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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Textilní 

zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a návrhy na její zlepšení. 

Teoretická východiska práce vysvětlují základní pojmy a metody využité v praktické 

části diplomové práce. V analytické části je představen Textilní zkušební ústav a jsou 

provedeny jednotlivé analýzy. V poslední části jsou navržena opatření na zlepšení 

zjištěného stavu.  

 

Abstract 

The master´s thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company 

Textilní zkušební ústav, s.p. in between 2014-2018, proposals and recommendations for 

its improvement. 

The theoretical part of the thesis explains the basic concepts and methods used in the 

practical part. In the analytical part, the company is introduced and individual analyzes 

are performed. In the last part, measures are proposed to improve the identified condition. 
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ÚVOD 

Každému z nás snad nejvíce záleží na svém vlastním zdraví, a proto k němu přistupujeme 

zodpovědně, mimo jiné i pravidelnými preventivními prohlídkami u lékaře. Jedna 

z nejdůležitějších a nejvíce vypovídajících metod, které má lékař k dispozici, je krevní 

obraz. Ekonomickou analýzu je možné si s trochou nadsázky představit jako list papíru 

s výsledky krevního obrazu. Stejně jako rozbor krve, obsahuje celou řadu ukazatelů 

s intervaly, které vedení podniku informují o aktuálním stavu, slabých stránkách 

a případných hrozbách. Dává tak zavčas signál a prostor managementu podniku na 

případné potíže reagovat a odvrátit je.  

Pomocí nabytých znalostí získaných během studia v kombinaci s dosavadní praxí 

v auditorské společnosti je zpracováno téma diplomové práce „Hodnocení ekonomické 

situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení“, které poskytuje detailní a nezávislý 

obraz o finančním zdraví českého podniku Textilní zkušební ústav. 

Podniky zabývající se výrobou a prodejem textilu musí splňovat normy a další požadavky 

např. na kvalitu a zdravotní nezávadnost. Při splnění normy, případně souboru norem, 

jsou vydávány certifikáty. Proto vznikly v České republice instituce, které se touto 

činností zabývají.  

Historie zkoušení textilních výrobků sahá až do roku 1927, kdy byl založen v Liberci 

Výzkumný ústav textilnictví. V roce 1952 vznikl další podnik, který se zabýval stejným 

předmětem podnikání, a to Výzkumný ústav vlnařství (VÚV), který se v roce 1993 

přejmenoval na Textilní zkušební ústav (TZÚ). 

Textilní zkušební ústav poskytuje nezávisle a nestranně kvalitní a komplexní služby těm, 

kteří se zabývají textilem. Služby jsou také dostupné pro ty, kteří řeší soudní spory, 

protože tento ústav funguje i jako soudně znalecký. Dále nabízí vzdělávání odborné 

veřejnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je vhodně zvolenými metodami provést analýzu 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. Na základě výsledků plynoucích z provedených 

analýz a s přihlédnutím ke specifikům Textilního zkušebního ústavu, s.p. i oboru jeho 

činnosti formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného 

stavu. Dílčí cíle jsou následující: na základě literární rešerše vypracovat teoretická 

východiska pro pochopení základních pojmů, představit společnost a zhodnotit provedené 

analýzy. 

Prvním krokem pro zpracování diplomové práce je teoretická část, jejichž pokladem je 

zejména odborná literatura. Druhým krokem je analýza současného stavu, kde 

jsou použity výroční zprávy v letech 2014 až 2018 a webové stránky Textilního 

zkušebního ústavu. Na základě výsledků z analýz jsou předloženy návrhy na zlepšení 

ekonomické situace podniku. 

V rámci zpracování analytické části je pro účely analýzy vnějšího prostředí použita 

SLEPTE analýza, která zkoumá sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické faktory. Dále Porterův model konkurenčních sil, který se 

skládá z konkurentů v odvětví, potenciálních konkurentů v odvětví, substitutů, 

vyjednávací silou dodavatelů a vyjednávací silou odběratelů. Vnitřní prostředí obsahuje 

McKinseyho model 7S, který zahrnuje měkké a tvrdé faktory, které ovlivňují firmu a jsou 

navzájem provázané. Dále finanční analýza, což je rozbor finančních výkazů, která má 

za cíl informovat o hospodaření společnosti. Výstupem výše uvedených rozborů je 

SWOT analýza, která poskytuje podklady o silných a slabých stránkách společnosti, 

vyzdvihává příležitosti a upozorňuje management podniku na případné hrozby. 

Při zpracování závěrečné práce byly aplikovány následující speciální metody: 

• srovnávání (zjišťování shodných a neshodných vlastností u zkoumaného jevu),  

• analýza (zkoumání složitějších skutečností, které se rozdělují na jednodušší), 

• syntéza (opak analýzy, tj. skládání celku z jednodušších skutečností), 

• indukce (vyvozování obecného závěru na základě detailních informací), 

• dedukce (antonymum indukce). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na základní pojmy a metody, které budou 

aplikovány v analytické části. Zdrojem pro tento oddíl je zejména odborná literatura. 

Citace je řádně ocitována dle normy ČSN ISO 690:2011 při použití harvardského stylu. 

1.1 Obchodní závod 

„Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho 

vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., § 502). 

Podnikat mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Právnické osoby 

jsou osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kapitálové 

společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstva a státní 

podniky. Státní podniky se řídí zákonem o státním podniku, ostatní se řídí zákonem 

o obchodních korporacích (Dvořáček, 2012, s. 1-2; Zákon č. 90/2012 Sb., § 1). 

Pokud se v této diplomové práci objeví pojem „podnik“, má se za to, že se jedná 

o obchodní závod. 

1.1.1 Státní podnik 

Tato podkapitola definuje státní podnik a jeho orgány. 

Charakteristika státního podniku 

Státní podnik je právnická osoba, která je zřízena státem za účelem dosažení zisku. 

Zakladatelem je příslušné ministerstvo podle druhu podnikání státního podniku. 

Zapsáním do obchodního rejstříku státní podnik vznikne. „Podnik neručí za dluhy státu 

a stát neručí za dluhy podniku“ (Zákon č. 77/1997 Sb., § 3).  

Orgány státního podniku 

Ředitel a dozorčí rada jsou orgány podniku (Zákon č. 77/1997 Sb., §11). 

Ředitel je zároveň statutárním orgánem, kterého jmenuje a odvolává ministr či vláda 

(Zákon č. 77/1997 Sb., § 12). 
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Dozorčí rada má za úkol tyto činnosti (demonstrativní výčet): 

• schvalování zásadních otázek koncepce podniku, 

• projednávání výroční zprávy, hospodaření, 

• schvalování auditora, 

• nahlížení do všech dokladů, které se týkají hospodaření podniku                          

(Zákon č. 77/1997 Sb., § 13).  

Dozorčí rada je povinna mít minimálně 3 členy, z toho jedna třetina jsou zaměstnanci, 

kteří jsou na základě výsledků voleb voleni. Zbylé dvě třetiny jmenuje zakladatel. Ředitel 

nesmí být členem dozorčí rady (Zákon č. 77/1997 Sb., § 13). 

1.1.2 Kategorizace velikosti podniků podle Evropské unie 

Tabulka č. 1: Kategorizace velikosti podniků podle Evropské unie v mil. EUR                                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle publications.europa.eu, 2015) 

Kategorie 

účetní jednotky 
Podmínky 

Bilanční 

suma roční 

rozvahy  

Roční 

obrat  

Počet 

zaměstnanců 

Mikropodnik 

méně než 10 

zaměstnanců a roční 

obrat nebo bilanční 

suma nepřekračuje 

uvedená kritérium 

<2 <2 <10 

Malý podnik 

méně než 50 

zaměstnanců a roční 

obrat nebo bilanční 

suma nepřekračuje 

uvedená kritérium 

<10 <10 <50 
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Střední podnik 

méně než 250 

zaměstnanců a roční 

obrat nebo bilanční 

suma nepřekračuje 

uvedená kritérium 

<43 <50 <250 

Velký podnik 

více než 250 

zaměstnanců                           

a překračuje uvedená 

kritéria 

>43 >50 >250 

                                                                                                                                                                     

Tabulka č. 2: Kategorizace velikosti podniků podle Evropské unie v mil. Kč                                                             

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 1) 

Kategorie účetní 

jednotky 

Bilanční suma roční 

rozvahy 
Roční obrat Počet zaměstnanců 

Mikropodnik 51,45 51,45 257,25 

Malý podnik 257,25 257,25 1 286,25 

Střední podnik 1 106,175 1 286,25 6 431,25 

Velký podnik 1 106,175 1 286,25 6 431,25 

                                       

Tabulka č. 2 byla přepočítána kurzem ČNB 25,725 Kč/EUR k 31. 12. 2018 

(cnb.cz, 2018). 
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1.1.3 Kategorizace velikosti podniků podle Zákona o účetnictví  

Tabulka č. 3: Kategorizace velikosti podniků podle Zákona o účetnictví v mil. Kč                                                   

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona č. 563/1991, § 1b) 

Kategorie 

účetní 

jednotky 

Podmínky 
Aktiva 

celkem 

Roční úhrn 

čistého 

obratu 

Průměrný 

počet 

zaměstnanců 

Mikro 

 nepřekročení 

minimálně 2 uvedených 

kritérií 

9 18 10 

Malá 

ÚJ není mikro účetní 

jednotkou a 

nepřekračuje minimálně 

2 uvedená kritéria 

1 00 200 50 

Střední 

Új není mikro, ani malá 

ÚJ a nepřekračuje 

minimálně 2 uvedená 

kritéria 

500 1 000 250 

Velká 
překračuje minimálně 2 

uvedená kritéria 
500 1000 250 

                                                                                                                                              

Pozn.: velkou účetní jednotkou je vždy vybraná účetní jednota a subjekt veřejného zájmu. 

Za aktiva se považují aktiva netto z rozvahy. Má se za to, že ročním úhrnem čistého 

obratu je celková výše výnosu (Zákon č. 563/1991 Sb., § 1d). 
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1.2 Analýza vnějšího prostředí 

Důvod, proč tvořit analýzu vnějšího prostředí, je zjistit příležitosti a hrozby daného 

podniku (Dedouchová, 2001, s. 16). 

Analýzu vnějšího prostředí tvoří makroprostředí – SLEPTE analýza a mikroprostředí – 

Porterův model konkurenčních sil, analýza konkurence, analýza zákazníků, analýza 

dodavatelů (Cimbálníková, 2012, s. 32). 

Mikroprostředí definuje prostředí, ve kterém společnost podniká. Jsou zde podniky, které 

si navzájem konkurují a dále i další subjekty, např. odběratelé, dodavatelé (Dedouchová, 

2001, s. 16-17). 

Makroprostředí zahrnuje takové faktory, které podnik ovlivnit nemůže, jedná se 

o prostředí, které je společné pro celé odvětví, např. ekonomické, demografické, politické 

a sociální faktory (Dvořáček, 2012, s. 3; Dedouchová, 2001, s. 17). 

Další podkapitola se zaměřuje na SLEPTE analýzu a Porterův model pěti konkurenčních 

sil. 

1.2.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza (někdy označována jako PESTLE či PESTEL) označuje zkratky 

jednotlivých šesti faktorů (sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

a ekologických), které mohou podnik ovlivňovat zvenčí (Grasseová, 2012, s. 179). 

Sociální faktory 

Sociální faktory představují např.: 

• demografické charakteristiky (velikost populace, věková struktura, geografické 

rozložení), 

• životní úroveň, 

• vzdělávací instituce, 

• dostupnost pracovních sil, které budou mít požadované schopnosti a dovednosti 

(Grasseová, 2012, s. 179).  

Legislativní faktory 

Legislativní faktory ovlivňují podnikatelské prostředí. 
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Mezi legislativní faktory lze zařadit: 

• pracovní právo, 

• daňové zákony, 

• občanský zákoník, 

• regulace importu a exportu (Grasseová, 2012, s. 180; Mallya, 2007, s. 43). 

Ekonomické faktory 

Na ekonomické faktory působí monetární a fiskální politika státu. Ekonomické faktory 

jsou ovlivněny místní, národní a světovou ekonomikou (Grasseová, 2012, s. 179). 

Patří sem např.: 

• hospodářský cyklus, 

• výše HDP, 

• inflace,  

• nezaměstnanost, 

• výše mezd, 

• stav směnného kurzu (Grasseová, 2012, s. 179; Mallya, 2007, s. 45; Sedláčková,

 2006, s. 17). 

„Hrubý domácí produkt představuje hodnotu všech statků a služeb, které byly v daném 

roce vyrobeny na území státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem výrobního zařízení.“ 

(Kislingerová, 2010, s. 797)  

Inflace je zvyšování cenové hladiny v čase, která je změřena pomocí přírůstku indexu 

spotřebitelských cen, který znehodnocuje úspory (czso.cz, 2020).  

Důležité je si uvědomit, že ekonomický růst ovlivňuje spotřebu, tzn. při zvýšené spotřebě 

se zvyšují příležitosti na trhu. Při nízké úrovní úrokové míry lze očekávat větší příležitosti 

realizací podnikových záměrů. Inflace řeší stabilitu ekonomického vývoje 

(Sedláčková, 2006, s. 17) 

Politické faktory 

Do politických faktorů patří: 

• daňová politika, 

• druh ekonomiky (příkazová, tržní nebo smíšená politika), 
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• forma a stabilita vlády (Grasseová, 2012, s. 179). 

Technologické faktory 

Podnik by měl mít přehled o technických a technologických změnách. 

Technologické faktory zahrnují: 

• vládní podporu výzkumu a vývoje, 

• rozvoj techniky a technologie, 

• rychlost morálního zastarávání, 

• nové vynálezy (Grasseová, 2012, s. 179-180). 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory jsou velice důležité pro výrobu výrobků a služeb. Vysoce nákladnými 

položkami jsou například výdaje na čištění vod, ovzduší a recyklace (Grasseová, 2012, 

s. 180). 

Další ekologické faktory jsou následující: 

• přírodní a klimatické vlivy, 

• globální oteplování, 

• legislativa spojená s ochranou životního prostředí (Grasseová, 2012, s. 180). 

1.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil je pojmenován podle amerického ekonoma 

a profesora Michaela E. Portera.  

Model se skládá z následujících konkurenčních sil: 

• konkurenti v odvětví, 

• potenciální konkurenti v odvětví, 

• substituty, 

• dodavatelé a jejich vyjednávací síla, 

• odběratelé a jejich vyjednávací síla (Porter, 1994, s. 4). 
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Obrázek č. 1: Porterův model pěti konkurenčních sil                                                                             

(Zdroj: vlastní zpracování dle Porter, 1994, s. 4) 

Konkurenti v odvětví 

Rozhodující je počet konkurujících společností v daném odvětví a také typ tržní 

konkurence (monopol, oligopol) a škála sortimentu (Cimbálníková, 2012, s. 41). 

Velké množství konkurentů v odvětví mohou být i přínosem. Konkurence má vliv např. 

na zvyšování kvality výrobků (Porter, 1994, s. 6). Pokud budou výrobky téměř totožné, 

zákazník se bude rozhodovat nejvíce podle ceny (Dvořáček, 2012, s. 42). 

Potenciální konkurenti v odvětví 

Vstup nových konkurentů na trh je ovlivněn mírou bariér vstupu (Cimbálníková, 2012, 

s. 41). 

Hlavní bariéry vstupu jsou následující: 

• Úspory z rozsahu: snižování ceny produktu za 1 ks při zvyšování celkového 

objemu produkce. Potenciální konkurenti v odvětví buď musí 

nabídnout na trhu velkou škálu výroby, anebo malý rozsah produkce s cenovým 

znevýhodněním (Cimbálníková, 2012, s. 41; Porter, 1994, s. 7). 

• Technologie a know-how: některé výrobky jsou chráněny patentem, takže není 

možné nabízet stejný produkt (Sedláčková, 2006, s. 52). 

• Kapitálová náročnost: čím dražší investice, tím méně potenciálních konkurentů, 

např. pořízení nových výrobních zařízení a technologií. Kapitálově 
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nejnáročnější odvětví je energetický průmysl, letecký či automobilový                

(Sedláčková, 2006, s. 52). 

• Znalost značky a loajalita odběratelů: pro nového konkurenta v odvětví je důležitá 

investice do reklamy a dalších marketingových akcí (Sedláčková, 2006, s. 52). 

• Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu: společnosti, které již na trhu 

existují, mohou mít výhody, které žádná jiná firma nemůže získat. Příkladem pro 

tyto výhody jsou: výhodný přístup k surovinám (smlouvy s dodavateli) či 

výhodná lokace (Porter, 1994, s. 11). 

• Vládní politika: stát může regulovat podnikání formou povolení či omezení 

přístupu k surovinám. Regulací jsou i maximálně povolené normy znečištění 

životního prostředí a bezpečností a technické předpisy (Porter, 1994, s. 13). 

Z pohledu rentability odvětví je nejlepší situace při vysokých bariérách vstupů a nízkých 

při výstupu, jelikož je vysoká pravděpodobnost malého počtu společností (konkurentů) 

v odvětví. Pokud jsou vstupy i výstupy vysoké, tak je zisk spojen zároveň i s vysokým 

rizikem. Pokud jsou vstupy i výstupy nízké, tak je relativně jednoduché na trh proniknout, 

zisk je nízký, ale konstantní. Když nastane situace, že vstupní bariéry jsou nízké 

a výstupní naopak vysoké, tak je jednoduché na trh vstoupit, ale vystoupit lze již obtížně 

(Grasseová, 2012, s. 192). 

Problémem nových konkurentů na trh může být loajalita zákazníků, kteří jsou oddaní 

určité společnosti či přímo danému výrobku např. z důvodu dobrého jména společnosti, 

kvality či servisu (Dedouchová, 2001, s. 18). 

Substituty 

Substituty jsou statky, které lze nahradit při zachování stejného či podobnému účelu. 

(Grasseová, 2012, s. 192; Porter, 1994, s. 24). 

Pokud je cena substitutu levnější, zvýší se po něm poptávka, a naopak zájem o původní 

statek klesne. Jinými slovy, cena substitutů musí být taková, aby spotřebitel nepociťoval 

přechod ke statkům substituovaným (Sedláčková, 2006, s. 50). 

Vzhledem k existenci substitutů zákazník může srovnávat statky dle kvality i ceny.  
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Aby zákazník nepřešel k substituovanému výrobku, mnohdy musí podnik snížit cenu, tím 

pádem přijde o část zisku. Velice důležitým faktorem pro zákazníka k přechodu 

k substituovaným výrobkům jsou jeho náklady (Sedláčková, 2006, s. 51). 

Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Vyjednávací síla dodavatelů může být nebezpečná z důvodu zvyšování cen a snižování 

kvality. Síla se zvýší např. při poskytování jedinečných produktů (Grasseová, 2012, 

s. 193). 

Vysoká vyjednávací síla se projeví při malém počtu dodavatelů dodávající do 

konkrétního odvětví (Dvořáček, 2012, s. 44). 

Vyjednávací síla se také zvýší, pokud výrobek má málo substitutů a také pokud je pro 

odběratele nákladné měnit dodavatele (Dedouchová, 2001, s. 22). 

Odběratelé a jejich vyjednávací síla 

Odběratelé mohou snížit cenu na trhu i podnítit výrobce, aby vyráběli kvalitněji i nabízeli 

lepší služby, pokud je jejich vyjednávací síla vysoká (Grasseová, 2012, s. 192). Děje se 

tak při standartních a nediferencovaných výrobcích (Dvořáček, 2012, s. 43).  

Pokud odběratel odebírá velké množství objemu prodeje u jednoho dodavatele, jeho 

vyjednávací síla stoupá. Vyjednávací síla se zvyšuje i tím, že odběratel si vstup vyrobí 

sám (Dedouchová, 2001, s. 22). 

1.3 Analýza vnitřního prostředí 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je identifikovat silné a slabé stránky společnosti 

(Dedouchová, 2001, s. 29). 

Vnitřní prostředí obsahuje faktory, které působí uvnitř daného podniku (Dvořáček, 2012, 

s. 3). 

Mezi analýzy vnitřního prostředí patří např. McKinseyho model 7S, finanční analýza, 

hodnotvorný řetězec a BCG matice (Sedláčková, 2006). McKinseyho model 7S a finanční 

analýza bude představena v následujících podkapitolách. 
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1.3.1 McKinseyho model 7S  

Mezi metodu analýzy vnitřního prostředí je zařazen McKinseyho model 7S konzultační 

firmy McKinsey. Tato metoda definuje: důležité je se na společnosti dívat jako na 

7 základních faktorů, které jsou navzájem provázány. Faktory jsou následující: strategie 

(stratégy), struktura (structure), systémy řízení (systems), styl řízení (style), 

spolupracovníci (staff), schopnosti (skills), sdílené hodnoty (shared values) 

(mindtools.com, 2016). 

První tři faktory jsou tvrdé faktory, zbylé měkké. Tvrdé faktory lze jednoduše definovat 

či identifikovat, jejich řízení je přímo ovlivněno. Jedná se např. o strategické prohlášení, 

organizační diagramy, informační systémy. Naopak měkké faktory lze definovat hůře, ale 

nejsou méně důležité než tvrdé faktory (mindtools.com, 2016).  

 

Obrázek č. 2: McKinseyho model 7S                                                                                                         

(Zdroj: převzato z mindtools.com, 2016) 

Strategie 

Strategie je dosahování vize a strategických cílů organizace (Smejkal, 2013, s. 40). 

Často je firemní strategie v tajných materiálech společnosti, případně se jedná pouze 

o myšlenku a směr, kterým se chce majitel řídit. Nejde tedy jen o písemné či ústní sdělení 

managementu, jakou strategii firma má. Jde hlavně o realizaci a následné vyhodnocení 

(Smejkal, 2013, s. 41). 

 



22 

 

Struktura  

Důvod vzniku organizační struktury je, aby byly rozděleny pravomoci a odpovědnosti 

v rámci celé společnosti (Smejkal, 2013, s. 43). 

Organizační struktury jsou následující: liniová, funkcionální, liniově štábní, divizní 

a maticová organizační struktura (Smejkal, 2013, s. 43). 

Liniová struktura 

U liniové struktury je přímá nadřízenost a podřízenost, výhodou je rychlé rozhodování. 

Nevýhodou této struktury je fakt, že vedoucí musí mít odborné znalosti ze všech oblastí 

společnosti (Smejkal, 2013, s. 43). 

 

Obrázek č. 3: Liniová struktura                                                                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Smejkal, 2013, s. 44) 

Funkcionální struktura 

U funkcionální struktury existuje víc vedoucích, každý má odpovědnost za určitý úsek. 

Nevýhodou je, že každý podřízený má více nadřízených, kteří jsou zaměstnáni na stejné 

úrovni systému řízení. Může docházet k odlišným příkazům. Využitelnost v praxi je 

například u státní správy, kdy nejsou změny vnějšího okolí tak časté. Naopak 

u společností, kde jsou změny výrazné a očekává se reakce podniku, např. přijetí nových 

zakázek, se často funkcionální struktura změní na maticovou (Smejkal, 2013, s. 44). 
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Obrázek č. 4: Funkcionální struktura                                                                                                          

(Zdroj: vlastní zpracování dle Smejkal, 2013, s. 44) 

Liniově štábní struktura 

V liniově štábní struktuře je jeden hlavní vedoucí a specializovaní vedoucí pracovníci 

(Smejkal, 2013, s. 45). 

Divizní struktura 

Divizní struktura je vytvořena na základě samostatných divizí, které jsou utvořeny na 

základě druhu výroby či služby, podle geografického umístění, nebo podle typu 

zákazníka. Výhodou je vlastní finanční, provozní či obchodní úsek (Smejkal, 2013, s. 45). 

Maticová organizační struktura 

Maticová organizační struktura propojuje funkcionální a divizní strukturu. Silnou 

stránkou této organizační struktury je flexibilita – tzn. reakce na vnější podněty. Slabou 

stránkou může být zodpovídání za náklady a zisky a taktéž konflikty mezi vedoucími 

v horizontální a vertikální úrovni – podřízený má dva vedoucí (Smejkal, 2013, s. 45). 

V současné době ve většině společností neexistují organizační struktury přesně podle 

výše uvedeného, ale podniky spíše využívají tzv. hybridní struktury, které se mění 

v průběhu času v závislosti na podmínkách (Smejkal, 2013, s. 46). 

Systémy řízení 

Systémů řízení je celá řada, jedná se jak o formální, tak neformální procesy ať už 

manuálním způsobem zadané, či automatizované. Nejnižší stupeň informačního systému 

je zaměřen na ekonomická ostrá data, zásobování apod. Na dalším stupni jsou 

individuální informace, například systém pro řízení vztahu se zákazníky. Tyto systémy 

řízení nabízí komunikační, informační i kontrolní procedury (Smejkal, 2013, s. 47). 

 



24 

 

Styl řízení 

Styl řízení znamená určení způsobu vedení pracovníků společnosti (Smejkal, 2013, s. 48). 

Existují tři základní styly řízení: 

• autoritativní styl řízení: vedoucí pracovník rozhoduje sám, podřízení se do řízení 

nijak nezapojují, 

• demokratický styl řízení: podřízení se mohou zapojit do řízení organizace, stále 

má však vedoucí odpovědnost za konečná rozhodnutí, 

• styl laissez-faire (volný průběh): vedoucí téměř nezasahuje, podřízení si rozhodují 

sami (Smejkal, 2013, s. 48). 

Spolupracovníci 

Vyjadřuje vztahy mezi kolegy, jejich styl chování, motivace, odměňování, školení 

(Mallya, 2007, s. 74; Smejkal, 2013, s. 49). Nelze zapomenout ani na loajalitu k firmě 

(Mallya, 2007, s.74). 

Schopnosti 

Jsou zde schopnosti, znalosti a kompetence zaměstnanců ve společnosti (Mallya, 2007, 

s. 74). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty neboli kultura podniku, představuje soustavu sdílených hodnot, idejí, 

názorů, která dává dohromady atmosféru obchodního závodu (Smejkal, 2013, s. 51). 

Sdílené hodnoty souvisejí s vizí společnosti. Je důležité, aby zaměstnanci věděli, čeho 

chce podnik dosáhnout a z jakého důvodu (Mallya, 2007, s. 75). 

1.3.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je rozbor finančních výkazů, které nejčastěji vychází z účetních výkazů 

podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, 

příloha účetní závěrky). Důležité informace poskytne i výroční zpráva, zprávy 

vrcholového vedení a oficiálních ekonomických statistik (Knápková, 2017, s. 18; 

Sedláček, 2011, s. 3). Výroční zpráva včetně účetních výkazů je dostupná na webu 
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veřejného rejstříku Justice.cz, které spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

(Knápková, 2017, s. 18). 

Cílem finanční analýzy je poskytnout informace o hospodaření společnosti, které mohou 

pomoci při rozhodování vrcholového vedení (Sedláček, 2011, s. 3). 

Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní data jsou jak stavové (z rozvahy), tak tokové (z výsledovky). Analýza 

absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu.  

Horizontální analýza srovnává jednotlivé analyzované roky, tzn. zjišťuje změny v čase 

v rámci absolutních ukazatelů (Růčková, 2019, s. 46; Sedláček, 2011, s. 13). 

Absolutní změna se vypočítá jako rozdíl aktuálního období a minulého. 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 (Knápková, 2017, s. 71) 

Relativní změna, která je vyjádřená v procentech, se vypočítá následovně: 

Relativní změna = (absolutní změna x 100) /ukazatel t-1 (Knápková, 2017, s. 71) 

Vertikální analýza měří poměr jednotlivých položek ke vztahu k celku (Karadağ, 2015, 

s. 231). 

Základnou pro výpočet jsou vybrána z rozvahy celková aktiva a celková pasiva 

(Sedláček, 2011, s. 17). 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k lepšímu řízení likvidity. Položky jsou brány z rozvahy, tzn. 

ze stavových ukazatelů, jedná se o rozdíl mezi určitými položkami aktiv a pasiv 

(Sedláček, 2011, s. 35). Rozdílové ukazatele jsou následující: čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové peněžní prostředky – a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je nejvíce používaným rozdílovým ukazatelem. ČPK představuje 

pro finanční manažery finanční fond oběžného majetku, který je financovaný 

dlouhodobým kapitálem (Sedláček, 2011, s. 35-36). 

Existuje tzv. základní pravidlo financování, které říká, že dlouhodobý majetek by neměl 

být financován krátkodobými zdroji. Důležité je označit majetek dlouhodobého 
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charakteru. Má se za to, že stálá aktiva sem patří, nicméně dlouhodobý charakter mohou 

mít i další složky oběžného majetku, jedná se zejména o zásoby a pohledávky, které mají 

dobu vázanosti delší než jeden rok (Režňáková, 2010; s. 34) 

Pokud je výsledek kladný, znamená to, že je společnost finančně stabilní (Sedláček, 2011, 

s. 36). Každopádně příliš vysoký čistý pracovní kapitál není výhodný – snižuje hodnotu 

podniku i výnosnost investovaného kapitálu (Režňáková, 2010, s. 36). Nevýhodou tohoto 

výpočtu je fakt, že může obsahovat položky málo likvidní či dlouhodobě nelikvidní, např. 

nedobytné pohledávky (Sedláček, 2011, s. 38). 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

(Režňáková, 2010, s. 35) 

Čisté pohotové prostředky – Peněžní finanční fond (ČPP) 

Výhodou výpočtu ČPP je vyhnutí se položkám málo likvidním či dlouhodobě 

nelikvidním (pohledávky s dlouhou dobou splatnosti, nedobytné pohledávky, 

nedokončená výroba). Do pohotových peněžních prostředků jsou zahrnuty pouze peníze 

v hotovosti a na účtech. (Sedláček, 2011, s. 38). 

ČPP = pohotové peněžní prostředky - okamžitě splatné závazky 

(Sedláček, 2011, s. 38) 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

Tento ukazatel je kompromis mezi ukazateli uvedených výše. U výpočtu jsou vyňaty 

z oběžných aktiv zásoby a od této úpravy jsou odečteny nelikvidní pohledávky 

a krátkodobé závazky (Sedláček, 2011, s. 38-39). 

ČPPFF = oběžná aktiva - zásoby - nelikvidní pohledávky - krátkodobé závazky 

(Sedláček, 2011, s. 38-39) 

Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejvíce používané ukazatele. Jedná se zejména 

o ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity (Sedláček, 2011, s. 55). 
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Ukazatelé likvidity  

Likvidita znamená schopnost přeměnit aktiva na peníze (Růčková, 2019, s. 57). 

Vysoká likvidita váže peněžní prostředky s malým či žádným výnosem, naopak nízká 

likvidita může být zdrojem nedostatku zásob či finančních prostředků (Scholleová, 2017, 

s. 178). Existují tři typy likvidity, a to okamžitá, pohotová a běžná likvidita. 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Do okamžité likvidity vstupují nejlikvidnější položky z rozvahy: peníze na běžném účtu, 

pokladna, volně obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty jsou 0,2-0,5 

(Scholleová, 2018, s. 179). 

Okamžitá likvidita =
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

(Scholleová, 2017, s. 179) 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Při výpočtu pohotové likvidity je z oběžných aktiv vyloučena nejméně likvidní položka, 

zásoby. V čitateli z oběžných aktiv zůstanou peněžní prostředky v hotovosti a na 

bankovních účtech, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky. Doporučené 

hodnoty jsou 1-1,5 (Sedláček, 2011, s. 67). 

Pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva - zásoby)

krátkodobé závazky
 

(Sedláček, 2011, s. 67) 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Tato likvidita označuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. Udává kolikrát 

převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky, když by je podnik v jeden okamžik přeměnil 

na peněžní prostředky. Doporučená hodnota je 1,5-2,5 (Růčková, 2019, s. 59). 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

(Sedláček, 2011, s. 66) 
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Ukazatelé rentability 

Rentabilita je schopnost dosahovat zisku. Zisk je poměřován s dalšími veličinami. Měl 

by mít vzrůstající tendenci, doporučené hodnoty nejsou (Růčková, 2019, s. 60-61). 

Existují tři kategorie zisku 

• EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) odpovídá položce „provozní výsledek 

hospodaření“ ve výkazu zisku a ztráty; využívá se pro mezinárodní srovnání, 

• EAT (zisk po zdanění) odpovídá položce „výsledek hospodaření za běžné období“ 

ve výkazu zisku a ztráty; využívá se ve všech kategoriích, kde se hodnotí 

výkonnost podniku, 

• EBT (zisk před zdaněním), tj. provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční 

výsledek hospodaření; od kterého nebylo odečteno daňové zatížení, využívá se 

při srovnávání výkonnosti podniků s rozdílnými daněmi (Růčková, 2019, s. 61). 

Rentabilita aktiv (ROA)  

Rentabilita aktiv poměřuje zisk před zdaněním a úroky s celkovými aktivy a hodnotí 

celkovou efektivnost podniku (Růčková, 2019, s. 62; Sedláček, 2011, s. 57). 

ROA = 
EBIT

celková aktiva
 

(Sedláček, 2011, s. 57) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tímto ukazatelem je vyjádřena výnosnost vlastního kapitálu, který vložili vlastníci 

(Sedláček, 2011, s. 57). 

ROE = 
EAT

vlastní kapitál
 

(Sedláček, 2011, s. 57) 

 

 

 

 



29 

 

Rentabilita tržeb (ROS)  

Rentabilita tržeb hodnotí, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč celkových tržeb podniku 

(Dluhošová, 2010, s. 82). 

ROS = 
EAT

tržby
 

(Sedláček, 2011, s. 59) 

Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost znamená využívání cizích zdrojů k financování aktiv. U velkých podniků 

není zvykem, že by byl financován jen vlastními zdroji, anebo pouze cizími 

(Růčková, 2019, s. 67). 

Ukazatelé zadluženosti ukazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji podniku. Zvýšení 

dočasné zadluženosti nemusí nutně znamenat negativní vlastnost podniku, neboť se může 

zlepšit celková rentabilita (Sedláček, 2011, s. 63).  

Pro použití vlastního či cizího zdroje financování jsou rozhodující náklady na získání 

kapitálu. V případě nákladů na cizí kapitál se jedná o úrok, u vlastního kapitálu jde 

o dividendy a výplaty podílů na zisku. U cizího platí zpravidla přímá úměra: čím je riziko 

vyšší, tím jsou úroky rovněž vyšší. U vlastního je důležitý typ společnosti a teoreticky je 

financování vlastními zdroji dražší než zdroji cizími, neboť akcionář nemá právo žádat 

zpět vložený kapitál (Dluhošová, 2010, s. 78). 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti je poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. Při 

posuzování hodnoty celkové zadluženosti je nutné respektovat odvětví, do jakého 

analyzovaný podnik patří. Věřitelé chtějí nízkou celkovou zadluženost kvůli nižšímu 

riziku (Sedláček, 2011, s. 63).  

Celková zadluženost =
cizí kapitál

celková aktiva
 

(Růčková, 2019, s. 68) 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování udává poměr mezi vlastním kapitálem a celkovými aktivy. 

Určuje, do jaké míry je podnik schopen pokrýt celková aktiva vlastním kapitálem 

(Dluhošová, 2010; Růčková, 2019, s. 68). 

Koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

(Růčková, 2019, s. 68) 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí zobrazuje kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky.  

Ukazatel úrokového krytí = 
EBIT

nákladové úroky
 

(Růčková, 2019, s. 68) 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity posuzují efektivnost vložených prostředků (Knápková, 2017, s. 107). 

Za tržby se považují tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží.  

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv reprezentuje obrátkovost aktiv za rok. 

Minimální doporučovaná hodnota je 1, nicméně tato hodnota je vždy ovlivněna odvětvím. 

Obrat celkových aktiv by měl být vyšší než oborový průměr (Kislingerová, 2010, s. 108).  

Obrat aktiv = 
tržby

aktiva
 

(Kislingerová, 2010, s. 108) 
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Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob měří průměrný počet dnů, které jsou v podniku vázány do doby, než 

jsou spotřebovány. Obrat zásob by se měl zvyšovat a doba obratu zásob by měla mít 

opačnou tendenci (Kislingerová, 210, s. 109) 

Doba obratu zásob= 
zásoby

tržby/360
 

(Kislingerová, 2010, s. 109) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu ve dnech, kdy účetní jednotka čeká 

na zaplacení svých faktur od odběratelů. Při výpočtu tohoto ukazatele je důležité srovnání 

s oborovým průměrem a také se splatností faktur analyzovaného podniku. Cílem je mít 

co nejkratší dobu obratu pohledávek (Knápková, 2017, s. 108). Pro menší podniky může 

nesplácení faktur ze strany odběratelů zapříčinit druhotnou platební neschopnost 

(Růčková, 2019, s. 70). 

Doba obratu pohledávek = (
pohledávky z obchodních vztahů

tržby/360
) 

(Kislingerová, 2010, s. 109) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je průměrná doba ve dnech, za jak dlouho podnik zaplatí přijaté 

faktury. Tento ukazatel by měl být minimálně takovou hodnotu jako je doba obratu 

pohledávek. Do čitatele se zahrnují krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

(Kislingerová, 2010, s. 109). 

Doba obratu závazků = (
krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

tržby/360
) 

(Kislingerová, 2010, s. 109). 

Má se za to, že rok má 360 dní. 
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Souhrnné indexy hodnocení  

Souhrnné indexy hodnocení slouží k zobrazení ekonomické situace společnosti pomocí 

jednoho čísla. Vypovídací hodnota je nižší, nicméně slouží pro srovnávání podniků mezi 

sebou (Růčková, 2019, s. 78). 

Bankrotní modely  

Bankrotní model slouží k zjištění, jestli může podnik do určité doby zbankrotovat. Ještě 

před tím, než podnik zbankrotuje, vykazuje příznaky, které informují o tom, že se 

k bankrotu může schylovat, např. problémy s běžnou likviditou (Růčková, 2019, s. 80). 

Do bankrotních modelů lze zařadit například Altmanův model (někdy nazýván také jako 

Altmanovo Z-skóre) Model IN 05 a Tafflerův model (Růčková, 2019). 

Pro účely diplomové práce budou použity první dva vyjmenované.  

Altmanův model  

Altmanův model je rovnice o součtu pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena 

různá váha (Růčková, 2019, s. 81). Pro naše podmínky je doporučeno použít rovnici pro 

rozvojové trhy, kde není důraz na kapitálový trh, jehož součástí jsou pouze čtyři 

poměrové ukazatele (Růčková, 2019, s. 82).  

Pro rozvojové trhy se rovnice označuje jako Z-skóre, která má následující podobu: 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72 X3 + 1,05X4 

Z = 6,56  
čistý pracovní kapitál

aktiva celkem
 + 3,26 

zadržené zisky

aktiva celkem
  + 6,72

EBIT

aktiva celkem
 + 1,05

účetní hodnota VK

účetní hodnota závazků
 

(Růčková, 2019, s. 82). 

Interpretace 

Z>2,6  uspokojivá finanční situace 

1,1, < Z<2,6 šedá zóna 

Z< 1,1         finanční problémy (Růčková, 2019, s. 82). 
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Model IN05 

Model IN05, který byl vytvořen manžely Neumaierovými, je aktualizovaný původní 

Model IN01. Obsahuje rovnici s poměrovými ukazateli zadluženosti, rentability, likvidity 

a aktivity. Každý z ukazatelů má přiřazenou váhu (Růčková, 2019, s. 84).  

Tento model určuje, jestli podnik vytváří hodnotu pro vlastníky, či spěje k bankrotu. 

IN05 = 0,13X1 + 0,04X2 + 3,97X3 + 0,21X4 + 0,09X5 

IN05 = 0,13  
aktiva celkem

cizí zdroje
 + 0,04  

EBIT

nákladové úroky
 + 3,97  

EBIT

aktiva celkem
 + 0,21  

tržby

aktiva celkem
+ 0,09 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

(Růčková, 2019, s. 84). 

Interpretace: 

IN05 <  0,9  pravděpodobnost bankrotu  

IN05  > 1,6  podnik má hodnotu 

IN05 <0,9; 1,6> šedá zóna podnik netvoří hodnotu, ani není v bankrotu        

(Růčková, 2019, s. 84). 

Může nastat problém u výpočtu 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑈
 . Pokud se nákladové úroky blíží nule, je doporučeno 

celý ukazatel omezit hodnotou 9, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků 

(Růčková, 2019, s. 84). 

Bonitní modely 

Bonitním modelem se určí bonita analyzované společnosti (Růčková, 2019, s. 85). Do 

bonitních modelů lze zařadit například soustavu bilančních analýz podle Rudolfa 

Douchy, Tamariho model, a Kralickův Quicktest (Růčková, 2019). 

Pro účely diplomové práce bude použit pouze Kralickův Quicktest. 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest obsahuje 4 rovnice, první dvě zjišťují finanční stabilitu společnosti, 

druhé dvě výnosovou situaci (Růčková, 2019, s. 89). 
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R1 = 
vlastní  kapitál

aktiva celkem
 

R2 = 
(cizí zdroje - peněžní prostředky v pokladně - peněžní prostředky na účtech)

provozní cash flow
 

R3 = 
EBIT

aktiva celkem
 

R4 = 
provozní cash flow

výkony
 

(Růčková, 2019, s. 89). 

Do výkonů jsou zařazeny všechny provozní výnosy, tzn. tržby z prodeje výrobků 

a služeb, tržby za prodej zboží a ostatní provozní výnosy (Hanušová, 2020). 

Při výpočtu cizích zdrojů se vycházelo z účetního pojetí; dle ekonomického pojetí by se 

rezervy za cizí zdroje nepovažovaly (Hanušová, 2020). 

K jednotlivým výsledkům rovnic jsou přiřazeny následující hodnoty: 

Tabulka č. 4: Přiřazení bodů k jednotlivým rovnicím                                                                                                       

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

  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 

Postup výpočtu je následující: 

1. hodnocení finanční stability = (R1 + R2)/2 

2. hodnocení výnosové situace = (R3 + R4)/2 

3. (hodnocení finanční stability + hodnocení výnosové situace)/2 (Růčková, 2019, 

s. 89). 

Interpretace 

>3  bonitní společnost 

1-3 šedá zóna 
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<1 problém v hospodaření společnosti (Růčková, 2019, s. 89-90). 

1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je zkratka počátečních písmen: 

S (strenghts) – silné stránky 

W (Weaknesses) – slabé stránky 

O (Opportunities) – příležitosti 

T (Threats) – hrozby (Mallya, 2017, s. 84). 

SWOT analýza je souhrnem všech ostatních předcházejících analýz (Grasseová, 2012, 

s.  295-296). 

SWOT analýza zahrnuje příležitosti a hrozby z okolí společnosti a slabé a vnitřní stránky 

uvnitř organizace (Grasseová, 2012, s. 295). Vnější prostředí bylo zanalyzováno pomocí

SLEPTE analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil, vnitřní na základě 

McKinseyho model 7S a finanční analýzy. 

Tyto závěry poslouží pro formulaci strategie (Sedláčková, 2006, s. 93). 

Matice SWOT 

Existují čtyři strategie SWOT analýzy. 

WO strategie má za cíl snížení slabých stránek využitím příležitostí. Při SO strategii se 

využívají silné stránky pro příležitosti z vnějšího okolí podniku. Tento cíl má většina 

podniků. WT strategii lze nazvat také jako „boj o přežití“, neboť jde o vyhnutí se ohrožení 

a eliminaci slabých stránek (Grasseová, 2012, s. 318). 

ST strategie je použita, jen když je organizace opravdu silná, neboť se jedná o eliminaci 

hrozeb (Grasseová, 2012, s. 318; Sedláčková, 2006, s. 93; Dvořáček, 2012, s. 15). 

Tabulka č. 5: Matice SWOT                                                                                                                    

(Zdroj: vlastní zpracování dle Grasseová, 2012, s. 299) 

 Slabé stránky (W) Silné stránky (S) 

Příležitosti (O) WO strategie SO strategie 

Hrozby (T) WT strategie ST strategie 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola popisuje Textilní zkušební ústav (TZÚ) a jeho předmět podnikání. Součástí 

je rovněž organizační struktura. V dalších podkapitolách je společnost analyzována 

pomocí vybraných metod vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem je sestavit SWOT 

analýzu, na jejímž základě vyplynou návrhy a doporučení, které budou rozepsány 

v poslední kapitole diplomové práce. 

2.1 Charakteristika společnosti  

Dle rozhodnutí č. 120/1988 ministra průmyslu ČSR byl založen Výzkumný ústav 

vlnařský, státní podnik, který byl zapsán do obchodního rejstříku dne 27. prosince 1988. 

Změna pojmenování nastala dle rozhodnutí č. 133/1993 ministra průmyslu a obchodu ČR 

na Textilní zkušební ústav, státní podnik, kde se datum zápisu do obchodníku rejstříku 

datuje k 19. červenci 1993 (or.justice.cz, 2019). 

Textilní zkušební ústav nemá zřízenou žádnou pobočku v České republice, jeho sídlo 

k 31. 12. 2018 bylo na ulici Václavská 237/6, 603 00 Brno. Zřizovatelem podniku je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ředitelem je od roku 1992 RNDr. Pavel Malčík 

(or.justice.cz, 2019). Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE se společnost 

řadí pod kód 7120 – Technické zkoušky a analýzy (wwwinfo.mfcr.cz, 2019).  

Pro účely analytické části, kde je tento podnik srovnáván s oborovým průměrem, je 

použita pouze skupina 71: Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky 

a analýzy (wwwinfo.mfcr.cz, 2019).  

 

Obrázek č. 5: Logo společnosti                                                                                                                     

(Zdroj: převzato z tzu.cz, 2020) 
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2.1.1 Předmět podnikání  

Textilní zkušební ústav má zapsané v obchodním rejstříku několik podnikatelských 

činností. V seznamu níže jsou uvedeny jen ty nejvýznamnější: 

a) provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a přímo uplatnitelných právních předpisů 

Evropské unie v rozsahu stanoveném autorizací a oznámením Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

b) zkoušení a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni, 

c) certifikace systémů managementu na národní a mezinárodní úrovni, 

d) odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, metrologie, normalizace, osvědčování, 

inspekce, 

e) zpracování odborných posudků, 

f) poskytování služeb a informací v oblasti posuzování shody (or.justice.cz, 2019). 

TZÚ je členem oborových organizací a asociací: Asociace textilního, oděvního 

a kožedělného průmyslu (ATOK); Asociace prádelen a čistíren (APAČ), Klastr 

technických textilií Clutex, Cech čalouníků a dekoratérů aj. (tzu.cz, 2019).  

 

Obrázek č. 6: Budova TZÚ na ulici Václavská 237/6, Brno                                                                      

(Zdroj: převzato z tzu.cz, 2019) 
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Společnost nabízí všechny služby, které potřebují výrobci textilu jako je zkoušení, 

výrobková certifikace, certifikace systémů, technická normalizace, metrologie a oborové 

vzdělávání. TZÚ je také soudně znaleckým ústavem.  

2.1.2 Kategorizace účetní jednotky 

V tabulce níže jsou vyplněny tři základní hodnoty TZÚ, podle kterých se určuje 

kategorizace podniku. 

Tabulka č. 6: Kategorizace účetní jednotky                                                                                             

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy Textilního zkušebního ústavu, s.p. za rok 2018) 

Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců 

                   22                                   33,13                                               24 

                                                                                                                                                     

Dle Zákona o účetnictví spadá účetní jednotka do kategorie malá účetní jednotka, dle 

Evropské komise je účetní jednotka označena jako malý podnik. 

2.1.3 Organizační struktura 

Tato společnost se skládá z několika oddělení. Schéma organizační struktury je v kapitole 

2.4.2 Struktura, která je součástí McKinseyho modelu 7S. 

Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) 

V roce 1991 byla Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná jako první 

v republice. Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí několik set zkoušek téměř pro 

všechny typy textilních výrobků. AZL se dělí na fyzikální a chemickou zkušebnu. 

V příloze č. 3 této diplomové práce je Osvědčení o akreditaci. 

Ve fyzikální zkušebně je vysoká poptávka předních tuzemských i zahraničních výrobců 

po zkoušení tepelné propustnosti spacích pytlů. Dále se testuje hořlavost či nehořlavost 

materiálů a rovněž zjišťování škodlivin či odolnost textilií (Výroční zpráva společnosti 

Textilní zkušení ústav, s.p. za rok 2018). 

Chemická zkušebna provádí testy důležité hlavně pro zjišťování zdravotní nezávadnosti 

výrobků a mikrobiologie, a také antibakteriální účinností výrobků. Zkoušky se mohou 

týkat oblastí např. pro sportovní, elektrotechnický, potravinářský, automobilový průmysl, 
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a také profesionálního ošetřování výrobků praním či chemickým čištěním (Výroční 

zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Obě zkušebny jsou hlavním zdrojem zisku. Za rok 2018 laboratoř dosáhla 19,1 mil. Kč 

tržeb za obdržených 1 272 zakázek, které představují nadpoloviční podíl na celkovými 

tržbami z prodeje služeb (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 

2018). 

Akreditovaná zkušební laboratoř je každým rokem kontrolována posuzovateli Českého 

institutu pro akreditaci (ČIA). 

Certifikační orgán pro výrobky (COV) 

Zaměstnanci certifikačního orgánu pro výrobky zajišťují posouzení shody pro stavební 

výrobky, hračky, ochranné oděvy a pomůcky. Pracovníci certifikačního orgánu pro 

výrobky zajišťují posouzení shody výrobků v oblasti veřejných zakázek (např. pro 

armádu, policii, České dráhy a Českou poštu), certifikaci zdravotní nezávadnosti 

a certifikaci závěsových materiálů z hlediska hořlavosti. V roce 2018 se jednalo o 310 

zakázek (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018).  

Certifikační orgán systému řízení (COS) 

Oddělení, které se nazývá Certifikační orgán systému řízení, působí ve výrobkových 

oblastech textilního a oděvního průmyslu, obchodu, prádelen a čistíren a také v oblasti 

zdravotnických prostředků (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za 

rok 2018). 

Centrum technické normalizace (CTN) 

Tento úsek spolupracuje na přípravě, vydávání a revize norem. CTN dostalo licenci od 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Vzdělávací a výzkumné projekty 

Obor v textilu potřebuje neustálé doplňování znalostí, proto Textilní zkušební ústav 

nabízí odborné vzdělávání jak pro obchodníky či výrobce, tak také pro školní mládež. Dle 

Výroční zprávy 2018 bylo vzděláno 248 osob z 45 podniků. Nejvíce požadavků na 
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školení bylo z oblasti prádelenských služeb a textilního obchodu (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Podnik dále připravuje a realizuje národní vzdělávací projekty (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Technicko-ekonomické oddělení 

Hlavní činností technicko-ekonomického oddělení je vedení podvojného účetnictví, které 

je každoročně ověřováno auditorskou společností BDO CA, s.r.o. Další činnosti oddělení 

jsou správa a výplata mezd, pokladna, poštovna.  

Marketingové oddělení 

Textilní zkušební ústav komunikuje se zákazníky či cílovými skupinami pomocí emailu, 

a také řadou odborných periodik (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 

- Atok Revue, Svět textilu a obuvi), do kterých pravidelně přispívá (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Textilní zkušební ústav spolupracuje s Občanským sdružením spotřebitelů dTest, který 

se objevuje i v pořadu České televize Černé ovce (Výroční zpráva společnosti Textilní 

zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Samozřejmostí je účast na veletrzích jak v České republice, tak v zahraničí. V České 

republice se jedná o největší veletrh módy Styl a Kabo, který se pořádá dvakrát ročně na 

brněnském výstavišti; dále Interclean, což je oborová mezinárodní konference čistírenské 

a prádelenské techniky, která probíhá v hotelu Voroněž v Brně. V zahraničí se TZÚ 

prezentuje např. na veletrhu ISPO, což je Mezinárodní odborný veletrh sportovních 

potřeb, který je v Mnichově – Německo), ale také v Pekingu – Čína (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s. p. za rok 2018). 

2.1.4 Odběratelé 

Odběratelé TZÚ, kterým poskytuje služby, jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Textilní 

zkušební ústav nemá pravidelné odběratele, kterým poskytuje služby. Dle Výročních 

zpráv jsou služby poskytovány mj. i pro České dráhy, Českou poštu, armádu, hasiče 

a policisty. 
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2.1.5 Dodavatelé 

Vzhledem k tomu, že TZÚ poskytuje pouze služby a nejedná se o výrobní podnik, 

společnost nemá výhradní dodavatele. TZÚ využívá subdodávky pro uspokojení 

zákazníka za předpokladu nedisponování určitého přístroje na provedení zkoušky. 

Zbylé dodavatelské faktury jsou nahodilé, jedná se o občasný nákup přístrojů, příp. jejich 

opravu. Ostatní přijaté faktury obsahují režijní náklady. 

2.2 SLEPTE analýza 

Tato část diplomové práce obsahuje jednotlivé faktory (sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické), které ovlivňují vybraný podnik z vnějšku. 

2.2.1 Sociální faktory 

Textilní zkušební ústav se nachází ve druhém největším městě České republiky v Brně, 

který leží v Jihomoravském kraji. 

Brno je střediskem soudů, univerzit a veletrhů. Město taktéž nabízí výbornou dopravní 

dostupnost a ekonomický potenciál (kr-jihomoravsky.cz, 2019).  

TZÚ se na veletrzích prezentuje například na Styl a Kabo, což je Mezinárodní veletrh 

módy, obuvi a koženého zboží, a také na Mobitex – Veletrh nábytku a interiérového 

designu.  

V grafu níže je znázorněn počet zaměstnanců dle věku ke stavu v roce 2020. 
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Graf č. 1: Počet zaměstnanců TZÚ dle věku                                                                                                 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dat společnosti) 

Z grafu č. 1 vyplývá, že převládá dostatek pracovníků ve věku 30-40 let. Tento věk je 

ideální, neboť zaměstnanci již nabyly důležité vědomosti a zkušenosti. Nejméně 

zaměstnanců je ve věku pod 30 let. Doporučuji více komunikovat se školami pro zvýšení 

počtu zaměstnanců v této kategorii. Výhodou je, že si zaměstnavatel svého pracovníka 

vyškolí. Dostatek pracovníků je i v kategorii starších pracovníků, neboť mnoho 

zaměstnanců pracuje v podniku již několik let. Tímto si podnik drží kvalitu, neboť starší 

mají zkušenosti, které mohou předávat dál. Nicméně doporučuji dostatečně motivovat 

starší pracovníky, aby v podniku zůstali i nadále. 

Střední školy zaměřené na textilnictví již nejsou v České republice tak rozšířené jako 

v dobách minulých. Dle Statistické ročenky Českého statistického úřadu za rok 2018 

studovalo v oboru textilní výroba a oděvnictví pouze 425 studentů (czso, 2018). Fakulta 

textilní, která je součástí Technické univerzity v Liberci, jako jediná v republice nabízí 

vysokoškolského vzdělání napříč celým textilním oborem (vysokeskoly.com, 2020). 

Tuto fakultu má většina zaměstnanců vystudovaných (kromě zaměstnanců v chemické 

zkušebně, ti absolvovali chemickou fakultu, nejčastěji Vysoké učení technické v Brně). 

2.2.2 Legislativní faktory 

Každý podnikatelský subjekt v České republice musí dodržovat následující zákony 

a vyhlášky (pouze demonstrativní výčet): 
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• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem ke specifiku oboru se musí TZÚ dále řídit (demonstrativní výčet): 

• Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, 

• Provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, 

a přímo uplatnitelných právních předpisů Evropské unie v rozsahu stanoveném 

autorizací a oznámením Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Textilní zkušební ústav je samozřejmě ovlivněn nařízeními a směrnicemi Evropské unie. 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří především vývoj HDP, míra inflace, míra 

nezaměstnanosti, výše mezd a stav směnného kurzu. 

Tabulka č. 7: Vývoj reálného HDP v % v letech 2014-2018                                                                   

(Zdroj: vlastní zpracování dle mfcr.cz, 2020) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Hrubý domácí produkt 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 
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Graf č. 2: Vývoj reálného HDP v letech 2014-2018                                                                                   

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 6) 

Nutno podotknout, že reálný HDP je hrubý domácí produkt očištěný o inflaci. 

V posledním analyzovaném roce došlo k meziročnímu nárustu o 2,8 %. Nejvýznamnější 

faktor, který ovlivňuje pozitivně vývoj reálného HDP, je spotřeba domácností. Tabulka 

č. 7 znázorňuje v roce 2018 zpomalování růstu české ekonomiky, které se dá 

předpokládat i v následujícím roce. Zákazníci, kteří pro svou činnost potřebují certifikát, 

budou poptávat služby i nadále. Snižování HDP může mít negativní vliv na vypisování 

výběrových řízení pro státní organizace (Hasičský záchranný sbor, Česká pošta, Policie 

České republiky aj.). 

Tabulka č. 8: Vývoj míry inflace v % v letech 2014-2018                                                                            

(Zdroj: vlastní zpracování dle mfcr.cz, 2020) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace spotřebitelských cen   0,4   0,3   0,7   2,5   2,1 
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Graf č. 3: Vývoj míry inflace v letech 2014-2018                                                                                                 

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 7) 

Od roku 2017 hodnoty míry inflace byly nad 2% inflačním cílem České národní banky, 

s touto predikcí se počítá i do budoucna. Nejnižší hodnoty dosahovala inflace v roce 

2015. Pokud se bude inflace zvyšovat, ceny se zvýší. 

Tabulka č. 9: Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice v % v letech 2014-2018                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle mfcr.cz, 2020) 
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Graf č. 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2014-2018                                                                                                      

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 8) 

V roce 2018 byla nejnižší míra nezaměstnanosti ve všech analyzovaných letech. 

Míra nezaměstnanosti v České republice byla nejnižší v celé Evropské unii (mfcr.cz, 

2020).  

Tabulka č. 10: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v Kč       

(Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz, 2019) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná HM 25 768 26 591 27 764 29 638 31 868 
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Graf č. 5: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2014-2018                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 9) 

Graf znázorňuje rostoucí tendenci průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2014 až 2018. 

Data pro průměrnou hrubou měsíční mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v odvětví 

byla zjištěna na webu Českého statistického úřadu v sekci Profesní, vědecké a technické 

činnosti z důvodu zařazení TZÚ do NACE 71. K datu 6. 3. 2020 byly údaje pro rok 2018 

pouze předběžné, průměrná hrubá mzda činila 39 017 Kč (czso.cz, 2020). Oproti roku 

2017 se hodnota zvýšila o 2 153 Kč. 

Hrozbou jsou zvyšující se náklady na mzdy. 

Tabulka č. 11: Vývoj průměrného ročního měnového kurzu CZK/EUR v letech 2014-2018                       

(Zdroj: vlastní zpracování dle mfcr.cz, 2020) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrný roční měnový kurz CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 
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Graf č. 6: Vývoj průměrného ročního měnového kurzu CZK/EUR v letech 2014-2018                                                

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 10) 

Podnik je ovlivněn vývojem kurzu, jelikož obchoduje se zahraničními subjekty (Výroční 

zpráva 2018). 

V analyzovaných letech česká koruna vůči euru posilovala, které se předpokládá 

i v následujících letech (mfcr, 2020). Toto posílení může být pro podnik v budoucnu 

hrozbou kvůli kurzovým ztrátám, které vyplynou z exportu. 

2.2.4 Politické faktory 

Politické faktory jsou úzce spojeny s legislativními faktory. Pro politické faktory je 

důležitá stabilita vlády České republiky. Za analyzované roky 2014 až 2018 se prostřídalo 

již pět vlád, které mají samozřejmě vliv na legislativní faktory.  

V roce 2018 byla ministryní průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková (nestraník ANO), 

Druhá vláda Andreje Babiše (vláda.cz, 2020). 

V roce 2016 nabyla účinnosti novela Zákona o DPH a vznikl nový daňový výkaz – 

Kontrolní hlášení DPH. Od roku 2010 je konstantní sazba daně z příjmů právnických 

osob ve výši 19 % (az-data.cz, 2014). 

Textilní zkušební ústav je sice státní podnik, ale je zcela nezávislý na státu, nepobírá 

žádné dotace na svou činnost. Evropská unie přispívá na vzdělávací projekty, které TZÚ 

organizuje spolu s dalšími podniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční pomoc 
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z EU, v budoucnu je situace neurčitá (jaké projekty budou a kolik finančních prostředků 

Evropská unie poskytne). 

2.2.5 Technologické faktory 

Pro fyzikální a chemické zkoušky jsou technologická zařízení stěžejní. 

Většina přístrojů je téměř odepsaná, ale nemají vliv na funkčnost. Z účetních výkazů za 

rok 2018 byl zjištěný stav hmotných věcí v brutto hodnotě 16 357 tis. Kč, přičemž jeho 

oprávky činily 14 893 tis. Kč. Netto hodnota tedy byla 1 464 tis. Kč. Funkčnost je 

kontrolována pravidelnou kalibrací od Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. 

Vzhledem k naplánovanému stěhování by bylo vhodné pořídit nový přístroj na testování 

v oblasti nábytkářství. 

2.2.6 Ekologické faktory 

Podnik se snaží myslet na životní prostředí neplýtváním elektrické energie a ekologickou 

likvidaci odpadu dle Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (Výroční zpráva společnosti 

Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). Samozřejmostí je i šetření vody.  

TZÚ má zřízené odpadkové koše na tříděný odpad. Výrobci dodávají vzorky pro 

testování, některým se použité vzorky vrací nazpět, u dalších je domluven svoz tohoto 

odpadu ve lhůtě 3 měsíců po ukončení laboratorní zkoušky. 

2.2.7 Shrnutí 

Textilní zkušební ústav sídlí ve druhém největším městě v České republice a má 

k dispozici celou řadu kontaktů na uskutečňování svých aktivit. Jedním z kontaktů je 

představení se na veletrzích na brněnském výstavišti. Nejvíce zaměstnanců v podniku je 

ve věku 30-40 let. Dle Statistické ročenky ČSÚ za rok 2018 studovalo v oboru textilní 

výroba a oděvnictví pouze 425 studentů napříč celou republikou. Je vhodné více 

komunikovat se středními školy pro zvýšení počtu zaměstnanců v této kategorii a zároveň 

motivovat stálé pracovníky, aby zůstali věrní společnosti a neukončili pracovní poměr. 

Podnik musí dodržovat celou řadu zákonů, vyhlášek, či dalších nařízení a směrnic 

Evropské unie. 
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Dle vývoje HDP v roce 2018 začalo zpomalování růstu ekonomiky, které se předpokládá 

i v následujícím roce. Zákazníci, kteří pro svou činnost potřebují certifikát, budou 

poptávat služby i nadále. Snižování HDP může mít vliv na vypisování výběrových řízení 

pro státní organizace (Hasičský záchranný sbor, Česká pošta, Policie České republiky 

aj.). Nezaměstnanost v posledním analyzovaném roce byla na nejnižší úrovni v rámci celé 

Evropské unie. Průměrná hrubá měsíční mzda během analyzovaných let se zvyšovala 

a průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví činila 39 017 Kč, která měla také vzestupnou 

tendenci. Hrozbou pro společnost mohou být zvyšující se náklady na mzdy. Vzhledem 

k tomu, že TZÚ obchoduje se zahraničními subjekty, posílení koruny v budoucnu může 

být pro podnik hrozbou kvůli kurzovým ztrátám, které vyplynou z exportu. 

Destabilizace vlády (5 vlád za analyzované roky) má vliv na legislativní faktory. Textilní 

zkušební ústav je sice státní podnik, ale je zcela nezávislý na státu, nepobírá žádné dotace 

na svou činnost. Evropská unie přispívá na vzdělávací projekty, které TZÚ organizuje 

spolu s dalšími podniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o peníze z EU, v budoucnu je 

situace neurčitá (jaké projekty budou a kolik finančních prostředků Evropská unie 

poskytne). 

Pro fyzikální a chemické zkoušky jsou technologická zařízení stěžejní. Většina přístrojů 

je již odepsaná, ale jsou zkalibrované a funkční. Vzhledem k naplánovanému stěhování 

by bylo vhodné pořídit nový přístroj na testování v oblasti nábytkářství. 

Podnik dodržuje zákony týkající se nakládáním s odpady. 

2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil (konkurenti v odvětví, potenciální konkurenti 

v odvětví, substituty, dodavatelé a odběratelé) je součástí vnější analýzy podniku.  

2.3.1 Konkurenti v odvětví 

Největším konkurentem je Institut pro testování a certifikaci, a.s. se sídlem ve Zlíně. 

Tento podnik je soukromá obchodní korporace, která se zabývá širším záběrem v oblasti 

textilnictví a zkoušení výrobků. Zmíněná konkurence se zabývá např. nábytkářskou 

oblastí. TZÚ by mohla škála podnikání konkurenčního podniku motivovat rozšířit 

podnikatelskou činnost vzhledem k naplánovanému budoucímu stěhování.  
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2.3.2 Potenciální konkurenti v odvětví 

Textilní zkušební ústav se neobává dalších potenciálních konkurentů v odvětví, jelikož 

existují určité bariéry na trhu. Zřizovatelem TZÚ je Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

tím je zajištěna objektivita. Nezávislost je potvrzena i tak, že podnik spolupracuje 

s časopisem dTest a pořadem České Televize Černé ovce. Pro začátek podnikání je 

nezbytné mít dostatečný kapitál pro počáteční investice do přístrojů. Pro tento druh 

podnikání musí být splněny určité podmínky, např. pravidelná kalibrace přístrojů 

a pravidelná kontrola Českého institutu pro akreditaci (ČIA), který ověřuje správnost 

provádění zkoušek dle příslušných norem. Jedná se o podnikání, které si nemůže založit 

každý. Další silná stránka je dlouholetá tradice.  

2.3.3 Substituty 

Společnost nenabízí zboží, ale službu. Služba musí splňovat určité požadavky (vydávají 

se certifikáty jako potvrzení dodržení norem), které nahradit nelze. 

2.3.4 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Podnik nejvíce využívá tzv. subdodávek. Vzhledem k tomu, že podnik nabízí služby 

a stroje jsou sice odepsané, ale zkalibrované a funkční, dodavatelské faktury jsou spíše 

na režijní činnosti a nahodilé. 

Vyjednávací sílu dodavatelů lze zjistit dle lhůty splatnosti krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů. Platí pravidlo: čím kratší doba splatnosti závazků, tím je vyšší 

vyjednávací síla dodavatelů.  

Detailní rozpis krátkodobých závazků z obchodního styku z hlediska splatnosti nebyl 

poskytnut, proto je v tabulce č. 12 alespoň výpočet doby obratu závazků z obchodních 

vztahů. 

Tabulka č. 12: Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů                                                                                              

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                   

2014-2018) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů 36 48 68 69 39 
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Graf č. 7: Doba obratu krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních vztahů                    

v letech 2014-2018                                                                                                                                           

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 

Na grafu je zřetelně vidět vzájemné kopírování trendů jednotlivých ukazatelů od roku 

2016 do roku 2018. 

2.3.5 Odběratelé a jejich vyjednávací síla 

Odběratelé jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Společnost se snaží zákazníkovi vždy 

vyhovět podle jeho potřeb – nabídnutí delší doby splatnosti, slevy pro dlouhodobé klienty 

či množstevní slevy. 

Vyjednávací sílu odběratelů lze také určit dle splatnosti faktur: čím dříve klient zaplatí, 

tím je nižší vyjednávací síla odběratelů. 

Tabulka č. 13: Pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2018                                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018) 

Položka v tis. Kč   v % 

Pohledávky po lhůtě splatnosti – nad 14 dnů  1 755   58,56 

Pohledávky z obchodních vztahů celkem  2 997 100,00 

                                                                                                                                                   

TZÚ má nastavenou dobu splatnosti na 14 dní. Nejvíce vystavených faktur není splaceno 

u pohledávek do 30 dnů po lhůtě splatnosti (68 %). Dle upomínek je vymáhání takřka 

bezproblémové. Pohledávky s delší dobou splatnosti (nad 30 dní) se daří vymáhat až ve 
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spolupráci s právní kanceláří (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za 

rok 2018).  

Tabulka č. 14: Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2018                                                                                       

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018) 

Počet dnů po lhůtě splatnosti v tis. Kč   v % 

od 15 do 30 dnů      1 197  68,21 

od 31 do 60 dnů         271  15,44 

od 61 do 90 dnů          27    1,54 

nad 90 dnů         260  14,81 

Celkem     1 755 100,00 

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem činily 1 755 tis. Kč, které představují 58,56 % 

z celkových pohledávek z obchodních vztahů. 

Z výše uvedených tabulek je evidentní, že vyjednávací síla odběratelů je relativně nízká. 

Prakticky 70 % pohledávek z obchodního styku je splaceno do 30 dnů. 

Tabulka č. 15: Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů                                                                        

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech               

2014-2018) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů (dny)    37    25    74    66    34 

                                                                                                                                                

Dle výpočtu doby obratu pohledávek z obchodních vztahů byla průměrná doba 34 dnů 

v posledním analyzovaném roce (průměrná doba ve všech analyzovaných letech je 

47 dnů. Odběratelský úvěr nejvíce klienti využili v letech 2016 a 2017, kdy doba obratu 

pohledávek dosahovala nad 2 měsíce do doby zaplacení zákazníkem. 

2.3.6 Shrnutí 

Největším konkurentem je Institut pro testování a certifikaci, a.s. se sídlem ve Zlíně, který 

má širší záběr v oblasti textilnictví. TZÚ by mohla škála konkurenčního podniku 

motivovat rozšířit podnikatelskou činnost. 
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Dalších potenciálních konkurentů se podnik neobává, jelikož má záruku kvality, 

objektivity a dlouholetou tradici. Podnik nevlastní soukromá společnost. Obchodní závod 

spolupracuje s Českou televizí i s časopisem dTest. Pro založení podnikání existuje 

bariéra vstupu na trh z důvodu počáteční investic do přístrojů, které se pravidelně 

kalibrují. Český institut pro akreditaci ověřuje správnost provádění zkoušek dle 

příslušných norem. 

Společnost nenabízí zboží, ale službu. Služba musí splňovat určité požadavky (vydávají 

se certifikáty jako potvrzení dodržení norem) a toto substituovat nelze. 

Podnik nejvíce využívá tzv. subdodávek. Vzhledem k tomu, že podnik nabízí služby 

a stroje jsou sice odepsané, ale zkalibrované a funkční, dodavatelské faktury jsou spíše 

na režijní činnosti a nahodilé. Průměrná doba obratu závazků z obchodních vztahů se 

pohybovala v rozmezí 36-69 dnů. Průměrná doba obratu pohledávek z obchodních vztahů 

byla nejvyšší v roce 2016 a 2017 stejně tak jako u závazků. 

Vyjednávací síla odběratelů je relativně nízká. Prakticky 70 % pohledávek z obchodního 

styku je splaceno do 30 dnů. 

2.4 McKinseyho model 7S 

V této kapitole je rozbor jednotlivých faktorů McKinseyho modelu 7S, které jsou součástí 

vnitřní analýzy podniku u sledované společnosti. 

2.4.1 Strategie  

Podnikovou strategií je si udržet lídrovství v oblasti textilnictví a zkušebnictví. 

„Posláním Textilního zkušebního ústavu je poskytovat nestranně a nezávisle kvalitní 

a komplexní služby všem stranám zainteresovaným v textilním distribučním řetězci. 

Služby musí být prováděny kvalifikovanými lidmi na současné úrovni poznání vědy 

a techniky. 

Strategickým cílem ústavu je nezávislé provádění aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a využití nejnovějších poznatků vědy a techniky v posuzování 

shody při uvádění nových a inovovaných výrobků na trh, zkušebnictví, inspekci, 

certifikaci, znalectví, vzdělávání. 
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Textilní zkušební ústav je lídrem v textilním zkušebnictví a certifikací, rozvíjí výzkumné 

činnosti i v souvisejících oborech a zajišťuje další vzdělávání pro podniky. Podnik má 

navázán rovnocenné vztahy spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami v tuzemsku 

i zahraničí.“ (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018, s. 7). 

V České republice se jedná např. o Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně a o Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická. 

Strategie na udržení a získání dalších zákazníků je bezesporu účast na veletrzích 

a propagace v odborných tištěných médiích. Co stojí za povšimnutí, jsou webové stránky 

společnosti, kde jsou nejenom detailní informace o činnosti, ale taktéž je zde kategorie 

Dotazy, kde může každý zanechat vzkaz z oblasti textilu.   

2.4.2 Struktura  

Organizační struktura Textilního zkušebního ústavu (TZÚ) je zobrazena na následujícím 

schématu.  

 

Obrázek č. 7: Organizační struktura podniku                                                                                         

(Zdroj: převzato z Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018) 
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Textilní zkušební ústav je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Důležitý orgán, 

který působí na TZÚ, je dozorčí rada, která se skládá jak ze samotných zaměstnanců, tak 

z osob jmenovaných ministerstvem.  

Činnost prováděné Textilním zkušebním ústavem splňují normy, které kontroluje Úřad 

pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Společnost tvoří sedm středisek: akreditovanou zkušební laboratoř (AZL), Certifikační 

orgán pro výrobky (COV), certifikační orgán pro systémy managementu (COS), 

Technicko-ekonomické oddělení (TEO), Centrum technické normalizace (CTN), 

Projekty (PROJ), Centrum dalšího vzdělávání (CDV). 

První tři zmiňovaná střediska jsou kontrolována Českým institutem pro akreditaci (ČIA). 

Správní rada pro certifikaci (SRC) dohlíží na nestrannost TZÚ. 

Společnost je rozdělena na střediska, z nichž každé má svého vedoucího, který přiděluje 

práci, zodpovídá za funkčnost oddělení a každoměsíčně reportuje výsledky na poradě 

vedení. Organizační rozdělení se ztotožňuje s charakterem liniově štábní struktury. 

2.4.3 Systémy řízení  

TZÚ používá ekonomický software KelSQL od společnosti KELOC pro účely 

objednávek, evidence zakázek, majetku, mezd a vedení celého podvojného účetnictví. 

Většina přístrojů, na kterých se testuje, je vybavena svými vlastním softwary. 

Všichni pracovníci spolu komunikují přes interní pevnou linku či přes MS Outlook. 

Taktéž je nejvíce využívaný MS Excel či MS Word. 

2.4.4 Styl řízení  

Rozhodujícím orgánem je ředitel ústavu. O méně závažných záležitostech rozhodují 

vedoucí středisek. Je uplatňovaný demokratický styl řízení.  

2.4.5 Spolupracovníci  

V současné době pracuje v TZÚ 34 zaměstnanců. Vzhledem k navýšení zakázek je 

potřeba zároveň i navýšit počet zaměstnanců konkrétně na oddělení AZL. 

Na pracovišti panují vřelé vztahy, vedení společnosti pořádá každým rokem vánoční 

večírek. 
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Společnost poskytuje zaměstnancům: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění pro 

zaměstnance, kteří pracují v podniku déle než 5 let a dle výsledků hospodaření odměny. 

Bylo by vhodné nabídnout další motivační benefity z důvodu udržení kvalitních 

zaměstnanců.  

2.4.6 Schopnosti  

Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání v oboru. Je samozřejmostí doplňování 

vědomostí na školeních. Vybraní zaměstnanci z oddělení COV a COS také školí jak 

interní, tak externí zájemce o vzdělání se v oboru. Účastníci obdrží certifikát. 

2.4.7 Sdílené hodnoty 

Hodnota podniku je dána několikaletou tradicí, která zaručuje kvalitu a profesionálnost 

poskytování služeb. Zaměstnanci mohou být hrdí na to, kde pracují. 

2.4.8 Shrnutí 

Podnikovou strategií je si udržet lídrovství v oblasti textilnictví a zkušebnictví. Na webu 

TZÚ je kategorie Dotazy, kde každý může vložit svůj dotaz z oblasti textilu 

a zaměstnanec velmi rychle odpoví. 

Textilní zkušební ústav je rozdělen na sedm oddělení, z nichž každé má svého vedoucí, 

který rozděluje práci, zodpovídá za funkčnost oddělení a každoměsíčně reportuje 

výsledky na poradě vedení. 

Společnost využívá ekonomický software KelSQL od společnosti KELOC pro účely 

objednávek, evidence zakázek, majetku, mezd a vedení celého podvojného účetnictví. 

Taktéž je nejvíce využívaný MS Excel či MS Word. Většina přístrojů, na kterých se 

testuje, je vybavena svými vlastním softwary. 

O méně závažných záležitostech rozhodují vedoucí středisek, důležitější schvaluje ředitel 

ústavu. Je uplatňovaný demokratický styl řízení. 

Vzhledem k navýšení zakázek je potřeba zároveň i navýšit počet zaměstnanců konkrétně 

na oddělení AZL. Společnost poskytuje zaměstnancům stravenky, příspěvek na penzijní 

připojištění pro zaměstnance, kteří pracují v podniku déle než 5 let a dle výsledků 

hospodaření odměny. Bylo by vhodné nabídnout další motivační benefity na udržení 

kvalitních zaměstnanců.   
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Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Vybraní zaměstnanci také školí jak 

interní, tak externí zájemce o vzdělání se v oboru. 

Společnost poskytuje profesionální služby, které může doložit dlouholetou tradicí 

a kvalitními zaměstnanci. 

2.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je součástí vnitřní analýzy podniku. Je provedena na základě výročních 

zpráv společnosti, které obsahují účetní závěrku, jejíž součástí je rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a příloha k účetní závěrce mezi lety 2014-2018 zveřejněné v obchodním rejstříku. 

Účetní výkazy jsou rovněž uvedené v přílohách č.1 a č. 2 této diplomové práce. 

V následujících podkapitolách je uvedena analýza absolutních ukazatelů, analýza 

rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů (ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity) a rovněž souhrnné indexy hodnocení. 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu účetních 

výkazů za období let 2014–2018. 

Analýza aktiv  

Analýza aktiv vyjadřuje nejvýznamnější meziroční změny za sledovaná období. 

Tabulka č. 16: Horizontální analýza aktiv                                                                                                                      

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech            

2014-2018) 

Položky 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva 

celkem 843,00 6,37 3 710,00 26,34 5 490,00 30,85 -1 266,00 -5,44 

Stálá 

aktiva -201,00 -9,68 -127,00 -6,77 1 004,00 57,40 153,00 5,56 

DHM -201,00 -9,68 -127,00 -6,77 1 004,00 57,40 153,00 5,56 

DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Oběžná 

aktiva 946,00 9,29 4 151,00 37,28 4 732,00 30,96 -1 101,00 -5,50 

Zásoby -19,00 -50,00 91,00 478,95 512,00 465,45 -230,00 -36,98 

Pohledávky -3 739,00 -65,73 4 932,00 253,05 1 923,00 27,95 -2 111,00 -23,98 

Dlouhodobé 

pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 x 939,00 5 216,67 
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Krátkodobé 

pohledávky -3 739,00 -65,73 4 932,00 253,05 1 905,00 27,68 -3 050,00 -34,71 

Peněžní 

prostředky 4 704,00 105,42 -872,00 -9,51 2 297,00 27,69 1 240,00 11,71 

Časové 

rozlišení 

aktiv 98,00 2,20 -314,00 -29,16 -246,00 -32,24 -318,00 -61,51 

                                                                                                                                          

Bilanční suma byla na svém vrcholu v roce 2017, kdy její hodnota činila 23 287 tis. Kč – 

zvýšení oproti předcházejícímu roku nastalo o 5 490 tis. Kč, tzn. o 30,85 %.  

Stálá aktiva se mezi lety 2016 a 2017 zvýšila o 1 004 tis. Kč (o 57,40 %). Důvodem pro 

vzrůst stálých aktiv v roce 2017 a 2018 je nedokončený dlouhodobý majetek, který se 

týkal poskytnutých záloh na dlouhodobém hmotném majetku, konkrétně 

o předfinancování přístrojů na laboratorní zkoušky. V následujících letech budou 

zařazeny následující samostatné movité věci: přístroj na nárazový řez, přístroj na řez 

čepelí, přístroj na odolnost v ohybu a zkušební zařízení na zkoušení dětských sedaček. 

V roce 2018 byl pořízen například přístroj Martindale, který testuje z chemického 

hlediska otěr (např. stálobarevnost) a z fyzikálního hlediska oděr (např. simulace 

používání u potahových tkanin). Dále Klimakomora, která simuluje teplotu ve venkovním 

prostředí (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Podnik neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek, ani dlouhodobý finanční majetek. 

Největší změna u oběžných aktiv oproti předcházejícímu roku nastala v roce 2017 

o 4 732 tis. Kč (o 30,96 %) z důvodu zvýšení krátkodobých pohledávek. 

Mezi lety 2016 a 2017 se suma zásob zvýšila o 512 tis. Kč (o 465,45 %) z důvodu 

nedokončené výroby ve středisku AZL a COV. Jednalo se o přijaté zakázky na konci 

roku, které budou dokončeny až v následujícím období. 

Společnost měla dlouhodobé pohledávky se splatností nad 12 měsíců pouze v roce 2017 

a 2018, kdy meziroční nárůst mezi těmito lety činil 939 tis. Kč. Tato dlouhodobá 

pohledávka vznikla z titulu odložené daňové pohledávky. 

Za důležitou položku v oběžných aktivech lze zařadit krátkodobé pohledávky, které byly 

nejvyšší v roce 2016 a 2017. V roce 2016 nastalo prudké zvýšení o 4 932 tis. Kč 

(235,05 %) oproti loňskému roku. V posledním analyzovaném období se účetní jednotka 

dostala na podobné hodnoty krátkodobých pohledávek jako v roce 2014. Významný podíl 
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na krátkodobých pohledávkách v roce 2017 a 2018 má položka Pohledávky – ostatní. Na 

tento účet byly zaúčtovány pohledávky k účastníkům sdružení. Jedná se o vklady, které 

TZÚ vložil do klastrů (CLUTEX – Klastr technické textilie; ČTPT – České technologické 

platformy pro textil). Vzhledem k tomu, že je Textilní zkušební ústav aktivním členem, 

je povinen tyto členské příspěvky platit. Některé vklady jsou zúčtovány oproti dotacím 

(operační program Ministerstva průmyslu a obchodu OPPL, Spolupráce – Klastry) 

(Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Peněžní prostředky se v roce 2015 zvýšily oproti minulému období více než jednou tolik 

o 4 704 tis. Kč (o 105,42 %), následující léta měly taktéž vzrůstající tendenci. Většina 

peněžních prostředků je na bankovních účtech. Část financí doporučuji investovat do 

nového přístroje. Je zřejmé, že účetní jednotka musí pamatovat i na finanční rezervu pro 

účely stěhování.  

Časové rozlišení aktiv (konkrétně náklady příštích období) bylo v prvních 

dvou analyzovaných letech srovnatelné, další roky klesalo. Nejprudší snížení časového 

rozlišení aktiv je mezi lety 2017 a 2018, kdy snížení představovalo 318 tis. Kč (61,51 %). 

Nejčastěji se jednalo o nájemné placené předem, členské příspěvky placené předem 

a pojištění (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Tabulka č. 17: Vertikální analýza aktiv v %                                                                                                                            

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                  

2014-2018) 

Položky 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 15,68 13,32 9,83 11,82 13,20 

DHM 15,68 13,32 9,83 11,82 13,20 

DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Oběžná aktiva 76,93 79,04 85,89 85,96 85,90 

Zásoby 0,29 0,13 0,62 2,67 1,78 

Pohledávky 42,95 13,84 38,66 37,81 30,39 

Dlouhodobé 

pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,08 4,35 

Krátkodobé 

pohledávky 42,95 13,84 38,66 37,73 26,05 

Peněžní 

prostředky 33,69 65,07 46,60 45,48 53,73 

Časové rozlišení 

aktiv 7,39 7,65 4,29 2,22 0,90 
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Z analýzy majetku je zřejmé, že společnost vlastní pouze dlouhodobý hmotný majetek. 

Největší podíl dlouhodobého hmotného majetku mají hmotné movité věci a jejich 

soubory. V grafu č. 7 je zobrazena struktura oběžných aktiv.  

 

Graf č. 8: Struktura oběžných aktiv v letech 2014-2018                                                                          

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 16) 

Oběžná aktiva představují průměrně okolo 80 % celkových aktiv, jedná se tedy 

o kapitálově lehkou společnost.  

Peněžní prostředky jsou na úrovni okolo 50 % oběžných aktiv. Krátkodobé pohledávky 

mají kolísající tendenci. Dlouhodobé pohledávky mají v roce 2018 zanedbatelný podíl. 

Analýza pasiv 

Analýza pasiv zobrazuje nejdůležitější meziroční změny za sledovaná období. 

 

 

 

42,95

13,84

38,66 37,73 26,05

33,69

65,07

46,60 45,48 53,73

7,39 7,65 4,29 2,22 0,90

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

P
o
d
íl

 p
o
lo

že
k
 n

a 
o
b
ěž

n
ý
ch

 a
k
ti

v
ec

h
 (

v
 %

)

Roky

Struktura oběžných aktiv v letech 2014 - 2018

Zásoby Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky

Časové rozlišení aktiv



62 

 

Tabulka č. 18: Horizontální analýza pasiv                                                                                                                               

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                  

2014-2018) 

Položky 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 843,00 6,37 3 710,00 26,34 5 490,00 30,85 -1 266,00 -5,44 

Vlastní kapitál 471,00 4,95 964,00 9,66 106,00 0,97 1 118,00 10,12 

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

Ážio a kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy ze zisku 17,00 3,70 172,00 36,13 4,00 0,62 26,00 3,99 

VH minulých let 305,00 18,77 327,00 16,94 859,00 38,06 73,00 2,34 

VH běžného účetního 

období 149,00 33,94 465,00 79,08 -757,00 -71,89 1 019,00 344,26 

Cizí zdroje 550,00 20,23 2 689,00 82,26 4 828,00 81,03 -2 445,00 -22,67 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 x 1 000,00 25,97 

Závazky 550,00 20,23 2 689,00 82,26 978,00 16,41 -3 445,00 -49,67 

Dlouhodobé závazky -6,00 -42,86 37,00 462,50 -45,00 -100,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 556,00 20,55 2 652,00 81,32 1 023,00 17,30 -3 445,00 -49,67 

Časové rozlišení pasiv -178,00 -17,54 57,00 6,81 556,00 62,19 61,00 4,21 

Základní kapitál po dobu analyzovaného období se nezměnil. 

Nejvyšší pokles oproti minulému období, který se týká výsledku hospodaření za běžné 

účetní období, nastal v roce 2017, konkrétně o 757 tis. Kč (71,89 %). Naopak největší 

změna, kdy došlo k meziročnímu navýšení o 1 019 tis. Kč (344,26 %), se stala v roce 

2018. 

V roce 2017 byla vytvořena účetní rezerva v hodnotě 3 850 tis. Kč z důvodu plánovaného 

přestěhování společnosti do nového sídla. Očekávané náklady byly vyčísleny v hodnotě 

účetní rezervy. Rezerva byla odsouhlasena dozorčí radou dne 19. února 2018 (Výroční 

zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

O rok později byla rezerva zvýšena o 1 000 tis. Kč kvůli nestihnutí stěhování do nových 

prostor v termínu. Účetní jednotka očekává zvýšení nájemného v pronajatých prostorách 

v dosavadním sídle.  Toto zvýšení bylo projednáno na jednání dozorčí rady dne 

11. února 2019 (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). 

Krátkodobé závazky byly na svém vrcholu v roce 2017 v hodnotě 6 936 tis. Kč. 

V následujícím roce nastalo téměř poloviční snížení těchto závazků o 3 445 tis. Kč 

(o 49,67 %). 
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Tabulka č. 19: Vertikální analýza pasiv v %                                                                                                                                     

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech               

2014-2018) 

Položky 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 71,81 70,85 61,50 47,46 55,26 

Základní kapitál 27,21 25,58 20,25 15,48 16,37 

Ážio a kapitálové fondy 25,54 24,02 19,01 14,53 15,36 

Fondy ze zisku 3,47 3,38 3,64 2,80 3,08 

VH minulých let 12,27 13,70 12,68 13,38 14,48 

VH běžného účetního 

období 3,31 4,17 5,92 1,27 5,97 

Cizí zdroje 20,53 23,21 33,48 46,32 37,88 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 16,53 22,02 

Závazky 20,53 23,21 33,48 29,78 15,85 

Dlouhodobé závazky 0,11 0,06 0,25 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 20,42 23,15 33,22 29,78 15,85 

Časové rozlišení pasiv 7,66 5,94 5,02 6,23 6,86 

                                                                                                                                        

V grafu č. 8 je zobrazena struktura pasiv. 

 

Graf č. 9: Struktura pasiv v letech 2014-2018                                                                                          

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 19) 

V roce 2014 byl podíl vlastního kapitálu 71,81 % na celkových pasivech, který měl 

sestupnou tendenci. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se zvýšil v roce 2017 kvůli 

zaúčtování rezervy. V tomto roce byl podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů k celkovým 

pasivům téměř totožný. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 20: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty                                                                                         

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech               

2014-2018) 

Položky 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby za 

prodej 

výrobků a 

služeb -2 322,00 -8,67 6 680,00 27,30 4 884,00 15,68 -4 056,00 -11,26 

Tržby za 

prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová 

spotřeba -4 614,00 -32,20 6 126,00 63,07 -134,00 -0,85 -3 853,00 -24,53 

Změna stavu 

zásob vlastní 

činnosti -193,00 -91,04 -109,00 -573,68 -422,00 -468,89 742,00 144,92 

Osobní 

náklady 1 433,00 10,91 -997,00 -6,85 2 274,00 16,76 1 847,00 11,66 

Úpravy 

hodnot v 

provozní 

oblasti 62,00 11,85 183,00 31,28 10,00 1,30 -30,00 -3,86 

Ostatní 

provozní 

výnosy -626,00 -25,04 -1 048,00 -55,92 832,00 100,73 -512,00 -30,88 

Ostatní 

provozní 

náklady 21,00 4,52 -130,00 -26,75 3 895,00 1 094,10 -2 711,00 -63,77 

Provozní VH 343,00 54,19 559,00 57,27 93,00 6,06 -563,00 -34,58 

Výnosové 

úroky -3,00 -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -100,00 

Nákladové 

úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní 

finanční 

výnosy -1,00 -12,50 1,00 14,29 -4,00 -50,00 2,00 50,00 

Ostatní 

finanční 

náklady 74,00 49,01 -33,00 -14,67 145,00 75,52 -69,00 -20,47 

Finanční VH -78,00 -56,12 34,00 15,67 -149,00 -81,42 70,00 21,08 

VH před 

zdaněním 265,00 53,64 593,00 78,13 -56,00 -4,14 -493,00 -38,04 

Daň z příjmů 116,00 210,91 128,00 74,85 701,00 234,45 -1 512,00 -151,20 

VH za účetní 

období 149,00 33,94 465,00 79,08 -757,00 -71,89 1 019,00 344,26 
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Tržby z prodeje výrobků a služeb v roce 2016 oproti roku 2015 vzrostly o 6 680 tis. Kč 

(o 27,3 %). V dalším roce nastal nárůst, v posledním roce mírný pokles. Tržbami 

z prodeje zboží účetní jednotka nedisponuje. Ruku v ruce je i zvýšení výkonové spotřeby, 

konkrétně služeb, v roce 2016 oproti minulému účetnímu období o 6 126 tis. Kč 

(o 63,07 %). 

Osobní náklady jsou vykazovány jako rostoucí trend vlivem zvyšování mezd při 

průměrném počtu 24 zaměstnanců ve všech analyzovaných období – kromě roku 2013, 

kdy bylo o jednoho zaměstnance méně (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební 

ústav, s.p. za rok 2018). 

Výsledek hospodaření za účetní období měl kolísavou tendenci, kdy v roce 2016 nastalo 

zvýšení o 465 tis. Kč (o 79,08 %), přičemž při další meziroční změně nastal propad 

o 757 tis. Kč (o 71,89 %) vlivem tvorby rezervy.  

V grafu č. 9 je vývoj výsledku hospodaření zachycen. 

 

Graf č. 10: Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                                          

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                

2014-2018) 
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V analýze rozdílových ukazatelů byly použity výpočty pro čistý pracovní kapitál 
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Tabulka č. 21: Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč                                                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za roky           

2014-2018) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 7 483 7 873 9 372 13 081 15 425 

ČPPFF 7 445 7 854 9 262 12 459 15 033 

                                                                                                                                               

Ve všech analyzovaných letech byly jednotlivé rozdílové ukazatelé kladné se vzrůstající 

tendencí. Z toho vyplývá finanční stabilita společnosti. Nicméně je doporučeno ČPK lépe 

řídit, neboť vysoká hodnota ČPK snižuje rentabilitu. 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Výsledky poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity) vybrané 

společnosti jsou srovnány s odvětvím NACE 71 - Architektonické a inženýrské činnosti; 

technické zkoušky a analýzy.  

Dle Finanční analýzy podnikové sféry 2018 zveřejněné Ministerstvem průmyslu 

a obchodu bylo v odvětví celkem 17 podniků (mpo.cz, 2019).  

Ukazatelé likvidity 

Tabulka č. 22: Ukazatelé likvidity                                                                                                                                                 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                 

2014-2018; mpo.cz, 2019) 

Ukazatel Společnost 2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 
TZÚ 1,65 2,81 1,40 1,53 3,39 

NACE 71 0,39 0,43 0,56 0,72 0,59 

Pohotová likvidita 
TZÚ  3,75 3,41 2,57 2,79 5,03 

NACE 71 1,14 1,22 1,26 1,64 1,62 

Běžná likvidita 

TZÚ 3,77 3,41 2,58 2,89 5,42 

NACE 71 1,41 1,60 1,38 1,78 1,89 

                                                                                                                                   

Analyzovaný obchodní závod má všechny tři druhy likvidit nad doporučenými hodnotami 



67 

 

a rovněž jsou hodnoty vyšší než v odvětví. Je zřejmé, že v roce 2018 byla nejvyšší 

likvidita z důvodu velkého množství peněžních prostředků na bankovních účtech. Část 

finančních prostředků doporučuji investovat do nového přístroje. 

Příliš vysoká úroveň likvidity může negativně ovlivnit rentabilitu (Růčková, 2019,              

s. 57-58).  

 

Graf č. 11 Vývoj jednotlivých likvidit v letech 2014-2018                                                                         

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 22) 

Pohotová a běžná likvidita je ve všech letech na podobné úrovni z důvodu nízké hodnoty 

zásob. 

Ukazatelé rentability 

V této diplomové práci se za tržby sledovaného podniku považují tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, neboť tržby z prodeje zboží jsou nulové.  
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Tabulka č. 23: Ukazatelé rentability                                                                                                                                           

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                 

2014-2018; mpo.cz, 2019) 

Ukazatel Společnost 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 

  

TZÚ 4,78 6,93 8,63 6,99 4,84 

NACE 71 4,73 0,73 13,35 0,80 1,12 

ROE  

  

TZÚ 4,62 5,89 9,62 2,68 10,81 

NACE 71 14,63 -5,93 25,49 -3,37 -0,04 

ROS  

  

TZÚ 1,64 2,40 3,38 0,82 4,11 

NACE 71 4,94 -1,85 18,01 -2,22 -1,57 

 

 

Graf č. 12: Vývoj jednotlivých rentabilit v letech 2014-2018                                                                     

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 23) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je nejvyšší v letech 2016 a 2018, neboť účetní 

jednotka v těchto letech dosahovala nejvyššího výsledku hospodaření po zdanění. V roce 

2017 zaznamenala velký pokles z důvodu snížení zisku kvůli rezervám. Rentabilita tržeb 

kolísá. 
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Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka č. 24: Ukazatelé zadluženosti v %                                                                                                                            

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech           

2014-2018, mpo.cz, 2019) 

Ukazatel Společnost 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost  
TZÚ 20,53 23,21 33,48 46,32 37,88 

NACE 71 66,73 67,11 55,91 55,53 73,96 

Koeficient samofinancování  

TZÚ 71,81 70,85 61,50 47,46 55,26 

NACE 71 27,86 25,57 40,41 41,50 22,87 

Úrokové krytí TZÚ   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

NACE 71      x     x  x  x  x 

Ukazatel celkové zadluženosti je ovlivněn hodnotou rezerv, které spadají do cizích 

zdrojů. Fakticky podnik zadlužený není. Zadluženost odvětví několikanásobně převyšuje 

analyzovaný podnik. Úrokové krytí u TZÚ není žádné, neboť společnost nemá žádné 

nákladové úroky (nemá žádný poskytnutý úvěr).  

 

Graf č. 13: Vývoj zadluženosti v letech 2014-2018                                                                                   

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 24) 
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Ukazatelé aktivity 

U ukazatelů aktivity je důležitá nastavená doba splatnosti pohledávek a závazků 

v podnicích a také v odvětví. Doba splatnosti v TZÚ je 14 dní.  

V tabulce č. 25 je vypočítán obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, doba obratu 

celkových pohledávek a doba obratu celkových krátkodobých závazků včetně 

průměrných dob splatnosti v odvětví. V ukazateli „doba obratu pohledávek“ jsou brány 

v potaz jak krátkodobé, tak dlouhodobé pohledávky z důvodu srovnávání v rámci 

odvětví. 

Tabulka č. 25: Ukazatelé aktivity                                                                                                                                                        

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech           

2014-2018; mpo.cz, 2019) 

Ukazatel Společnost 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 

TZÚ 2,02 1,74 1,75 1,55 1,45 

NACE 71 0,83 0,82 0,57 0,63 0,30 

Doba obratu zásob 
TZÚ      1      0      1      6      4 

NACE 71    57    46    31    30    60 

Doba obratu pohledávek (dny) 
TZÚ    76     29    80    88    75 

NACE 71  161  169  179  190  234 

Doba obratu krátkodobých závazků 

(dny) 

TZÚ    36    48    68    69    39 

NACE 71  176  157  255  206  227 
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Graf č. 14: Vývoj obratu celkových aktiv v letech 2014-2018                                                                    

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 25) 

 

Graf č. 15: Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2014-2018                                                                 

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 25) 
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Graf č. 16: Vývoj doby obratu krátkodobých závazků v letech 2014-2018                                              

(Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky č. 25) 

U doby obratu celkových aktiv hodnoty vybraného podniku převažují nad údaji z odvětví. 

Odborná literatura doporučuje u toho ukazatele mít minimálně hodnotu 1, což TZÚ 

splňuje. Doba obratu zásob u TZÚ je velice na nízké úrovni, neboť zásobami téměř 

nedisponuje. Z tohoto důvodu není vytvořen ani graf. U dob obratu pohledávek a doby 

obratu krátkodobých závazků je za cíl mít co nejnižší hodnoty. Z tabulky je zřejmé, že 

tyto hodnoty jsou jak v případě doby obratu pohledávek, tak doby obratu krátkodobých 

závazků několikanásobně menší, než je v odvětví.  

Pro výpočet doby obratu krátkodobých závazků z obchodního styku a krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku nejsou data z odvětví k dispozici, nicméně tento výpočet 

pro analyzovaný podnik je součástí kapitoly 2. 3 (Porterův model konkurenčních sil). 

2.5.4 Souhrnné indexy hodnocení 

V této podkapitole jsou vypočítány bankrotní a bonitní modely, které hodnotí finanční 

zdraví podniku podle jednoho výsledného čísla z výpočtu. 
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Bankrotní modely 

Altmanův model 

Tabulka č. 26: Altmanův model                                                                                                                                                      

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                

2014-2018) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 6,56 0,57 0,56 0,53 0,56 0,66 

X2 3,26 0,19 0,21 0,22 0,17 0,24 

X3 6,72 0,05 0,07 0,09 0,07 0,05 

X4 1,05 3,50 3,05 1,84 1,59 3,49 

Hodnoty  8,32 8,03 6,69 6,39 9,06 

Ve všech letech jsou hodnoty Z-skóre vyšší než 2,6. Z toho vyplývá, že společnost má 

dobrou finanční situaci. Nejvyšší váhu má ukazatel X3, který reprezentuje poměrový 

ukazatel provozního výsledku hospodaření vůči celkovým aktivům. Ukazatel X1 má 

druhou nejvyšší váhu a značí poměr mezi čistým pracovním kapitálem a celkovými 

aktivy. Nejvyšších hodnot dosahoval v roce 2018. Ukazatel X4 má naopak nejnižší váhu, 

ten zobrazuje poměr hodnoty vlastního kapitálu vůči hodnotě celkových závazků. 

Nicméně tento ukazatel se podílí ve všech analyzovaných letech na Z-skóre cca 50 %. 

Dle grafu lze vidět významné změny u ukazatele X1 a X4. U posledního jmenovaného 

byly hodnoty do roku 2017 sestupné, naopak v roce 2018 se hodnota více než 

zdvojnásobila vlivem zvýšení vlastního kapitálu na nejvyšší hodnotu za všechna 

analyzovaná období a snížení sumy celkových závazků (oproti předcházejícímu roku se 

celkové závazky snížily téměř o polovinu). Nejlepší hodnota Altmanova modelu Z-skóre 

byla v roce 2018. 

Model IN05 

Další z bankrotních modelů je Model IN05.  
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Tabulka č. 27: Model IN05                                                                                                                                                        

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech                  

2014-2018) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,13 4,87 4,31 2,99 2,16 2,64 

X2 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

X3 3,97 0,05 0,07 0,09 0,07 0,05 

X4 0,21 2,02 1,74 1,75 1,55 1,45 

X5 0,09 3,77 3,41 2,58 2,89 5,42 

Hodnoty 1,95 1,87 1,69 1,50 1,69 

                                                                                                                                          

Celková hodnota indexu kromě roku 2017 je vyšší než 1,6, z čehož vyplývá, že podnik 

má hodnotu a nehrozí bankrot. V roce 2017 se jednalo o hodnotu 1,5, která značí šedou 

zónu. Příčinou je zvýšení cizích zdrojů, konkrétně tvorba rezerv. Nejvyšší váhu má 

ukazatel X3, který představuje poměr provozního výsledku hospodaření vůči celkovým 

aktivům. Tento poměrový ukazatel je s nejvyšší váhou taktéž u předešlého modelu. 

Bonitní model 

Kralickův Quicktest 

Tabulka č. 28: Kralickův Quicktest                                                                                                                                     

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech            

2014-2018) 

Ukazatelé 

2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

R1 0,72 4,00 0,71 4,00 0,61 4,00 0,47 4,00 0,55 4,00 

R2 -2,91 0,00 -1,72 0,00 8,37 3,00 0,05 0,00 -1,27 0,00 

R3 0,05 1,00 0,07 1,00 0,09 2,00 0,07 1,00 0,05 1,00 

R4      0,02 1,00 0,13 4,00 -0,01 0,00 0,10 3,00 0,08 3,00 

Finanční 

stabilita 
  2,00   2,00   3,50   2,00   2,00 
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Výnosová 

situace 
  1,00   2,50   1,00   2,00   2,00 

Hodnocení   1,50   2,25   2,25   2,00   2,00 

                                                                                                                                       

Výsledky Kralickova Quicktestu jsou ve všech letech totožné: podnik je v tzv. šedé zóně, 

neboť hodnoty jsou vyšší než 1 a zároveň nižší než 3. Ukazatel R1 ve všech letech nabyl 

maximální počet bodů, který se vypočítá jako poměr vlastního kapitálu vůči celkovým 

aktivům. 

2.5.5 Shrnutí 

Bilanční suma byla na svém vrcholu v roce 2017, kdy její hodnota činila 23 287 tis. Kč – 

zvýšení oproti předcházejícímu roku nastalo o 5 490 tis. Kč, tzn. o 30,85 %. Oběžná 

aktiva představují průměrně okolo 80 % celkových aktiv, jedná se tedy o kapitálově 

lehkou společnost. Mezi lety 2016 a 2017 se suma zásob zvýšila z důvodu nedokončené 

výroby ve středisku AZL a COV. Jednalo se o přijaté zakázky na konci roku, které budou 

dokončeny až v následujícím období. Za významnou položku v oběžných aktivech lze 

zařadit krátkodobé pohledávky, které byly nejvyšší v roce 2016 a 2017. V roce 2016 

nastalo prudké zvýšení o 4932 tis. Kč (235,05 %) oproti loňskému roku. V posledním 

analyzovaném období se účetní jednotka dostala na podobné hodnoty krátkodobých 

pohledávek jako v roce 2014. Peněžní prostředky v roce 2015 se zvýšily oproti minulému 

období více než jednou tolik o 4 704 tis. Kč (o 105,42 %), následující léta měly taktéž 

vzrůstající tendenci. Většina peněžních prostředků je na bankovních účtech. Část 

finančních prostředků doporučuji investovat do nového přístroje. Je zřejmé, že účetní 

jednotka musí pamatovat i na finanční rezervu pro účely stěhování. Peněžní prostředky 

jsou na úrovni okolo 50 % oběžných aktiv. 

V roce 2014 byl podíl vlastního kapitálu 71,81 % na celkových pasivech, který měl 

sestupnou tendenci. Nejvyšší pokles oproti minulému období, který se týká výsledku 

hospodaření za běžné účetní období, nastal v roce 2017, konkrétně o 757 tis. Kč 

(71,89 %). Naopak největší změna, kdy došlo k meziročnímu navýšení o 1 019 tis. Kč 

(344,26 %), se stala v roce 2018. V roce 2017 byla vytvořena účetní rezerva v hodnotě 

3 850 tis. Kč z důvodu plánovaného přestěhování společnosti do nového sídla. O rok 

později byla rezerva zvýšena o 1 000 tis. Kč kvůli nestihnutí stěhování do nových prostor 
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v termínu. Krátkodobé závazky byly na svém vrcholu v roce 2017 v hodnotě 6 936 tis. Kč. 

V následujícím roce nastalo téměř poloviční snížení těchto závazků o 3 445 tis. Kč 

(o 49,67 %). Tržby z prodeje výrobků a služeb v roce 2016 oproti roku 2015 vzrostly 

o 6 680 tis. Kč (o 27,3 %). V dalším roce byl opět nárůst, v posledním roce mírný pokles. 

Osobní náklady jsou vykazovány jako rostoucí trend vlivem zvyšování mezd při 

průměrném počtu 24 zaměstnanců ve všech analyzovaných období (kromě roku 2013, 

kdy bylo o jednoho zaměstnance méně). 

Ve všech analyzovaných letech byly jednotlivé rozdílové ukazatelé kladné se vzrůstající 

tendencí. Z toho vyplývá finanční stabilita společnosti. Nicméně je doporučeno ČPK lépe 

řídit. 

Poměrové ukazatele byly srovnávány s odvětvím dle kódu NACE 71 - Architektonické 

a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy. 

Všechny tři druhy likvidit byly nad doporučenými hodnotami i nad hodnotami v rámci 

odvětví. Jak z horizontální analýzy, tak z ukazatelů likvidity byl zjištěn velký objem 

peněz na bankovních účtech, které jsou potřeba investovat. 

Rentabilita vlastního kapitálu byla nejvyšší v letech 2016 a 2018 z důvodu dosažení 

vysokého výsledku hospodaření. Rentabilita tržeb kolísá.  

Ukazatel celkové zadluženosti je ovlivněn hodnotou rezerv, které spadají do cizích 

zdrojů. Fakticky podnik zadlužený není. Zadluženost odvětví několikanásobně převyšuje 

analyzovaný podnik. 

Doby obratu pohledávek a závazků jsou několikanásobně nižší, než jsou v odvětví. 

Výpočtem Altmanova modelu bylo zjištěno, že má podnik dobrou finanční situaci. Toto 

pozitivní konstatování potvrdil i druhý bankrotní model, a to IN05, který definuje 

analyzovaný podnik jako podnik s hodnotou a s nehrozícím bankrotem. Bonitní model 

Kralickův Quicktest konstatuje tzv. šedou zónu, což znamená, že společnost není ani 

bonitní, ani nejsou problémy v hospodaření podniku. 
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2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je výstup z rozborů vnějšího a vnitřního okolí. Vnější okolí (SLEPTE 

analýza a Porterův model 5 konkurenčních sil) společnost nemůže ovlivnit, naopak 

vnitřní okolí (McKinseyho model 7S a finanční analýza) ovlivnit může. 

V tabulce č. 29 jsou vymezeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Textilního 

zkušebního ústavu a zároveň i ze které analýzy tyto výstupy vyplynuly. 

Tabulka č. 29 SWOT analýza TZÚ                                                                                                                                                                                               

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

lokalita – SLEPTE analýza 

nedostatek zaměstnanců na odd. AZL  

– 7S 

objektivita – Porterův model 

 neoptimální řízení ČPK – finanční 

analýza 

dlouholetá tradice – Porterův model 

vysoká míra likvidity – finanční 

analýza 

neexistuje substitut – Porterův model 

 
nízká vyjednávací síla odběratelů – Porterův 

model 

 
kategorie Dotazy na webu – 7S   

organizační struktura – 7S   

kvalifikovaná pracovní síla – 7S   

externí a interní školení – 7S   

doba obratu pohledávek a závazků nižší než                   

v odvětví – finanční analýza 
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Příležitosti Hrozby 

investice do nových přístrojů – SLEPTE 

analýza snižující se HDP – SLEPTE analýza 

rozšíření podnikatelské činnosti – 

Porterův model zvyšování mezd – SLEPTE analýza 

spolupráce se školami pro navázání kontaktů 

s potenciálními zaměstnanci – SLEPTE 

analýza devizové kurzy – SLEPTE analýza 

 

zrušení dotací z EU na vzdělávací 

projekty – SLEPTE analýza 

 odchod stálých zaměstnanců – 7S 

 

2.6.1 Shrnutí 

Silné stránky 

Textilní zkušební ústav sídlí ve druhém největším městě ČR a má k dispozici celou řadu 

kontaktů na uskutečňování svých aktivit. Společnost poskytuje nestranně a nezávisle své 

služby, jelikož je zřízena MPO a není ve vlastnictví žádné soukromé společnosti. Podnik 

kooperuje s Českou televizí a s časopisem dTest. TZÚ nenabízí zboží, ale službu. Služba 

musí splnit určité normy, které nahradit nelze. Vyjednávací síla odběratelů je nízká, cca 

70 % pohledávek z obchodního styku je splaceno do 30 dnů. Na webu TZÚ je kategorie 

Dotazy, kde každý může vložit svůj dotaz z oblasti textilu a zaměstnanec velmi rychle 

odpoví. Organizační struktura je na dobré úrovni. Existuje celkem 7 středisek, každý 

z nich má svého vedoucího, který rozděluje úkoly a zodpovídá za funkčnost oddělení. 

Kvalifikovaná pracovní síla je potvrzena vysokoškolským vzděláním většiny 

zaměstnanců. Vybraní zaměstnanci školí jak externí, tak interní zájemce. 

Slabé stránky 

Společnost roste, zvyšuje se objem zakázek a podnik nemá dostatek pracovníků. 

Vzhledem k předpokládanému navýšení zakázek je potřeba přijmout další zaměstnance 
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na oddělení AZL. Většina strojů je již odepsaná, nicméně funkčnost strojů je zachována 

každoroční kalibrací. Z výpočtů rozdílových ukazatelů ve finanční analýze vyplynulo 

neoptimální řízení čistého pracovního kapitálu. Poměrové ukazatelé potvrdily vysokou 

míru likvidity, která byla zapříčiněna velkým objemem finančních prostředků na 

bankovních účtech. U výpočtů ukazatelů aktivity, konkrétně u doby obratu pohledávek 

a závazků, byly zjištěny hodnoty několikanásobně nižší, než jsou v odvětví. 

Příležitosti 

Příležitostí je investování do nových přístrojů v oblastí nábytkářství vzhledem k rozšíření 

podnikatelské činnosti. Je vhodné více komunikovat se středními školy pro zvýšení počtu 

zaměstnanců kategorii pod 30 let. 

Hrozby 

Předpokládá se zpomalování růstu ekonomiky. Zákazníci, kteří pro svou činnost potřebují 

certifikát, budou poptávat služby i nadále. Snižování HDP může mít vliv na vypisování 

výběrových řízení pro státní organizace. Během analyzovaných let průměrná hrubá 

měsíční mzda měla vzestupnou tendenci. Hrozbou pro společnost mohou být zvyšující se 

náklady na mzdy. Vzhledem k tomu, že TZÚ obchoduje se zahraničními subjekty, 

posílení koruny v budoucnu může být pro podnik hrozbou kvůli kurzovým ztrátám, které 

vyplynou z exportu. Destabilizace vlády v České republice může negativně působit na 

poskytování dotací z Evropské unie na vzdělávací projekty a rovněž na legislativu. 

Hrozbou může být odchod stálých pracovníků, kteří mají bohaté zkušenosti. Důležitá je 

motivace, aby zůstali věrní společnosti a neukončili pracovní poměr. 

Tato SWOT analýza pomohla lépe pochopit silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby, aby v následující kapitole mohl být poskytnut návrh řešení na odstranění 

slabých stránek s využitím příležitostí (tzn. je použita WO strategie).  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Vlastní návrhy řešení, které by měly zlepšit ekonomickou situaci Textilního zkušebního 

ústavu, mají vazbu na výsledky z předchozích analýz, které byly podrobně popsány 

v předchozí kapitole. 

Z předchozích analýz vyplynulo, že podniku se ekonomicky daří. Průměrné tržby 

z prodeje služeb během analyzovaných letech byly 30 085 tis. Kč, z toho nadpoloviční 

většinu zaujímaly tržby ze střediska AZL (Akreditovaná zkušební laboratoř). V roce 2018 

se jednalo dokonce o tržby v hodnotě 19 097 tis. Kč z celkových 31 978 tis. Kč (60 %). 

Středisko evidovalo 1 272 zakázek (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební ústav, 

s.p. za rok 2018). Z finanční analýzy byla zjištěna vysoká likvidita oproti doporučovaným 

hodnotám. V roce 2018 byl zůstatek peněžních prostředků ve výši 11 831 tis. Kč. Podnik 

nemá žádné úvěry. Z bonitních a bankrotních modelů byl zjištěn příznivý stav podniku. 

Dle zpracované SWOT analýzy bylo zjištěno mnoho silných stránek, nicméně existuje 

pár slabých míst, které by společnost mohla zlepšit a zároveň i využít příležitosti. 

Aplikuje se strategie WO tzn. odstranění slabých stránek s využitím příležitostí. Slabé 

stránky jsou v nedostatku zaměstnanců na oddělení AZL a vysoká míra likvidity, která je 

úzce spojena s neoptimálním řízením čistého pracovního kapitálu. Příležitost, jak zvýšit 

ekonomickou situaci podniku a uspokojit poptávku, je investování do nového přístroje 

v oblasti nábytkářství, neboť důvodem stěhování do nových a větších prostor je rozšíření 

podnikatelské činnosti. S touto příležitostí je spojen nábor nového zaměstnance, případně 

zaměstnanců. Neméně důležité je motivovat stálé pracovníky, kteří mají dostatečné 

zkušenosti a znalosti. 

3.1 Řízení čistého pracovního kapitálu 

Za slabou stránku společnosti se dá považovat řízení čistého pracovního kapitálu, jelikož 

v analyzovaných letech dosahoval velmi vysokých hodnot. Přebytečná hodnota ČPK 

snižuje výnosnost. Všechny druhy likvidit překračují doporučené hodnoty i hodnoty 

v odvětví. Oběžná aktiva představují 80% podíl na celkových aktivech. Návrhem je 

efektivnější řízení čistého pracovního kapitálu. 
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Tabulka č. 30: Skutečná výše ČPK v tis. Kč                                                                                      

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech          

2014-2018) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva   10 188    11 134   15 285    20 017    18 916 

Zásoby          38           19        110         622         392 

Pohledávky     5 688      1 949     6 881      8 804      6 693 

Peněžní prostředky     4 462      9 166     8 294    10 591    11 831 

Krátkodobé závazky     2 705      3 261     5 913      6 936      3 491 

Skutečná výše ČPK     7 483      7 873     9 372    13 081    15 425 

 

V tabulce výše bylo zjištěno, že hodnota ČPK má kladnou hodnotu, která každým rokem 

roste. 

Pro zjištění optimální výše ČPK jsou možné čtyř metody: 

• metoda procentního podílu na tržbách, 

• metoda obratového cyklu peněz, 

• stanovení čistého pracovního kapitálu na základě určení optimální výše jeho 

složek, 

• stanovení čistého pracovního kapitálu na základě srovnání s obdobnými 

společnostmi v odvětví (Režňáková, 2010, s. 39). 

Pro potřebnou výši ČPK je pro účely diplomové práce stanovena metoda obratového 

cyklu peněz. Obratový cyklus peněz znamená dobu od platby od dodavatelů za materiál 

a služby do doby příjmu peněžních prostředků od odběratelů (Režňáková, 2010, s. 39). 

Potřebná výše ČPK = obratový cyklus peněz x denní provozně nutné výdaje 

(Režňáková, 2010, s. 40) 

Pro výpočet obratového cyklu peněz je potřeba výpočet doby obratu jednotlivých 

položek, tzn. zásob, pohledávek a peněžních prostředků (Režňáková, 2010, s. 40). 

Obratový cyklus peněz = doba obratu zásob + doba obratu pohledávek - doba splatnosti závazků 
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Tabulka č. 31: Potřebná výše ČPK                                                                                                                                                       

(Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech          

2014-2018) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob            1             0            1             6             4 

Doba obratu pohledávek             

z obchodních vztahů           37           25          74           66           34 

Doba obratu závazků                   

z obchodních vztahů           36           48          68           69           39 

Obratový cyklus peněz            1         -23            7             3            -1 

Provozně nutné výdaje   27 924    24 764   29 763    35 798    31 081 

Denní provozně nutné výdaje     77,57      68,79     82,68      99,44      86,34 

Potřebná výše ČPK     68,79 -1570,65   605,77    313,93     -99,14 

 

Provozně nutné výdaje jsou zejména výkonová spotřeba a osobní náklady, případně další 

provozní náklady. Odpisy do tohoto výpočtu nepatří, jelikož se jedná pouze o opotřebení 

majetku a nejedná se o výdaj (Režňáková, 2010, s. 49). 

Obratový cyklus peněz určuje počet dnů, které musí zajistit dlouhodobé zdroje 

financování, aby nedošlo k finanční nestabilitě (Režňáková, 2010, s. 49). 

Dle tabulky bylo zjištěno, že je potřebná výše ČPK několikanásobně nižší než skutečná 

výše ČPK, která zbytečně snižuje rentabilitu. Potřebná výše ČPK je suma finančních 

prostředků na financování dlouhodobých zdrojů. Skutečná výše ČPK dosahovala vyšších 

hodnot z důvodu vysokého množství peněžních prostředků. 

Potřebná výše ČPK byla v roce 2014 a 2018 záporná z důvodu záporného obratového 

cyklu peněz (doba obratu zásob a pohledávek byla nižší než doba obratu závazků). 

Z výše uvedených tabulek vyplynul nadbytečný obnos finančních prostředků. Pro 

správné fungování podniku je doporučeno přebytečné peníze investovat.  
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3.2 Investice do nového přístroje 

V této kapitole bude představena investice, a to konkrétně pořízení přístroje vlastními 

finančními prostředky a také pomocí investičního úvěru.  

Společnost si vyžádala cenovou nabídku na zkušební zařízení dětských vysokých židlí 

„EN 14988:2017 – Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“ 

včetně příslušenství v celkové výši 934 639 Kč bez DPH od Ing. arch. Václava Hájka. 

„Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro volně stojící dětské vysoké 

židle, které se používají pro vyzvednutí dítěte do výšky jídelního stolu obvykle za účelem 

krmení nebo stravování. Dětské vysoké židle jsou určeny pro děti do 3 let, které jsou 

schopné sedět bez pomoci. S výjimkou speciálních vysokých židlí pro lékařské účely se 

tato norma vztahuje na dětské vysoké židle pro bytové i nebytové použití“ (ČSN EN 

14988, s. 8). Kompletní cenová nabídka přístroje je součástí přílohy č. 4 této diplomové 

práce. Norma nenařizuje, ze kterých materiálů musí být dětská vysoká židle vyrobena. 

Může se jednat jak o dřevo, plast, příp. další materiály. 

Demonstrativní výčet zkušebních metod, které jsou součástí výše zmíněné normy: 

• nebezpečí zachycení: zachycení prstů, zachycení hlavy, 

• nebezpečí zalknutí a polknutí, 

• nebezpečí způsobená hranami, rohy a vyčnívajícími částmi, 

• nebezpečí týkající se pevnosti a trvalosti (např. podnosu), 

• nebezpečí pádu z vysoké židle (zádržné systémy: aktivní – popruhy; pasivní – 

konstrukce nedovolí dítěti židli opustit), 

• stabilita (směrem do strany, dozadu, dopředu) (ČSN EN 14988). 
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Obrázek č. 8: Zkušební zařízení dětských vysokých židlí                                                                         

(Zdroj: převzato z cenové nabídky od Ing. arch. Václava Hájka) 

Výrobky pro děti do tří let, které mají být uvedeny na trh, musí splnit požadavky vyhlášky 

č. 4/2001 Sb., o hygienických požadavcích pro děti do tří let, která je provádějícím 

předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud jsou tyto 

požadavky splněny, příslušné zkušební ústavy vystaví osvědčení osobě, která vydává 

výrobek na trh – výrobci či dovozci (tzu.cz, 2020).  

Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost, předpokládá se i poptávka po tomto 

laboratorním zkoušení ve společnosti Textilní zkušební ústav, který je lídr na trhu 

v oblasti zkušebnictví. 

Pro zákazníky zatím nebyl vytvořen ceník laboratorních zkoušek. 

Nové sídlo společnosti Cejl 480/12, 602 00 Brno je zapsáno v obchodním rejstříku 

31. března 2020 (or.justice.cz, 2020). Nový přístroj bude zařazen v roce 2021.  

Společnost obdržela více cenových nabídek na různé laboratorní přístroje. Z titulu 

opatrnosti k závazkům, které vyplynuly z přestěhování a případné rekonstrukce nového 

sídla, byl proto vybrán přístroj v této cenové kategorii. V budoucnu bude společnost 

zřejmě investovat do dalších zařízení, které testují nábytek (např. testování kancelářských 

židlí za cca 2,5 mil. Kč). 
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3.2.1 Pořízení z vlastních zdrojů 

Výhodou pořízení přístroje z vlastních zdrojů je snížení likvidity při nezvyšování míry 

zadluženosti. Nejvyšší snížení likvidity je u okamžité likvidity z důvodu úbytku peněz na 

bankovním účtu. Účetní jednotka zřejmě bude mít stále likviditu nad doporučenými 

hodnotami, nicméně cílem je mít určitý finanční polštář na nenadálé výdaje spojené 

s přestěhováním. 

3.2.2 Pořízení z cizích zdrojů 

Informace o úvěru: 

Výše úvěru:  934 639 Kč 

Úroková míra:  4 % p.a. 

Doba splácení: 5 let 

Pravidelná splátka: 17 213 Kč 

Interval splátek: měsíční 

Výše úvěru je totožná s pořizovací cenou přístroje. Úroková míra byla určena odhadem.  

Dle webu ČNB byla průměrná úroková sazba úvěrů se splatností od 1 do 5 let 3,79 % 

(cnb.cz, 2020). Kompletní splátkový kalendář je součástí přílohy č. 5 této diplomové 

práce. V tabulce níže je agregovaná tabulka úvěru v Kč. 

Tabulka č. 32: Agregovaná tabulka úvěru v Kč v letech 2021-2025                                                                                  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok PS Úrok Úmor Splátka KS 

2021      934 639        34 249      172 304      206 554      762 335 

2022      762 335        27 229      179 324      206 554      583 011 

2023      583 011        19 924      186 630      206 554      396 381 

2024      396 381        12 320      194 234      206 554      202 147 

2025      202 147          4 407      202 147      206 554                 0 

  Celkem        98 129      934 639   1 032 768   
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3.2.3 Účetní odpisy 

Účetní odpisy jsou zaúčtovány od následujícího měsíce od zařazení majetku. 

Předpokládaná doba životnosti vychází z předpokládané doby používání (Výroční zpráva 

společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. za rok 2018). Účetní odpisy se řídí 

Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. TZÚ předpokládá 

dobu použitelnosti nového přístroje 5 let. 

Účetní odpisy mají vazbu na rozvahu (opotřebení majetku je zobrazeno ve sloupci 

„korekce“), kde je uvedeno snížení hodnoty majetku. Účetní odpis se dále projeví ve 

výkazu zisku a ztráty v nákladové položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku“ a zároveň také ve výkazu o peněžních tocích – cash flow). 

Tabulka č. 33: Účetní odpisy v Kč v letech 2021-2025                                                                                                                   

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Odpis ZC účetní 

2021          186 928          747 711 

2022          186 928          560 783 

2023          186 928          373 856 

2024          186 928          186 928 

2025          186 928                     0 

 

3.2.4 Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou určeny dle odpisových skupin podle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Textilní zkušební ústav od roku 2014 

používá zrychlené odepisování podle § 32 (Výroční zpráva společnosti Textilní zkušební 

ústav, s.p. za rok 2018). 

Zkušební zařízení židlí patří do odpisové skupiny 1, kde je doba odepisování určena na 

3 roky.  
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Poplatník, který je prvním odpisovatelem, může odpis v prvním roce navýšit o 10 % 

vstupní ceny v odpisových skupinách 1-3 (Zákon č. 586/1992 Sb., § 32). Podnik tuto 

možnost nevyužívá. 

V následující tabulce jsou zobrazeny koeficienty pro výpočet zrychlených daňových 

odpisů pro odpisovou skupinu 1, patří sem mj. měřicí, kontrolní, zkušební, navigační 

a jiné přístroje a zařízení dle Přílohy č. 1 k Zákonu č. 586/1992 Sb. 

Tabulka č. 34: Zrychlené odpisy pro odpisovou skupinu 1                                                                                                            

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona č. 586/1991, § 32) 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odepisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

                            1                             3                             4                             3 

Výpočet pro zrychlené odpisy je následující: 

1. rok = 
vstupní cena

k1
 

 

2. rok a další roky = 
2x zůstatková cena

k2-n
 

k1 = koeficient pro první rok odpisování 

k2 = koeficient pro další roky odpisování 

n = počet let po odečtení let, během kterých se již odepisovalo 

Tabulka č. 35: Daňové odpisy v Kč v letech 2021-2023                                                                                                         

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Odpis ZC daňová 

2021          311 547          623 092 

2022          415 395          207 697 

2023          207 697                     0 

                                                                                                                                         

Výhodou daňových odpisů je daňová uznatelnost. 
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Pro přehlednost uvádím v následující tabulce srovnání účetních a daňových odpisů. 

Tabulka č. 36: Srovnání účetních a daňových odpisů v Kč v letech 2021-2025                                                             

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Účetní odpisy Daňové odpisy Rozdíl 

2021            186 928            311 547           -124 619 

2022            186 928            415 395           -228 467 

2023            186 928            207 697             -20 769 

2024            186 928              186 928 

2025            186 928              186 928 

 

Závěr 

Při poskytnutí úvěru na 5 let účetní jednotka na úrocích zaplatí celkem 98 129 Kč. 

Výhodou je daňová uznatelnost úroků. Při výpočtu nejsou brány v potaz další poplatky 

na zřízení úvěru. S největší pravděpodobností bude účetní jednotka uvažovat o pořízení 

přístroje vlastními finančními prostředky, neboť je schopna zakoupit zařízení ihned, 

a ještě jí zůstane dostatečný finanční polštář na běžném účtu. 

3.3 Nábor nového pracovníka 

Vzhledem k rozšíření podnikatelské činnosti navrhuji přijmout nového zaměstnance na 

oddělení AZL, který by testoval výrobky z nábytku a rovněž by prováděl další laboratorní 

zkoušky ve fyzikální zkušebně. Podnik má rozsáhlou klientelu, bohužel z kapacitních 

důvodů musely být některé zakázky zrušeny. 

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v roce 2018 činila 

31 868 Kč. Dle sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti, do kterého dle              

CZ-NACE Textilní zkušební ústav patří, byla ve stejném roce mzda 39 017 Kč.  Proto 

navrhuji potenciálnímu kandidátovi nabídnout hrubou měsíční mzdu ve výši 35 000 Kč. 
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Tabulka č. 37: Náklady zaměstnavatele na mzdu pracovníka v Kč                                                                                       

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Náklady 

Hrubá mzda         35 000 

Sociální pojištění 24,8 %           8 680 

Zdravotní pojištění 9 %           3 150 

Celkem za měsíc         46 830 

Roční náklady       561 960 

 

Za předpokladu hrubé měsíční mzdy ve výši 35 000 Kč budou roční náklady 

zaměstnavatele činit 561 960 Kč. 

Pracovní náplň: 

• provádění zkoušek v oblasti nábytku, 

• další zkoušky prováděné ve fyzikální laboratoři, 

• publikační činnost, 

• komunikace se zákazníky. 

Požadavky na pracovní pozici: 

• SŠ/VŠ v oboru textilnictví, 

• znalosti a zkušenosti v oblasti textilnictví, nejlépe se zaměřením na nábytek, 

• přehled v českých a evropských normách,  

• aktivní přístup k požadavkům zákazníků a potřebám spolupracovníků, 

• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, pečlivost a chuť učit se nové věci, 

• znalost anglického jazyka. 

Co dále TZÚ nabízí? 

• stabilní společnost, 

• sídlo společnosti v centru města Brna, 

• 5 týdnů dovolené, 
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• systém věrnostních benefitů: stravenky, pružná pracovní doba, penzijní či životní 

připojištění, podpora dalšího vzdělávání.  

Je možné, že se podnik rozhodne pro nábor více pracovníků kvůli nedostatku 

zaměstnanců na oddělení AZL, ale také i z důvodu rozšíření činnosti v oblasti 

nábytkářství. Nyní nelze odhadnout předpokládané tržby v oblasti nábytkářství, ale jisté 

je, že podnik o novém zaměstnanci uvažuje. 

Díky přijetí nového zaměstnance se zvýší počet zakázek a podnik bude více prosperovat. 

3.4 Motivace stálých zaměstnanců 

Více než polovina zaměstnanců v Textilním zkušebním ústavu je starší 40 let. Tato 

skupina pracovníků je již plně kvalifikovaná. Důležitá je i motivace stálých pracovníků. 

Výhodnější je profesionální a kvalitní lidské zdroje udržet, než riskovat zvýšení fluktuace 

a s tím i spojenou horší kvalitu odváděné práce. Nezaměstnanost je v dnešní době stále 

na nízké úrovni, proto by se měl zaměstnavatel snažit o udržení zaměstnanců. Další faktor 

motivace stálých zaměstnanců je fakt, že je o obor textilnictví menší zájem. 

TZÚ již některé benefity nabízí (např. penzijní připojištění pro zaměstnance, kteří 

v podniku pracují nad pět let; odměny dle výsledku hospodaření; stravenky). 

3.4.1 Stravenky 

Dle Zákona o státním podniku vytváří Textilní zkušební ústav fond kulturních 

a sociálních potřeb (FKSP). Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních 

a sociálních potřeb tento fond blíže specifikuje: státní podnik tvoří fond z ročního objemu 

hrubých mezd ve výši 2 %. Z fondu lze přispívat zaměstnancům např. na stravování, 

rekreaci a kulturu (Vyhláška č. 114/2002 Sb.). 

Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům v nominální hodnotě 100 Kč s tím, že 15 % 

si hradí pracovník sám, zbylých 85 % zaměstnavatel, (35 % je hrazeno z FKSP). 

Navrhuji poskytovat zaměstnancům stravenky ve stejné nominální výši 100 Kč s tím, že 

původních 15 %, které si platili pracovníci, by bylo hrazeno z FKSP. Jinými slovy: celá 

hodnota stravenek by byla hrazena zaměstnavatelem. Výhodou je daňová uznatelnost pro 

zaměstnavatele a zvýšená motivace zaměstnanců, jelikož tento benefit je dostupný pro 

všechny pracovníky.  Co se týká čerpání z fondu, na prvním místě budou vždy stravenky. 
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Pokud se podniku bude dařit, může se jednat dále i o dětské tábory, či kulturní akce. 

Zůstatek fondu lze převést do dalších let.  

3.4.2 Sick days (zdravotní volno) 

Jedná se o oblíbený benefit v mnoha společnostech, který dává možnost zaměstnanci vzít 

si na pár dní volno nad rámec klasické dovolené. Jak z názvu vyplývá, benefit se využívá 

pro zdravotní indispozice. Výhodou je snížení rizika nákazy v podniku a rychlejší nástup 

do pracovního procesu, než začínající nemoc přecházet (jak je v dnešní době zvykem) 

a ohrozit více pracovníků. Zaměstnanec může tedy zůstat doma bez potvrzení lékaře. Sice 

se od 1. července 2019 proplácí nemocenská od prvního dne nemoci, nicméně stále je 

sick days výhodnější. Ve smlouvě se stanoví podmínky čerpání, případně nečerpání 

a také, jaká částka pracovníkovi náleží.  

Doporučuji poskytnutí volna na 3 dny s nemožností převodu tohoto benefitu do dalšího 

roku. Výpočet zdravotního volna by se počítal z náhrady mzdy, ze které se počítá 

i dovolená. 

3.4.3 Parkovací stání 

Vzhledem k novému sídlu společnosti se předpokládá parkovací stání pro jedno vozidlo 

v částce 1 000 Kč na měsíc. Doporučuji zajistit 15 volných parkovacích míst pro 

zaměstnance zdarma. 

3.5 Přínosy 

Výpočet čistého pracovního kapitálu pouze potvrdil mnoho finančních prostředků na 

bankovním účtu a usoudil, že by společnost měla lépe ČPK řídit. 

Pořízení přístroje je realizovatelné, neboť společnost je již roce 2020 přestěhovaná a má 

dostatek finančních prostředků na bankovním účtu. V důsledku pořízení stroje se zvýší 

objem zakázek, dají se očekávat zvýšené tržby. S rozšířením nových a větších prostor jde 

i v ruku v ruce přijmutí nového zaměstnance. Neméně důležité je si stálé a kvalitní 

zaměstnance udržet, proto bylo doporučeno vhodně řídit lidské zdroje a dostatečně 

motivovat pracovníky. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

Textilní zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a navrhnout opatření, která umožní 

zlepšit zjištěný stav. 

Diplomová práce byla rozdělena na tři části.  

První část se věnovala teoretickým pojmům: definici státního podniku včetně jejich 

orgánů, analýze vnějšího prostředí (SLEPTE analýza a Porterův model konkurenčních 

sil) a analýze vnitřního prostředí (McKinseyho model 7S a finanční analýza).  

Tato teoretická východiska byla poté aplikována ve druhé analytické části na vybraném 

podniku. Součástí analytické části byla charakteristika společnosti, která definovala 

předmět podnikání včetně organizační struktury. Z vytvořených analýz byla provedena 

SWOT analýza, která specifikovala slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby.  

Pro vytvoření závěrečné návrhové části je použita strategie WO, která se vyznačuje 

použitím slabých stránek s využitím příležitostí. Jedná se konkrétně o slabé stránky 

v oblasti neoptimálního řízení čistého pracovního kapitálu a s tím spojenou vysokou 

likviditou. Příležitostí je investice do nového přístroje v rámci rozšíření podnikatelské 

činnosti v oblasti nábytkářství včetně navýšení počtu zaměstnanců. Neméně důležité jsou 

návrhy na udržení stálých zaměstnanců. Návrhy jsou realizovatelné, neboť k datu 

31. března 2020 společnost již změnila sídlo a má k dispozici volné peněžní prostředky, 

aby mohla realizovat investici pomocí vlastních zdrojů. V důsledku pořízení přístroje se 

zvýší objem zakázek.  

Cíl diplomové práce byl splněn. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. k 31. 12. za období              

2014-2018 v tis. Kč k 31. 12. (Zdroj: Výroční zprávy TZÚ) 

Označení AKTIVA  2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 13 244 14 087 17 797 23 287 22 021 

A. Pohledávky za upsaný kapitál   0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 2 077 1 876 1 749 2 753 2 906 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.1.  Nehmotné výsledky vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B.I.2.1.  Software 0 0 0 0 0 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B.I.3.  Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5.1. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0   0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 077 1 876 1 749 2 753 2 906 

B.II.1. Pozemky a stavby 59 23 124 85 45 

B.II.1.1. Pozemky 0 0 0 0 0 

B.II.1.2. Stavby 59 23 124 85 45 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 841 1 676 1 448 1 590 1 464 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 177 177 177 177 177 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů   0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny   0 0 0 0 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 177 177 177 177 177 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 901 1 220 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 901 1 220 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 10 188 11 134 15 285 20 017 18 916 

C.I. Zásoby 38 19 110 622 392 

C.I.1. Materiál 0 0 0 0 0 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 38 19 110 622 392 

C.I.3. Výrobky a zboží 0 0 0 0 0 

C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 0 
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C.I.3.2. Zboží 0 0 0 0 0 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby   0 0 0 0 

C.II. Pohledávky 5 688 1 949 6 881 8 804 6 693 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 18 957 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 18 957 

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 5 688 1 949 6 881 8 786 5 736 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 733 1 690 6 437 6 630 2 997 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 2 955 259 444 2 156 2 739 

C.II.2.4.1.  Pohledávky za společníky 2 157 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 327 0 0 808 279 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 226 71 65 130 367 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 245 188 379 1 218 2 093 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.IV.  Peněžní prostředky 4 462 9 166 8 294 10 591 11 831 

C.IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně 93 72 26 16 22 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 4 369 9 094 8 268 10 575 11 809 

D. Časové rozlišení aktiv 979 1 077 763 517 199 

D.1. Náklady příštích období 979 1 077 763 517 199 

D.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Označení PASIVA  2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 13 244 14 087 17 797 23 287 22 021 

A. Vlastní kapitál 9 510 9 981 10 945 11 051 12 169 

A.I.  Základní kapitál 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604 

A.I.1. Základní kapitál 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604 

A.I.2. Vlastní podíly 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 3 383 3 383 3 383 3 383 3 383 

A.II.1.  Ážio 0 0 0 0   

A.II.2.  Kapitálové fondy 3 383 3 383 3 383 3 383 3 383 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 3 383 3 383 3 383 3 383 3 383 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

A.II.2.3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací 0 0 0 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 0 

A.II.2.5. 

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 459 476 648 652 678 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 432 476 535 541 541 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 27 0 113 111 137 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 625 1 930 2 257 3 116 3 189 

A.IV.1.  

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých 

let 1 625 1 930 2 257 3 116 3 189 

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 439 588 1 053 296 1 315 

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 0 0 

B. + C. Cizí zdroje 2 719 3 269 5 958 10 786 8 341 

B. Rezervy 0 0 0 3 850 4 850 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B.3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

B.4. Ostatní rezervy 0 0 0 3 850 4 850 

C. Závazky 2 719 3 269 5 958 6 936 3 491 

C.I. Dlouhodobé závazky 14 8 45 0 0 

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 0 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.I.8. Odložený daňový závazek 14 8 45 0 0 

C.I.9.  Závazky – ostatní 0 0 0 0 0 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 2 705 3 261 5 913 6 936 3 491 

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
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C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 0 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 996 929 3 804 3 264 597 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.7.  Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.8.  Závazky ostatní 1 709 2 332 2 109 3 672 2 894 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 732 930 931 988 1 129 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 435 559 565 601 688 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 156 457 210 1 552 546 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 386 386 403 531 531 

C.II.8.7. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

D. Časové rozlišení pasiv 1 015 837 894 1 450 1 511 

D.1. Výdaje příštích období 1 015 837 894 1 450 1 511 

D.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. k 31. 12. za období 

2014-2018 v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy TZÚ) 

Označení Text 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 26 792 24 470 31 150 36 034 31 978 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A. Výkonová spotřeba 14 327 9 713 15 839 15 705 11 852 

A.1. Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 2 285 2 120 2 095 1 638 1 740 

A.3. Služby 12 042 7 593 13 744 14 067 10 112 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 212 19 -90 -512 230 

C. Aktivace 0 0 0 0 0 

D. Osobní náklady 13 132 14 565 13 568 15 842 17 689 

D.1. Mzdové náklady 9 550 10 636 9 855 11 606 13 122 

D.2. 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 

a ostatní náklady 3 582 3 929 3 713 4 236 4 567 

D.2.1. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 3 168 3 529 3 246 3 831 4 164 

D.2.2. Ostatní náklady 414 400 467 405 403 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 523 585 768 778 748 

E.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného                

a hmotného majetku 503 649 699 740 839 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného                

a hmotného majetku – trvalé 503 649 699 740 839 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného               

a hmotného majetku – dočasné 0 0 0 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 20 -64 69 38 -91 

III. Ostatní provozní výnosy 2 500 1 874 826 1 658 1 146 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 95 0 

III.2. Tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 

III.3. Jiné provozní výnosy 2 500 1 874 826 1 563 1 146 

F. Ostatní provozní náklady 465 486 356 4 251 1 540 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

F.3. Daně a poplatky 28 22 23 37 23 

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 

příštích období   0 0 3 850 1 000 

F.5. Jiné provozní náklady 437 464 333 364 517 

* Provozní výsledek hospodaření 633 976 1 535 1 628 1 065 

IV. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – 

podíly 0 0 0 0 0 

IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 

V. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 

V.1. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku – ovládající nebo ovládaná osoba 0 0 0 0 0 

V.2. 

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 
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H. 

Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 4 1 1 1 0 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 

ovládající osoba 0 0 0 0 0 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 1 1 1 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0 0 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná 

nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

J.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 0 0 0 0 0 

VII. Ostatní finanční výnosy 8 7 8 4 6 

K. Ostatní finanční náklady 151 225 192 337 268 

* Finanční výsledek hospodaření -139 -217 -183 -332 -262 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 494 759 1 352 1 296 803 

L. Daň z příjmů 55 171 299 1 000 -512 

L.1. Daň z příjmů splatná 130 176 262 1 063 427 

L.1.2. Daň z příjmů odložená -75 -5 37 -63 -939 

** Výsledek hospodaření po zdanění 439 588 1 053 296 1 315 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 439 588 1 053 296 1 315 

  Čistý obrat za účetní období 29 304 26 352 31 985 37 697 33 130 
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Příloha č. 3: Osvědčení o akreditaci (Zdroj: tzu.cz, 2020) 
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Příloha č. 4: Cenová nabídka přístroje (Zdroj: Ing. arch. Václav Hájek) 
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Příloha č. 5: Splátkový kalendář investice v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období Úrok Úmor Splátka Úvěr 

        934 639 

1 3 115 14 097 17 213 920 542 

2 3 068 14 144 17 213 906 397 

3 3 021 14 191 17 213 892 206 

4 2 974 14 239 17 213 877 967 

5 2 927 14 286 17 213 863 681 

6 2 879 14 334 17 213 849 347 

7 2 831 14 382 17 213 834 965 

8 2 783 14 430 17 213 820 536 

9 2 735 14 478 17 213 806 058 

10 2 687 14 526 17 213 791 532 

11 2 638 14 574 17 213 776 958 

12 2 590 14 623 17 213 762 335 

13 2 541 14 672 17 213 747 663 

14 2 492 14 721 17 213 732 943 

15 2 443 14 770 17 213 718 173 

16 2 394 14 819 17 213 703 354 

17 2 345 14 868 17 213 688 486 

18 2 295 14 918 17 213 673 568 

19 2 245 14 968 17 213 658 600 

20 2 195 15 017 17 213 643 583 

21 2 145 15 068 17 213 628 515 

22 2 095 15 118 17 213 613 398 

23 2 045 15 168 17 213 598 229 

24 1 994 15 219 17 213 583 011 

25 1 943 15 269 17 213 567 741 

26 1 892 15 320 17 213 552 421 

27 1 841 15 371 17 213 537 050 

28 1 790 15 423 17 213 521 627 

29 1 739 15 474 17 213 506 153 

30 1 687 15 526 17 213 490 627 

31 1 635 15 577 17 213 475 050 

32 1 583 15 629 17 213 459 421 

33 1 531 15 681 17 213 443 739 

34 1 479 15 734 17 213 428 006 

35 1 427 15 786 17 213 412 219 

36 1 374 15 839 17 213 396 381 

37 1 321 15 892 17 213 380 489 

38 1 268 15 945 17 213 364 545 

39 1 215 15 998 17 213 348 547 

40 1 162 16 051 17 213 332 496 

41 1 108 16 104 17 213 316 392 

42 1 055 16 158 17 213 300 233 

43 1 001 16 212 17 213 284 021 



xi 

 

44 947 16 266 17 213 267 755 

45 893 16 320 17 213 251 435 

46 838 16 375 17 213 235 060 

47 784 16 429 17 213 218 631 

48 729 16 484 17 213 202 147 

49 674 16 539 17 213 185 608 

50 619 16 594 17 213 169 014 

51 563 16 649 17 213 152 365 

52 508 16 705 17 213 135 660 

53 452 16 761 17 213 118 899 

54 396 16 816 17 213 102 083 

55 340 16 873 17 213 85 210 

56 284 16 929 17 213 68 281 

57 228 16 985 17 213 51 296 

58 171 17 042 17 213 34 254 

59 114 17 099 17 213 17 156 

60 57 17 156 17 213 0 

Celkem 98 129 934 639 1 032 768   

 

 


