15 
137 221 525 

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

16 
137 221 525 

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - dočasné 

17    

Úpravy hodnot 

zásob 

 18    

Úpravy hodnot pohledávek 19    

III.  Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 211 59 123 

 III. 1. 

 III. 2. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  21    

Tržby z prodeje materiálu 22  29 63 



97 

 

 III. 3. Jiné provozní výnosy 23 211 30 60 

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 51 73 100 

 F. 1. 

 F. 2. 

 F. 3. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

25    

Zůstatková cena prodaného materiálu 26    

Daně a poplatky 27 7 16 3 

 F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

28    

F. 5. Jiné provozní náklady 29 44 57 97 

* Provozní výsledek hospodaření 

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 

30 
73 322 740 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

- podíly (ř. 32 +33) 

31    

IV. 1. 

IV. 2. 

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

32    

Ostatní výnosy z podílů 33    

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34    

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku (ř. 36 +37) 

35    

 V. 1. 

 V. 2. 

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního 

majetku 

36    

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

37    

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 

38    

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 

42) 

39 
1   

VI. 1. 

VI. 2. 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná 

nebo ovládající osoba 

40    

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 
1   

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42    

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 

+46) 

43 
31 63 91 

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 

44    

 J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 
31 63 91 
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VII. Ostatní finanční výnosy 46    

K. Ostatní finanční náklady 47  5 4 

*  Finanční výsledek hospodaření 

(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 

48 
-30 -68 -95 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 

+ 48) 

49 
43 254 645 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 8  58 

 L. 1 

 L. 2 

Daň z příjmů splatná 51 
8  58 

Daň z příjmů odložená 52    

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 

50) 

53 
35 254 587 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům  

54    

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 

53 - 54) 

55 
35 254 587 

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. 

+ IV. + V. + VI. + VII. 

56 
5751 6 950 10 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


