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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat zvolenou 

společnost, která se zabývá poskytováním technologií pro energetiku a automatizaci. 

Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Výsledkem práce je stanovení návrhů 

a doporučení ke zlepšení zjištěného stavu. 

 

Abstract  

The object of this master´s thesis is to analyse economic situation in the chosen company, 

which is providing technologies for energetic and automation. The external and internal 

structure is gradually analyzed. The result of the thesis is the identification of suggestions 

and recommendations for improvement of the state.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je vhodně zvolenými metodami strategické a ekonomické 

analýzy (především pomocí SLEPTE, Porterovy analýzy pěti sil, finanční analýza, modelu 

7S a SWOT analýzy) analyzovat vybraný podnikatelský subjekt. Na základě výsledků 

plynoucích z provedených analýz a s přihlédnutím ke specifikům tohoto podnikatelského 

subjektu a jeho oboru podnikání, pak formulovat doporučení a navrhnout opatření 

umožňující zlepšení zjištěného stavu. 

K naplnění hlavního cíle práce je třeba stanovit i dílčí cíle práce. Za ně lze označit: 

• Zpracování teoretických východisek prostřednictvím dostupné odborné literatury, 

legislativy, statistických údajů, informací od společnosti, internetových zdrojů 

a veřejně dostupných informací. 

• Seznámení se se společností a s jejím oborem podnikání. 

• Provedení jednotlivých analýz a zjištění jejich závěrů. 

Prostřednictvím analýz bude zkoumáno vnitřní a vnější okolí podniku. Pro tento úkol byly 

zvoleny následující analýzy: 

• SLEPTE analýza, 

• Porterův model 5 sil, 

• McKinsey model 7S, 

• Finanční analýza výkazů, 

• Kralickův Quicktest, 

• Spider analýza, 

• SWOT analýza. 

V práci bude využita metoda komparace, a to zejména u finanční analýzy, kde se budou 

navzájem porovnávat výkazy za jednotlivé roky. Dále bude využita metoda indukce 

ke stanovení konkrétních závěrů analýz a metoda dedukce, díky níž budou z obecných 

závěrů vyvozeny návrhy a doporučení na zlepšení zjištěného stavu podniku.  
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je hodnocení ekonomické situace zvolené korporace 

a návrhy na její zlepšení. Toto téma bylo zvoleno na základě možnosti využití teoretických 

znalostí získaných za studia a jejich převedení do praktického zhodnocení vybraného 

podniku. K tomuto účelu byl zvolen autorovi blízký podnik, jehož jméno nebude vzhledem 

k citlivosti údajů v práci zveřejněno.  Místo toho ho nahradí fiktivní název ABC, s. r. o. 

Zvolená společnost se zabývá především poskytováním výrobků a technologií 

pro energetiku a automatizaci, a to jak pro český, tak zahraniční trh. 

Diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních částí. První z nich je popis a vysvětlení 

teoretických východisek, které budou využity v další části práce.  

Ve druhé části probíhá seznámení se zvoleným podnikem a je zde charakterizována jeho 

činnost podnikání. Následují již samotné analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

Nejdříve je analyzováno vnější okolí, a to pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu pěti 

sil. Vnitřní okolí je analyzováno na základě McKinsey modelu 7S, finanční analýzy výkazů 

společnosti, Kralickova Quicktestu a Spider analýzy. Za každou analýzou se pak nachází 

dílčí závěr. Tyto závěry jsou následně shrnuty do SWOT analýzy, jež dává přehled 

jak o silných a slabých stránkách společnosti, tak i o zjištěných příležitostech a hrozbách. 

Třetí a poslední část této práce se snaží pomocí zjištěných poznatků jak o podniku, 

tak samotném oboru podnikání, navrhnout konkrétní návrhy a doporučení, jež by mohly 

vést k celkovému zlepšení zjištěného stavu společnosti.  
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1 Teoretická východiska práce 

V první části této práce budou podrobně rozebrány informace nezbytně nutné k vytvoření 

praktické části.  

Tato kapitola se zabývá strategickou analýzou, která je klíčovým krokem pro tvorbu 

ekonomického zhodnocení každého podniku. Jejím hlavním úkolem je vymezit celkový 

výnosový potencionál podniku. Strategická analýza se skládá z analýzy vnějšího a vnitřního 

okolí podniku. Vnější analýza okolí má za úkol zjistit možné příležitosti a hrozby, 

které by mohly podnik při jeho činnosti potkat. Vnitřní analýza okolí pak hledá silné a slabé 

stránky podniku. V následujících dvou kapitolách si podrobně obě tyto skupiny popíšeme. 

1.1 Analýza vnějšího okolí 

Vnější okolí vyjadřuje pro každý podnik všechny možné šance i rizika v podnikatelském 

prostředí, v němž se podnik pohybuje. Při analýze vnějšího okolí je nutné zjistit, do jaké 

míry je schopen podnik využít nabízené šance, a naopak čelit rizikům prostředí. 

Lze tedy shrnout, že hledáme silné a slabé stránky. (Mařík a kol., 2011, s. 56) 

Vnější prostředí představuje veškeré prostředí podniku. Jedná se zejména o prvky, osoby 

a faktory, jež se nacházejí mimo organizaci. Prostředí podniku je tedy velmi široký pojem, 

který obsahuje jak sociální, tak i ekonomické vlivy. Lze tedy pojem zjednodušit a říci, 

že nejdůležitějším aspektem je odvětví, v němž podnik podniká. (Porter, 1994 a Karadag, 

2015, s. 74) 

Analýza by měla jejímu tvůrci ukázat vývojové trendy působící v daném prostředí, 

které by mohly podnik v budoucnosti ovlivnit. Pro vnější prostředí lze využít několik metod.  

V této práci se zaměříme především na SLEPTE analýzu a Porterův model 5 sil.  

1.1.1 SLEPTE analýza  

Tato analýza vychází z metody PEST, jež se s postupem času modifikovala do metod 

PESTE, PESTEL a SLEPTE. Nejvíce rozšířenou metodou vnějšího prostředí podniku 

je SLEPTE analýza, neboť na rozdíl od PESTE zahrnuje i legislativní a ekologické faktory. 

Cílem SLEPTE analýzy je identifikovat takové složky podnikatelského prostředí, které mají 

pro firmu a její předmět podnikání určitý význam.  
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Název metody SLEPTE vychází z prvních písmen zkoumaných faktorů, jimiž jsou: 

• S – Social factors (Sociální prostředí) 

• L – Legislative factors (Legislativní prostředí) 

• E – Economic factors (Ekonomické prostředí) 

• P – Political factors (Politické prostředí) 

• T – Technological/Technical factors (Technologické/Technické prostředí) 

• E – Ecological factors (Ekologické prostředí) 

Jedná se o faktory, které podnik sám o sobě nemůže zcela ovlivnit, může je pouze brát 

na vědomí a snaží se na ně svými aktivitami včas a vhodně reagovat. Zajímá nás proto, 

jaké vnější vlivy budou na podnik působit a jaké zde budou odlišnosti. (Grasseová a kol., 

2010, s. 40). 

1. Sociální prostředí 

Sociální prostředí je důležitý faktor, neboť může ovlivňovat jak poptávku, tak i nabídku 

na trhu. Souvisí s životním stylem obyvatelstva, jejich postoji a strukturou. 

Podnik zde ovlivňují jevy jako pohled obyvatelstva na svět, sociální trendy, životní styl, 

pohled na organizaci apod. Toto prostředí bývá označováno i jako demografické prostředí, 

jelikož zahrnuje i mnoho demografických faktorů jako celosvětový růst populace, migrace 

obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí populace, dostupnost pracovních sil úmrtnost 

či úroveň vzdělanosti. (Grasseová a kol., s.42 a Foret, 2016 s. 14) 

2. Legislativní prostředí 

Velmi významnou roly při analýze legislativního prostředí má stát, který ovlivňuje podnik 

zejména prostřednictvím nejrůznějších zákonů, vyhlášek či nařízení. Nepůsobí pouze 

na stranu podnikatele jako na ochranu investora, ale také chrání zájmy spotřebitele. 

Řadí se sem také veškerá činnost vládních institucí, politických stran i nevládních 

organizací. Toto prostředí lze vnímat jako národní (tuzemské), ale také to na evropské 

a mezinárodní úrovni (skrze veškeré směrnice a nařízení EU, mezinárodní smlouvy apod.). 

Mezi legislativní faktory se řadí státní regulace hospodářství, daňové zákony, regulace 

exportu a importu, občanský zákoník a podobně. Pro účely SLEPTE analýzy lze předvídat 
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a hodnotit vývoj právních norem a s ním spojené příležitosti a hrozby. (Hanzelková, 

2009, s. 102 a Foret, 2016, s. 14) 

3. Ekonomické prostředí 

Rozhodování podniku ovlivňují i makroekonomické trendy. Nepřizpůsobení 

se ekonomickému růstu či poklesu může znamenat pro podnik i fatální následky. 

Je proto nesmírně nutné sledovat vývoj nejdůležitějších faktorů tohoto prostředí.  

Těmito faktory mohou být například míra inflace, vývoj zadluženosti, vývoj směnných 

kurzů, vývoj nezaměstnanosti, hrozba recese, překážky exportu, úrokové míry apod. 

Řadí se sem rovněž daňové zatížení, celková daňová politika státu či dostupnost energií 

a náklady na ně. (Mallya, 2007, s. 44 a Foret, 2016 s. 14) 

4. Politické prostředí 

Sledování vývoje politického prostředí je stejně tak důležité jako prostředí legislativní, 

neboť právě politické faktory mohou výrazně ovlivňovat jakou legislativu bude země mít. 

Těmito zásahy může být změněno i celé podnikatelské prostředí země, proto je důležité 

pro podnikatele pozorně sledovat následující faktory: politická situace v dané zemi, 

jaký je jeho vývoj a stabilita, ekonomická politika států, podpora zahraničního obchodu, 

výdaje vlády, politika různých stran apod. Jak už bylo výše zmíněno, rozhodnutí politiků 

může podnik ovlivnit, a to ať už přímo či nepřímo. Podnik může politické prostředí ovlivnit 

také pomocí tzv. lobováním. (Mallya, 2007, s. 47 a Foret, 2016 s. 14) 

5. Technologické prostředí 

Schopnost předvídat vývoj směru technického rozvoje je pro podnik v dnešní době vzhledem 

k obrovské konkurenci klíčovým bodem jeho úspěšnosti. Toto prostředí se neustále velkou 

rychlostí vyvíjí a jakékoliv podcenění tohoto faktoru může znamenat velkou hrozbu 

pro samotnou činnost podniku.  Technologické prostředí vyúsťuje v zrychlující se tempo 

inovací, zkracování inovačního cyklu, které se podepisuje na zkracování životnosti 

produktů.  Je třeba brát tedy v úvahu faktory jako jsou například změna tempa dostupné 

technologie v odvětví, dostupnost volných finančních prostředků na vědu a výzkum 

a podpora vlády v této oblasti, jaké substituty mohou nahradit produkt firmy následkem 

inovace, umožnění vyrábět levněji a kvalitněji apod. Řadíme sem také dostupnost dopravní 

infrastruktury (jako jsou silnice, dálnice, železnice či letiště), technologickou úroveň 
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výrobních zařízeních a zejména rozvoj informačních a komunikačních technologií. (Mallya, 

2007, s. 47 a Foret, 2016, s. 14) 

6. Ekologické prostředí 

V posledních desetiletích se čím dál více zvyšuje tlak na podniky v oblasti jejich dopadu 

na životní prostředí. Proto se dá říci, že se tento faktor dostává čím dál více do popředí, 

a tím může pro podniky představovat jak velkou hrozbu, tak i velké příležitosti.  

Toto prostředí bývá také nazýváno přírodním prostředím, neboť zahrnuje klimatické 

a geografické podmínky, stejně jako otázky surovinového bohatství a ekologické problémy. 

Změny v tomto prostředí mohou na podnik dopadat pomocí regulací majících za cíl omezit 

znečištění vody, ovzduší, či omezit těžbu surovin a s tím spojenou devastaci životního 

prostředí. Ekologie je spojena s dalšími aktivitami podniků, jako jsou vyčíslování dopadů 

externalit, ekologické daně a subvence. Patří sem samozřejmě také nejrůznější ekologické 

certifikace, jež pro podnik znamenají, že jsou ekologické či šetrnější k životnímu okolí. 

(Mallya, 2007, s. 48 a Foret, 2016, s. 14) 

1.1.2 Porterův model 5 sil  

Dalším velmi užitečným nástrojem pro analýzu oborového okolí podniku je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Ten stanovil předpoklad, že ziskovost 

v odvětví závisí na pěti faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem 

v odvětví. Tento model tedy zdůrazňuje základní složky struktury odvětví, jež představují 

hnací sílu konkurence. Je však nutné poznamenat, že každé odvětví bude mít různou 

důležitost pro konkrétní síly, vzhledem k jejich jedinečnosti a jiné struktuře. (Grasseová 

a kol., 2009, s. 191) 

Cílem této metody je nalézt pro podnik v odvětví takové postavení, kdy existence podniku 

nebude ohrožena konkurenčními silami, a naopak působení konkurence obrátit ve svůj 

prospěch. Výsledkem důsledné analýzy by měly být nalezené odpovědi na otázky kde dnes 

stojíme, jak jsme sem přišli a kde budeme stát v budoucnosti. (Porter, 1980, s. 4) 

Na následujícím schématu jsou zobrazeny konkurenční síly dle Porterova zpracování.  
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Obrázek 1 Porterův model 5 sil   

 

 (Zdroj: Porter, 1994, s. 4) 

Níže si každou z těchto sil blíže popíšeme.  

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Ohrožení z nově vstupujících podniků spočívá hlavně ve faktu, že se tyto podniky snaží 

získat část podílu trhu a s tím i značné zdroje. To může podnik ohrozit například zvýšením 

jeho nákladů či snížením jeho ziskovosti. Hrozba vstupu nových podniků do odvětví závisí 

na překážkách vstupu a také na reakci stávajících účastníků. (Porter, 1994, s. 7) 

Pro nově vstupující jsou nejatraktivnější ty trhy, které mají vysoké vstupní bariéry a velmi 

nízké bariéry výstupní. Je tomu tak proto, jelikož vstup do odvětví je omezený, a proto může 

do odvětví vstoupit pouze malé množství firem. Pokud se firmě na daném trhu nedaří, 

může jej bez problému opustit. Nejhorší varianta je pro podniky situace, kdy vstupní bariéry 

jsou nízké a ty výstupní naopak vysoké. Pro podniky je snadné se v první fázi v daném 

odvětví uchytit, ale v případě zhoršení situace je pro něj velmi těžké trh opustit. (Grasseová, 

2010, s. 191-192) 

Za překážky vstupu lze označit 6 základních faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost 

vstupu, diferenciace výrobků, očekáváná reakce zavedených podniků, přístup k distribučním 

kanálům a vládní politika. 
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Pod pojmem úspory z rozsahu si můžeme představit snížení jednotkové ceny produktu 

v závislosti na zvyšování objemu produkce. Nově vstupující firmy jsou pak odrazeny 

před vstupem, neboť před nimi spočívá výzva buď vstupu na trh s velkým rozsahem výroby, 

na kterou mohou silně reagovat stávající firmy, anebo s malým rozsahem výroby, 

čímž mohou naopak pocítit cenové znevýhodnění. Úspory z rozsahu se mohou nacházet 

v kterékoliv oblasti podnikání.  

Kapitálová náročnost se jako překážka vstupu projevuje hlavně v nutnosti investovat velké 

finanční prostředky, aby byla zajištěna podmínka konkurenceschopnosti podniku. 

Kapitál může být v první fází nutný nejen k nákupu například výrobních zařízení, 

ale i k investici do počáteční reklamy či pokrytí počátečních ztrát.  

Diferenciace produktu znamená, že zavedené podniky mají již z minulých reklam zavedené 

svoje značky a díky servisu a rozdílné produkci i věrnost zákazníků. 

Diferenciace jako bariéra vstupu nutí nově vstupující k investici vysokých peněžních zdrojů 

k získání loajality zákazníků pro sebe. To pro nové podniky znamená počáteční ztráty 

a také se musí počítat s tím, že tato fáze vyžaduje delším časový horizont. 

Očekávaná reakce podniků na vstup nových podniků je jednou z dalších bariér vstupu. 

Stávající firmy mohou reagovat silně a mohou se snažit vstupu nové firmy zamezit, 

nebo ji alespoň působení v odvětví co nejvíce znepříjemnit. Proto je vhodné si před vstupem 

zjistit faktory, jež signalizují odvetná opatření jako: minulé zkušenosti nově vstupujících 

firem do odvětví, zdali jsou v odvětví zavedené firmy se zdroji pro odvetný boj, zdali jsou 

v odvětví zavedené firmy s velkými závazky, zdali odvětví neroste pomalu a nelimituje 

vstupu nových firem a podobně. (Porter, 1994, s. 7-14) 

Přístup k distribučním kanálům je dalším faktorem ovlivňující vstup. Vstup do odvětví 

je tím těžší, čím jsou obchodní kanály pro produkt omezenější. Stávající firmy využívají 

kontakty s distribučními kanály, které jim vznikly na základě dlouhodobých vztahů 

či vysoce kvalitních služeb. V oblasti spotřebního zboží lze překonat tuto překážku 

pouze nabídkou nadprůměrných marží nebo financováním reklamních akcí na podporu 

prodeje. Někdy jsou ovšem překážky tak vysoké, že je lze překonat pouze vytvořením 

nového distribučního kanálu. (Porter, 1994, s. 7-14 a Sedláčková, 2006, s. 52-53) 

Posledním faktorem je vládní politika. Vstup do odvětví může být limitován zásahy státu, 

a to například prostřednictvím udělování licencí, či vyhlašováním tarifních a netarifních 
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překážek.  Dalším příkladem může být i přísná úprava zákonů na ochranu životního prostředí 

či na ochranu spotřebitele, jenž pro nově vstupující může představovat zvýšení vstupních 

nákladů. (Sedláčková, 2006, s. 53) 

Stav konkurence v odvětví 

Druhou silou je rozsah rivality mezi již zavedenými podniky. Intenzita soupeření může 

ovlivnit náklady podniku a tím ovlivnit jeho ziskovost. Pokud je rivalita malá, podniky mají 

větší možnost manipulovat s cenou a dosáhnout většího zisku. Čím intenzivnější je rivalita 

mezi podniky, tím méně je odvětví atraktivní, neboť zde vzniká cenová konkurence, 

jež limituje ziskovost a snižuje výnosy podniku, kterých mohlo být dosaženo prodejem. 

(Deduchová, 2001 s. 19) 

Konkurenční boj mezi podniky může mít různou intenzitu a řadu forem. 

Nejčastější konkurenční nástroje využívají cenu, kvalitu, služby, záruky, reklamní kampaně, 

distribuční kanály, nové výrobky a podobně. Skladba těchto nástrojů se mění společně 

se změnou konkurenční strategie podniku v reakci na nové podmínky. Existují dva základní 

principy konkurenční rivality, a to: 

• Konkurenční tlaky na ostatní podniky jsou tím intenzivnější, čím agresivnější 

strategii konkurent využívá. 

• Konkurenční pravidla v odvětví určuje způsob používání konkurenčních nástrojů 

jednotlivými konkurenty ve snaze získat výhodu. 

Základním krokem při analýze rivality je tedy porozumět konkurenčním pravidlům 

v odvětví a odhadnout intenzitu rivality. Intenzita rivality je ovlivněna řadou faktorů 

jako je počet a velikost konkurentů v odvětví, míra růstu trhu, vysoké fixní náklady 

a podobně. (Sedláčková, 2006, s.49-50) 

Hrozba substitutů 

Substitutem je produkt, jež má vlastnosti produktu vyráběného v oboru a jenž uspokojuje 

potřeby zákazníků. Pokud je cena substitutu nižší než cena produktu vyráběného v odvětví, 

stává se pro zákazníky substitut atraktivnější a hrozí ztráta loajality zákazníků. 

Konkurence substitutů je ovlivněna snadností, s níž může zákazník přejít k náhražce. 

Ziskovost a úspěšnost podniku závisí na dostupnosti, kvalitě a nákladech substitutů 
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jejich výrobku. Proto je vhodné v rámci strategické analýzy zkoumat i chování podniků, 

jež vyrábějí substituty našich produktů.  (Mallya, 2007, s. 51-52) 

V případě, že existují substituty s vysokou kvalitou, užitnou hodnotou, nízkou cenou 

a nízkými náklady odběratele, tak se tlak substitutů bude zvyšovat. Konkurenční síla 

vyplývající z hrozby substitučních výrobků je charakterizována následujícími faktory:  

• relativní výší cen substitutů, 

• diferenciací produktu,  

• náklady na změnu. (Sedláčková, 2006, s. 50-51) 

Mají-li však výrobky málo blízkých substitutů, má podnik příležitost zvýšit ceny 

a tím i zvyšovat svůj zisk. Podnik by měl poté svoji strategii přizpůsobit této konkurenční 

výhodě. (Deduchová, 2011, s. 23) 

Vyjednávací síly odběratelů 

Odběratelé v odvětví se snaží tlačit ceny co nejvíce dolů, a přitom usilují o co nejvyšší 

kvalitu zboží i služeb. Svojí vyjednávací silou mohou způsobit ztráty potencionálních 

podniků v odvětví a zostřit tak konkurenční vztahy. Vliv skupiny odběratelů závisí vždy 

na řadě charakteristických rysů jejich tržní situace a na důležitosti jejich nákupů v porovnání 

s celkovým objemem prodeje. (Porter, 1994, s. 25) 

Vyjednávací síla odběratelů se stává významnou konkurenční silou v případě, že: 

• je-li malý počet zákazníků, kteří nakupují velká množství; 

• skládá-li se obor z velkého počtu malých podniků s malou vyjednávací silou; 

• je-li jednotlivý nakupovaný předmět značně standardizován; 

• nákupy jednoho zákazníka představují velké procento z celkového odbytu odvětví; 

• existuje hrozba zpětné integrace kupujících, která je větší než hrozba integrace 

dodávajících; 

• nakupovaný produkt nepředstavuje důležitý vstup nebo nezbytný výrobek; 

• pro kupujícího je ekonomicky výhodnější nakupovat vstupy od několika dodavatelů 

než od jednoho.  

(Sedláčková a Buchta, 2006, s. 54-55) 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Posledním z pěti faktorů je smluvní síla dodavatelů. Dodavatelé vystupují jako hrozba, 

pokud dokážou zvyšovat ceny a podnik poté musí toto zvýšení zaplatit ze svých zdrojů, 

popřípadě musí přistoupit na nižší kvalitu. Obě dvě skutečnosti však vedou k poklesu zisku. 

Slabí dodavatelé naopak dávají podniku možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu 

výrobků. Podnik je tedy v pozici kupujícího závislí na schopnostech dodavatelů.  

Vyjednávací síla dodavatelů je silnější, když: 

• výrobky, jež prodávají mají málo substitutů; 

• když prostředí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatele důležité; 

• diferenciace dodavatelů je vysoká a náklady na přejití od jednoho k druhému jsou 

pro podnik vysoké; 

• mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací směřující do daného mikrookolí 

(přímá konkurence podniku); 

• kupující podniky nejsou schopné využívat hrozby vertikální integrace (podnik není 

schopen uspokojovat své potřeby nižšími vstupními cenami). 

 (Deduchová, 2001, s. 22-23) 

1.2 Analýza vnitřního prostředí  

Hlavní myšlenkou této analýzy je objektivní zhodnocení současného postavení firmy. 

Analýza vnitřního prostředí nám především umožňuje zjistit silné a slabé stránky organizace, 

respektive na co je dobré se při zlepšovaní zaměřit. Strategická analýza interního prostředí 

by měla přinést odpovědi na otázky jako: Jak funguje dosavadní strategie? 

Jakým strategickým problémům organizace čelí? Jak tyto problémy řešit? Jaké jsou silné 

a slabé stránky organizace? V následující kapitole si podrobně popíšeme analýzu pomocí 

Modelu 7S, finanční analýzy výkazů, Kralickova Quicktestu a SWOT analýzy. (Grasseová, 

2010, s. 213) 
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1.2.1 Model 7S  

Jedním z cílů strategické analýzy by mělo být odhalení klíčových faktorů, jež podmiňují 

úspěch podniku při realizaci strategie. Pro jejich identifikaci se používá model 7S 

od poradenské firmy McKinsey. Mezi tyto faktory úspěchu podniku patří strategie, struktura 

podniku, systémy řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené 

hodnoty. V tomto pojetí je nutné na podnik pohlížet jako na množinu těchto sedmi faktorů, 

které se vzájemně ovlivňují a rozhodují o tom, zdali bude zvolená strategie naplněna. 

(Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 113-114) 

Obrázek 2 Rámec 7S faktorů firmy McKinsey  

 

 (Zdroj: Smejkal, 2010, s. 42) 

Níže si popíšeme sedm klíčových faktorů: 

• Strategie 

Strategie podniku by měla vycházet z vize a konkrétního poslání firmy.  Měla by být 

charakterizována dlouhodobou orientací firmy. Má obvykle podobu volných pokynů 

a popisů aktivit, které slouží k dosažení konkrétních cílů.  Pro podnik je důležité sledovat 

vytyčenou strategii, realizovat ji v podniku a také pravidelně vyhodnocovat. Postupné kroky 

zavádění strategie do podniku ovlivní i firemní okolí. Má-li být proces zavedení úspěšný, 

musí se dodržovat pravidla a určitý postup. Ve firmě je uskutečňována hierarchická soustava 
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strategií, které na sebe navzájem navazují. Nejvýše stojí tzv. corporate strategy (firemní), 

která udává základní orientaci firmy (např. v čem podnikat). Na tuto strategii dále navazují 

business strategie (obchodní) a na nejnižší úrovni stojí pak tzv. funkční strategie, 

která reprezentuje jednotlivé strategie podle funkcí.  

Podstatou každé strategie je konkurenční výhoda. Každý podnik si musí určit o který typ 

konkurenční výhody hodlá usilovat. V zásadě existují dvě základní konkurenční výhody, 

a to nízké náklady a diferenciace. Tyto dvě výhody nabízejí možnost následujících strategií: 

- strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech, 

- strategie diferenciace (odlišnosti), 

- strategie cílené diferenciace (fokus strategie) – fokus strategie má dvě varianty, 

a to soustředění pozornosti na náklady nebo soustředění pozornosti na diferenciaci. 

(Smejkal a Rais, 2010, s. 43-44) 

• Struktura 

Základním úkolem organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, kompetencí 

a pravomocí mezi pracovníky. Tyto struktury se postupně vyvinuly v základní typy, jež jsou 

charakterizované směrem vývoje od nejjednodušších ke složitějším.  Řadíme mezi ně: 

- liniovou strukturu – jedná se o strukturu, kdy je jeden útvar nadřazen ostatním 

(přímá nadřízenost a podřízenost mezi útvary); 

- funkcionální strukturu – odstraňuje nedostatky liniové struktury, jeden vedoucí 

je nahrazen několika specializovanými vedoucími; 

- liniově-štábní strukturu – spojuje výhody obou výše zmíněných, odborné činnosti 

jsou uskutečňovány pomocí odborných samostatných útvarů, jež jsou podřízeny 

útvarům vyšší úrovně, útvar štábu pak poskytuje rady a služby vedoucím 

jednotlivých útvarů; 

- divizní strukturu – samostatné divize, které jsou rozděleny buď podle druhu výroby 

nebo podle geografického rozmístění, každá divize má svoje vlastní útvary (finanční, 

provozní, obchodní apod.); 
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- maticovou organizační strukturu – umožňuje dosáhnout v krátkém časovém 

horizontu nejlepších výsledků, spojuje prvky funkcionální a divizové struktury. 

(Smejkal a Rais, 2010, s. 45-48) 

Vzhledem ke změně procesů a stylů bývá občas nutné, aby organizace změnila svoji 

strukturu. Aby byla organizace schopná reagovat na tyto změny a současně dodržela 

orientaci na výsledky, doporučuje se přijmout síťovou strukturu.  (Mallya, 2007, s. 74) 

• Systémy 

Systémy představují informační úkony (formální a neformální), jež slouží k řízení aktivit 

organizace. Zahrnují v sobě řadu podsystému jako například manažerské informační 

systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy a podobně. (Mallya, 

2007, s. 74)   

V podnicích se využívá kombinace ručních a automatizovaných způsobů zpracování 

informací. Nejnižší stupeň využití systémů se zaměřuje na dobře definované problémy, 

kde dochází k masovému zpracování dat. Patří sem například ekonomické systémy, 

zásobování apod. Vyšší stupeň představuje zpracování neostrých dat, popřípadě 

individuálních informací (např. CRM systémy). (Smejkal a Rais, 2010, s. 49) 

• Styl 

Styl je charakterizován jako přístup managementu k řízení a řešení problémů.  Styl vedení 

je v literatuře klasicky členěn na styl autoritativní, demokratický a liberální.  

- Autoritativní styl řízení vylučuje účast ostatních pracovníků na řízení firmy. 

Vedoucí získává informace od podřízených, které pouze potvrdí nebo doplní jeho 

informace. Vedoucí zde rozhoduje sám. 

-  Demokratický styl je spojen s vyšší mírou účasti podřízených na řízení podniku. 

Vedoucí umožňuje podřízeným vyjádřit své názory, deleguje na ně část svých 

pravomocí, ale odpovědnost v konečných rozhodnutí vždy ponechává pro sebe. 

Komunikace probíhá v obou směrech.  

- Liberální styl je charakterizován značnou volností pro pracovníky. Ti si sami řeší 

rozdělení a postup práce a vedoucí zde zasahuje pouze minimálně. Komunikace 

zde probíhá převážně na horizontální úrovni. (Smejkal a Rais, 2010, s. 50) 
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• Spolupracovníci 

Pojmem spolupracovníci lze chápat jako lidské zdroje organizace a úkony s nimi spojené. 

Spadá sem tedy i jejich rozvoj, školení, vzájemné vztahy, funkce, motivace, jejich chování 

vůči podniku a podobně. (Mallya, 2007, s. 74) 

U spolupracovníků je nutné rozlišovat kvalifikované (systém motivace, odměňování, 

zvyšování kvalifikace) a neformální aspekty (postoje, loajalita vůči podniku apod.). 

(Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 115) 

Jelikož jsou lidé jedním z hlavních nositelů zvyšování výkonnosti firmy a její produktivity, 

vyžaduje se po manažerech jako hlavní dovednost dokázat vhodně jednat 

se spolupracovníky. Spolupracovníci představují naopak také jedno z hlavních provozních 

rizik, a to ať v riziku jejich podvodného jednání či obecnou chybovostí lidského faktoru. 

(Smejkal a Rais, 2010, s. 50-51) 

• Schopnosti 

Schopnostmi se rozumí profesionální zdatnost pracovního kolektivu jako celku. 

Nejedná se ovšem o pouhý součet kvalifikace pracovníků, ale musí se brát v zřetel 

synergické efekty dané úrovní organizace práce. (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 115) 

V podniku by měl existovat tlak na rozvoj technické a výrobní kvalifikace personálu. 

Ze strany manažerů by pak měl být vyvíjen tlak ke zvýšení ekonomické, právní a informační 

gramotnosti personálu celého podniku.  (Smejkal a Rais, 2010, s. 54) 

• Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti a principy uznávané pracovníky 

a stakeholdery, jež jsou zainteresovaní na úspěchu podniku. Sdílené hodnoty by měly být 

patřičně vyjádřeny v misi podniku. (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 115) 

Sdílené hodnoty přímo souvisejí i s vizí podniku a bývá klíčovým faktorem při tvorbě 

ostatních aspektů. Vedení společnosti by mělo být samo ztotožněno s hodnotami 

společnosti, a ne je pouze formulovat a zdůrazňovat. (Mallya, 2007, s. 75) 
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1.2.2 Finanční analýza  

Základní dovedností každého manažera by měla být schopnost vytvořit finanční analýzu, 

neboť její poznatky slouží nejen pro strategické a taktické rozhodování o financování 

podniku, ale slouží i pro reporting pro vlastníky, věřitele a další subjekty zájmu.  

(Kislingerová a kol, 2010, s. 46) 

Dle Růčkové (2019, s. 9) představuje finanční analýza systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje firemní 

minulost, současnost a předpovídá budoucí výsledky. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň finančního zdraví podniku, 

posoudit možné predikce budoucího vývoje a opatření ke zlepšení ekonomické situace 

podniku. Proces se dá rozdělit na tři postupné fáze: diagnóza základních charakteristik 

finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu a identifikace faktorů nežádoucího 

vývoje a jejich vazeb.  (Dluhošová, 2006, s. 68) 

Dle Maříka (2011, s. 97) lze postup finanční analýzy shrnout do čtyř základních kroků: 

1. Prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů – do jaké míry jsou data průkazná 

a úplná, většinou stačí pro ověření tohoto kroku závěry auditora, pokud není 

dostupný, mělo by být orientačně účetnictví prověřeno; 

2. Sestavení analýzy základních účetních výkazů – sestavení horizontální (analýza 

trendů) a vertikální (analýza struktury) analýzy rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 

popřípadě cash flow; 

3. Spočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů – ukazatel likvidity, rentability, 

aktivity a zadluženosti; 

4. Zpracování souhrnného zhodnocení dosažených výsledků. 

1.2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je nejzákladnějším a nejdůležitějším finančním výkazem společnosti bez ohledu 

na velikost a obor podnikání. V zásadě představuje obraz, který zobrazuje stav majetku 

a jeho zdrojů krytí k určitému datu. Jedná se tedy o stavový ukazatel. (Karadag, 2015, s. 213) 

Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku a zdroje krytí 

podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován, bývají označovány jako finanční 
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struktura.  Vždy musí platit základní bilanční rovnost: AKTIVA = PASIVA. (Dluhošová, 

2006, s. 49) 

Aktiva 

Aktiva představují celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém 

okamžiku. Rozhodující je, aby byla aktiva schopná v budoucnosti přinést podniku 

ekonomický prospěch. Aktiva jsou členěna dle jejich upotřebitelnosti. V České republice 

jsou členěna od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) až k položkám nejlikvidnějším 

(krátkodobý majetek). (Růčková, 2019, s. 25) 

Stála aktiva představují majetek, který si zachovává svoji původní podobu v průběhu 

několika reprodukčních cyklů, postupně se odepisuje a svou hodnotu postupně přenáší 

do hodnoty produkce. Výjimkou tvoří pozemky a dlouhodobý finanční majetek, 

jež se neodepisují.  

Stálá aktiva jsou členěna na: 

• Dlouhodobý nehmotný majetek, který je tvořen zejména nehmotnými výsledky 

vývoje, patenty, licencemi, softwarem a ocenitelnými právy. 

• Dlouhodobý hmotný majetek, který zahrnuje pozemky, budovy, stavby, dopravní 

prostředky, umělecká díla a samostatné movité věci, jejichž doba použitelnosti je 

delší než 1 rok. 

• Dlouhodobý finanční majetek, jež se skládá zejména z podílových cenných papírů, 

vkladů v podnicích s rozhodujícím vlivem, ale i z nákupu uměleckých děl 

a kumulace dočasně volných peněžních prostředků pro budoucí investiční činnost. 

(Grünwald, 2007, s. 35-37). 

Oběžná aktiva představují peněžní prostředky a věcné položky majetku u nichž 

se předpokládá, že se promění v peněžní prostředky během jednoho roku. Jejich úlohou je 

zajišťovat reprodukční proces. Tato část majetku je rychle převoditelná na peníze. 

Z důvodu plynulosti a zajištění výroby je nezbytné udržovat oběžný majetek v určité výši.   
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Oběžné aktiva tvoří následující položky:  

• Zásoby – zásoby materiálu představují vstupy do činnosti podniku, zásoby 

nedokončené výroby a polotovarů zase představují rozpracované výkony podniku, 

zboží představuje prostředky, které podnik nakupuje a v nezměněné formě prodává; 

• Pohledávky – představují práva podniku na příjem peněžních prostředků vůči jiným 

subjektům, jejich převážnou část tvoří pohledávky z obchodního styku; 

• Krátkodobý finanční majetek – je charakterizován vysokou likvidností 

a obchodovatelností, představuje krátkodobé investice peněžních prostředků s cílem 

dosáhnout vyšších výnosů, je tvořen položkami peníze v pokladně, peníze na účtech, 

a krátkodobé cenné papíry. (Dluhošová, 2006, s. 51-52 a Růčková, 2019, s. 26) 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktiv) zachycují zůstatek účtů časového rozlišení nákladů 

příštího období a příjmů příštích období. Představují velmi malou část na celkových 

aktivech, a proto se jejich změny neprojevují na chodu společnosti. Nicméně pokud se jejich 

podíl na celkových aktivech v čase zvyšuje, může to být signálem, že majetek je financován 

na splátky pomocí leasingu. (Růčková, 2019, s. 26) 

Pasiva 

Pasiva vykazují, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. Zároveň nám také dávají 

přehled o finanční struktuře podniku. Strana pasiv není již členěna podle likvidnosti, 

jak tomu bylo u aktiv, ale z hlediska vlastnictví zdrojů financování. Pasiva proto dělíme 

na zdroje vlastní a zdroje cizí. (Růčková, 2019, s. 27) 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje, které byly do podniku vloženy nebo byly 

vytvořeny jeho hospodářskou činností. Skládá se z následujících položek: 

• Základní kapitál – jedná se o vyjádření peněžitých i nepeněžitých vkladů do podniku;  

• Ážio a kapitálové fondy – zahrnují vklady nad rámec základního kapitálu; 

• Fondy ze zisku – jsou tvořeny z rozdělení zisku, zejména rezervní fond; 

• Výsledek hospodaření minulých let – představuje část zisku po zdanění, jež nebyla 

přidělaná do fondů a nebyla vyplacena v dividendách, a proto se převádí do dalšího 

období; 



 

28 

• Výsledek hospodaření běžného období – jedná se o zisk, který je určený k rozdělení. 

(Grünwald, 2007, s. 38-39). 

Cizí zdroje představují zdroje, které podnik získal od jiných subjektů a které mu jsou 

poskytnuty pouze na určitou dobu. Obvykle podnik za zapůjčení peněžních prostředků platí 

úrok.  Z hlediska financování obecně platí, že pro podnik je cizí kapitál velmi atraktivní 

položkou, neboť může zahrnout cenu těchto zdrojů do nákladových položek. Tím vzniká 

podniku úspora a pákový efekt. (Kislingerová a kol, 2010, s. 59)  

Základní strukturu cizích zdrojů tvoří: 

• Rezervy, které se na rozdíl od rezervních fondů tvoří na vrub nákladů a představují 

zadržené peněžní prostředky, které bude podnik muset v budoucnu vynaložit. 

• Dlouhodobé závazky, jež mají splatnost delší než 1 rok a jsou určeny k financování 

položek aktiv s delší životnost. 

• Krátkodobé závazky, které jsou splatné do 1 roku a jejich účelem je financovat běžný 

provoz podniku.  

• Bankovní úvěry a výpomoci, jež představují externí úročené zdroje a dále se člení 

na krátkodobé a dlouhodobé. (Dluhošová, 2006, s. 53) 

Ostatní pasiva (časové rozdělení pasiv) představují výdaje a výnosy příštích období 

a také dohadné účty. Jsou z analytického hlediska podobné ostatním aktivům. Jelikož je 

jejich výše podílu na pasivech velice malá, nepřiděluje se jejich změnám velký význam. 

(Růčková, 2019, s. 28) 

1.2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Smyslem výkazu zisku a ztrát je informovat o výsledcích, kterých podnik za určité období 

dosáhl svou podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku a náklady 

s nimi spojenými. Výnosy představují finanční prostředky, které podnik získal za dané 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují 

finanční prostředky, které podnik v daném období vynaložil na získání výnosů, 

i když k jejich zaplacení nedošlo ve stejném období. Náklady a výnosy se tedy neopírají 

o peněžní toky, a tudíž čistý zisk neodráží skutečnou hotovost získanou v daném období. 
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V České republice je výkaz zisku a ztrát rozdělen stupňovitě a rozlišuje část provozní, 

finanční a mimořádnou. (Kislingerová a kol, 2010, s. 66) 

Základním rozdílem mezi výkazem zisku a ztrát a rozvahou je to, že zatímco rozvaha 

zachycuje stav k určitému okamžiku, výkaz zisku a ztrát se vztahuje k určitému časovému 

intervalu. Tento výkaz obsahuje tokové veličiny, jež jsou založeny na kumulativní bázi. 

V rámci analýzy hledáme odpověď, jak jednotlivé položky výkazů ovlivňují výsledek 

hospodaření. (Oreský a Rehák, 2020, s. 119) 

Ve struktuře výkazu se nachází několik výsledků hospodaření. Jednotlivé výsledky 

hospodaření se liší podle toho, jaké náklady a výnosy do nich vstupují. 

Výsledky hospodaření můžeme členit na: 

• výsledek hospodaření z provozní činnosti, 

• výsledek hospodaření z finančních operací, 

• výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

• výsledek hospodaření za účetní období, 

• výsledek hospodaření před zdaněním.  

Nejdůležitější je ovšem výsledek hospodaření z provozní činnosti, neboť odráží schopnost 

podniku vytvářet ze své činnosti kladný výsledek hospodaření. (Růčková, 2019, s. 32-34) 

1.2.2.3 Poměrové ukazatele 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je jedním z nejpoužívanějších nástrojů finanční 

analýzy. Finanční situace se testuje pomocí hledisek výkonnosti a finanční pozice. Pro tyto 

ukazatele je typické, že mají rizikový faktor ve jmenovateli a jistící faktor v čitateli. 

Poměrových ukazatelů je velmi mnoho. Obvykle se lze setkat s ukazateli: 

• likvidity, 

• rentability, 

• aktivity, 

• zadluženosti. 

(Kislingerová a kol, 2010, s. 97) 
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Blíže budou jednotlivé ukazatele popsány níže.  

Ukazatele likvidity 

Likviditou lze rozumět schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita tedy závisí 

na schopnosti podniku, jak rychle dokáže inkasovat své pohledávky a zda je v případě 

nutnosti schopen prodat své zásoby. (Dluhošová, 2006, s. 79) 

Likviditu je třeba udržovat v dostatečné míře, neboť jen s dostatečnou likviditou bude 

podnik schopen dostát svých závazků. Naopak ale i příliš vysoká likvidita není příznivým 

jevem, jelikož vypovídá o tom, že jsou finanční prostředky vázány v aktivech a nepracují 

tak ve prospěch rentability.  Lze říci, že ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu.  

Nejčastěji se lze setkat s třemi ukazateli: 

• 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

Běžná likvidita vysvětluje kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele. Je velice těžké určit 

její optimální hodnotu. Lze pouze vycházet z doporučených strategií a je pouze na podniku, 

kterou strategii zvolí. Průměrná strategie udává hodnotu v rozmezí 1,6-2,5, konzervativní 

uvádí hodnotu vyšší než 2,5 a agresivní teorie udává hodnotu nižší než 1,6, ale ne menší 

než 1.  

• 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑍á𝑏𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

Pohotová likvidita se snaží ze vzorce odstranit nelikvidní položku zásob. Spíše než samotnou 

hodnotu se doporučuje sledovat vývoj ukazatelů v čase. I zde se však objevují doporučené 

strategie. U průměrné strategie se doporučuje hodnota v intervalu 0,7-1,0, u konzervativní 

strategie pak 1,1-1,5 a u agresivní strategie 0,4-0,7.  

• 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

Výše uvedené hodnoty doplňuje poslední nejpřísnější ukazatel, a to okamžitá likvidita. 

Jeho doporučená hodnota je alespoň 0,2. (Kislingerová a kol, 2010, s. 104-105) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. U těchto ukazatelů se k výpočtu využívají dva 

výkazy, a to rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Tyto ukazatele slouží k hodnocení celkové 
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efektivnosti dané činnosti. Výsledná rentabilita by měla mít v čase rostoucí tendenci. 

Obecně je rentabilita vyjádřena poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. (Růčková, 

2019, s. 60-61) 

Nejčastěji se můžeme setkat s těmito ukazateli: 

• ROCE =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦+𝐷𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏𝑖é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Rentabilita investovaného kapitálu neboli ROCE měří, kolik provozního výsledku 

hospodaření před zdaněním podnik dosáhl z jedné investované koruny. 

• 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita aktiv neboli ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovaných 

do podnikání. Jedná se o klíčový ukazatel z důvodu pohledu na výkonnost přes majetkovou 

bázi a schopnost podniku ji efektivně využívat. 

• 𝑅𝑂𝐸 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je klíčovým ukazatelem pro vlastníky a investory. 

Měří kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.  

• 𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏+𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

Rentabilita tržeb (ROS) tvoří jádro efektivnosti. Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. (Kislingerová a kol, 2010, s. 98-101) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované peněžní prostředky 

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v položkách aktiv a pasiv. Ukazatele mohou být 

vyjádřeny buď pomocí počtu obrátek nebo doby obratu. Dávají odpověď na otázku, 

jak podnik hospodaří s aktivy a jaký to má dopad na výnosnost a likviditu. (Růčková, 2019, 

s. 70) 

Nejčastěji se lze setkat s ukazateli: 

• 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku. Používá se v rámci mezipodnikového 

srovnání. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik majetek využívá. 

• 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatel vyjadřuje úroveň běžného provozního řízení. Je vhodné udržovat dobu obratu 

v zdůvodněné výši.  

• 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Tento ukazatel vyjadřuje strategii podniku v řízení pohledávek. Udává informaci 

za jak dlouho jsou průměrně hrazeny faktury.  

• 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu závazků udává počet dní, na které nám dodavatele poskytli obchodní úvěr. 

(Mařík a kol., 2011, s. 106-107) 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost představuje skutečnost, že podnik využívá ke svému financování nejen 

vlastní ale i cizí zdroje. Pokud by podnik financoval svou činnost pouze vlastními zdroji 

snižoval by tak celkovou výnosnost vloženého kapitálu, a naopak financování pouze cizími 

zdroji by představovalo obtíže při jeho získávání. Podstatou analýzy zadluženosti je hledání 

optimální kapitálové struktury, tedy vztahu mezi cizími a vlastními zdroji. Pro analýzu 

finanční struktury existuje mnoho ukazatelů zadluženosti. Základními ukazateli jsou: 

• 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Čím je ukazatel věřitelského rizika vyšší, tím vyšší je i riziko věřitelů. Tento ukazatel je však 

nutno posuzovat v souvislosti se strukturou cizího kapitálu a celkovou výnosností podniku. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele může být i přívětivá, pokud podnik dosáhne vyššího 

procenta rentability, než je procento úroků placené z cizího kapitálu. Avšak obecně věřitelé 

preferují nižší hodnoty tohoto ukazatele. 

• 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

Jedná se o doplňkový ukazatel věřitelského rizika, tzn. jejich součet by měl činit 100 %. 

Ukazatel vyjadřuje, z jaké výše jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů.  
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• 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Tento ukazatel nám vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než úroky. Pomáhá tedy určit, zdali je 

pro podnik dluhové zatížení únosné tím, že vyjadřuje, jak velký je bezpečnostní polštář 

pro věřitele. V zahraniční literatuře se udává doporučená hodnota alespoň trojnásobná. 

(Růčková, 2019, s. 67-69) 

1.2.3 Kralickův Quicktest  

V případě, kdy potřebujeme rychle získat přehled o finanční situaci v podniku, lze využít 

tzv. quick test. Jedná se o rychlý test, který je založen na čtyřech ukazatelích a jeho 

vypovídací schopnost bývá v zásadě správná. Mezi tyto čtyři ukazatele patří: 

• koeficient samofinancování (R1), 

• doba splácení dluhu (R2), 

• rentabilita celkového kapitálu (R3), 

• cash–flow v % podnikového výkonu (R4).  

Výše uvedené ukazatele nesmějí podléhat rušivým vlivům a musí co nejlépe využít 

informační potenciál bilance a výkazu zisku a ztrát. Vyčerpání informačního potenciálu je 

zajištěno tím, že z každé ze čtyř oblastí analýzy (financování, likvidita, rentabilita 

a výsledek) byl zvolen jeden ukazatel. (Kralicek, 1993, s. 64). 

Koeficient samofinancování i rentabilitu celkového kapitálu jsme si již přiblížili v kapitole 

poměrových ukazatelů, proto se zde budeme zabývat pouze vysvětlením zbývajících 

ukazatelů.  

Doba splacení dluhu (R2) 

Jedná se o ukazatel s velmi dobrou vypovídací schopností. Vyjadřuje v kolika letech by byl 

podnik schopen splatit svoje dluhy pomocí vlastních sil. Vzorec výpočtu doby splacení dluhu 

je následující (výsledek je v rocích): 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑃𝑒𝑛í𝑧𝑒 − Úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘

 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Doba umořování představuje intenzitu závislosti podniku na svých věřitelích. Čím vyšší 

hodnota, tím je závislost vyšší a naopak. Dobře vedený podnik je schopen splatit svoje dluhy 
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za méně než 5 let a velmi dobře vedený podnik to dokáže za méně než 3 roky. (Kralicek, 

1993, s. 35 a Růčková, 2019, s. 89). 

Cash flow v % tržeb (R4) 

Cash flow v procentech na celkových tržbách vyjadřuje finanční výkonost podniku. 

S cash flow mohou být prováděny investice, budovány sklady zboží, spláceny dluhy 

a vypláceny podíly na zisku (Kralicek, 1980, s. 54 a Růčková, 2019, s. 89).  

Vzorec pro výpočet je následující: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑛𝑧í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

V následující tabulce lze spatřit bodování jednotlivých ukazatelů Kralickova Quicktestu. 

K výsledkům pro výše uvedené vzorce přiřadíme počet bodů dle tabulky. 

Tabulka 1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 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 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková, 2019, s. 89) 

Hodnocení podniku pak probíhá ve třech krocích. Nejdříve se zhodnotí finanční stabilita, 

což lze spočítat jako součet R1 a R2 vydělený 2. Následně se vyhodnotí výnosová situace 

pomocí součtu R3 a R4 vyděleného dvěma. V posledním kroku pak zhodnotíme situaci jako 

celek jako součet hodnoty finanční stability a výnosové situace vydělený dvěma. 

Interpretace hodnocení je pak následovná: hodnoty nad úrovní 3 prezentují bonitní podnik, 

hodnoty v intervalu 1-3 prezentují šedou zónu a hodnoty nižší než 1 signalizují potíže. 

(Růčková, 2019, s. 89-90) 

1.2.4 Spider analýza 

Spider analýza poskytuje rychlý a přehledný obraz o finanční situaci podniku. Tato analýza 

je vyjádřena pomocí paprskovitého grafu. Spider analýza využívá obvykle 16 poměrových 

ukazatelů, počet ukazatelů lze však zvýšit či snížit podle potřeby. Tyto ukazatele jsou 
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pak srovnány s oborovými hodnotami či hodnotami konkurenčních podniků. 

Graf je rozdělen do 4 kvadrantů, kde první kvadrant zobrazuje ukazatele rentability, 

druhý ukazatele likvidity, třetí složení finančních zdrojů a čtvrtý ukazatele aktivity. 

Každý kvadrant má pak čtyři paprsky, jež vybíhají ze středu grafu. Na tyto paprsky jsou 

nanášeny hodnoty ukazatelů hodnoceného podniku. Sousedící hodnoty na jednotlivých 

paprscích se v posledním kroku propojí a vzniká výsledný Spider graf. Přesahují-li špice 

grafu kružnici průměrných hodnot, jedná se o nadprůměrný podnik. Jsou-li kružnice blíže 

středu, jde pak o podnik podprůměrný. (Synek, 2011, s. 369-370) 

Tabulka 2 16 poměrových ukazatelů Spider analýzy 

A1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) C1 Cizí zdroje/Vlastní kapitál 

A2 Rentabilita tržeb (ROS) C2 Vlastní kapitál/Stálá aktiva 

A3 Rentabilita celkového investovaného 

kapitálu (ROCE) 

C3 Doba obratu závazků 

A4 Rentabilita celkového vloženého 

kapitálu (ROA) 

C4 Ukazatel samofinancování (VK/A) 

B1 Cash flow/Cizí zdroje D1 Stálá aktiva/Vlastní kapitál 

B2 Okamžitá likvidita D2 Obrat aktiv 

B3 Pohotová likvidita D3 Doba obratu pohledávek 

B4 Běžná likvidita D4 Doba obratu zásob 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Růčková, 2019, s. 143) 

1.2.5 SWOT analýza  

Smyslem vnitřní a vnější analýzy podniku je odhalit příležitosti a hrozby a zároveň najít 

silné a slabé stránky. Správná strategie by měla maximálně využít silných stránek k získání 

příležitostí, které poskytuje okolí podniku. K tomu je potřebné identifikovat vzájemné 

vztahy výsledků obou analýz a nejpraktičtějším řešením k tomu je využití SWOT analýzy. 

(Deduchová, 2001, s. 50) 
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Název analýzy je zkratkou anglických názvu jednotlivých částí analýzy: 

• Strenghts – silné stránky; 

• Weaknesses – slabé stránky; 

• Opportunities – příležitosti; 

• Threats – hrozby. 

Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány následující zásady: 

1. Závěry by měly být relevantní (analýza by měla být zpracována s ohledem na účel). 

2. SWOT analýza by měla být zaměřena na podstatné fakta a jevy (analýza by měla být 

zaměřena pouze na podstatné vlastnosti a nepřehlcovat SWOT uvedením příliš 

mnoha informací). 

3. SWOT by měla identifikovat pouze strategická fakta (nedoporučuje se uvádět 

problémy, jež lze vyřešit jednorázovým aktem). 

4. SWOT musí být objektivní (neměla by být ovlivněna subjektivními názory 

zpracovatele).  

5. Síla působení jednotlivých faktorů by měla být ve SWOT nějakým způsobem 

ohodnocena dle významu. (Keřkovský, 2006, s. 121) 

Vnější analýza poskytuje informace o příležitostech a hrozbách podniku. Tyto faktory jsou 

podnikem neovlivnitelné, a proto by se jejich analýze měla věnovat patřičná pozornost. 

Analýza vnitřního prostředí pak dává informace o silných a slabých stránkách podniku.  

Zjištěná fakta umožnují pak zvažovat čtyři rozdílné strategie podniku. (Sedláčková, 2006, 

s. 91-93). 

Tabulka 3 Matice SWOT  

Vnitřní faktory 

Slabé stránky (W) Silní stránky (S) 
Vnější faktory 

Příležitosti (O) WO strategie - hledání SO strategie – využití 

Hrozby (T) WT strategie – vyhýbání ST strategie – konfrontace 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Grasseová, 2010, s. 299) 
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Předchozí tabulka zobrazuje ony 4 možné strategie, které si blíže přiblížíme níže.   

WO startegie představuje strategii hledání. Tyto strategie jsou zaměřeny na odstranění 

slabých stráněk s využitím příležitostí. Tato strategie je vhodná pro podnik, jež je úspěšný 

na trhu, ale má přitom velké množství slabin, které by mohly jeho růst ohrozit. 

SO strategie reprezentuje strategii využití. SO strategie využívají silných stránek podniku 

ke zhodnocení příležitostí. Jedná se o nejžádanější situaci ve všech podnicích, jelikož 

využívá své přednosti k budoucímu rozvoji. 

WT strategie bývá také označována jako strategie vyhýbání. Jedná se o obranné strategie 

sloužící k odstranění slabých stránek a vyhnutí se ohrožení. Pro strategii je typické 

vytvářením různých kompromisů a opuštění jistých obchodních pozic., 

ST strategie je strategií konfrontace. Využívají se v případě, že je podnik dostatečně silný 

na konfrontaci s ohrožením.  Typické jsou zde klíčové hrozby, jež mohou být ovlivněny 

silnými stránkami podniku. (Sedláčková, 2006 s. 91-93 a Grasseová, 2010, s. 319-320) 



 

 

 

Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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2 Analýza současného stavu společnosti 

V rámci této kapitoly bude nejdříve představena vybraná společnost a v následujících 

podkapitolách poté budou provedeny analýzy vycházející z teoretické části této práce. 

2.1 Představení společnosti 

V praktické části budeme aplikovat teoretická východiska na vybranou společnost, 

pro kterou z důvodu citlivosti údajů budeme používat fiktivní název ABC, s.r.o. 

Základní charakteristika podniku 

Obchodní firma:   ABC, s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezením 

Sídlo společnosti:  Praha  

Datum vzniku a zápisu: 20. července 1993 

Základní kapitál:  400 000 000 Kč 

Předmět podnikání:  Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení 

a plnění nádob plyny 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

Slévárenství, modelářství 

Kovářství, podkovářství 

Zámečnictví, nástrojářství 

Obráběčství 

Galvanizérství, smaltérství 

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení 

a tepelných čerpadel 



 

 

 

Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení 

a nádob na plyny 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Projektová činnost ve výstavbě 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

(Zdroj: justice.cz, 2020) 

Jedná se o dceřiný podnik jedné z předních světových společností působící v oblasti 

elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. 

Celosvětová skupina působí ve více než 100 zemích a má přibližně 147 tisíc zaměstnanců. 

Dceřiná společnost byla založena v České republice roku 1992 a její sídlo se nachází 

v Praze. V průběhu 90. let se skupina tohoto podniku v ČR postupně rozrůstala o další 

společnosti až do dnešní podoby, kdy jej lze nalézt v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější 

inženýrská výzkumná centra a 7 výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově, 

Plzni, Mostu, Teplicích a Jablonci nad Nisou. 

Obrázek 3 Rozložení výrobních závodů společnosti  

 

 (Zdroj: internetové stránky podniku ABC) 



 

 

 

Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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Analyzovaná společnost je plátcem daně z přidané hodnoty a jelikož vlastní několik 

automobilů odvádí i daň silniční. Zaměstnává více než 3 700 zaměstnanců, tržby v roce 

2018 tvořily 14,6 miliard Kč a bilanční suma byla 9,0 miliard Kč. Z pohledu EU je tedy 

považovaná za velmi velkou společnost. 

Mise společnosti 

Zlepšení výkonu: Společnost pomáhá svým zákazníkům zvyšovat jejich provozní 

výkonnost, zlepšovat spolehlivost sítí a zvyšovat produktivitu při současné úspoře energie 

a snížení dopadu na životní prostředí. 

Inovace: Inovace a kvalita jsou klíčové charakteristiky pro nabídku jejich výrobků, 

systémů a služeb. 

Atraktivní zaměstnavatel: Cílem je upoutat a udržet nadšené a schopné lidi a nabízet 

zájemcům zajímavé globální pracovní prostředí. 

Zodpovědné jednání: Snižování dopadu činnosti na životní prostředí, etické jednání 

a podpora místní komunity jsou základem jejich vlastních činností. 

Historie společnosti 

Historie české společnosti se datuje již od roku 1970, kdy její mateřská společnost začala 

prostřednictvím svých produktů působit na našem území. Formální vznik podniku byl 

až létě roku 1993. V průběhu 90. let se společnost začala rozrůstat o další společnosti, 

začala rozšiřovat oblast svých aktivit a také portfolio nabízených výrobků a služeb. 

Velkým bodem v historii společnosti byl tok 2001, kdy došlo ke sloučení jednotlivých 

společností do dvou velkých celků. V následujících dvou letech došlo ve společnosti 

k rozsáhlé restrukturalizaci. Společnost má možnost využít mezinárodní know-how 

a nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým klientům nabízí 

přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center 

a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. Toto mezinárodní spojení know-

how a lokálních zdrojů umožňuje poskytovat ta nejlepší řešení.  

 

 

 



 

 

 

Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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Organizace 

Provozní činnost společnosti se dělí do pěti divizí. Ty se dále skládají z jednotlivých 

podnikových jednotek, které se zaměřují na určitá odvětví a výrobkové kategorie. 

Těmito jednotkami jsou: 

➢ Energetika: 

Nabízí energetické a automatizační výrobky, systémy a servisní a softwarová řešení 

pro výrobu, přenos i rozvod elektrické energie. Do její nabídky patří systémy pro přenos 

energie, řešení pro připojení do sítě a automatizaci sítě a kompletní sortiment 

transformátorů a výrobků pro velmi vysoké napětí. Zákazníci jsou z oblasti dopravy 

a infrastruktury a obchodní společnosti.  

➢ Elektrotechnika: 

Jedná se o technologie pro celý řetězec energetiky od rozvoden po místa konečné 

spotřeby, zajišťující bezpečnější a spolehlivější dodávky elektrické energie. Široká škála 

digitálních a propojených inovativních výrobků a systémů nízkého a vysokého napětí 

včetně modulárních rozvoden, výrobků distribuční automatizace, ochran a vypínačů, 

rozváděčů, rozvodnicových a výrobků pro řízení a kontrolu. Zákazníky jsou distributoři, 

instalační firmy, stavební společnosti a výrobci z komponentů třetích stran. 

➢ Průmyslová automatizace: 

Nabízí výrobky, systémy a služby pro optimalizaci produktivity průmyslových procesů. 

Mezi řešení patří konstrukce na klíč, řídicí systémy, přístroje pro měření a regulaci, 

servisní služby v průběhu celého životního cyklu, externí údržba a výrobky pro konkrétní 

průmyslová odvětví (např. elektrické pohony lodí, těžní stroje, turbodmychadla apod.). 

Zákazníky jsou zpracovatelská odvětví jako těžba ropy a zemního plynu, petrochemie, 

těžební průmysl, metalurgie a námořní doprava. 

➢ Robotika a automatizace výroby: 

Nabízí průmyslové roboty, řídící systémy, aplikační zařízení a příslušenství, aplikační 

software, školení, kompletní zákaznický servis a podpora. Zákazníci jsou výrobci z řady 

průmyslových odvětví a z oblasti energetiky, koncoví uživatelé z oblasti průmyslu, 

provozovatelé dopravy a infrastruktury. 



 

 

 

Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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➢ Pohony: 

Pohony nabízí výrobky, řešení a služby odrážející nejen postavení světové jedničky 

na trhu s regulovanými pohony, ale dokládají také trvalé zaměření na inovace v dané 

oblasti. Vedle dodávek komplexních řešení, zajišťují pro zákazníky také lokální 

technickou podporu a servis pro frekvenční měniče a elektromotory. V širokém portfoliu 

najdete frekvenční měniče a elektromotory od těch nejnižších výkonů až po ty nejvyšší. 

Zákazníci jsou stejně jako u předchozí divize výrobci z řady průmyslových odvětví 

a z oblasti energetiky či provozovatelé dopravy a infrastruktury.  

Organizační struktura nejvyššího vedení společnosti 

V čele společnosti stojí generální ředitel. Jeho řídící a kontrolní činnost mu pomáhají 

zajišťovat odborné úseky. V grafu níže lze spatřit organizační strukturu nejvyššího vedení 

společnosti. 

Graf 1  Organizační struktura společnosti 

 

(Zdroj vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

Certifikáty a ocenění 

Společnost ABC, s.r.o. vlastní několik certifikátů. Patří mezi ně ISO 9001, 

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 je ISO 14001, 

který se týká environmentálního managementu. Pomáhá kontrolovat environmentální 
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Zdroj: všechny informace o společnosti jsou získané z webových stránek společnosti ABC, s. r. o. 
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aspekty, snížit dopady a zajistit soulad s právními předpisy. Dále vlastní certifikát 

OHSAS 18001, což je mezinárodně uznávaná certifikace pro systém managementu 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Celá skupina, do nichž patří všechny dceřiné společnosti, byla v roce 2015 zařazeny 

mezi nejetičtější společnosti světa, Thomas Returns pak také zařadil skupinu 

mezi 100 nejlepších světových inovátorů. Dále v byla tato skupina zařazena na žebříček 

časopisu Fortune jako jedna z nejobdivovanějších společností. 

Odběratelé  

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

zakázkami pro největší české i zahraniční firmy.  Dvě třetiny produkce společnosti míří 

na export. V roce 2017 se společnost umístila na 3. místě v kategorii pro exportéra, 

jež vyvezl výrobky a služby do největšího počtu zemí. Příklad hlavních českých 

odběratelů je uvedeno v obrázku níže. U odběratelů společnosti platí Paretovo pravidlo, 

tedy že 20 % velkých odběratelů činí 80 % všech obchodů. 

Obrázek 4 Příklad nejdůležitějších odběratelů podniku 

 

(Zdroj: interní materiály společnosti) 

Dodavatelé 

Nejdůležitějšími dodavateli, jakožto pro výrobní firmu jsou dodavatelé materiálu. 

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

tomu u některých konkurentů. Mezi jednoho z největších dodavatelů můžeme uvést 

ArcellorMittal, jež dodává podniku plechy pro výrobu rozváděčů. Další dodavatelé, 

bez kterých by se firma neobešla jsou dodavatelé služeb. Firma obchoduje 

jak s tuzemskými dodavateli, tak i se zahraničními. 
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2.2 SLEPTE analýza 

Na základě předmětu podnikání firmy ABC, s.r.o. byla pro potřeby analýzy oborového 

okolí zvolena SLEPTE analýza, neboť na rozdíl od PEST analýzy zahrnuje i legislativní 

a ekologické faktory, které mají na podnik velký vliv. Z obdobného důvodu nebyla 

vybrána ani analýza PESTE. SLEPTE analýzu byla pak upřednostněna před PESTEL, 

neboť pořadí jednotlivých faktorů zachycuje jejich vliv na podnikání firmy.  Pomocí této 

analýzy bude provedeno zkoumání vnějšího prostředí podniku. Jak již bylo zmíněno 

v teoretické části na podnik působí politické, ekonomické, sociální, technologické, 

legislativní a ekologické faktory. V této podkapitole budou identifikovány faktory, 

které působí na podnik jak pozitivně, tak i negativně. Jelikož má podnik divize 

roztroušené po celé České republice, budeme se zaměřovat na analýzu makroprostředí. 

2.2.1 Sociální faktory 

Nejdůležitějším faktorem v této oblasti je demografický vývoj obyvatelstva a jejich 

věková struktura.  Dle dostupných dat z českého statistického úřadu počet obyvatelstva 

v České republice má za posledních 5 let rostoucí tendenci. K 31. 12. 2018 měla Česká 

republika 10 649 800 obyvatel. Oproti minulému roku 2017 je to nárůst o 39 745 

obyvatel. V tabulce níže je uveden vývoj počtu obyvatel v České republice, který je 

rozdělen podle tří věkových kategorií. Z dat lze vyčíst, že počet aktivního obyvatelstva 

pomalu klesá a průměrný věk mírně narůstá.  

Tabulka 4 Počet obyvatel v České republice ve sledované období 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 

V dalším kroku se zaměříme na nezaměstnanost v České republice. V roce 2018 činila 

nezaměstnanost 2,2 %, jedná se o nejnižší hodnotu za posledních pět let. Od roku 2014 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

0-18 let 1 965 355 1 988 367 2 012 817 2 040 078 2 068 307 

19-65 let 6 830 636 6 774 148 6 719 950 6 671 360 6 633 312 

66 let a více 1 742 284 1 791 328 1 846 053 1 898 617 1 948 181 

Celkem 10 538 275 10 553 843 10 578 820 10 610 055 10 649 800 

Průměrný věk 41,7 41,9 42,0 42,2 42,3 
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má nezaměstnanost klesající tendenci, což pro společnost znamená zhoršení podmínek 

výběru zaměstnanců. Situace vyúsťuje do přebytku nabídky na trhu práce, s kterou se pojí 

její zdražení. Vzhledem k současné situaci šíření COVID–19, je však vysoká 

pravděpodobnost, že se trend obrátí a nezaměstnanost opět poroste.  

Tabulka 5 Vývoj míry nezaměstnanosti  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 
6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 2,0 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 

Na nízkou nezaměstnanost se můžeme podívat ještě z druhého hlediska, kterým je počet 

uchazečů o zaměstnání, který připadá na 1 pracovní místo. Z grafu níže je patrné, 

že od roku 2013 panuje v tomto ukazateli klesající tendence. V roce 2019 tato hodnota 

činila kritických 0,6 pracovníka. Klesající nezaměstnanost společně s klesajícím trendem 

počtu uchazečů je pro podnik jednou z hrozeb.  

Graf 2 Počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo 

 

(Zdroj: Český statistický úřad) 

Najít zaměstnance k obsazení volné pracovní pozice je v dnešní době složitý a náročný 

proces. Jedním z výběrových kritérií je bezpochyby nejvyšší dosažené vzdělání. 

To je udáváno v závislosti na výkon dané funkce v podniku. Společnost ABC 

má především zájem o kvalifikované pracovníky. Z níže uvedeného grafu můžeme vidět 
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vývoj vzdělanosti obyvatel v České republice, ze kterého vyplývá neustálý růst. 

Společnost potřebuje ke své činnosti především dělníky a technicko–hospodářské 

pracovníky. Nejvíce tedy projevuje zájem o zaměstnance s vyučením, s úplným středním 

a s vysokoškolským vzděláním. Pro společnost je tedy výhodou, že v této sféře podle 

posledních dostupných údajů je zachována rostoucí tendence. Je ovšem pravdou, 

že poslední informace jsou dostupné ze sčítání lidu 2011 a situace se již mohla změnit.  

Společnost má výrobní divize v Brně, Ostravě, Jablonci nad Nisou a Trutnově. Zde bude 

potřebovat nejvíce dělnických pozic. V Brně, Ostravě i Jablonci nad Nisou je dostatek 

středních elektrotechnických škol pro tyto účely. Trutnov poskytuje pouze jednu střední 

školu tohoto oboru.  

Společnost má také svoje vývojová centra, a to v Praze, Brně, Ostravě a Jablonci 

nad Nisou. V Praze, Brně i Ostravě má společnost zajištěné kvalitní absolventy 

díky školám jako jsou ČVUT, VUT a Vysoká škola Baňská. Naopak Jablonec nad Nisou 

žádnou univerzitu nemá a nejbližší vysoká škola se nachází v Liberci (Technická 

univerzita Liberec).  

Vystává tedy otázka, zdali si v oblasti Trutnova a Jablonce nad Nisou nezajistit vlastní 

školící středisko. 

Graf 3 Vývoj nejvyššího ukončeného vzdělání 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 
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Dalším faktorem, který můžeme brát v úvahu je pohled obyvatelstva na společnost. 

Jakožto mezinárodní společnost ji mnoho osob vnímá jako velmi atraktivního 

zaměstnavatele. Mateřská společnost podniku zaštiťuje jeho činnost již 130 let a v České 

republice působí 28 let. Díky tomu v podvědomí obyvatel vystupuje jako podnik s tradicí.  

Také se podnik prezentuje jako jedna z firem, jež dbá na zodpovědné jednání ke svému 

okolí. Podnik má přísná etická pravidla a má i svůj vlastní kodex jednání. 

Podnik také klade důraz na trvalou udržitelnost a všechny jeho výrobní závody jsou 

certifikované normou ISO 14001.  

2.2.2 Legislativní faktory  

Společnost ABC s. r. o. má povinnost se řídit legislativou jak České republiky, 

tak i legislativou Evropské unie. Legislativa je velmi proměnný prvek, a proto je nutné, 

aby společnost měla neustálý přehled. V dnešní době vysoké byrokracie a častých změn 

právního prostředí roste nepřehlednost zákonů, které mají tendenci se zpřísňovat 

a tím pádem negativně ovlivňovat podnikání prostřednictvím zvýšených nákladů.  

Níže je uveden výčet zákonů a vyhlášek, která silně ovlivňují chod podniku: 

• Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, 

• Zákon č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích, 

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

• Zákon č. 280/2009 Sb. – Daňový řád, 

•  Zákon č 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmu. 

• Zákon č. 360/2014 Sb. – Zákon o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 262/206 Sb. – Zákoník práce, 

• Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění, 

• Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

• Zákon č. 110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů, 

• Zákon č. 256/2004 Sb. – Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, 
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• Zákon č. 102/2001 Sb. – Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. 

• Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Společnost má svou působnost ve více než 100 zemích světa a využívá primárně účetní 

systém US GAAP, tedy účetní systém dle amerických účetních standardů. 

Vedle toho vede i české účetnictví dle legislativy.  

Další zákony, jež musí podnik při výrobě dodržovat, se týkají ochrany životního 

prostředí. V České republice k tomuto účelu slouží hned několik zákonů, např. zákon 

č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší nebo zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Společnost ABC s.r.o. využívá i řadu technických norem, které stanovují základní 

požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví 

a životního prostředí. Společnost v rámci svého podnikání využívá normy ISO 9001, 

ISO 14001 a OHAS 18001. 

Jakákoliv změna výše uvedených zákonů případně jejich novela má negativní dopad 

na ekonomickou činnost společnosti, proto se dají tyto změny považovat za možnou 

hrozbu pro podnik. 

2.2.3 Ekonomické faktory  

Nejprve je důležité určit, které makroekonomické ukazatele podnik ovlivňují. Produkce 

odvětví v obecné rovině závisí na vývoji ekonomické situace země. Z tohoto důvodu je 

vhodné pro podnik sledovat vývoj hrubého domácího produktu (HDP). 

Následovat jej bude analýza vývoje průměrné mzdy, neboť právě ta ovlivňuje mzdové 

náklady podniku. Dalším ukazatelem, který si přiblížíme, bude inflace, která má 

v konečné fázi dopad právě pro zaměstnavatele. Dalším významným ukazatelem může 

být pro podnik vývoj měnového kurzu, neboť je především exportérem, a proto je vhodné 

sledovat vývoj daného kurzu (především USD a EUR), který může určit zvyšování 

či snižování tržeb prostřednictvím depreciace a apreciace měny. Jelikož podnik podniká 

v oboru výroba elektrických rozvodných a řídících přístrojů, je vhodné sledovat i vývoj 

cen elektřiny.  
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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. 

Má vliv na dynamiku podnikatelského prostředí. 1 

V následující tabulce je zobrazený vývoj HDP v České republice za posledních 5 let. 

Tabulka 6 Vývoj HDP 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP v % -0,5 2,7 5,3 2,3 4,6 2,9 2,6 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Českého statistického úřadu) 

Vývoj HDP v čase kolísá. Z tabulky můžeme vidět, že HDP má od roku 2017 klesající 

tendenci. Česká republika dosáhla nejvyššího tempa růstu ekonomiky v roce 2015 

a to 5,3 %. Hospodářský růst v roce 2018 a 2019 oproti roku 2017 zpomalil, přesto je 

celkový vývoj příznivý. České ekonomika v roce 2019 meziročně vzrostla o 2,6 %.   

Dle predikce ministerstva financí české republiky HDP poklesne v roce 2020 o 5,6 % 

a v roce 2021 vzroste o 3,1 %. Tyto predikce souvisejí s omezeními zavedenými 

proti šíření COVID–19. Pro podnik to znamená hrozbu, jež spočívá v poklesu tržeb.  

V návaznosti na predikci snížení HDP byla provedena pomocí regresní analýzy prognóza 

vývoje tržeb.  

Tabulka 7 Vývoj růstu tržeb podniku 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z účetních záběrek ABC, s.r.o. za roky 2015-2018) 

 

 

 

 

 

1 
Hrubý domácí produkt. Český statistický úřad [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

Https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp- 

https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp-
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Graf 4 Vývoj tržeb podniku v minulosti a predikce do budoucnosti 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z účetních záběrek ABC, s.r.o. za roky 2015-2018) 

Z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že tržby v roce 2020 pravděpodobně skutečně 

poklesnou, a to pravděpodobně o celých 23,9 %. Nutno říci, že pokud jsou predikce 

správné, měly by se v roce 2021 opět vrátit na původní hodnotu.  

Vývoj průměrné mzdy 

Jak již bylo výše zmíněno u sociálních faktorů, práce na trhu stále zdražuje a tím 

se zvyšují mzdové náklady pro zaměstnavatele. Náklady na práci činily v posledním 

dostupném roce 2019 33,5 tis. Kč. Za posledních 6 let došlo k jejich navýšení o 30,5 %.  

Tabulka 8 Vývoj průměrné mzdy v ČR a zpracovatelském odvětví  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Průměrná mzda 

v ČR (v tis. Kč) 
25 768 26 591 27 764 29 638 31 868 34 125 

Průměrná mzda 

v odvětví (v tis.Kč) 
25 710 26 457 27 676 29 585 31 670 33 561 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 

I když se průměrné mzdy v odvětví, ve kterém společnost podniká, drží pod národním 

průměrem, její rostoucí tendence není pro podnik příznivá. Navyšování průměrné mzdy 

představuje pro podnik hrozbu v podobě tlaku zaměstnanců na navýšení mezd. 
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Inflace  

Dalším faktorem ovlivňujícím ekonomické prostředí je inflace. Většinou je definována 

jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v daném časovém období. 

Inflace za sledované období kolísá.  

Graf 5 Vývoj inflace 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 

V následující tabulce je zobrazený vývoj inflace v České republice za posledních 5 let. 

Tabulka 9 Vývoj míry inflace 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflace v % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu) 

Nejnižší hodnoty dosahovala v roce 2015, kdy dosahovala pouze 0,3 %. Nejvyšší hodnot 

naopak dosahovala v minulém roce, kdy dosahovala 2,8 %.  Predikce pro následujíc roky 

jsou dle ministerstva financí pro rok 2020 3,2 % a pro rok 2021 1,6 %. Lze vidět, 

že se problém s COVID–19 promítne i do této oblasti, což pro podnik to opět znamená 

hrozbu, neboť jak již bylo výše zmíněno zvyšování inflace znamená nárůst cenové 

hodnoty pro spotřebitele, jež budou vyvíjet nátlak na zaměstnavatele v ohledu zvyšování 

mezd. 
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Měnový kurz 

Měnový kurz ovlivňuje podnikání společnosti z důvodu obchodování se zahraničními 

podniky. Podnik ABC s.r.o. je z větší části vývozce, proto je pro něj výhodnější, 

když domácí měna oslabuje vůči zahraničním. Zajímat nás bude kurz EUR/CZK 

a USD/CZK. 

Graf 6 Vývoj kurzu EUR/CZK 

 

(Zdroj: kurzy.cz) 

Průměrný měnový kurz za posledních 5 let byl 26,291 EUR/CZK. V období od roku 2015 

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 

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

Po skončení intervencí kurz postupně deprecioval. V lednu letošního roku klesl 

až na hodnotu okolo 24,7 CZK/EUR. Vzhledem k současné situaci kurz opět vyskočil 

a v březnu letošního roku byla jeho výše 27,810 EUR/CZK. 
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Graf 7 Vývoj kurzu USD/CZK 

 

(Zdroj: kurzy.cz) 

Stejná situace jako u eura je i u dolaru. Jeho průměrný kurz za sledované období činil 

23,346 CZK/USD. V roce 2018-2019 se pohyboval kurz kolem této průměrné výše. 

Od ledna kurz depreciuje a v březnu dosáhl hodnoty 25,648 CZK/EUR. 

Pro naši společnost jakožto exportéra je tato skutečnost příznivá, neboť pro vývozce je 

výhodnější situace, kdy koruna oslabuje vůči zahraničním měnám, 

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

Otázkou ovšem zůstává, zdali vzhledem k situaci bude moci příležitost využít.  

Cena elektřiny 

Jakožto výrobce elektrických rozvodných a řídících přístrojů, podnik může ohrozit 

i zvýšení cen elektřiny.  Z níže uvedeného grafu lze vidět mezi roky 2016-2018 tendenci 

růstu těchto cen. Svého maxima dosáhly v prosinci 2019, kdy výdaje na 1 MWh elektřiny 

činily 1 491,05 Kč. Od tohoto období můžeme sledovat mírně klesající tendenci. 

Poslední údaje jsou z počátku dubna, kdy cena dosahovala 1 199,6 Kč za 1 MWh. 

I přes mírně klesající tendenci v posledních měsících se stále jedná o vysoké částky 

v porovnání s rokem 2015, kdy se 1 MHw elektřiny prodával za průměrnou cenu 900 Kč. 
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Graf 8 Vývoj ceny elektřiny 

 

(Zdroj: kurzy.cz) 

Kromě výše uvedených faktorů je nutné uvést i pár dalších, které mají růstovou tendenci 

v důsledku růstu životní úrovně obyvatelstva, využívání automatizace výroby a podobně. 

Mezi tyto faktory patří například růst cen transportních nákladů, růst cen emisních 

poplatků a dalších. Současně se stále větším tlakem na ekologii rostou náklady 

na zpracování odpadu, či investic do technologií, které tento odpad omezují. Na základě 

těchto faktorů rostou podnikům náklady, které většinou nemají možnost omezit. 

Je proto doporučené sledovat i tyto faktory a predikce jejich růstu, aby nedocházelo 

k překvapivým skokům v nákladových položkách. 

2.2.4 Politické faktory 

Politické faktory úzce souvisí s výše zmíněnými faktory legislativními. Podnikání je 

ovlivňováno skrze tvorbu vyhlášek, nařízení a zákonů, jež bývají odrazem politické 

situace ve státě. Politickou situaci v České republice můžeme označit z dlouhodobého 

hlediska za nestabilní, a to vzhledem k faktu, že s každým volebním obdobím dochází 

k velkým změnám v pozici vládnoucích politických stran. Nicméně současná vláda, 

která má středové politické uskupení, společně s relativně stabilní politickou situací 

podnik nyní nějak významně neohrožuje. (ct24.cz) 

V současné době je vláda v rukou menšinové vlády dvou politických stran 

(ANO a ČSSD), jejichž hlavními body programu jsou důchodová reforma, digitální 

Česko, boj za české zájmy v unii a ve světe, strategický investiční program, reforma státu 
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a posílení bezpečnosti. Body, které by mohly podnik ovlivnit, jsou zjednodušení 

a elektronizace daňového sytému. Tyto změny by mohly znamenat v budoucnu snížení 

administrativy a nákladů podniku, ale v první fázi se do nákladů promítnou jistě 

negativně. Pozitivní opatření může být naopak plánované zrušení superhrubé mzdy 

od roku 2021, jelikož by došlo ke zrušení dvojího zdanění v podobě výpočtu daně 

ze základu, který zahrnuje i zdravotní a sociální pojištění. (e15.cz/finexpert) 

Dalším bodem, který by mohl pro podnik znamenat pozitivum, je snaha premiéra 

o zjednodušení podpory exportu. Tato podpora je nyní roztříštěna mezi několik 

organizací. Snahou nyní je, aby státní agentury byly pod jednou střechou a aby se tudíž 

jednání pro podnikatele v tomto směru zjednodušilo. (irozhlas.cz) 

Politická situace ovlivňuje podnikatelské subjekty také prostřednictvím přerozdělování 

národního rozpočtu. To pro podnik znamená, že je nutné kromě sledování vrcholné 

politiky sledovat i tu krajskou, a to vzhledem k územnímu plánování, investice do školství 

a výzkumu a vývoje, případně do infrastruktury. 

2.2.5 Technologické faktory 

S postupem času dochází ve všech odvětvích průmyslu, a to obzvláště v energetice 

ve které společnost působí, k neustálému technologickému a informačnímu vývoji. 

Nové technologie představují pro podnik silnou konkurenční výhodou. Společnost ABC, 

s.r.o. se neustále snaží zlepšovat poskytování služeb svým odběratelům a zkvalitňovat 

své výrobky.  

Díky své velikosti a dostupným finančním prostředkům si společnost může politiku 

zdokonalování dovolit, a proto se řadí ve svém oboru na první příčku. Ve společnosti je 

velmi důkladná propracovanost a důmyslnost řešení investic do vývoje techniky a nových 

technologií. Jejich současný systém stojí na tom, že z ceny každého prodaného výrobku 

je určitá část odkloněna do fondů k financování nových technologií a rozvoje techniky. 

Z těchto fondů jsou peníze využívány v rámci jednotlivých technologických 

a vývojářských center, která jsou v současnosti v České republice zastoupena na čtyřech 

místech, a to v Brně, Ostravě, Praze a Jablonci nad Nisou. (interní dokumenty ABC, 

s.r.o.) 
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Z grafu níže lze vidět, že se výdaje České republiky na vývoj a výzkum v čase zvyšují, 

a tím pozitivně přispívají k celkovému rozvoji.  

Graf 9 Vývoj celkových výdajů na vývoj a výzkum v České republice 

 

(Zdroj: Český statistický úřad) 

Závěrem lze říci, že díky technologickým faktorům a vlastněným certifikátům se podnik 

udržuje na špičce příležitosti. Se stále se zpřísňujícími zákony na ochranu životního 

prostředí a silným důrazem na ekologičnost výroby pro podnik ale vystává velká hrozba 

v podobě omezení stávající technologie. Podnik by tak musel technologii obměnit a tím 

by značně zvýšil své náklady. 

2.2.6 Ekologické faktory  

Součástí dobrého jména firmy je v dnešní době bezesporu její ohleduplnost k životnímu 

prostředí. Jakožto velký podnik se společnost v této sféře snaží aktivně svůj dopad 

na životní prostředí snižovat. Společnost se také snaží o maximální zodpovědné 

podnikání a podílí se na různých ekologických projektech.  

Ve výrobní sféře se snaží nahradit technologie za zařízení snižující spotřebu energií 

a zvyšující výkon. Dále taky společnost vyvíjí plyn, který je šetrný k životnímu prostředí 

a má podobné izolační vlastnosti, neboť v současnosti je využíván SF6 plyn, 

který výrazně znečišťuje životní prostředí.  

Ekologické faktory mohou působit na podnik také negativně, neboť tento ekologický 

trend se projevuje ve zvýšených nákladech společnosti. Jelikož společnost ve výrobě 

převážně zpracovává kovy při jejichž přípravě se používají nebezpečné látky, ovlivňuje 

ji zákon č. 185/2001 SB (zákon o odpadech). Ten formuluje, jak můžou být odpady 
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skladovány a likvidovány. Změny v této legislativě, opět budou pro podnik znamenat 

nové náklady. 

2.2.7 Závěr SLEPTE analýzy 

Pomocí SLEPTE analýzy jsme charakterizovali vlivy z vnějšího prostředí společnosti. 

Zaměřili jsme se především na ty vlivy, které na společnost působí nejvíce. Z každého 

z faktorů budou vybrány zjištěná rizika a příležitosti.  

Sociální faktory nám ukázaly, že podnik má výhodu ve faktu, že se jedná o mezinárodní 

společnost s velkou tradicí a v podvědomí obyvatelstva figuruje jako podnik s dobrým 

jménem. Negativně by pro společnost mohl působit fakt, že se zvyšuje počet osob 

v důchodovém věku a ubývá tak ekonomicky činné obyvatelstvo. Spolu s faktem velmi 

nízké nezaměstnanosti a velmi nízkého počtu uchazečů na jedno místo to může vyústit 

v situaci, že společnost nebude schopna najít potřebné zaměstnance. 

Vzhledem k velkému množství inzerátů s nabídkou zaměstnání, které podnik zveřejňuje, 

se lze domnívat, že se jedná o reálné ohrožení podniku.  Kladným faktem je, 

že se vzdělání populace neustále zvyšuje, a vzhledem k rozložení jeho divizí, by podnik 

neměl mít problém nekvalifikovaných zaměstnanců. Toto ovšem neplatí u jejich pobočky 

v Trutnově a Jablonci nad Nisou. V Trutnově se nachází pouze jedna střední odborná 

škola tohoto zaměření a Jablonec nad Nisou má nejbližší vysokou školu pouze jednu, 

a to v Liberci. Jelikož má podnik v Jablonci nad Nisou i výzkumné centrum, vystává 

otázka, zdali nejít ve stopách Škoda auto a nezřídit si na severu republiky školící zařízení. 

Posledním sociálním faktorem, který podnik může ohrozit je časový posun a problémy 

se znalostí cizích kultur. Jelikož je podnik ze dvou třetin vývozcem, zaměstnanci podniku 

každodenně komunikují se zákazníky po celém světě. Vzhledem k časovému posunu 

může docházet ke zpoždění komunikace, což může i potencionálně ohrozit získání 

zakázky. To samé může platit, pokud zaměstnanci neznají cizí kulturu a neumějí 

se zahraničními klienty správně jednat. 

Legislativní faktory bohužel podniku nepřináší nějaké větší příležitosti. Spíše se dají 

hodnotit negativně vzhledem k ohromnému množství zákonů a vysoké byrokracii. 

Hrozbou pro podnik zůstává změna zákonů společně s jejich zpřísňováním, 

tyto skutečnosti by vedly k nárůstu podnikových nákladů. Negativně na podnik působí 

nově zavedené vyplácení nemocenské dovolené a to tak, že nově hradí zaměstnavatel 
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celých 14 dní, což zřejmě vyústí do zvýšených nákladů. Tuto informaci se ovšem dozvíme 

až z dalších finančních výkazů. Z pozitivních informací kladně hodnotíme snahu 

předsedy vlády o sjednocení státních organizacích podporujících export pod jednu 

střechu a tím učinit získávání informací jednodušší a komplexnější. Jedná se o vstřícný 

krok vzhledem k podnikatelům. Kladně se dá vnímat i snaha o zrušení superhrubé mzdy.  

V současné situaci se šířením COVID–19, spatřujeme v ekonomických faktorech spíše 

převažující hrozby. Již před tímto šířením byla ekonomika ve stagnaci a všechny nově 

zavedené opatření situaci nepomůžou, ba naopak. Klesající ukazatel HDP nám predikuje, 

že v příštích letech dojde k poklesu tržeb podniku. Vývoj průměrné mzdy a její neustále 

zvyšování pak podnik ohrožuje zvýšenými náklady na práci. Zvyšující se inflace 

negativně působí nejen na zvyšování cen výrobků a služeb, ale také evokuje nátlak 

zaměstnanců na vyšší mzdy. Jediným pozitivním faktorem vzhledem k situaci je, že oba 

kurzy EUR i USD depreciovaly, a proto je nyní pro podnik příležitost situaci využít. 

Otázkou zůstává, zdali to bude vzhledem k situaci možné. Posledním ekonomickým 

faktorem je cena elektřiny, která má nyní klesající tendenci, ovšem její cena je i nadále 

oproti roku 2015 vysoká.  

Současné politické uskupení a poměrně stabilní politická situace, nyní firmu nijak výrazně 

neovlivňuje. Jedinou hrozbou, která vyplývá je pro podnik jako exportéra změna 

v mezinárodní politice, která by ji mohla omezit vývoz a získávání zahraničních 

kontraktů.  

Za technologické faktory může podnik ovlivnit a ohrozit změna v technologiích. 

Podnik musí neustále sledovat nové novinky a trendy tohoto aspektu, aby nezahálel oproti 

konkurenci. Vzhledem k vlastními výzkumu a vývoji je zatím podnik na vrcholu 

příležitostí. Jak již bylo výše zmíněno podnik má výzkum a vývoj v Jablonci nad Nisou, 

kde hrozí potencionální problém s kvalifikovanými zaměstnanci, z tohoto hlediska 

by bylo možné se zamyslet, zdali tento výzkum nepřesunout do jednoho z dalších 

zařízení, které vlastní v Brně a Ostravě.  

Ekologické faktory mají stále vyšší společenský vliv. Podnik se snaží s tímto trendem 

držet krok, a tudíž dělá vše proto, aby co nejvíce omezil svůj dopad na životní prostředí. 

S tím ovšem souvisejí i vyšší náklady, které by podnik v opačném případě ušetřil. 
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Malým plusem pro podnik přes vysoké náklady zůstává fakt, že díky sledování 

a přizpůsobování se těmto trendům, má v očích veřejnosti velmi dobré jméno.  

2.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Jak již bylo vysvětleno, tento model zkoumá oborové okolí podniku pomocí pěti sil, 

jež působí na podnik. Těmito 5 silami jsou: stávající konkurenti v okolí, hrozba vstupu 

nových konkurentů, vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů a hrozba substitutů. 

2.3.1 Stávající konkurence v odvětví  

Díky zázemí mezinárodní organizace, dlouholeté tradici a kvalitních výrobků si podnik 

dlouhodobě udržuje svoji pozici na trhu. Vzhledem k jeho nabídce výrobků a služeb 

se také podnik potýká s velkým množstvím konkurentů. 

Společnost se dle ekonomické klasifikace řadí do skupiny CZ NACE 27 Výroba 

elektrických zařízení, kde se nyní nachází dle informací z databáze Amadeus 2 383 

podniků. Půjdeme tedy dál a prozkoumáme podskupinu NACE 27.12 Výroba 

elektrických rozvodných a řídících přístrojů, což je hlavní předmět podnikání společnosti. 

V této skupině se v rámci České republiky nachází 393 konkurenčních podniků. 

Z této skupiny se zaměříme především na velmi velké podniky, kterých je pouze 10.  

Na obrázku níže může spatřit těchto 10 největších konkurentů.  

Obrázek 5  10 největších konkurentů společnosti 

 

(Zdroj: Amadeus VUT) 
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Z uvedeného seznamu konkurentů největší ohrožení podniku přináší tři z těchto 

společností, jež mají stejné produktové portfolio a stejné postavení na trhu. 

Těmito společnostmi jsou:  

• Siemens, s.r.o., 

• Schneider Electric, a.s., 

• Eaton Elektrotechnika, s.r.o. 

Níže si tyto konkurenty blíže přiblížíme.  

Siemens je dceřinou společností německé společnosti Siemens AG, jež působí ve více 

než 200 zemích světa. Patří mezi největší elektrotechnické firmy v ČR a řadí se mezi 

největší zaměstnavatele. Společnost působí v České republice od roku 1980, kdy otevřela 

své pobočky v Brně a Praze. Společnost má velmi rozmanité portfolio, působí v oblasti 

elektrifikace, automatizace i digitalizace. Své produkty dodává zákazníkům 

jak ze soukromého, tak i státní sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví a průmyslové 

a veřejné infrastruktury. (Siemens.com) 

Schneider Electric francouzská společnost jež skrze závod v Písku, své dceřiné 

společnosti, působí na českém území již od roku 1993. Jedná se o nejvýznamnější podnik 

a zaměstnavatele na jihu Čech. Přinášejí energetická a automatizační řešení. 

Písecký závod je jedna z největších továren společnosti Schneider Electric v Evropě 

a výroba je zaměřena na průmyslové komponenty – stykače, spínače, tlakové spínače, 

bezpečnostní tlačítka, závěsné ovladače, tepelná relé, příslušenství motorových spouštěčů 

a další. (se.com) 

Eaton Elektrotechnika je výrobce přístrojů pro domovní i průmyslové elektroinstalace, 

přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů. Společnost vstoupila 

na český trh v roce 1993. Její mateřskou společností je irská firma Eaton Corporation. 

Společnost má v Praze vlastní inovační centrum. Významný závod má firma v Suchdole 

nad Lužnicí, kde vyrábí proudové chrániče, jističe a rozváděčové skříně. 

Jedná s o jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. 

(eatonelektrotechnika.cz) 
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Graf 10  Porovnání tržních podílů konkurentů 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Amadeus VUT) 

Rivalita mezi stávajícími podniky je v odvětví vysoká, jelikož zde působí mnoho firem, 

které spolu soutěží o přízeň zákazníka. Z výše uvedených konkurentů je největším 

ohrožením pro společnost firma Siemens. Důležité pro podnik vzhledem ke konkurenci 

je udržet si stávající škálu svých odběratelů, a to nejen těch velkých, kteří jsou 

významným faktorem pro udržení životaschopnosti podniku, ale i těch malých. 

2.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  

Jak už bylo zmíněno, společnost se dlouhodobě drží v pozici silného konkurenta. 

Hrozba vstupu nových konkurentů je dle mého názoru malá, vzhledem k síle, 

zkušenostem a velikosti konkurenčních firem v oboru. Hlavní bariérou vstupu na trh je 

požadavek na vysoký vstupní kapitál. Nově vstupující konkurence by musela vynaložit 

vysoké počáteční náklady na nákup výrobního zařízení, výrobní haly i počátečního 

materiálu. Dalším faktorem může být vzhledem k situaci i problém s hledáním 

kvalifikovaných pracovníků v daném oboru. Jednu z dalších bariér lze spatřit v současné 

vysoké konkurenci v odvětví, jež může už ze začátku vstup nových firem odradit.  

Podnik může být ohrožen dovozem levnějších výrobků z okolních zemí, vybraná 

společnost by s potencionální konkurencí bohužel cenou bojovat nemohla, ale kvalitou 

svých výrobků by potencionálního soupeře vyřadila, neboť dovážené výrobky obvykle 

disponují nižší technickou kvalitou než výrobky této společnosti.  
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2.3.3 Vyjednávací síla dodavatelů  

V případě dodavatelů se společnost snaží dávat přednost dlouhodobé spolupráci 

a udržovat tak dobré obchodní vztahy. Společnost vnímá své dodavatele jako součást 

podniku a díky spolupráci s nejlepšími dodavateli zajišťuje shodu dodavatelů 

se standardy společnosti. Aby byl udržen chod společnosti, musí podnik mít určité 

množství zásob a materiálu. Jejich nákup materiálu zajišťuje nákupní oddělení. 

Nákupní oddělení obhospodařuje položky od celkem 102 dodavatelů. Vyjednávací síla 

dodavatelů, vzhledem k možnosti jejich výběrů z velkého množství, není velká. 

Silné postavení podniku vzhledem k dodavatelů, lze vidět i z rozvahy mezi poměrem 

pohledávek a závazků.  

Zároveň má podnik i vlastní dodavatelský systém mezi jednotlivými divizemi podniku. 

Pohyb výrobků zde probíhá nezávisle na dodavatelích a přesun v rámci jednotlivých 

skladů probíhá bez problémů. Výhodou zde je tedy nezávislost na dodavatelích. 

2.3.4 Vyjednávací síla odběratelů  

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

zakázkami pro největší české i zahraniční firmy.  Vyjednávací síla odběratelů je vzhledem 

k ceně a velké konkurenci v odvětví poměrně silná. Zákazníci proto mají prostor 

pro vyjednávání lepší ceny. Jednotlivé výrobky se na trhu liší zejména kvalitou. 

Silnou stránkou společnosti je, že má díky vysoké kvalitě vybudovanou klientelu stálých 

odběratelů, kteří dlouhodobě využívají služeb a výrobků společnosti.  

Mezi významné české odběratele patří například společnosti EGEM, ČEZ či Benteler. 

2.3.5 Hrozba substitutů  

Jak již bylo výše zmíněno, existuje zde velká hrozba v podobě substitučních výrobků 

z jiných zemí. Největší ohrožení, jakožto téměř u všech výrobků pochází od čínských 

výrobců. Substituční výrobky nabízejí v nižších cenách, ovšem také v nižší kvalitě. 

Zde už je otázka na zákazníka, který faktor upřednostní. Některé firmy dávají přednost 

výrobkům společnosti i z důvodu, jelikož na rozdíl od čínských výrobků má vytvořený 

etický kodex. Zákazníci zejména z vyspělých zemích nechtějí být spojovány s výrobky, 

jež představují zneužívání lidských práv (např. levná pracovní síla, dětská práce apod). 

Další hrozbou jsou substituty v materiálu, tedy že odběratelé budou poptávat jiné, nové 
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materiály, než podnik v současnosti využívá (především kovy). Tuto hrozbu se podnik 

snaží zamezit pomocí svého vlastního centra výzkumu a vývoje, díky němuž prozatím 

udržuje krok s konkurencí.  

2.3.6 Závěr 

Stávající konkurence v odvětví je velmi silná. Největší ohrožení podniku představuje 

společnost Siemens, jež má velmi podobné portfolio jako společnost ABC. 

Siemens v oboru drží velký tržní podíl. Společnost proto musí neustále vylepšovat 

své výrobky a služby, aby se silnou konkurencí držela krok.  

Naopak ohrožení ze strany nově vstupujících firem je velmi malé. Nově vstupující firma 

by musela vynaložit velké množství prostředků, vzhledem k vysokým požadavkům 

na vstupní kapitál. Další problém ve vstupu představuje potřeba kvalifikovaných 

zaměstnanců, kterých je vzhledem k situaci na trhu nedostatek. Poslední překážku 

by mohly nově vstupující firmy spatřit právě v silném konkurenčním boji 

mezi stávajícími firmami.  

V otázce vyjednávací síly dodavatelů je výhoda na straně podniku. Vzhledem k velkému 

množství dodavatelů podnik ztrátou některého z nich neutrpí hmotnou újmu. 

Navíc ve prospěch jeho síly nad dodavateli mluví fakt, že má podnik zajištěn 

dodavatelský systém mezi jednotlivými divizemi, kde k přesunu výrobků dochází 

bez jakýchkoliv problémů.  

Vyjednávací síla odběratelů je naopak poměrně silná. Vzhledem k silné konkurenci 

v odvětví mají zákazníci velký prostor pro vyjednávání ceny. Díky vysoké kvalitě 

má podnik již vybudovanou svou stálou odběratelskou síť, kterou by měl nadále udržovat 

a rozšiřovat. 

Jediná hrozba substitutů hrozí ze strany čínských dodavatelů, kteří mohou bojovat 

prostřednictvím ceny. I přes to, že kvalitou převažují tuzemské výrobky, 

bude vždy záležet na zákazníkovi, který z těchto dvou faktorů upřednostní. 

Výhodu v tomto směru oproti čínským konkurentů má podnik kromě kvality 

i v dlouholeté tradici a existenci etického kodexu.  
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2.4 Model 7S  

Model 7S identifikuje klíčové faktory úspěchu podniku. Mezi tyto faktory patří: strategie, 

struktura, systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílení hodnoty. 

Strategie 

Společnost působí na trhu již 28 let. Její strategie se v čase mění a přizpůsobuje. Současná 

strategie podniku byla rozdělena na tři fáze: 

• zaměření portfolia na digitální průmysl, 

• zjednodušit obchodní modely a struktury, 

• ustanovit čtyři jednotky dle potřeby zákazníků. 

Od roku 2016 se podnik nachází ve třetí fázi této strategie. Jejím cílem je tvorba hodnoty 

pro zákazníky i akcionáře. Základními prvky poslední fáze jsou přetvoření divizí ABC 

na čtyři jednotky s vedoucím postavením na trhu, včetně další transformace divize 

Energetiky a plná realizace potenciálu v oblasti digitalizace, zlepšení provozní 

výkonnosti a posílení obchodní značky.  (abc.cz) 

Struktura 

Společnost ABC má svoji strukturu uspořádanou jako liniově-štábní. V popisu 

společnosti jsme se již seznámili s organizační strukturou nejvyššího vedení, 

pro připomenutí je ještě jednou uvedena na grafu níže. V čele společnosti stojí generální 

ředitel. Jeho řídící a kontrolní činnost mu pomáhají zajišťovat odborné úseky divizních 

a korporátních ředitelů.  
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Graf 11 Organizační struktura nejvyššího vedení 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 

V grafu níže lze pak spatřit již organizační strukturu v jednotlivých divizích. V čele stojí 

ředitel divize, který je přímo nadřízen jednotlivým oddělením. 

Graf 12 Organizační struktura jednotlivých divizí 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat) 
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Systémy 

Společnost v rámci své činnosti využívá několik systémů. Základním informačním 

systémem je systém SAP. Tento systém zabezpečuje operace pro finance, marketing, 

obchod, prodej i personalistiku. Pro projektování a tvorbu výkresové dokumentace 

využívají projektanti systém EPLAN. EPLAN pomáhá s optimalizací procesů, 

vyvíjí software pro elektrotechniku, mechatroniku, fluidní technologie a technologie 

měření a regulace. Dalším využívaným softwarem je Salesforce. Salesforce využívají 

v práci v oddělení prodeje, zákaznického servisu, marketingu a dalších. 

Jako doplňkový program je pak užíván MS office. Konkrétně pak Word a Excel 

pro zpracování podkladů pro každodenní činnost. Samozřejmostí jsou také webové 

stránky podniku, kde se nachází veškeré výrobky a služby, aktuální informace, nabídka 

volných pracovních míst a veškeré kontakty. 

Ke komunikaci se v podniku využívá Outlook, Skype, telefon a pokud je to možné 

tak i osobní kontakt.  

Styl 

Styl vedení společnosti odpovídá systému demokratickému. Každý pracovník odpovídá 

sám za plnění pracovních úkolů, které mu byly přiděleny. Proto je pří náboru zaměstnanců 

kladen velký důraz na jejích kvalifikaci a proaktivnost. Vedení se zaměstnanci aktivně 

komunikuje, seznamuje je s novými plány a v případě problému ho s podřízeným aktivně 

řeší. Vedení také zaměstnancům poskytuje dostatek prostoru pro vyjádření jejich 

vlastních představ. V podniku jsou nastaveny každý týden porady, kde mají zaměstnanci 

prostor se vyjádřit, rozhodující slovo má ovšem vždy vedení. 

Spolupracovníci 

Společnost v současné době zaměstnává téměř čtyři tisíce zaměstnanců. 

Podnik si uvědomuje, že motivovaní a talentovaní zaměstnanci představují konkurenční 

výhodu. Jedním ze základních pilířů je proto talentový management, který podporují 

vzdělávací programy, jež jsou zaměřeny na rozvoj osobnostního, odborného 

a manažerského potenciálu. Společnost má i přísná etická pravidla a vytvořila si i svůj 

vlastní Etický kodex. Společnost vyžaduje, aby se zaměstnanci chovali dle tohoto kodexu 

a případné porušení mohou oznámit pomocí tzv. horké linky. Zaměstnanci oplývají 
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mnoholetými zkušenostmi a znalostmi v oboru. Fluktuace zaměstnanců je nízká a většina 

pracovníků setrvává ve společnosti řadu let. Společnost přistupuje ke svým 

zaměstnancům jako ke konkurenční výhodě.  

Vedení vytváří pro zaměstnance přátelské prostředí. Dělníci mají pro své potřeby ve firmě 

šatny a sprchy, které mohou využívat. Každé oddělení má pak pro sebe zařízenou 

kuchyňku s veškerým vybavením. Společnost nabízí i stravování v závodních jídelnách. 

Jedním z benefitů je poskytnutí poukazů Sodexo, jež můžou zaměstnanci využít dle své 

libosti. Dále podnik nabízí 25 dní dovolené a v případě jejího čerpání se snaží vyjít 

zaměstnancům maximálně vstříc. Zaměstnanci mají také možnost po schválení 

svým vedoucím využívat home office. Mezi další benefity patří jazykové kurzy, 

penzijní připojištění, služební vůz apod. 

Schopnosti 

Schopnosti zaměstnanců se odvíjejí dle pozice, kterou zastávají. Pracovníci ve výrobě 

by měli mít především tvrdé dovednosti. Tito zaměstnanci by měli být manuálně zruční 

a umět ovládat potřebné stroje. Měli by být ovšem také zodpovědní, pečliví a samostatní. 

Zaměstnanci v kancelářích by naopak měli disponovat hlavně měkkými dovednostmi. 

Měli by mít dobré komunikační schopnosti, reprezentativní vystupování a také odborné 

znalosti.  Podnik poskytuje svým zaměstnancům pravidelná školení a pomáhá jim 

tak zlepšovat se v daném oboru. Každý zaměstnanec, a to ať jde o dělníky 

či administrativní pracovníky, musí povinně splnit školení vyhlášky 50/1978 o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. 

Sdílené hodnoty 

Sdílenými hodnotami jsou především kvalitní výrobky a plnění přání zákazníků. 

Poskytování kvalitních služeb a výrobků společně s plněním závazkům vůči zákazníkům 

může podpořit jejich úspěch. Proto se podnik snaží v rámci základních služeb nastavit 

nejvyšší standardy kvality. Součástí firemní kultury je červená barva, ve které jsou 

vytvořeny reklamní předměty i logo společnosti.  

Shrnutí 

Současnou třetí fází strategie podniku je tvorba hodnoty pro zákazníky a akcionáře. 

V rámci struktury je hlavní organizační struktura liniově-štábní. Společnost 
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ke své činnosti využívá hned několik informačních systémů. Tím základním je systém 

SAP, který využívá finanční, marketingové, personální i obchodní oddělení. Dále je 

využíván systém EPLAN pro projektovou činnost a Salesforce pro podporu oddělení 

prodeje, zákaznického servisu a marketingu. MS Office slouží jako doplňkový systém. 

Pro komunikaci se využívají Outlook, Skype, telefonická a osobní komunikace. 

Styl vedení je nejblíže tomu demokratickému. Zaměstnanci dostávají prostor 

pro vyjádření a však rozhodující slovo má vedení. Vyžaduje od nich dostatečnou 

kvalifikaci a dodržování etického kodexu. Pro své zaměstnance pak nabízí řadu benefitů. 

U pracovníků také vyžaduje specifické schopnosti, které jsou nezbytné pro jednotlivé 

pozice. Sdílenou hodnotu podnik prezentuje především jako kvalitní výrobky a plnění 

přání svých zaměstnanců. 

2.5 Analýza účetních výkazů 

V této části práce se zaměříme na analýzu účetních výkazů podniku ABC, s.r.o. 

Výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztrát budou podrobeny vertikální a horizontální analýze. 

Dále zhodnotíme poměrové ukazatele pomocí porovnání s oborovými hodnotami. 

Využijeme zejména ukazatele likvidity, rentability a zadluženosti. Závěrem je uvedeno 

shrnutí výsledků jednotlivých analýz. Níže uvedená data byla čerpána z výročních zpráv 

podniku, a to konkrétně za období pěti posledních let 2014-2018. 

2.5.1 Analýza rozvahy 

Analýza rozvahy podniku poskytuje přehled o majetkové a finanční struktuře podniku. 

Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza je zobrazena v procentech. Tato analýza dává přehled o tom, 

jak se jednotlivé položky podílejí na bilanční sumě podniku. 
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Tabulka 10 Vertikální rozvaha aktiv 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Z výše uvedené tabulky a grafu níže lze vyčíst, že podíl oběžných aktiv roste, 

zatímco stálá aktiva se za poslední 4 roky mírně snižují. Oběžná aktiva se v průběhu let 

pohybují od 63,9 % do 70,5 % a stálá aktiva pouze mezi 29,1–35,9 %. Z výše uvedeného 

plyne, že se jedná o kapitálově lehkou společnost. Největší procento na stálých aktivách 

má dlouhodobý hmotný majetek, a to konkrétně stavby, které se pohybují 

v čase mezi 14,6 % až 18,1 %. Stála aktiva mají v čase tendenci mírně klesat. 

Největší položkou na oběžných aktivech jsou pohledávky. Blíže lze určit, že se jedná 

právě o krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které se na bilanční sumě podílejí 
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v čase od 34,3 % do 37,0 %. Oběžná aktiva mají v čase mírně rostoucí tendenci. 

Časové rozlišení aktiv má vzhledem k jejich výši zanedbatelný vliv.  

Graf 13 Vertikální analýza aktiv podniku 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018 

Tabulka 11 Vertikální analýza pasiv 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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Z výše uvedené tabulky a níže přiloženého grafu lze říci, že podnik preferuje financování 

pomocí cizího kapitálu před tím vlastním. Vlastní kapitál se v čase mírně snižuje 

a pohybuje se v intervalu od 20,9 % do 37,9 %. Největší podíl má na vlastním kapitálu 

položka nerozdělený zisk z minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního 

období.  Nerozdělení zisk minulých let se pohybuje od 7,5 % do 16,3 % a v čase má 

klesající tendenci. Výsledek hospodaření běžného účetního období má taktéž klesající 

tendenci a pohybuje se mezi 7,9–16,4 %.  

Cizí kapitál je z menší části tvořen rezervami, jež se pohybují mezi 10,8–11,9 %, 

a závazky jež tvoří 51,0–68,0 % pasiv. Rezervy se v čase udržují na podobných 

hodnotách, zatímco závazky mají v čase rostoucí tendenci. Podnik ve sledovaném období 

nevykázal žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky jsou z větší části tvořeny 

položkami závazky z obchodních vztahů a závazky za ovládajícími osobami. 

Závazky o obchodních vztahů od roku 2015 mírně rostou, ve sledovaném období 

se pohybovali ve výši 19,4–23,6 %. Závazky vůči ovládající osobě v čase také rostou. 

Nejvyšší procento vykázal podnik v roce 2018, kdy tyto závazky dosahovaly 35,4 % 

z celkových pasiv, nejnižší procento pak vykazoval v roce 2014 a to 17,9 %.  

Graf 14 Vertikální analýza pasiv podniku 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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Horizontální analýza 

Horizontální analýza vyjadřuje o kolik procent se změnily jednotlivé položky výkazu 

ve sledovaném období 2014–2018.  

Tabulka 12 Horizontální analýza aktiv  

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Celková aktiva v průběhu let kolísají, je zde však zachován mírně rostoucí trend. 

Největšího nárůstu dosáhly v roce 2016, kdy celková aktiva vzrostla oproti předchozímu 

období o 16,25 % (1 202,2 mil. Kč.). Navýšení bylo způsobené celkovým nárůstem 

oběžných aktiv. Největšího poklesu pak podnik dosáhl v roce 2015, kdy své aktiva 

oproti předchozímu období snížil o 7,03 % (559,4 mil. Kč). Tento pokles byl zapříčiněn 

celkovým poklesem oběžných aktiv. 
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Stálá aktiva jsou v čase stabilní. Změny se pohybují ± 3 %. Položky dlouhodobého 

nehmotného majetku do roku 2016 klesaly a od roku 2017 lze pozorovat opět mírně 

rostoucí tendenci. Nejvýznamnější nárůst vykázala položka nedokončeného 

dlouhodobého nehmotného majetku, která v posledním roce vzrostla dokonce o 209,66 % 

(9,3 mil. Kč). Položky dlouhodobého hmotného majetku nevykazují výrazné změny 

(meziroční nárůst se pohybuje kolem 1 %). Výjimkou je rok 2018, kdy dlouhodobý 

hmotný majetek poklesl o 3 % (81,2 mil. Kč). Nejvýraznější nárůst dlouhodobého 

hmotného majetku zaznamenala položka poskytnutých záloh, jež v roce 2018 narostla 

o 142,84 % (46,5 mil. Kč). Nejvýraznější pokles pak zaznamenala v roce 2015 položka 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, která se snížila o 45,55 % 

(137,2 mil. Kč).  

Oběžná aktiva v čase kolísají, avšak je zachován mírně rostoucí trend. Změny v zásobách 

se ve sledovaném období pohybují ± do 18 %. Nejvýznamnější nárůst zaznamenala 

položka zboží, která se v roce 2016 zvýšila o 63,17 % (93,1 mil. Kč). V dalším roce 

však tuto položku zasáhl nejvyšší pokles ve sledovaném období a to 19,63 % 

(47,2 mil. Kč). Nejvýznamnější kategorií oběžných aktiv jsou však pohledávky. 

Dlouhodobé pohledávky v čase vesměs klesaly. U krátkodobých pohledávek se střídá 

nárůst a pokles. Jejich nejvyšší pokles byl zaznamenán v roce 2017, a to o 14,17 % 

(149,2 mil. Kč) a nejvyšší nárůst v roce 2016, konkrétně o 32,68 % (882,9 mil. Kč). 

Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky z obchodních vztahů, jež od roku 2016 mají 

rostoucí tendenci. Nejvyšší nárůst proběhl v roce 2016, a to u položky pohledávky 

za ovládanou nebo ovládající osobou, která meziročně vzrostla o 265 982 % 

(454,8 mil. Kč). Nevyšší pokles byl zaznamenán v roce 2018 u položky stát–daňové 

pohledávky, kde došlo ke snížení těchto pohledávek na 0 Kč. Peněžní položky v čase 

velmi kolísají. Do roku 2017 měly klesající tendenci, v roce 2018 došlo k jejich navýšení 

o 35,8 mil. Kč.  

Časové rozlišení aktiv v čase kolísá. Náklady příštích období ve sledovaném období 

klesají. Stejně tak klesaly do roku 2017 i příjmy příštích období, ale v roce 2018 

opět zaznamenaly velký nárůst o 298,04 % (17,9 mil Kč). 
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V grafu níže můžeme vidět vývoj aktiv ve sledovaném období. 

Graf 15 Vývoj aktiv podniku ve sledovaném období 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Tabulka 13 Horizontální analýza pasiv 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Pasiva ve sledovaném období meziročně kolísají, avšak je zachován mírně rostoucí trend. 

Změny pasiv se meziročně pohybují mezi -7,03–16,25 %. Nejvyššího nárůstu dosáhly 
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v roce 2016 a to o 1 202,2 mil. Kč, tato změna byla z větší části tvořena nárůstem 

krátkodobých závazků. Nejvyšší pokles byl zaznamenán o rok dříve. V roce 2015 pasiva 

poklesla o 559,4 mil. Kč, a to hlavně kvůli poklesu položky výsledek hospodaření 

běžného období o 237,4 mil. Kč a poklesu krátkodobých závazků o 247,8 mil. Kč.   

Cizí zdroje se ve sledovaném období měnily v intervalu od -6,54 % do 25,84 %. 

Položka rezervy v čase klesá a zase roste. Nejvyšší pokles zaznamenal v roce 2015 

o 8,59 % a nevyšší nárůst v roce 2016 o 26,88 %. Vzhledem k absenci dlouhodobých 

závazků jsou závazky společnosti tvořený pouze těmi krátkodobými. Jejich meziroční 

změny se pohybují v intervalu od -6,10 % do 25,62 %. K nejvýznamnější změně došlo 

u položky závazky k úvěrovým institucím. Tyto závazky byly v roce 2016 splaceny 

a v dalších letech jsou již nulové. Změny v závazcích z obchodních vztahů probíhají 

do 30 %. K nejvyššími nárůstu u nich došlo v roce 2016 o 29,21 %. Závazky k ovládající 

osobě jsou v čase rostoucí. Nejvyšší nárůst byl v posledním sledovaném roce, 

a to o celých 39,57 % (910,0 mil. Kč). Závazky vůči zaměstnancům a závazky 

k ze sociálního a zdravotního pojištění jsou v čase poměrně stabilní a jejich meziroční 

změna nepřekračuje 15 %. Největší navýšení u ostatních závazků proběhlo v roce 2016, 

a to konkrétně u položky jiné závazky. Tato položka byla navýšena o 291,02 % 

(61,1 mil. Kč).  

Časové rozlišení pasiv v čase kolísá. Položka výdaje příštích období zaznamenala 

nejvyšší změnu v roce 2016 a to o 15, 4 mil. Kč. Položka výnosy příštích období 

zaznamenala nejvyšší změnu ve stejném roce, a to s nárůstem této položky o 20,4 mil. Kč. 

Vývoj hlavních položek pasiv je zaznamenán v grafu níže.  

Graf 16 Vývoj pasiv podniku ve sledovaném období 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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2.5.2 Analýza výkazu zisku a ztrát  

Stejně tak jako u rozvahy i u výkazu zisku a ztrát budeme provádět jak vertikální, 

tak horizontální analýzu tohoto výkazu.  

Vertikální analýza 

V tabulce níže můžeme vidět vertikální analýzu výkazů zisku a ztrát podniku ABC, s.r.o. 

Analýza je zpracována za sledované období 2014–2018. Základnou jsou v tomto případě 

položka tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, která je ohodnocena 100 %.  

Tabulka 14 Vertikální analýza VZZ 

 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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Z tabulky lze vyčíst, že největší podíl na tržbách má ve sledovaném období výkonová 

spotřeba. Ta má v čase rostoucí trend a její podíl na tržbách se pohybuje od 77,3 % 

do 86,8 %. Nejvyšší podíl na výkonové spotřebě představuje položka spotřeba materiálu 

a energie, jež je reprezentována 50,9–55,3 %.  

Další nejvyšší položkou na tržbách jsou osobní náklady. Ty v čase udržují taktéž rostoucí 

trend a jejich podíl se pohybuje v intervalu mezi 17,822,4 %. Největší podíl na jejich výši 

má položka mzdové náklady. Podíl této položky na tržbách v čase roste (12,9–16,4 %). 

Poslední významnější položkou jsou tržby za prodej zboží. Ty v čase projevují rostoucí 

tendenci a pohybují se od 10,3 % do 19,1 %.   
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Horizontální analýza 

Při hodnocení podniku pomocí horizontální analýzy bude pozornost ubírána pouze 

na vybrané položky podniku. Výsledné hodnoty analýzy budou uvedené jak v absolutní 

hodnotě, tak i jejím procentním vyjádřením. 

Tabulka 15 Horizontální analýza VZZ 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb měly 

od roku 2014 do 2017 rostoucí tendenci. K jejich navyšování v čase docházelo v intervalu 

od 0,34 % do 1,12 %. V posledním sledovaném roce došlo k jejich poklesu o 3, 47 % 
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(443,4 mil. Kč). Tržby za prodané zboží jsou naopak rostoucí po celé sledované období. 

K nejmenšímu nárůstu došlo v roce 2015, kdy tyto tržby vzrostly ‚‚pouze‘‘ o 161,1 mil. 

Kč (12,44 %). K největšímu meziročnímu nárůstů došlo v roce 2018, kdy se tržby zvýšily 

o 371,8 mil Kč (18,69 %). 

Výkonová spotřeba měla také kromě roku 2018 rostoucí trend. Její nejvyšší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2017, a to konkrétně o 540,2 mil. Kč (5,30 %), načež v roce 2018 

došlo k poklesu o 25,9 mil. Kč (0,24 %).  Z položek výkonové spotřeby zaznamenala 

ve sledovaném období největší skok položka náklady vynaložené na prodané zboží, 

která se v roce 2018 zvýšila o 64,62 % (769,2 mil. Kč). Nejvýznamnější položka 

této kategorie spotřeba materiálu a energie měla do roku 2017 rostoucí trend, kdy největší 

nárůst byl zaznamenán právě v roce 2017 8,82 % (573,1 mil. Kč). V roce 2018 

opět poklesla, a to konkrétně o 11,19 % (791,3 mil. Kč). Služby v letech kolísají a střídají 

nárůst s poklesem. Tyto meziroční změny se pohybují v intervalu od -0,15 % do 11,96 %. 

Osobní náklady mají v čase rostoucí trend. Jejich meziroční nárůst probíhal v intervalu 

4,15–7,93 %. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2017, kdy tyto náklady vzrostly 

o 195 mil. Kč. Položka mzdové náklady se meziročně zvyšovala od 3,93 do 8,25 %. 

Největšího nárůstu dosáhla v roce 2017, a to ve výši 148,3 mil Kč. Položka náklady 

na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady v čase narůstala 

mezi 3,79 % a 7,06 %. Nejvyšší nárůst byl taktéž zaznamenán v roce 2017 s částkou 

46,7 mil. Kč. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti zaznamenaly nejvyšší nárůst v roce 2016, šlo konkrétně 

o nárůst o 103,99 % (288,7 mil. Kč). Od roku 2017 začala jejich hodnot klesat. 

Nejvýznamnější položkou zde jsou odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, jež kromě roku 2018 vykazovaly rostoucí trend.  

Ostatní provozní výnosy dosáhly nejvyššího meziročního nárůstu v roce 2017. 

Šlo konkrétně o nárůst o 77,40 % (243,3 mil Kč). Největší podíl na tomto navýšení mají 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku, které meziročně vzrostly o 5714,39 % 

(212,4 mil. Kč).  V následujícím období pak došlo k velkému poklesu o 96,49 % 

(208,5 mil. Kč). 

Ostatní provozní náklady v čase kolísají. Největší meziroční nárůst zaznamenaly v roce 

2016, kdy vzrostly o 128,94 % (281,7 mil. Kč). Největší podíl na této změně měla položka 
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rezerv v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období, která vzrostla o 386,16 % 

na hodnotu 292,0 mil. Kč). Největší pokles v ostatních provozních nákladech nastal 

v roce 2015, kdy tyto náklady poklesly o 34,35 % (114,3 mil. Kč), což zapříčinilo pokles 

jiných provozních nákladů o 32,77 % (93,9 mil. Kč) 

Provozní výsledek hospodaření ve sledovaném období kolísá. Poslední dva roky jsou 

ve znamení poklesu (2017 o 16,5 % a 2018 o 14,63 %). Největší meziroční pokles byl 

zaznamenán v roce 2015, kdy došlo ke snížení o 23,8 % (430,7 mil. Kč). K nárůstu došlo 

pouze v roce 2016 a to konkrétně o 4,57 % (63 mil. Kč). 

Finanční výsledek hospodaření ve sledovaném období střídá růst a pokles. K nejvyššímu 

nárůstu došlo v roce 2017, a to o 247,77 % (386,2 mil. Kč). K největšímu poklesu došlo 

následující rok, kdy finanční výsledek pokles o 158,1 % (364,2 mil. Kč). 

Výsledek před zdaněním měl s výjimkou roku 2017 klesající tendenci. V roce 2017 došlo 

naopak k jeho nárůstu o 12,03 % (154,8 mil. Kč). Rok poté došlo k nevyššímu poklesu, 

a to konkrétně o 37,57 % (541,4 mil. Kč). 

Výsledek hospodaření za účetní období je opět kromě roku 2017 klesající. V roce 2017 

došlo k nárůstu o 12,38 % (128,8 mil Kč) a rok na to výsledek hospodaření opět poklesl 

o 39,08 % (457 mil. Kč). 

Celkový čistý obrat je s výjimkou posledního roku rostoucí. Nárůst probíhal v intervalu 

od 1,87 % do 4,50 %. V roce 2018 došlo k poklesu o 2,28 % (361,9 mil. Kč).  

V grafu na další straně lze spatřit grafický vývoj jednotlivých výsledků hospodaření. 
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Graf 17 Vývoj výsledků hospodaření podniku v období 2014-2028 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

2.5.3 Závěr analýzy výkazů 

Vzhledem ke struktuře rozvahy můžeme říci, že se jedná o kapitálově lehkou společnost. 

Společnost obnovuje především stroje a zařízení, a to nákupem nových zařízení 

i prostřednictvím jejich technického zhodnocení. Z rozvahy je patrné, že většina 

dlouhodobého majetku je již odepsána, proto bych doporučila ve vhodném okamžiku 

začít majetek obnovovat. V oboru výroba elektrických strojů a zařízení se přímo nové 

technologie vyžadují, neboť v případě jejich nevyužití hrozí podniku, že nebude schopen 

držet krok se svojí konkurencí. Výhoda podniku spočívá i ve vlastnictví nehmotných 

výsledku vývoje a ocenitelných práv. Opět se podniku doporučuje neustále se v této 

kategorii i nadále rozvíjet. Společnost převážně využívá cizí zdroje k financování (v roce 

2018 75 %). Tržby společnosti vykazují růstový trend, a to kromě posledního roku, 

kdy tržby mírně poklesly. Provozní výsledek hospodaření i výsledek hospodaření 

za běžné období mají klesající tendenci. Podnik by se měl vzhledem ke svým rostoucím 

nákladům zaměřit na jejich optimalizaci, aby došlo ke zlepšení situace. 

2.5.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou poměrových ukazatelů, a to konkrétně 

analýzou ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Výsledky podnik jsou 

pak srovnány s mediánovými hodnotami oboru podnikání.  
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Ukazatele likvidity 

Jak již bylo v teorii vysvětleno, likvidita podniku vyjadřuje jeho schopnost hradit 

své závazky. Níže se budeme zabývat jednotlivými druhy likvidity a budeme sledovat 

její vývoj za období 2014-2018. Výsledné hodnoty budou podrobeny srovnání 

s mediánovými hodnotami oboru.  

• Běžná likvidita 

Tabulka 16 Běžná likvidita podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Běžná likvidita je vyjádřena poměrem oběžných aktiv vůči krátkodobým závazkům. 

Hodnoty běžné likvidity podniku i oboru mají v čase klesající tendenci. Klesající trend 

podniku je spojen s rostoucími krátkodobými závazky podniku. Nejvyšší hodnotu 

vykázal podnik v roce 2014, kdy likvidita dosahovala úrovně 1,30. Nejnižší likvidity bylo 

dosaženo v roce 2018, kdy byla její výše 1,04.  Podnik ani v jednom roce sledovaného 

období nepřekročil hodnoty oboru. Ty se pohybovaly od 1,40 do 1,57.  

Graf 18 Vývoj běžné likvidity podniku a oboru v letech 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybují v pásmu 1,5-2,5 a doporučený 

vývojový trend by měl představovat stabilní vývoj. Hodnoty oboru se v letech drží 

ve spodní doporučené hranici. Podnik se však se svými hodnotami nachází pod touto 
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hranicí. V obou případech dochází ke klesajícímu trendu. Věřitelé podniku budou 

tyto výsledky pravděpodobně hodnotit negativně jako nedostatek likvidity. 

Naopak vlastníci podniku jsou nejspíš s těmito hodnotami spokojeni, neboť s nižší 

likviditu se pojí efektivnější využití peněžních prostředků. 

• Pohotová likvidita 

Tabulka 17 Pohotová likvidita podniku a oboru  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Pohotová likvidita je oproti běžné očištěna o položku zásob, jelikož zásoby jsou 

považovány za méně likviditní položku. Pohotová likvidita je definována jako hodnota 

oběžných aktiv snížená o zásoby vydělena krátkodobými závazky. 

Obecným doporučením je udržovat tuto likviditu v hodnotách 1-1,5.  

Z grafu níže lze spatřit, že podnikové hodnoty se opět nacházejí pod těmi oborovými. 

Hodnoty podniku se ve sledovaném období pohybují mezi 0,61-0,78. Lze říci, 

že mezi roky 2014-2017 podnik udržoval stabilní hodnoty kolem 0,7. V roce 2018 

likvidita poklesla na 0,6. Oborové hodnoty se pohybují v rozmezí 0,84 -1,01. Lze u nich 

také sledovat stabilní hodnoty v letech 2014-2016 s poklesem v následujících letech.  

Z výsledků lze usoudit, že udržováním hodnot pohotové likvidity pod hodnotou 1 podnik 

riskuje neschopnost hradit své závazky, neboť nesplňuje doporučené pravidlo pro čitatele 

a jmenovatele, a to poměr alespoň 1:1.  

Graf 19 Vývoj pohotové likvidity podniku a oboru v letech 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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• Okamžitá likvidita 

Tabulka 18 Okamžitá likvidita podniku a oboru  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Okamžitá likvidita obsahuje pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy, kterými jsou 

pohotové platební prostředky. Jelikož podnik nevlastní žádný krátkodobý finanční 

majetek je okamžitá likvidita vypočtena jako poměr položek peněžní prostředky 

a krátkodobé závazky. Obecně se za doporučenou hodnotu považuje rozmezí 0,9-1,1.  

Okamžitá likvidita podniku je velmi nízká, a to především díky výši peněžních 

prostředků, která jsou v porovnání s krátkodobými závazky velmi nízké. Například v roce 

2017 výše krátkodobých závazů byla až 236krát vyšší než peněžní prostředky podniku, 

proto je okamžitá likvidita v roce 2017 na úrovni 0,004. Hodnoty podniku ve sledovaném 

období nepřesáhly hodnotu 0,02. Tato situace působí negativně na věřitele, neboť opět 

může evokovat neschopnost navrácení investovaných peněžních prostředků.  

Hodnoty oboru jsou na tom oproti těm podnikovým podstatně lépe, doporučeným 

hodnotám se ale také neblíží. Jejich výše se pohybuje mezi 0,15-0,22. 

Z grafu níže můžeme vidět, že oborové hodnoty od roku 2016 mají klesající tendenci. 

Hodnoty podniku jsou v tomto ohledu stabilní.  

Graf 20 Vývoj okamžité likvidity podniku a oboru v letech 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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Závěr 

Závěrem lze říci, že všechny tři ukazatelé likvidity se pohybují jak pod obecným 

doporučením, tak i pod oborovými hodnotami. Nízká likvidita může ohrozit finanční 

zdraví podniku, a hlavně jeho schopnost splácet své závazky. Jediným pozitivem zůstává, 

že v podniku nedochází k neefektivnímu vázání finančních prostředků v oběžných 

aktivech. 

Ukazatel rentability 

Ukazatele rentability představují měřítko ziskovosti podniku. Budeme se zde zabývat 

čtyřmi ukazateli, a to konkrétně ROCE, ROA, ROE a ROS.  U těchto ukazatelů budeme 

sledovat jejich vývoj za období 2014–2018 a jejich hodnoty budou opět podrobeny 

srovnání s mediánovými hodnotami oboru. 

• Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Tabulka 19 ROCE podnik a obor  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu byla vypočtena jako poměr provozního 

výsledku hospodaření a součtu vlastního kapitálu s dlouhodobými závazky 

a dlouhodobými bankovními úvěry. Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení aktiv 

společnosti financovaných jak vlastními, tak cizími zdroji.  

Z níže uvedeného grafu můžeme vidět, že se hodnoty podniku pohybují vysoce nad těmi 

oborovými. ROCE podniku má mírně klesající trend. Nejvyšší hodnoty dosahovala 

rentabilita v roce 2014, a to 46,47 %. Nejnižší hodnota byla zaznamenaná v roce 2017 

(34,09 %).  Oborové hodnoty od roku 2016 také klesají, jejich hodnoty se však pohybují 

pouze mezi 9,97–15,34 %. 
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Graf 21 Vývoj ukazatele ROCE ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Tabulka 20 ROA podnik a obor 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu je vyjádřena poměrem provozního výsledku 

hospodaření a celkových aktiv. Představuje celkovou výnosnost kapitálu firmy 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl financován. 

Z grafu níže lze vidět, že jak podniková, tak i oborová rentabilita mají v čase klesající 

trend. Hodnoty podniku se opět nacházejí nad těmi oborovými. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

podnik v roce 2014, kdy ROA dosahovala 22,74 %. Nejnižší hodnota byla zaznamenána 

pak v posledním sledovaném roce, a to 11,40 %. Oborové hodnoty se pohybovaly 

od 7,01 % do 13,57 %. 
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Graf 22 Vývoj ukazatele ROA ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• Rentabilita vlastního kapitálu 

Tabulka 21 ROE podnik a obor 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Rentabilita vlastního kapitálu je dána poměrem zisku za běžné období a vlastního 

kapitálu. Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku.  

Z grafu níže lze spatřit kolísají tendenci rentability podniku. Nejvyšší hodnoty podnik 

dosáhl v roce 2017, kdy její výše činila 45,37 %. Nejnižší hodnota byla zaznamenána 

v roce 2015, a to 38,45 %. Podnikové hodnoty jsou opět vysoce nad těmi oborovými. 

Oborové hodnoty měly v čase klesající tendenci a pohybovaly se v rozmezí od 11,01 % 

do 20,01 %. 
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Graf 23 Vývoj ukazatele ROE ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• Rentabilita tržeb 

Tabulka 22 ROS podnik a obor 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Posledním ukazatelem výnosnosti je rentabilita tržeb. Ta je dána poměrem 

mezi provozním výsledkem hospodaření a tržbami. Tento poměr nám dává informace 

o tom, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

Z grafu níže je zřejmý klesající trend jak rentability podniku, tak i oboru. 

Nejvyšší rentabilitu podnik zaznamenal v roce 2014, kdy její hodnota činila 13,10 %. 

Nejnižší hodnoty pak dosáhl v roce 2018 se 7,03 %. Tento pokles byl způsobem poklesem 

tržeb prodeje vlastních výrobků a služeb i provozního výsledku hospodaření. 

I přes klesající tendenci se rentability podniku udržují v linii nad oborovými hodnotami. 

Oborové hodnoty se ve sledovaném období pohybovaly mezi 4,41–9,54 %. 
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Graf 24 Vývoj ukazatele ROE ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Závěr 

Závěrem lze zhodnotit, že i přes klesající trend, který je způsoben především klesající 

hodnotou provozního výsledku hospodaření, se rentability podniku udržují vysoce 

nad oborovými hodnotami. Snížená likvidita je zde tedy odůvodněna zvýšenou 

rentabilitou vlastního kapitálu. Úkolem podniku by však mělo být zvrátit klesající trend 

a tím pádem se snažit pomocí optimalizace nákladů opět zvýšit provozní výsledek 

hospodaření.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity dávají přehled o tom, jak efektivně podnik využívá investované 

prostředky a jaká je jejich vázanost na jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Pro účely 

analýzy budou použity 4 hlavní ukazatele: obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, 

doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Výsledné hodnoty budou porovnány 

s oborovými hodnotami. 
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• Obrat celkových aktiv 

Tabulka 23 Obrat aktiv podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Obrat celkových aktiv je vyjádřen poměrem mezi tržbami a aktivy. Tento ukazatel 

vyjadřuje kolikrát se celková aktiva obrátí v podniku za rok. Jako obecné doporučení 

se uvádí hodnota 1–1,5.  

V níže uvedeném grafu lze spatřit, že podnikové i oborové hodnoty mají mírně klesající 

trend. Nejvyšší hodnotu zaznamenal podnik v roce 2014 (1,57). Nejnižší hodnota byla 

zjištěna v posledním sledovaném roce, a to 1,36. Podnikové hodnoty leží v obecně 

doporučené hodnotě. Oborové hodnoty se ve sledovaném období pohybovali v intervalu 

1,59–1,72. Ve všech letech překročil obor doporučené hodnoty. Lze tedy říci, že podnik 

hospodaří s aktivy lépe, než je v oboru obvyklé. 

Graf 25 Vývoj obratu aktiv ve sledovaném období 2014-2015 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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• Doba obratu zásob 

Tabulka 24 Doba obratu zásob podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Doba obratu zásob byla vypočtena jako poměr zásob a denních tržeb. Tento ukazatel 

vyjadřuje, jak dlouho jsou aktiva vázána ve formě zásob. Obecně je preferovaná kratší 

doba obratu zásob.  

Z grafu níže je patrné, že se doba obratu zásob prodlužuje, a to jak pro podnik, 

tak i pro celý obor podnikání. Nejnižší dobu obratu zaznamenal podnik v roce 2015 

a to 53,39 dní. Naopak nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2018, kdy aktiva byla držena 

ve formě zásob 78,39 dní. Hodnoty podniku se nacházejí značně nad oborovými 

hodnotami. Oborové hodnoty se pohybují mezi 44,47–55,43 dny. Vzhledem k výši doby 

obratu lze podniku doporučit, aby se snažil dobu obratu snížit alespoň na oborovou 

úroveň a zefektivnit tak využití finančních prostředků. 

Graf 26 Vývoj doby obratu zásob ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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• Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů 

Tabulka 25 Doba obratu pohledávek podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je dána poměrem těchto pohledávek 

ku denním tržbám. Tento ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouho jsou pohledávky 

splaceny. Jako doporučená hodnota se uvádí běžná doba splatnosti faktur, což je 

pro podnik 60 dní.  

Z grafu níže lze vidět, že doba obratu pohledávek podniku je vysoce nad oborovými 

hodnotami. U podniku je možné spatřit mírně rostoucí trend. Nejnižší doba obratu byla 

zaznamenána v roce 2015 a to konkrétně 78,29 dní. Nejvyšší doba obratu byla zjištěna 

v posledním sledovaném roce ve výší 106,33 dne. V tomto roce podnik překročil 

doporučenou hodnotu téměř dvojnásobně. Tyto hodnoty jsou pro podnik velmi negativní, 

neboť podávají informace o tom, že platební morálka odběratelů je špatná. Podnik by měl 

učinit kroky k její zlepšení, například zvýšit zálohové platby či zajistit zakázky 

dodávkami na milníky. Oborové hodnoty jsou od roku 2015 značně stabilní a pohybují 

se v doporučených mezích (16,54–67,82). 

Graf 27 Vývoj doby obratu pohledávek ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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• Doba obratu závazků z obchodních vztahů 

Tabulka 26 Doba obratu závazků podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů je vypočtena jako poměr těchto závazků 

ku denním tržbám. Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle podnik splácí své závazky. 

Obecným doporučením je, aby doba obratu závazků byla delší, než je doba obratu 

pohledávek, a to z důvodu zachování finanční rovnováhy.  

Z grafu umístěného níže lze spatřit, že se doba obratu závazků prodlužuje, a to nejen 

u podniku, ale i v samotném oboru. Lze tedy říci, že věřitelé podniku prodloužili dobu 

poskytnutí dodavatelského úvěru, jež umožňuje společnosti lépe zhodnotit finanční 

prostředky. Obecné doporučení o výši doby obratu podnik splňuje. Výše uvedená doba 

obratu pohledávek se pohybovala v rozmezí 78,29–106,33 dní, zatímco doba obratu 

závazků se pohybuje v intervalu vyšším (110,48–182,26 dní). Jelikož v současné době 

existuje velký tlak na návratnost peněžních prostředků, lze podniku doporučit dobu 

dodavatelských úvěrů spíše naopak zkracovat, neboť prodlužování doby splatnosti může 

evokovat dojem, že podnik není schopen tyto závazky hradit, a to může v budoucnu 

znamenat problém s dodavateli, kteří nebudou již chtít poskytovat dodavatelské úvěry. 

Z oborových hodnot lze usoudit, že jejich výše je oprávněná a splňují obecná doporučení, 

neboť výše doby obratu pohledávek se pohybovala mezi 16,54-70,08 dny, zatímco doba 

obratu závazků se pohybovala mezi 78,85 a 98,31 dny. 
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Graf 28 Vývoj doby obratu závazků ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Závěr 

Hodnoty obratu celkových aktiv podniku leží jak v obecně doporučené hodnotě, 

tak představují i lepší hodnoty, než jsou v oboru obvyklé. Hodnoty doby obratu zásob 

podniku se nacházejí značně nad oborovými hodnotami. Vzhledem k jejich výši 

lze podniku doporučit, aby se snažil dobu obratu snižovat, a to alespoň na oborovou 

úroveň, a zefektivnit tak využití finančních prostředků. Z doby obratu pohledávek jsme 

zjistili, že platební morálka odběratelů je špatná. Obvyklá doba splatnosti je 60 dní, 

což podnik ve sledovaném období značně převyšuje. Podniku lze v tomto problému 

poradit, aby se snažil dobu obratu pohledávek snížit alespoň na oborovou úroveň 

například prostřednictvím vyšších záloh či jiných opatřeních. U doby obratu závazku 

podnik splňuje obecná doporučení pro uchování finanční rovnováhy. Doba obratu závazů 

je tedy delší než doba obratu pohledávek. Z analýzy lze spatřit, že má podnik vzhledem 

k dodavatelům silné postavení, neboť mu poskytují dlouhodobé dodavatelské úvěry. 

Podniku je doporučeno však dobu obratu mírně snížit, aby se snížilo celkové zadlužení. 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, v jakém rozsahu jsou aktiva společnosti financována 

vlastními a cizími zdroji. Pro účely analýzy budou použity 3 hlavní ukazatele: ukazatel 

věřitelského rizika, ukazatel samofinancování a ukazatel úrokového krytí. 

Výsledné hodnoty budou opět porovnány s oborovými hodnotami. 

• Ukazatel věřitelského rizika 

Tabulka 27 Ukazatel věřitelského rizika podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Jedná se o základní ukazatel, jenž vyjadřuje celkovou zadluženost podniku. 

Ukazatel byl vypočítán jako poměr cizích zdrojů a celkových aktiv. Obecně platí, že čím 

větší je výsledná hodnota, tím větší riziko podnik pro věřitele představuje. 

Z grafu níže lze vyčíst, že tento ukazatel zadluženosti má v podniku rostoucí trend. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 s 62,13 %. Nejvyšší hodnoty pak v roce 

2018 se 79,09 %. Podnikové hodnoty jsou v linii nad těmi oborovými. I přes vyšší 

zadluženost je situace pro majitele příznivá, neboť je podnik schopen stále dosáhnout 

vyšší rentability něž je procento úroků placené z cizího kapitálu (to se pohybovalo 

ve sledovaném období mezi 1,85–3,45 %). Vyšší zadluženost ovšem můžou negativně 

vnímat věřitelé a omezit podniku dobu splatnosti dodavatelských úvěrů.  

O oborových hodnotách se dá říci, že jsou v čase poměrně stabilní a pohybují se v rozmezí 

od 47,81 do 53,92 %. 
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Graf 29 Vývoj věřitelského rizika pro sledované období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• Ukazatel samofinancování 

Tabulka 28 Ukazatel samofinancování podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. Společně s výše uvedeným 

ukazatelem dávají dohromady hodnotu 100 %. Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr 

vlastního kapitálu a celkových aktiv. Ukazatel samofinancování vyjadřuje, v jakém 

rozsahu jsou aktiva společnosti financována vlastními zdroji. 

Z grafu níže lze spatřit, že hodnoty podniku jsou značně pod těmi oborovými. 

Také je podniku vidět značně klesající tendence. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2014 se 37,87 %. Naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2018 s pouhými 

20,91 %. Oborové hodnoty se v čase pohybují v intervalu 46,08-52,19 %. 

Zatímco v oboru je financování rozděleno téměř na půl mezi cizí a vlastní zdroje, podnik 

preferuje financování prostřednictvím cizích zdrojů. Je nutné zdůraznit, že by se podnik 

měl zamyslet nad současnou strukturou financování, neboť přes to, že rentabilita dosahuje 

vysokých hodnot, má stále klesající tendenci. Podnik by nejspíše měl zvážit mírné 

zvýšení vlastního financovaní na úkor toho cizího. 
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Graf 30 Vývoj samofinancování pro sledované období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• Ukazatel úrokového krytí 

Tabulka 29 Úrokové krytí podniku a oboru 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Ukazatel úrokového krytí představuje ‚‚bezpečný polštář‘‘ pro věřitele. Tento ukazatel 

představuje kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby. Ukazatel lze vypočítat jako 

provozní výsledek hospodaření vydělený nákladovými úroky. Za doporučenou hodnotu 

bývá označována hodnota 3, za ideální hodnotu bývá však označována i hodnota vyšší 

než 7. 

V grafu níže lze vidět že výše úrokového krytí podniku v čase klesla až na oborovou 

hodnotu. Nejvyššího úrokového krytí podnik dosáhl v roce 2014 s hodnotou 148,87. 

Nejnižší pak v roce 2018 s hodnotou 17,20. Kromě roku 2018 se podnik udržuje 

nad oborovými hodnotami, jež se ve sledovaném období pohybují mezi 17,59–29,37. 

Klesající trend podniku je způsoben klesajícím provozním výsledkem hospodaření. 

I přes tento trend se podnik stále nachází v optimálních hodnotách. Do budoucna 

by ovšem měl tuto hodnotu alespoň stabilizovat či nejlépe opět navyšovat. 
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Graf 31 Vývoj úrokového krytí pro sledované období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Závěr 

Podnik ke svému financování preferuje cizí kapitál před tím vlastním. Cizí kapitál má 

stále zvyšující se tendenci. Pro majitele působí tato skutečnost pozitivně, neboť je podnik 

schopen stále dosáhnout vyšší rentability něž je procento úroků placené z cizího kapitálu 

a tím stále roste jeho hodnota. Ve věřitelích ovšem může opět vyšší cizí kapitál evokovat 

riziko platební neschopnosti podniku. I přes to, že je rentabilita nad oborovými 

hodnotami, lze podniku doporučit přiblížit se financování v oboru a mírně zvýšit 

samofinancování, aby došlo k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. 

Přestože je úrokové krytí podniku dostatečné, měl by podnik jeho klesající trend 

do budoucna alespoň stabilizovat na současné hodnotě.   

2.6 Kralickův Quicktest  

Kralickův Quicktest na základě 4 ukazatelů převedených do bodového hodnocení určuje 

finanční a výnosovou situaci podniku.  Celková ekonomická situace podniku je pak 

zjištěna pomocí aritmetického průměru. Mezi 4 ukazatele, jež budeme potřebovat patří: 

• R1 (Ukazatel samofinancování) = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

• R2 (Doba splacení dluhů) = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝑃𝑒𝑛í𝑧𝑒−Úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑦 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝑎𝑠ℎ−𝑓𝑙𝑜𝑤
, 
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• R3 (ROA) = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
, 

• R4 (Cash flow v % podnikového výkonu) = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
. 

Hodnoty pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou získány z výročních zpráv podniku 

za roky 2014-2018. Ukazatele R1 a R2 určují finanční stabilitu podniku, ukazatele R2 

a R3 pak jaká je jeho výnosová situace. 

Následující tabulka obsahuje přehled položek výkazů společnosti, jež jsou nezbytné 

pro dílčí výpočty. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč. 

Tabulka 30 Položky nezbytné pro výpočet Kralickova Quicktestu 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

• R1  

Ukazatel R1 neboli ukazatel samofinancování máme již pro jednotlivé roky vypočítán 

v předchozí kapitole.  

Tabulka 31 Hodnoty R1 pro roky 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Jak již bylo výše zmíněné tento ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu jsou aktiva 

financována vlastním kapitálem. Jednotlivé výsledky jsou zaznamenány v tabulce výše 

a jelikož jsme je interpretovali v předchozí kapitole, již se jimi nebudeme dále zabývat. 
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• R2 

Tabulka 32 Hodnota R2 pro roky 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

R2 představuje dobu splacení dluhu v letech. Ukazatel je vypočítán jako poměr 

mezi cizími zdroji sníženými o peněžní prostředky a provozního cash flow.  

Tento ukazatel vyjadřuje za kolik let by byl podnik schopen splatit všechny své závazky.  

Z výše uvedené tabulky lze zpozorovat, že se tento ukazatel v čase navyšuje.  

Zatímco v roce 2014 by byl podnik schopen splatit veškeré své závazky během 3,38 let, 

o pět let později by již k tomu potřeboval celých 9,33 let. Za 5 let se tento ukazatel 

tedy téměř trojnásobně zvýšil. Z výše uvedeného lze vyvodit, že podnik neustále zvyšuje 

svoje závazky, které není schopen pokrýt ze svého ročního provozního cash flow. 

• R3 

I tento ukazatel máme již pro jednotlivé roky vypočítán v kapitole poměrových ukazatelů.  

Tabulka 33 Hodnota R3 pro roky 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Tento ukazatel vyjadřuje rentabilitu celkového vloženého kapitálu. Tabulka výše nám 

udává výsledky v jednotlivých letech. Interpretace tohoto ukazatele byla již zmíněna 

v předchozím textu, proto přejdeme na další ukazatel. 

• R4 

Tabulka 34 Hodnota R3 pro roky 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 
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Tento ukazatel dává informaci o výnosnosti tržeb z cash flow. Je zjištěn poměrem 

provozního cash flow a výkony podniku.  Z výše uvedené tabulky plyne, že výnosnost 

tržeb ve sledovaném období klesá. Zatímco v roce 2013 její hodnota činila 12 %, o pět let 

později se tato hodnota dvojnásobně snížila na hodnotu 6 %.  

• Výsledné hodnoty 

Níže uvedená tabulka nám již shrnuje jednotlivé ukazatele za sledované období. 

Každý výsledek je ohodnocen pomocí bodového hodnocení dle tabulky č. 1 na straně 32.  

Bodové hodnocení je v rozmezí 4 bodů, kdy 0 představuje nejhorší výsledek 

a 4 ten nejlepší (výjimkou je R2, kde je hodnocení opačné). 

Tabulka 35 Výsledné hodnoty Kralickova Quicktestu 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Ukazatel R1 dosáhl s hodnotami nad 30 % v prvních třech letech maximální bodového 

hodnocení 4 body, se zvyšující se preferencí cizích zdrojů nad těmi vlastními 

tento ukazatel klesal. Za poslední dva roky se jeho bodové hodnocení snížilo na 3 body.  

U ukazatele R2 je bodování reverzní. Nejlépe je ohodnocena splatnost do tří let, 

a to 0 body. Čím delší doba splacení, tím horší výsledek. Ukazatel R2 se se splatností 

závazků do pěti let se první tři roky udržuje v kategorii 1 bodu. S prodloužením doby 

splatnosti v posledních dvou letech se ovšem přesunul do kategorie doby splacení 5-10, 

jež je ohodnocena 2 body.  

V dalším kroku je hodnocena finanční stabilita podniku. Ta je dána součtem R1 a R2, 

jež je vydělen 2. I přes zhoršení jednotlivých ukazatelů nám zůstává v čase finanční 

stabilita na úrovni 2,5.  

Ukazatel R3 má v čase klesající tendenci.  V prvních třech letech si udržoval bodové 

hodnocení 4 body, a to díky rentabilitě jež přesahovala hranici 15 %. V roce 2017 
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ovšem rentabilita poklesla na 14 %, což se řadí do kategorie 12-15 %, která je ohodnocena 

3 body. Pokles rentability v roce 2018 na 11 % vyvolal přesun do 3. kategorie 8-12 %, 

která je už hodnocena pouze 2 body. 

Ukazatel R4 se v čase taktéž snižuje, a to zejména díky klesajícímu cash flow.  

V roce 2018 dosahoval podnik s 12 % 4 bodů. Roky 2015 a 2016 jsou značně na pomezí 

mezi 3 a 4 body. V roce 2015 dosahoval ukazatel 10,1 % a v roce 2016 10,2 % 

a tak se hodnoty ještě těsně drží v kategorii vyšší než 0,1 s 4 body.  V roce 2017 

ale již pokles na 8 % zapříčinil přesun do kategorie 0,08-0,1, která je ohodnocena 3 body. 

Pokles v roce 2018 na 6 % ukazatel posunulo do kategorie 0,05-0,08 ohodnocenou 

2 body. 

V dalším kroku byla zhodnocena výnosová situace podniku. Ta byla vypočtena 

jako součet R3 a R4 vydělený dvěma. V tabulce můžeme vidět, že výnosová situace má 

v čase tendenci se snižovat. Do roku 2016 dosahovala 4 bodů, v roce 2017 poklesl počet 

bodů na 3 a v posledním roce 2018 již ukazatel vykazoval pouze body 2.  

V posledním kroku tabulky byla situace zhodnocena jako celek. Celkové hodnocení má 

v čase opět zhoršující se tendenci. Za roky 2014-2015 byl ukazatel ohodnocen počtem 

3,25 bodů. V roce 2017 ukazatel poklesl na 2,75 bodů a v roce 2018 dokonce pokles 

až na 2,25 bodů. Jako bonitní podnik je ohodnocen podnik s celkovým bodovým 

ohodnocením vyšším než 3.  Tuto podmínku společnost ABC, s.r.o. splňuje do roku 2016. 

Podniky hodnoceny 1-3 body se řadí do kategorie šedé zóny, což vykazuje právě 

náš podnik v letech 2017 a 2018.  

Graf 32 Výsledky Kralickova Quicktestu ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Závěr 

V letech 2014-2016 se podnik řadil mezi bonitní firmy. S poklesem dílčích výsledků 

se bohužel v letech 2017 a 2018 zařadil již do kategorie šedé zóny, kde je situace podniku 

nejednoznačná a nevyhraněná. Nelze tak bohužel striktně konstatovat celkovou situaci. 

Lze ale ohodnotit klesající trend jednotlivých ukazatelů, který hodnotíme jako negativní, 

neboť z něj vyplývá zhoršení v oblasti zhodnocování prostředků. Finanční situace 

je dle výsledků 2,5 v čase stabilizovaná. Závěrem je podniku doporučeno situaci neustále 

kontrolovat a snažit se zvrátit klesající trend, který podnik uvedl do šedé zóny. 

2.7 Spider analýza 

Níže uvedená analýza vychází ze Spider analýzy dle knihy Miloslava Synka z roku 2011. 

Spider analýza podniku byla kvůli přehlednosti grafu vytvořena pouze pro poslední 

3 roky sledovaného období (roky 2016-2018). V prvním kroku bylo vypočteno všech 

16 ukazatelů jak pro podnik, tak i obor. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce níže. 

Tabulka 36 Vypočítané ukazatele pro podnik a obor 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V druhém kroku byly jednotlivé ukazatele podniku převedeny na procentní podíl 

na oborový hodnotách. Výsledky zobrazuje tabulka níže, kde jsou v pravém zeleném 

sloupci vyjádřeny oborové hodnoty jako 100 % a ve vedlejším sloupci jsou pak zobrazeny 

hodnoty podniku. Na základě těchto hodnot byl pak vytvořen Spider graf. 
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Tabulka 37 Procentuální podíl podnikových hodnot na oborových  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf 33 Spider analýza podniku za roky 2016-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jelikož mají některé ukazatele nadstandardní úroveň vzhledem k oborovým hodnotám, 

vzniká problém, že nižší ukazatelé jsou poté z grafu hůře čitelné. Je zřejmé, že u podniku 

ABC, s.r.o., představuje kvadrant likvidity a rentability značně odlišné hodnoty, 

než je tomu v oboru běžné. Proto je pro přehlednost výsledků níže uvedena tabulka, 

v níž je slovně zhodnoceno, zda podnik překročil oborové hodnoty či nikoli. 

Tabulka 38 Hodnocení podílu jednotlivých ukazatelů vzhledem k základu 

 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky je patrné, že podnik v 9 z 16 ukazatelů dosáhl nadprůměrných oborových 

hodnot. Nejproblematičtějším kvadrantem je pro podnik oblast likvidity, 

kde ve sledovaném období ani jeden z nich nedosáhl na oborové hodnoty.  

• Kvadrant rentability (A1, A2, A3, A4) 

Na základě grafu a tabulky umístěných výše, můžeme tento kvadrant hodnotit pozitivně, 

neboť podíl ve všech letech značně překročil oborové hodnoty. Ukazatel A1 měl rostoucí 

trend a za sledované období zaznamenal nárůst o 101 %. Ukazatel R2 v roce 2017 

sice poklesl, ale v roce 2018 zaznamenal opět nárůst v porovnání s rokem 2016 o téměř 

5 %. Ukazatel R3 za sledované období narostl o téměř 111 % a ukazatel R4 zaznamenal 

nárůst o 21 %. 

• Kvadrant likvidity (B1, B2, B3, B4) 

Ani jeden z ukazatelů nepřekročil ve sledovaném období oborové hodnoty. Ukazatele B1, 

B3 a B4 jsou v čase stabilní a jejich podíl na oborových hodnotách se vesměs pohybuje 

mezi 70 % a 90 %. Výrazným problémem ale zůstává ukazatel B2, jež se ve sledovaném 
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období pohyboval mezi 2–7 % podílem na oborových hodnotách. Podnik ABC, s.r.o. 

by se měl zaměřit na zlepšení tohoto ukazatele, neboť jeho nedostatečná výše může 

pro podnik znamenat finanční potíže.  

• Kvadrant zadluženosti (C1, C2, C3, C4) 

Ukazatel celkové zadluženosti (C1) a doba obratu závazků (C3) jsou značně 

nad oborovými hodnotami. Oba tyto ukazatele mají navíc i rostoucí trend, 

což lze hodnotit pouze negativně. Ukazatel krytí aktiv (C2) má podprůměrné hodnoty 

a pohybuje se mezi 68 a 89 %. Ukazatel samofinancování (C4) má klesající trend a jeho 

hodnoty se pohybují mezí 45–63 %. Z ukazatelů plyne, že by se podnik měl snažit zrychlit 

svůj platební běh a snažit se zredukovat vysokou zadluženost. 

• Kvadrant aktivity (D1, D2, D3, D4) 

Podíl stálých aktiv na vlastním kapitálu (D1) je značně nad oborovými hodnotami a v čase 

vykazuje rostoucí trend. Obrat celkových aktiv (D2) je podprůměrný a pohybuje 

se v hodnotách 85–93 %.  Doba obratu pohledávek (D3) i doba obratu zásob (D4) 

se nacházejí také nad oborovým průměrem. Podnik by se měl zaměřit na jejich snížení, 

hlavně u obratu pohledávek, v kterých má uložené značné finanční prostředky.  

• Závěr 

Závěrem lze podniku doporučit, aby zapracoval především na vysoké zadluženosti 

a nízké likviditě, neboť v této oblasti značně za oborem podnikání zaostává a ukazatele 

mohou v budoucnu negativně ovlivnit jeho podnikání.  

2.8 SWOT analýza  

SWOT analýza shrnuje výsledky všech předchozích analýz. Silné a slabé stránky jsou 

čerpané z analýzy vnitřního okolí podniku, konkrétně z celkových informací o podniku, 

finanční analýzy, modelu 7S, Kralickova Quicktestu a Spider analýzy. 

Hrozby a příležitosti vychází zejména z vnější analýzy podniku, konkrétně 

pak z Porterova modelu 5 sil a SLEPTE analýzy. Následující tabulka shrnuje všechny 

výše uvedené poznatky.   
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Tabulka 39 SWOT analýza podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

- Dobré jméno společnosti (charakteristika podniku) 

- Dlouholetá tradice na trhu (charakteristika 

podniku) 

- Silná mateřská společnost s rozsáhlou sítí poboček 

po celém světě (charakteristika podniku) 

- Vybudovaná stálá klientela (charakteristika 

podniku) 

- Ověřené know-how a pracovní postupy 

(charakteristika podniku) 

- Vlastnictví certifikátů a patentů (charakteristika 

podniku) 

- Vlastní výzkum a vývoj (charakteristika podniku) 

- Kvalitní výrobky (charakteristika podniku) 

- Silné zaměření na zákazníka (charakteristika 

podniku) 

- Pevně stanovená firemní strategie (7S) 

- Kvalifikovaní zaměstnanci (7S) 

- Rozsáhlá škála benefitů (7S) 

- Vysoká rentabilita (finanční analýzy) 

- Finanční stabilita (Kralickův Quicktest) 

- Silná mateřská společnost a její rozhodování 

za celý koncern (charakteristika společnosti) 

- Velký objem odpadu (charakteristika společnosti) 

- Velká část majetku je odepsána (finanční analýza) 

- Vysoké zadlužení (finanční analýza) 

- Nízká likvidita (finanční analýza) 

- Výsledek Kralickova testu (Kralickův quicktest) 

- Zhoršující se výnosová situace (finanční analýza) 

- Klesající trendy u finančních ukazatelů (finanční 

analýza) 

- Vysoké náklady (finanční analýza) 

- Nedostatečné řízení ČPK (finanční analýza) 

- Vysoká doba obratu pohledávek (finanční analýza) 

- Vysoká doba obratu zásob (finanční analýza) 

 

 

Příležitosti Hrozby 

- Současná depreciace měnového kurzu (SLEPTE) 

- Využití vlastního výzkumu ke zlepšení tržní pozice 

(SLEPTE) 

- Poměrně vysoká vyjednávací síla vůči 

dodavatelům (Porter) 

- Rozšíření sortimentu – vývoj nových výrobků 

a technologií (SLEPTE) 

- Využití spolupráce s VŠ/SŠ (SLEPTE) 

- Zvýšení exportu (SLEPTE) 

- Zlepšení výrobního procesu (SLEPTE) 

- Zpřísňování legislativy (SLEPTE) 

- Fluktuace zaměstnanců (SLEPTE) 

- Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

(SLEPTE) 

- Predikovaný pokles HDP, jež se promítne 

do poklesu tržeb (SLEPTE) 

- Únik technologií (SLEPTE) 

- Zvyšování nákladů na mzdy (SLEPTE) 

- Zdražení elektřiny (SLEPTE) 

- Změna mezinárodní politiky a s tím spojené 

ohrožení exportu (SLEPTE) 

- Silná konkurence (Porter) 

- Silná vyjednávací síla odběratelů (Porter) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr SWOT analýzy 

Společnost v současnosti využívá strategie SO, to znamená, že se snaží využívat svých 

silných stránek k využití nastalých příležitostí. Ze svých silných stránek podnik sází 

především na dobré jméno a dlouholetou tradici. Další silnou stránkou jsou zkušení 

a kvalifikovaní zaměstnanci v nichž společnost vidí svou konkurenční výhodu. 

Z ekonomických faktorů můžeme zmínit finanční stabilitu podniku a vysokou rentabilitu. 

Díky vysoké kvalitě a prozákaznickému chování má podnik vybudovanou již stálou 

klientelu. Na základě mnoha silných stránek se podniku daří jak eliminovat hrozbu vstupu 

nového konkurenta na trh, tak také zamezit odchodu zákazníků ke konkurenci. 

Ze slabých stránek lze vystihnout fakt, že je podnik součástí koncernu a rozhodování 

probíhá na základě požadavků mateřské společnosti, což podnik brzdí v rozvoji svého 

potenciálu. Z finanční situace představuje pro podnik slabou stránku hned několik bodů. 

Prvním z nich je vysoké zadlužení, které je značně nad oborovými hodnotami. 

Dalším jsou vysoké náklady a zhoršující se výnosová situace podniku. Podnik vykazuje 

také nižší ukazatele likvidity, které jsou spojeny s nedostatečným řízením čistého 

pracovního kapitálu. 

Z příležitostí můžeme vystihnout současnou depreciaci kurzu USD i EUR, 

kterou by podnik měl jako exportér využít. Za příležitost lze posoudit i zlepšení 

výrobního procesu, což by podniku značně pomohlo se snížením provozních nákladů. 

Podnik by také mohl například u své pobočky v Jablonci nad Nisou, kde panuje nejvyšší 

ohrožení ze strany nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, využít spolupráce 

s vysokými školami a středním školami a učilišti v okolí, popřípadě si zde zřídit svoje 

vlastní školící středisko. Jako největší příležitost v oblasti zvýšení tržního podílu se jeví 

rozšíření stávajícího portfolia výrobků a další vývoj nových výrobků a technologií. 

Hrozby podniku, které lze vystihnout, jsou zpřísňování legislativy, jež by představovalo 

zvýšení nákladů, velmi silná konkurence v odvětví, a hlavně nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků. Se snižováním nezaměstnanosti a zvyšováním hrubé mzdy zde existuje 

i reálná hrozba zvyšujících se nákladů na mzdy pracovníků.  Predikovaný pokles HDP 

ohrožuje podnik svou vázaností na tržby, které se s jeho poklesem budou také snižovat.  
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Vzhledem k finančním výsledkům bych společnosti do budoucna doporučila spíše využití 

strategie WO, která představuje snahu o odstranění slabých stránek pomocí využití 

příležitostí.   
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3 Vlastní návrhy řešení 

Poslední část této diplomové práce se zaměřuje na návrhy a doporučení, které by měly 

vést ke zlepšení stávající situace podniku ABC, s. r. o. Níže uvedené návrhy vycházejí 

z provedených analýz vnějšího a vnitřního okolí podniku, jež byly shrnuty v předchozí 

kapitole. Ze SWOT analýzy bylo vyvozeno, že nejvhodnější strategií podniku by bylo 

využít strategii WO, která má za hlavní snahu odstranění slabých stránek pomocí využití 

příležitostí.  

Ve SWOT analýze bylo zjištěno, že největší slabinou společnosti je především 

její současná finanční situace, a proto jsou návrhy především koncipovány na odstranění 

těchto slabin. Bohužel vzhledem k současné situaci, kdy COVID–19 oslabil jak českou, 

tak i mezinárodní ekonomiku, nelze zaručit, že tyto návrhy pomohou podniku zlepšit 

současnou situaci.  

Riziko ovlivnění těmito náhodnými faktory v budoucnu se bohužel nedá predikovat. 

Slabinou podniku představuje i skutečnost, že portfolio její činnosti má užší zaměření, 

proto je jedním z návrhů rozšíření produktového portfolia.  

3.1 Zlepšení finanční situace podniku 

Za největší problém společnosti se ze SWOT analýzy jeví pokles výsledků společnosti 

společně s poklesem většiny ukazatelů, ukazateli, které se nacházejí pod oborovým 

průměrem.  Proto se v následující kapitole budeme zabývat návrhy a doporučeními, 

jak tuto situaci zlepšit. 

3.1.1 Řízení čistého pracovního kapitálu 

Velký problém společnosti lze vidět v současném řízení pracovního kapitálu. Z finanční 

analýzy podniku vyplývá, že podnik drží velkou část majetku v oběžných aktivech. 

Dále byl zjištěn problém s nízkými ukazateli likvidity, proto toto doporučení podniku 

považuji za nejdůležitější. 

Pro začátek je vhodné určit optimální výši čistého pracovního kapitálu. Pracovní kapitál 

za sledované období se nachází v tabulce níže.  
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Tabulka 40 Čistý pracovní kapitál ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Nejlehčím způsobem, jak zjistit optimální výši pracovního kapitálu je využití 

následujícího vzorce pro výpočet potřebného čistého kapitálu: 

𝑃𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛𝑦 Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 ∗ 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 

(Režňáková, 2010, s. 40) 

K tomuto výpočtu je ovšem nutné nejdříve zjistit obratový cyklus peněz (OCP), 

který představuje dobu, která uplyne od platby dodavatelům do doby inkasa za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Lze ji vypočítat podle následujícího vzorce: 

𝑂𝐶𝑃 = 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 + 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑎𝑟𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

(Režňáková, 2010, s. 40) 

Tabulka 41 Výsledné OCP pro sledované období 2014-2018 

  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Dále je nutné vypočítat průměrnou denní potřebu kapitálu, která je vyjádřena součtem 

výkonové spotřeby a osobních nákladů, vydělených 360 dny.  

Tabulka 42 Průměrná denní potřeba kapitálu ve sledovaném období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

V dalším kroku již pouze stačí dosadit do vzorce pro potřebný kapitál a dostaneme 

následující výsledky. 
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Tabulka 43 Potřebný a skutečný ČPK ve sledovaném období 2014-2010 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Z tabulky je patrné, že skutečný ČPK v jednotlivých letech značně převyšuje 

ten potřebný. Tato skutečnost působí pro podnik negativně, neboť snižuje jeho rentabilitu. 

Nejvyšší rozdíl lze vidět v roce 2014, kdy skutečný ČPK převyšoval svou potřebu 

o celých 342,8 mil. Kč. V posledním sledovaném roce tento převis činil ‚‚pouze‘‘ 

137,2 mil. Kč. Rozdíly mezi jednotlivými čistými pracovními kapitály zobrazuje 

níže uvedený graf.  

Graf 34 Srovnání skutečného a potřebného ČPK za sledované období 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018) 

Z výše uvedeného plyne, že je skutečně nezbytné, aby podnik měl dostatečný přehled 

o potřebné výší čistého pracovního kapitálu a mohl tak přebytečné zdroje využít mnohem 

efektivněji.  

Z informací výše také vyplynuly vysoké doby obratovosti jednotlivých položek. 

Jejich snížením by podnik mohl ušetřit další peněžní prostředky, proto si dále uvedeme 

návrhy na snížení jednotlivých položek doby obratu. 
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3.1.2 Snížení doby obratu pohledávek 

Z tabulky níže můžeme vidět, že doba obratu pohledávek podniku ABC, s.r.o. má v čase 

kolísající tendenci. Při srovnání s oborovými hodnotami bylo zjištěno, že platební 

morálka odběratelů, je mnohem horší, než je v oboru obvyklé. Z rozvahy 2018 plyne, 

že ke dni sestavení rozvahy měla společnost pohledávky po splatnosti ve výši 

684,7 mil. Kč. Oproti roku 2017 došlo sice k poklesu o 5,1 % (2017 721,8 mil. Kč), 

ale i přesto se jedná o vysokou částku, která narušuje podniku jeho cash flow. 

Dopad nedobytných pohledávek je pro podnik ještě horší, neboť podnik ztrácí náklady 

vynaložené na pořízení výrobku, a navíc ještě odvede DPH z tržeb. Dále podnik přichází 

také o svou marži, jež měla pokrýt režijní náklady a zisk. U nedobytných pohledávek 

využívá podnik úsporu na dani ve formě opravných položek. Ty u podniku činily v roce 

2018 309,6 mil. Kč (pokles o 8,3 % v porovnání s rokem 2017). 

Tabulka 44 DO pohledávek 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018 a dat dostupných z mpo.cz) 

Podnik by se měl snažit snížit dobu obratu pohledávek alespoň na oborovou úroveň. 

Návrhy na docílení dané skutečnosti jsou: 

• poskytnutí slev u silných odběratelů za včasné úhrady, 

• nastavení platebních podmínek, 

• lepší preventivní opatření, 

• odprodej dlouhodobých pohledávek. 

Níže si přiblížíme podrobněji každý návrhu. 

• Poskytnutí slev silným odběratelům za včasné úhrady 

V rámci platebních podmínek by měl podnik nabízet silným odběratelům možnost skonta. 

To by pro tyto odběratele znamenalo, že zaplatí-li před dohodnutou splatností, obdrží 

určité procento slevy z celkové ceny. Z následujícího plynou pro dodavatele 3 základní 

efekty: 

1. podnik bude mít menší objem pracovního kapitálu, který by musel financovat; 
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2. podnik docílí snížení rizika vzniku nedobytných nebo pozdě hrazených 

pohledávek, 

3. podnik sníží své administrativní náklady spojené s vymáháním pohledávek. 

Negativum pro podnik představuje mírné snížení ceny výrobku a fakt, že poskytnutí 

skonta u silných odběratelů sníží rentabilitu. Rentabilita podniku je ovšem vysoká 

a nachází se značně nad oborovými hodnotami, takže pokud by tento krok schválila 

mateřská společnost, nemuselo by mírné snížení rentability pro podnik znamenat 

problém. 

Tabulka 45 Návrh skonta u odběratelů se špatnou platební morálkou 

Úhrada do 3 dnů 15 dnů 25 dnů 30 dnů 

Nominální skonto 4 % 2 % 0,5 % plná cena 

Reálné skonto p. a. 53,3 % 48 % 36 % x 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podniku lze navrhnout využít výše uvedenou nabídku skonta u silných odběratelů 

se špatnou platební morálkou. Odběrateli by v tomto případě byla poskytnuta sleva 4 %, 

pokud by byl schopen zaplatit pohledávku do 3 dnů od obdržení faktury. Pokud by platba 

proběhla do 15 dní snižuje se sleva na 2 % a pokud by uhradil do 25 dní obdržel by slevu 

pouze 0,5 %.  Pokud by odběratel zaplatil od 25. dne do 30. dne, musel by již uhradit 

plnou cenu. V případě, že zákazník neuhradí do 30 dnů po splatnosti, navrhují zavést 

poplatek z prodlení. Skonto by mohlo zrychlit úhradu pohledávek a možná i ušetřit 

za následné poplatky za soudní vymáhání, které činí 4 % z vymáhané částky pro vydání 

platebního rozkazu. Zrychlení doby inkasa pohledávek ovlivní i rychlejší placení závazků 

společnosti. 

Pro příklad, jak by mohl návrh fungovat, si uveďme následující situaci. V posledních 

zveřejněných výkazech z roku 2018 má podnik pohledávky z obchodních vztahů ve výši 

3,2 mld. Kč. V tomto podniku platí Paretovo pravidlo, že 20 % silných odběratelů tvoří 

80 % všech zisků. Z toho vyplývá, že pohledávky po silných odběratelích tvořily v roce 

2018 2,6 mld. Kč. Jelikož nabídnout skonto všem těmto odběratelům by pro podnik 

znamenalo velké ztráty, doporučuje se nabídnout skonto pouze těm s velmi špatnou 

platební morálkou. Následující tabulka zobrazuje situaci, kdy podnik nabídl skonto 20 % 

silných odběratelů.  
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Tabulka 46 Rozložení pohledávek mezi odběrateli 

  

Celkem  Za silnými odběrateli 
Silní odběratelé se 
špatnou platební 
morálkou (20 %) 

Pohledávky 2018 (tis. Kč) 3 276 144 2 620 915 524 183 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z níže uvedené tabulky již můžeme vidět možné výsledky zavedení skonta pro odběratele 

se špatnou platební morálkou. Vzhledem k vysoké době obratu pohledávek v roce 2018 

bylo odhadnutou, že těchto zákazníků je cca 20 % ze všech silných odběratelů. 

Tabulka ukazuje situaci, kdy se tyto pohledávky rovnoměrně rozložily mezi nabízená 

skonta. Z výsledků plyne, že by podnik při využití těchto slev ztratil ‚‚pouhých‘‘ 

8,5 mil. Kč. Při zavedení ostatních navrhovaných opatření by se tato částka vyrovnala 

(např. níže uvedené nájemné ze skladových prostor, zavedení 3 směnného provozu atd.). 

Tabulka 47 Návrh skonta na datech z roku 2018 

Úhrada do 
do 3 dnů    

(4 %)  
do 15 dnů 

(2 %) 
do 25 dnů 

(0,5 %) 
do 30 dnů 

(0 %) 
Celkem 

Rozložení 
pohledávek (tis. Kč) 

131 046 131 046 131 046 131 046 524 183 

Skonto (tis. Kč) 5 242 2 621 655 0 8 518 

Pohledávky po 
skontu (tis. Kč) 

125 804 128 425 130 391 131 046 515 665 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po zavedení těchto opatření vyplývá, že by se doba obratu pohledávek snížila 

ze současných 106,33 dní na 96,65 dní. Pokud by podnik zvážil využití skonta u všech 

silných odběratelů dobu obratu pohledávek by bylo možné snížit až na 95,64 dní ovšem 

za ceny ztráty 42,5 mil. Kč, což již není pravděpodobně reálné. Dopad výše uvedených 

změn na rentabilitu podniku zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 48 Dopad změn na rentabilitu 

Rentability 2018 po změně 

ROE 37,59 % 37,23 % 

ROA 11,40 % 9,84 % 

ROS 7,03 % 6,98 % 

ROCE 35,91 % 35,61 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Nastavení platebních podmínek 

Jak již bylo výše zmíněno, podnik má nastavenou běžnou platební podmínku 60 dnů. 

Tuto podmínku je doporučeno zachovat pouze u dlouholetých a spolehlivých partnerů. 

U nových odběratelů, u kterých zatím není dostupná interní ani externí platební morálka, 

se doporučuje vždy využívat platbu předem. Je samozřejmé, že v konkurenčním boji 

nelze podmínka 100 % platby předem praktikovat všude, a proto lze doporučit tam, 

kde nelze požadovat platbu předem, alespoň dostatečnou výši zálohy vzhledem k celkové 

částce zakázky. U standardních odběratelů by měl podnik využívat platební podmínky 

do 30 dnů. Vzhledem ke kvalitním výrobkům a postavení podniku na trhu by neměl 

s touto splatností nastat problém, v podobě přeběhnutí zákazníků ke konkurenci. 

• Lepší preventivní opatření  

Vzhledem ke zpomalování Evropského zpracovatelského průmyslu, které začalo 

již od poloviny 2018 a současného výskytu koronaviru, jež ekonomikám zasadil 

nečekanou ránu, se očekává vážný dopad i na český zpracovatelský průmysl. 

Tato skutečnost již měla velký dopad na největší českou automobilku, jež musela 

pozastavit výrobu. Je tedy jen otázkou času, jak se tyto dopady projeví v naší ekonomice, 

a hlavně na výsledcích podniku ABC, s.r.o. Již nyní existují predikce, že poklesne HDP 

o celých 6,5 %. Tento šok způsobí zhoršení všech makroekonomických ukazatelů. 

Vzhledem k závislosti české ekonomiky na evropském dodavatelském řetězci, bude její 

obnovení záviset na tom, jak se budou s krizí vyrovnávat evropští partneři. 

(credendo.com) 

Vzhledem k vývoji současné situace je nutné více než dříve, pečlivě prověřovat bonitu 

odběratelů a využívat preventivních opatření k zajištění pohledávek. Podnik by měl být 

velmi opatrný vzhledem k dodavatelským limitům, jelikož jejich posouzení probíhá 

zejména na základě finančních výkazů, jež vyjadřují situaci podniku nejméně 12 měsíců 

zpětně a na základě osobního úsudku zhodnotitele, který může být k nastalé situaci 

skeptický.  
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U odběratelů, na které již současná situace dopadla, by měl podnik požadovat některé 

z následujících opatření: 

- bankovní záruka, 

- dokumentární akreditiv, 

- zajištění mateřskou společností či spřízněným podnikem, 

- pojištění odběratelů. 

• Prodej dlouhodobých pohledávek 

Z výkazů společnosti vyplývá, že měla v roce 2018 dlouhodobé pohledávky ve výši 

8,9 mil Kč. Oproti roku 2017 došlo k jejich snížení o 34,5 %, avšak stále se jedná 

o dlouhodobě vázané peněžní prostředky, které by mohly být využity efektivněji. 

Nabízí se zde tedy úvaha, zda pohledávky za velkými a silnými odběrateli nenabídnout 

k prodeji. V dnešní době lze nalézt řadu poptávek i nabídek na odkup pohledávek. 

Tento odkup má háček v tom, že pohledávky lze postoupit pouze s diskontem. Návrh lze 

tedy realizovat pouze v případě, že se podniku naskytne příležitost peněžní prostředky 

získané odkupem investovat s vyšším úrokem, nežli byl diskont u pohledávky. 

Odprodej pohledávek by mohl nastat v případě, kdyby společnost urgentně potřebovala 

hotovost a ušlá část pohledávky ve formě diskontu by představovala nižší riziko 

než nastalá hrozba.  

3.1.3 Snížení doby obratu zásob 

Z finanční analýzy vyplynulo, že společnost má velké množství peněžních prostředků 

vázaných v zásobách, jejichž doba obratu je nad oborovým průměrem. 

Tabulka 49 DO zásob 2014-2018 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek podniku za roky 2014-2018 a dat dostupných z mpo.cz) 

K nápravě současné situace by mohlo dojít pomocí zavedení nového přístupu řízení zásob 

pomocí metody Just in time. Jedná se o moderní přístup, jež se začal uplatňovat 

v Japonsku pod názvem Kanban. Podstatou tohoto systému je, že odebírající článek 

dostává materiál právě v okamžiku, kdy jej potřebuje. Vzhledem k tomu, že dodávající 
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článek plní tyto požadavky právě včas, není nutné vytvářet zásobu. V současné době 

se tento systém používá zejména ve velkých společnostech. V České republice využívají 

společnosti jako Škoda Auto či T. P. C. A. Kolín. (Kislingerová, 2010, s. 528) 

Aplikace systému je závislá na řadě faktorů a jakýkoliv výkyv v jednom z nich může 

ohrozit celý systém. Příkladem mohou být: 

- Spolehlivost dodavatele – tento faktor je nesmírně důležitý, odběratel se v tomto 

systému stává dominujícím a dodavatel musí synchronizovat svou činnost jeho 

potřebám (je nutné dodat výrobky nejen včas, ale i v potřebné kvalitě); 

- Dostupnost dopravních služeb – dopravní služby musejí být schopny dodat zboží 

s přesností a frekvencí zboží na určené místo; 

- Rychlá reakce všech článků logistického řetězce na problémy tak, aby prodleva 

v jedné části nevyvolala zpoždění ostatních prvků systému. (Kislingerová, 2010, 

s. 528) 

Zavedení metody Just in time v podniku nese přínos v podobě následujících efektů: 

- zvýšení produktivity (o 20–50 %), 

- snížení zásob (o 50–100 %), 

- snížení celkových nákladů (10–20 %), 

- úspora skladovacích ploch (o 40–80 %), 

- snížení množství odpadu, 

- zvýšení včasných dodávek, 

- náklady na zavedení systému JIT se rychle vrátí. 

(Kislingerová, 2010, s. 528 a Lukoszová, 2012, s. 44) 

Následující tabulka ukazuje předpokládané hodnoty podniku po zavedení Just in time. 

Pokud by se v prvním roce povedlo snížit zásoby alespoň o 50 % a produktivita 

by vzrostla o 20 %, doba obratu zásob by se pak snížila z nynějších 78,39 dní na pouhých 

32,66 dní. Po zavedení se předpokládá úspora nákladů v minimální výši 10 %, 

což představuje úsporu 1 071 016 tis. Kč ročně. 
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Tabulka 50 Hodnoty po zavedení Just in time 

  2018 po zavedení JIT 

Zásoby 2 650 087 1 325 044 

DO zásob 78,39 32,66 

(vlastní zpracování) 

Společnost by si pro zajištění tohoto návrhu měla zajistit 100 % spolehlivé dodavatele. 

Náklady na realizaci projektu se podnikům, jež systém zavedli, vrátili během několika 

měsíců s čímž se počítá i po zavedení metody v podniku ABC, s.r.o. Jednou z dalších 

výhod pro podnik by mělo být snížení finančních prostředků pro řízení zásob, jež jsou 

v současnosti v zásobách blokované. Při úspěšném zavedení metody budou jako výsledek 

uvolněny velké plochy pro skladování, jež může podnik pronajímat a získat tak dodatečné 

peněžní prostředky.  

3.1.4 Dopad změn na finanční ukazatele 

Následující tabulka zobrazuje dopady výše uvedených změn na finanční ukazatele. 

Dále bude opět zpracován Spider graf dle Synka, 2011, kde budou porovnány hodnoty 

2018 (v grafu zobrazeny jako 100 %) s pravděpodobnými hodnotami po zavedení výše 

uvedených opatření. 

Tabulka 51 Finanční ukazatele potřebné pro Spider analýzu 

 
(vlastní zpracování) 
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Obrázek 6 Spider graf po zavedení opatření 

 

(vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného grafu lze vidět, že by díky výše uvedeným opatřením bylo možné snížit 

vysoké hodnoty jak doby obratu pohledávek (D3), tak i doby obratu zásob (D4). 

Na základě opatření by bylo možné zvýšit i hodnoty likvidity. Okamžitá likvidita (B2) 

by pak značně přesahovala současné hodnoty. Bohužel se zvýšenou likviditou se pojí 

i snížená rentabilita, která by mírně poklesla pod současné hodnoty (kvadrant A). 

Vzhledem k tomu, že její hodnoty by byly stále značně nad těmi oborovými, nemuselo 

by to znamenat pro podnik žádný větší problém. Tyto návrhy a jejich dopady by ovšem 

musela schválit mateřská společnost. 

3.2 Pronájem nevyužitých skladových prostor 

V kapitole snížení doby obratu vyplynula z metody Just in time možnost snížit skladové 

zásoby na minimum. Obecně se uvádí, že tato metoda umožní uvolnit skladové prostory 

ve výši 40-80 %.  To by pro podnik znamenalo příležitost využití volných ploch k jejich 

pronájmu a získat tak na přilepšení situace nové peněžní prostředky.  Výroba podniku je 

uskutečňována hned v 5 z 8 lokalit podniku, z kterých by mohly plynout zisky 

z nájemného.  
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Jako vzorovou situaci můžeme uvést brněnské prostory. Dle katastrů nemovitostí vlastní 

podnik 52,4 tis. m2 výrobních a skladových prostor. Dejme tomu, že by podnik poskytl 

po uvolnění skladových zásob k pronájmu 
1

2
  (tzn. 26,2 tis. m2) volných prostor. 

Při zkoumání situace vyplynulo, že se skladové prostory v Brně pohybují 

od 200 do 2000 Kč za m2. Uvažujme o tom, že by byl podnik schopen pronajmout tyto 

prostory za průměrnou cenu 1000 Kč za m2. Za měsíc by tak byl podnik schopný 

generovat z nájmu zisk ve výši ± 26,2 mil. Kč pouze za brněnskou pobočku. 

Lze tedy usoudit, že v případě využití navrhovaných doporučení by byl podnik schopen 

generovat další zisky, které by mohly pomoci zlepšit současnou finanční situaci podniku. 

3.3 Investice do majetku společnosti 

Investice pro společnost představují příležitost dalšího rozvoje, diverzifikace podnikání 

a budoucí úsporu nákladů. Z výkazů společnosti vyplývá, že má podnik již značnou část 

dlouhodobého majetku odepsanou, proto bych doporučila ve vhodném okamžiku začít 

majetek obnovovat. V oboru výroba elektrických strojů a zařízení se nové technologie 

přímo vyžadují, neboť v případě jejich nevyužití hrozí podniku, že nebude schopen držet 

krok se svojí konkurencí. 

 Na základě výše uvedeného, lze podniku doporučit sestavit si plán investic, 

jak na rekonstrukci, tak i modernizaci stávajících výrobních zařízení, budov 

a softwarového a hardwarového vybavení. Tento investiční plán by měl zaměřit polovinu 

svého budgetu do výrobní sféry a druhou polovinu do pracovního prostředí. 

Všechny investice do výroby by měli být podloženy dokumenty, jež potvrzují, 

že provedené investice povedou ke snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity 

práce, neboť v této oblasti spatřuje podnik maximální využití vynaložených prostředků. 

Investované prostředky mají alespoň malou kompenzaci tím, že si podnik může snížit 

daňový základ o odpis investice. 

3.4 Zavedení třísměnného provozu 

Podnik v současné době ve svých pobočkách využívá vesměs dvousměnného provozu. 

Pro zvýšení výkonnosti lze navrhnout rozšířit počet směn o noční směnu. 
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Zavedení další směny by znamenalo zkrácení výrobní doby, a tedy i kratší dodací termíny. 

Další výhoda spočívá ve snižování fixních nákladů s počtem nově vyrobených výrobků, 

variabilní náklady na jednici budou stále stejné. Jako nevýhodou lze ale vytknout, 

že produktivita práce bývá při nočních směnách nejnižší. Třísměnný provoz také 

představuje trojnásobný počet zaměstnanců na každou pozici, neboť se musí střídat. 

To již pro podnik znamená nemalé mzdové náklady, neboť bude muset pokrýt nově 

vzniklou 
1

3
 pracovních míst novými zaměstnanci. Vzhledem k třísměnnému provozu 

se musí zohlednit i příplatky za noční směnu. Ve společnosti ABC, s.r.o. je standartní 

pracovní doba 8 hod/den. Z této doby se odečítá 30 minut, jež představují přestávku 

na oběd. Čistá pracovní doba je tedy 7,5 hod/den. S příplatky za noční směny narážíme 

ale na další problém. Pro výpočet těchto příplatků budeme vycházet z níže uvedené 

tabulky. Jelikož je na každou pracovní pozici potřeba ve třísměnném provozu tří 

zaměstnanců, budeme vycházet z roční čisté pracovní doby na tři zaměstnance.  

Obrázek 7 Výpočet pracovní doby pro třísměnný provoz 

 

(vlastní zpracování) 

Tabulka vychází ze situace, že v průměru každý zaměstnanec odpracuje 1/3 pracovní 

doby na ranní, 1/3 na odpolední a 1/3 na noční směně. V reálné situaci je ovšem tato 

situace nereálná, neboť směny, které se střídají jsou 3 ale měsíc má 4 týdny. Tudíž nastává 

situace, že zaměstnanec má například více nočních směn než jeho kolega. Pro teoretickou 

představu o výši příplatků ovšem tento fakt nebude brán v potaz.   

Roční pracovní doba na jednoho zaměstnance činí 1875 hodin. Noční směna představuje 

1/3, tedy 625 hodin. Při průměrné hodinové mzdě 140 Kč/ hod roční příplatek za noční 

směnu vypočítáme následovně: 

Roční noční příplatek na jednoho zaměstnance = 625 hodin x 140 Kč/hod x 10 % 

Roční noční příplatek na jednoho zaměstnance tedy činí 8 750 Kč. Za třísměnný provoz 

na jednu pozici tedy noční příplatky představují náklady navíc ve výši 26 250 Kč. 
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3.5 Rozšíření portfolia 

V případech, když se podniky snaží navýšit své tržby, využívají většinou možnosti 

expanze do zahraniční. Díky celosvětově rozšířeným pobočkám mateřské společnosti, 

bohužel není možné pro podnik expandovat do zahraničí, aniž by přímo nekonkuroval 

ostatním podnikům v holdingu matky. Proto jako jediné řešení pro navýšení obratu 

lze spatřit v rozšíření produktové portfolia podniku.   

Při rozšíření by bylo vhodné se zaměřit především na soukromé domácnosti. Doporučuje 

se rozšířit portfolio výrobků například o tepelná čerpadla, klimatizace či solární panely. 

Další řešení lze spatřit v zaměření se na systémy pro chytrou domácnost, která je dnes 

žádaným faktorem. Například by se podnik mohl zaměřit na výrobu chytrých 

elektroměrů, které by pro spotřebitele představovali nižší výdaje za elektřinu a dokonalý 

přehled o jejich spotřebě. Pomocí svého chytrého telefonu by si spotřebitel nastavil denní 

limit elektřiny a v případě, že by byl tento limit překročen, vyskočila by spotřebiteli 

notifikace s touto informací.  

Ve výše uvedených příkladech lze spatřit možnost nejen rozšířit produktové portfolio 

společnosti, ale rozšířit tak i skupinu zákazníků a tím také zvýšit obrat společnosti. 

3.6 Kooperace s VŠ a SŠ 

Jak již vyplynulo ze SLEPTE analýzy, společnost má výrobní divize v Praze, Brně, 

Ostravě, Jablonci nad Nisou a Trutnově, kde podnik potřebuje obsadit zejména dělnické 

pozice. V Brně, Ostravě i Jablonci nad Nisou je dostatek středních elektrotechnických 

škol a učilišť pro tyto účely. Problém nastává v Trutnově. Trutnov poskytuje pouze jednu 

střední školu tohoto oboru.  Střední průmyslová škola v Trutnově má kapacitu oboru 

Slaboproudá elektrotechnika 30 studentů a oboru Elektrikář 48 studentů. Z celkového 

počtu 78 studentů ovšem se značná část rozhodne pro vlastní podnikání či jinou firmu.  

Vhodným řešením pro zajištění budoucích kvalifikovaných zaměstnanců je vytvořit 

se školou spolupráci a nabídnout tak vykonání praxe studentů v podniku ABC. 

Studenti by působili pod vedením zkušených pracovníků a učili by se své znalosti 

využívat v praxi. Po získání středního vzdělání by podnik mohl nabídnout osvědčeným 

studentům zaměstnání. Zároveň by podnik mohl tuto činnost využít i k vlastním 
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marketingovým účelům a prezentovat tyto skutečnosti jako přínos podniku v oblasti 

rozvoje vzdělanosti nových generací.  

Společnost vlastní také svoje vývojová centra, a to v Praze, Brně, Ostravě a Jablonci 

nad Nisou. V Praze, Brně i Ostravě má společnost zajištěné kvalitní absolventy díky 

školám jako jsou ČVUT, VUT a Vysoká škola Baňská. Naopak Jablonec nad Nisou 

žádnou univerzitu nemá a nejbližší vysoká škola se nachází v Liberci (Technická 

univerzita Liberec).  I zde se proto nabízí možnost nabídnout univerzitě spolupráci 

v oblasti praxe studentů vykonané v Jablonecké pobočce podniku. Podniku by 

se tak v budoucnu nabízela možnost opět tyto zaučené studenty zaměstnat a ušetřit 

tak finanční náklady za hledání kvalifikovaných zaměstnanců. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí vhodně zvolených metod provést ekonomickou 

analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě výsledků plynoucích 

z provedených analýz a s přihlédnutím ke specifikům zvoleného podniku i jeho oboru, 

pak formulovat konkrétní návrhy a doporučení umožňující zlepšení zjištěného stavu. 

Pro účely práce byla zvolena společnost s ABC, s. r. o., jejíž název byl kvůli citlivosti 

údajů změněn.  

V první části práce byly vysvětleny teoretické poznatky, z kterých vychází praktická část 

práce. Druhá část práce představuje již samotnou společnost a její předmět podnikání. 

V rámci této části práce byly vypracovány jednotlivé analýzy, které vyhodnocují 

současnou situaci podniku. Za každou kapitolu se nachází dílčí závěry jednotlivých 

analýz. Společnost byla zkoumána jak pomocí analýz zabývajícími se jejím vnitřním 

okolím, tak i pomocí analýz vnějšího okolí. Jako první byla použita analýza SLEPTE, 

která dle mého názoru nejlépe zachycuje postavení jednotlivých faktorů vnějšího 

prostředí společnosti. Následovala analýza pomocí Porterova modelu 5 sil, která dále 

rozvedla oborové prostředí podniku. Pro vnitřní analýzu okolí podniku byl nejdříve použit 

McKinseyho model 7S, který ukázal zejména převahu silný stránek společnosti. 

Dále byla v práci použita analýza finančních výkazů, Kralickův Quicktest a Spider 

analýza, které odhalily problém ve výnosové situaci podniku. Tato část práce 

je zakončena SWOT analýzou, jež shrnuje poznatky předchozích analýz do souhrnné 

tabulky silných a slabých stránek, a také příležitostí a hrozeb.  

Poslední část práce obsahuje konkrétní doporučení a návrhy, které se odvíjí od využití 

strategie WO, jež představuje eliminaci slabých stránek a využití příležitostí. 

Navrhnuté doporučení se nejvíce zaměřují na zlepšení finanční situace podniku. 

Po zavedení opatření by mohlo dojít k optimalizaci nákladů, zvýšení likvidity a obratu 

podniku. Vzhledem k závislosti na řadě dalších faktorů ovšem není možné určit, zdali 

se situace podniku skutečně podaří zlepšit, neboť důležité slovo v rozhodování podniku 

má i její mateřská společnost.  

Na základě výše zmíněného byl cíl diplomové práce splněn. 
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