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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vybrané korporace a návrhy na řešení její 

zjištěné situace. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých 

analýz a tato část slouží jako teoretický podklad pro jejich zpracování. V druhé části práce 

je uvedena charakteristika vybraného subjektu a dle poznatků z teoretické části je 

provedeno několik analýz zkoumající současný stav. Na základě výsledků z jednotlivých 

analýz jsou vypracovány návrhy vedoucí ke zlepšení zjištěné situace podniku. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the evaluation of a selected corporation and proposals for 

its solution. The first part of the thesis describes the theoretical basis of individual 

analyses and this part serves as a theoretical basis for their processing. In the second part 

of the work, the characteristic of the selected subject is given and according to the 

knowledge from the theoretical part, several analyses examining the current state are 

performed. Based on the results of the analyses, there are developed proposals which lead 

to improving the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „Hodnocení ekonomické situace zvolené 

soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení. “ Pro 

ekonomiku dvacátého prvního století je typická stále sílící globalizace, jejímž důsledkem 

je růst velikosti podniků holdingového typu. Tento jev je v rámci Evropské unie 

doprovázen silnými unifikačními tlaky, které se prosazují růstem legislativních opatření, 

jejichž dodržování zvyšuje náklady. Doprovodným jevem těchto procesů jsou sílící 

tendence ekologizace produkce i služeb, především transportu. To vše přináší 

podnikatelským subjektům nárůst nákladů, aniž by docházelo k významnějšímu 

rozšířením trhů či zvyšování cen výstupů. Rychlý přenos informací, zboží i osob a vyšší 

míra rychlejší a hlubší změny prostředí jsou dalšími faktory, na které je podnik nucen 

reagovat nejen jako odběratel, ale i jako dodavatel.  

Tyto procesy musí podnik rozpoznat a zavčas na ně reagovat. Je tedy potřebné, aby 

pravidelně prováděl komplexní analýzu a získal tak informace, které mu pomohou 

zefektivnit řízení, optimalizovat náklady a předvídat změny. Získání těchto znalostí a 

jejich efektivní využívání přináší podniku zvláštní konkurenční výhodu nad těmi 

podnikatelskými subjekty, které těmto činnostem nepřikládají dostatečnou pozornost. 

Podnik, který na základě analýzy dosahovaných výsledků i zkoumání okolí podniku 

odhalí svoje rezervy, je schopný optimalizovat své náklady a efektivněji řídit celé 

podnikání. Analýza oboru podnikání a celkového ekonomické stavu podniku může 

podniku pomoci objevit jistá rizika, která ohrožují jeho budoucnost. 

Pro hodnocení ekonomické situace jsem si vybrala podnik Papírna Moudrý s.r.o., který 

se nachází v Židlochovicích. Byla jsem překvapena, jak významnou roli hraje 

židlochovická tradice výroby mucholapek na evropském ale i světovém trhu.  
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je pomocí vhodně zvolených metod provést analýzu 

zvoleného podniku. Na základě výsledků plynoucích z provedených analýz, a s 

přihlédnutím ke specifikům vybraného podniku i oboru činnosti, formulovat doporučení 

a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. 

Dílčími cíli jsou: 

• vypracování teoretických východisek jednotlivých analýz, 

• charakterizování společnosti včetně jejího oboru podnikání, 

• rozbor současného stavu podniku pomocí vybraných analýz a interpretace 

výsledků jednotlivých analýz, 

• zhodnocení celkového ekonomického stavu společnosti a nalezení 

potenciálních nedostatků. 

 

Práce je zpracována na základě obecných teoretických metod používaných pro vědecké 

práce, a také pomocí speciálních metod. Obecnými metodami jsou analýza, syntéza 

indukce, dedukce, komparace a analogie. Analýza a syntéza představují dva navzájem 

opačné procesy, které jsou propojené. Při využití analýzy dochází k rozložení daného 

problému na jednotlivé části, naopak syntéza spočívá ve složení dílčích částí v celek. 

Metoda indukce zkoumá jednotlivé faktické informace ke stanovení obecného závěru. 

Stejně jako analýza má i indukce opačnou metodu, která se nazývá dedukce. Ta využívá 

obecně známé fungující principy ke stanovení nového závěru. Jednou 

z nejpoužívanějších metod je komparace. Tato srovnávací metoda využívá shodné a 

odlišné vlastnosti zkoumaných subjektů a vzájemně je porovnává. Možné závěry lze 

vyvodit i z metody analogie, která je založena na přiřazení určité vlastnosti subjektu na 

základě vzájemné podobnosti subjektů (Široký, 2011). 

Speciálními metodami užitými v práci jsou metody analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí. K analýze vnějšího okolí je užita PESTLE. Vnitřní prostředí podniku je 

zkoumáno pomocí McKinseyho 7S modelu a finanční analýzy. Mikroprostředí podniku 

analyzuje Porterův model pěti sil. Další užitou metodou je SWOT analýza, která využívá 

informace z výše uvedených analýz k celkovému hodnocení podniku.  
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Prvním krokem při zpracování diplomové práce je získání informací a vypracování 

teoretického základu pro výběr analytických metod a jejich realizací. Následná analytická 

část je rozdělena na dvě oblasti. V první části je uvedena podrobná charakteristika 

podniku Papírna Moudrý s.r.o. a oboru jeho podnikání včetně jeho specifik. Výběr a 

aplikace analytických metod ve specifických podmínkách vybraného podniku umožnily 

získat výsledky analýz. Všechny tyto získané informace jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

Z té poté vychází konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení zjištěného stavu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Pro úspěšnou podnikatelskou činnost je nutné zajistit strategické řízení na dobré úrovni. 

Dominantní roli v tomto řízení zaujímá finanční řízení, které lze chápat jako podmnožinu 

ekonomického řízení. Finanční řízení by mělo být takové, aby vedlo ke splnění 

základních definovaných finančních cílů podniku. Tyto cíle se budou lišit dle konkrétních 

podmínek daného podniku, obecně je možné je definovat takto: 

• maximalizace tržní hodnoty podniku, 

• maximalizace výnosů s ohledem na cash flow, 

• maximalizace zisku, 

• zajištění platební schopnosti, 

• maximalizace hodnoty podniku ve smyslu vlastního jmění, 

• udržení existence podniku v dlouhém časovém horizontu (Kalouda, 2009). 

Pro splnění dílčích cílů podniku je nutné sledovat jeho výkonnost. Výkonnost lze měřit 

různými způsoby, nespornou součástí celkové analýzy podniku je finanční analýza. Pro 

získání kompletní ekonomické situace podniku je nutné analyzovat i vnější okolí podniku 

a jeho vnitřní vztahy (Kalouda, 2009). 

1.2 Analýza vnějšího prostředí podniku 

V následující kapitole jsou popsány metody sloužící k analýze vnějšího prostředí 

podniku. Konkrétně se jedná o PEST a PESTLE analýzu. Na pomezí vnější a vnitřní 

analýzy podniku stojí Porterův model pěti sil, který je uveden v samostatné kapitole. 

1.2.1 PEST analýza 

PEST analýza je rozborem faktorů vnějšího okolí podniku. Budoucí situace podniku je 

podmíněna i budoucí situací celého odvětví, ve kterém podnik působí. PEST analýza je 

tedy prováděna za účelem vymezení okolí podniku a jeho ovlivňujících faktorů včetně 

vzájemných souvislostí. Jednotlivá písmena této analýzy vyjadřují určité faktory působící 

na podnik. 
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P – politické,  

E – ekonomické 

S – sociální 

T – technologické (Sedláčková, 2000). 

Důležitou podmínkou pro zahrnutí určitého faktoru do analýzy je jeho existence i 

v budoucnu. Změny v okolí společnosti mají vliv tedy na jednotlivé podniky a vlivem 

vývoje informačních systémů, technologií či komunikace je dopad těchto změn velmi 

rychlý. Změny v okolí podniku jsou často nepředvídatelné a předpokladem pro úspěšný 

podnik je rychlá reakce a schopnost se jim přizpůsobit, či z nich naopak získat 

konkurenční výhodu po dobu, než na ni zareaguje i konkurence. Za klíčové lze označit 

faktory politické, ekonomické, sociální a technologické (Sedláčková, 2000). 

Politické okolí podniku je ovlivněno například stabilitou vlády a jejími klíčovými orgány, 

postojem vlády k podnikatelům, zahraničními konflikty, mezinárodní spoluprací, 

členstvím v nadnárodních uskupeních, podporou nebo omezením exportu a importu či 

vystupováním politiků samotných. Sedláčková nerozlišuje politické a legislativní faktory, 

ale řadí je souhrnně pod politické (Grasseová, 2010). 

Ekonomické faktory popisují vliv místní, národní a celosvětové ekonomiky. Tu lze 

celkem přehledně hodnotit dle makroekonomických ukazatelů jako je velikost 

dosahovaného HDP, vývoj úrokových sazeb, míra inflace, stabilita měny, růst či pokles 

nezaměstnanosti apod. Tyto ukazatele jsou úzce spojeny a jejich predikce jsou důležitou 

částí při tvorbě budoucí strategie. Ekonomický růst pak nabízí možnost využít příležitosti 

pro podniky, zároveň ale při nepříznivém vývoji dochází i k jejich ohrožení. Pro 

dlouhodobou udržitelnost na trhu jsou velmi důležité investice a nízká úroková míra 

představuje možnost tyto investiční plány realizovat (Guinn, 2016). 

Sociální vlivy odráží populační vývoj obyvatelstva, čímž je myšlena například velikost 

populace a porodnost, věkové uspořádání společnosti a stárnutí obyvatel, dosažená 

úroveň vzdělání obyvatelstva, vztah k náboženství nebo geografické rozložení. Pro 

podnik jsou tyto faktory důležité jak v souvislosti se stávajícími i potencionálními 

zákazníky, tak i ve vztahu k zaměstnancům. Do sociálních faktorů lze zařadit i pracovní 

návyky, jež přímo ovlivňují efektivitu práce zaměstnanců (Grasseová, 2010). 
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Technologickými faktory a úroveň technologií v daném odvětví také velmi výrazně 

působí na budoucí vývoj podniku. Neustálý technologický pokrok nutí podniky sledovat 

současné technologické změny, jelikož zaostalost a morální zastarávání by mělo 

negativní vliv na celý chod podniku. Investice do výzkumu a vývoje a následné poznatky 

a realizace výstupů z něj dávají vzniknout konkurenční výhodě. Tu lze ochránit po delší 

časový úsek například patentem (Guinn, 2016). 

Vzhledem k tomu, že dnes již pravděpodobně nelze nalézt podnik, který by nebyl 

ovlivněn také legislativními a ekonomickými faktory, bude k analýze externího prostředí 

využita PESTLE analýza. 

1.2.2 PESTLE analýza 

Kromě výše uvedených faktorů je pro vývoj podniku důležitý i vliv dalších faktorů. Jedná 

se o: 

L – legislativní 

E – ekologické (Grasseová, 2010). 

V dnešní době již nelze nalézt obor podnikání, který by nebyl ovlivněn ekologickými 

faktory. Z tohoto důvodu je Grasseová uvádí zvlášť (Grasseová, 2010). 

Legislativní prostředí udává míru regulace pomocí zákonů, nařízení či vyhlášek. Lze sem 

zahrnout zejména antimonopolní regulaci, stanovení minimální a zaručené mzdy, daňové 

právo nebo obchodní právo. V podstatě jakákoliv legislativní úprava, kterou je podnik 

povinen se řídit, ovlivňuje jeho řízení. Dalším faktorem je vymahatelnost práva a 

funkčnost soudního systému. Budoucí právní změny výrazně ovlivňují budoucí činnost 

podniku (Grasseová, 2010). 

Mezi ekologické faktory patří klimatické a přírodní podmínky, otázky globálních 

katastrof, míru využívání obnovitelných zdrojů energie, množství skleníkových plynů, 

ochrana životního prostředí a také zákonná opatření podporující ekologické chování 

podniků. Dalším aspektem je nakládání s odpady, které je také regulováno (Grasseová, 

2010). 

Změny v okolí podniku mohou mít kladný či negativní dopad na jeho fungování. 

Nebezpečné se jeví změny, na které podnik nebyl připraven. Zároveň zde platí, že určitá 
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situace může mít pro jeden podnik kladný dopad, kdežto na druhý přímo opačný. 

Z důvodu celosvětového propojení je nutné sledovat změny i na trzích, které se na první 

pohled mohou jevit jako nedůležité. Například trh ropy následně ovlivňuje velké 

množství podniků z důvodu používání pohonných hmot (Zuzák, 2009). 

 

Obrázek č. 1: PESTLE faktory 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, 2010) 

1.3 Porterův model konkurenčního prostředí 

Pro podnik a jeho úspěšnost je důležité analyzovat také jeho mikrookolí, tedy subjekty, 

které s podnikem úzce souvisí. K této analýze slouží Porterův model pěti sil. Dle Portera 

jsou níže zmíněné vztahy brzdou v dosahování vyššího zisku. Tato analýza se zaměřuje 

na: 

• vyjednávací sílu kupujících, 

• vyjednávací sílu prodávajících, 

• ohrožení substitučními produkty, 

• ohrožení vstupem nových konkurentů, 

• rivalitu mezi stávajícími konkurenty (Keřkovský, 2002). 
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Dle Portera jsou právě tyto faktory určující pro ziskovost daného odvětví. Nutné je si ale 

uvědomit, že v různých odvětvích bude i různá míra důležitosti těchto faktorů, protože 

každé odvětví má jedinečnou strukturu (Keřkovský, 2002). 

Na základě této analýzy jsou manažeři následně schopni upravit své strategie ku 

prospěchu podniku. Zvolená strategie by měla vést ke snížení smluvní síly odběratelů, ke 

snížení smluvní síly dodavatelů, k růstu překážek pro vstup do odvětví, k omezení hrozby 

substitučních výrobků či ke zlepšení pozice podniku v souvislosti s konkurencí 

(Keřkovský, 2002). 

I Porterův model pěti sil byl kritizován. Jeho úskalí viděli kritici za předpokladu, že 

kupující, konkurenti i dodavatelé jsou nezávislými subjekty bez spolupráce. Dalším 

kritizovaným předpokladem bylo vnímání tvorby překážek na trh jako hodnoty, a také 

absence nejistoty, která umožňuje plánovat reakci na chování mikrookolí. Další autoři na 

Porterův model navázali a přidali šestý faktor. Tato šestá síla (např. podle Andrewa 

Groveho) je připisována nátlakovým skupinám a vládě (Grasseová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciální konkurenti 

Za potencionální konkurenty lze označit podniky, které si momentálně nekonkurují 

v daném prostředí, ale je zde určitá pravděpodobnost, že se jimi, pokud budou chtít, 

Konkurence 
v odvětví

Potenciální 
konkurence

Odběratelé

Substituty

Dodavatelé

Obrázek č. 2: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Keřkovský, 2002) 
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mohou stát. Pokud tato volba není doprovázena velkými překážkami, je ziskovost 

podniku ohrožena. Naopak při vysokých bariérách vstupu na trh se stávajícímu podniku 

skýtá možnost využít této výhody ke zvýšení ceny a dosažení vyššího zisku. Pokud se 

potenciální konkurent rozhodne i přes bariéry na trh vstoupit, musí počítat s vyššími 

vstupními náklady (Dedouchová, 2001). 

Překážky vstupu lze rozdělit na: 

• oddanost zákazníků, 

• absolutní nákladové výhody, 

• míru hospodárnosti (Dedouchová, 2001). 

Oddanost zákazníků je projevem priority nákupu výrobku daného podniku před 

ostatními. Ta je často výsledkem působení reklamy, dobrého jména, patentové ochrany 

či díky vysoké kvalitě, inovativnímu přístupu podniku apod. (Dedouchová, 2001). 

Absolutní nákladová výhoda spočívá například v dokonalejší výrobní technologii, 

v patentu, v utajených procesech a postupech nebo v přístupu k levnějším vstupům 

v podobě pracovní síly či výrobního materiálu. Dalším příkladem může být lehčí cesta 

k externím finančním zdrojům, jelikož bankovní instituce vnímají existující podnik jako 

méně rizikový, což se odráží v ceně kapitálu (Dedouchová, 2001). 

Míra hospodárnosti zobrazuje úměru mezi nákladovými výhodami a velikostí podílu. 

Z důvodu většího množství produkce nakupuje podnik s množstevní slevou, a také 

dochází k rozpuštění fixních nákladů do většího množství výrobků. Dalším zdrojem této 

výhody může být i masivnější inzerce. Tato fakta poté zvyšují riziko pro nového 

konkurenta a hrozba jeho vstupu je tedy snížena (Dedouchová, 2001). 

Dalšími příklady překážek vstupu mohou být také reakce zavedených firem, které si 

například z důvodu úspor z rozsahu mohou dovolit svůj produkt zlevnit, dále legislativní 

a vládní zásahy nebo vysoká diferenciace produktu, která vyžaduje určité know-how. 

Nejatraktivnější z hlediska ziskovosti je tedy trh, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a 

výstupní nízké, jelikož jen málo podnikům se podaří na tento trh vstoupit, ale zároveň lze 

tento trh bez větších problémů opustit. Na rozdíl od situace, kdy jsou sice bariéry vstupu 

nízké, ale náklady na výstup z něj vysoké. Firmy se na trh bez větších potížích dostanou, 
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ale při zhoršení podmínek je problematické z trhu vystoupit, čímž dochází k přebytku 

nabídky a snížení výnosů všech podniků na tomto trhu (Grasseová, 2010). 

Ohrožení stávajícími konkurenty 

Míra rivality mezi podniky určuje, jakým způsobem podnik může zvýšit cenu. Pokud je 

rivalita nízká, je možné využít této příležitosti ke zvýšení ceny, a tím pádem i zisku. 

V opačném případě ale dochází k cenové konkurenci, která může vést až k cenové válce, 

která je pro ziskovost podniku ohrožením (Grasseová, 2010). 

Rozsah rivality je funkcí tří faktorů: 

• struktura mikrookolí, 

• poptávkové podmínky, 

• velikost nákladů pro výstup z daného mikrookolí (Dedouchová, 2001). 

Struktura mikrookolí může být atomizovaná či konsolidovaná. Pro atomizované 

mikrookolí je typické velké množství malých a středních podniků bez dominantního 

subjektu. Konsolidované mikrookolí představuje malý počet velkých firem či v krajním 

případě monopol. U atomizované struktury se jedná spíše o hrozbu, jelikož nízké vstupní 

náklady dovolují okamžitý vstup na trh v případě zvýšené poptávky po produktu, a tedy 

i vyšší ziskovosti. Na něm růstem aktivních firem dochází ke zvýšení nabízeného 

množství a postupnému snižování cen. Právě pokles ceny vede postupně k cenové válce 

mezi podniky a vzájemná rivalita prudce roste. Výsledkem je odchod části trhu na jiný a 

tento cyklus se znovu opakuje. V konsolidovaném mikrookolí je pro podniky typická 

vzájemná závislost, povaha a intenzita konkurence je ale méně předvídatelná. I zde může 

dojít ke konkurenční spirále v podobě neustálého snížení cen, a proto je lepší strategií 

odlišit se od konkurence necenovým faktorem (Dedouchová, 2001). 

Poptávka po produktech a její změny mají přímý vliv na míru rivality. Při růstu poptávky 

není rivalita tak silná, jako při jejím poklesu. Udržet si tržní podíl je totiž při klesající 

poptávce možné pouze přetažením zákazníků od konkurence, a z tohoto důvodu rivalita 

značně vzrůstá. Snižující poptávka souvisí i s výstupními bariérami. Jsou-li vysoké, 

podnik je nucen na trhu zůstat a jeho strategie vůči konkurenci je agresivní z důvodu 

možného bankrotu (Dedouchová, 2001). 
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Ohrožení substituty 

Substitut je výrobek, který splňuje stejný či podobný účel. Substituty nabízejí zákazníkovi 

možnost volby, čímž je snížena ziskovost daného produktu. Ideální situací pro anulování 

hrozby v podobě substitučního výrobku je jeho neexistence. Tento stav je možný pouze 

v krátkém časovém období, protože při růstu ceny hledá spotřebitel další alternativy. Čím 

méně je na daném trhu substitutů, tím atraktivnější tento trh je. Výhodnou pozicí je také 

situace, kdy konkurence prodávající substituty vyrábí s dražšími vstupy nebo z důvodu 

omezených výrobních zdrojů tyto podniky nezvyšují svoji nabídku. Riziko v podobě 

náhrady výrobkem splňující stejnou funkci je snižováno i v případě, pokud je pro 

spotřebitele přechod na tento substitut nákladný nebo se samotný substitut pohybuje 

v jiné cenové kategorii (Keřkovský, 2002). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé ovlivňují cenu vstupů a tím i cenu prodávaného výrobku. Pokud je jejich 

vyjednávací síla výrazná a nedochází ke hledání kompromisu mezi prodávajícím a 

kupujícím, může dodavatel zvýšit cenu. Reakce podniku je buď na tuto cenu přistoupit a 

snížit tím svoji ziskovost, nebo zůstat na stejné cenové hladině na úkor kvality. Vlivnost 

dodavatelů se zvyšuje v případě, že daný vstup nemá jiný substitut, přechod na jiného 

dodavatele by byl nákladný nebo je možnost přímé integrace dodavatelů do odvětví, což 

by mělo za následek změnu z pozice dodavatele na pozici konkurenta. Síla dodavatele 

oproti odběrateli se snižuje, pokud existuje možnost, že je podnik schopný si v případě 

ztráty dodavatele tento vstup vyrobit sám (Keřkovský, 2002). 

Dalším faktorem je i velikost našeho podniku a velikost dodávek. Pokud nejsme pro 

dodavatele důležitý odběratel a náš odběr není dostatečně vysoký, nebude ho případná 

naše změna dodavatele zatěžovat. Významnou roly zde hraje i dostatečná informovanost 

odběratele. Pokud ale informace o tržní ceně nemá či náklad na jejich získání by byl 

vysoký, využije dodavatel tento fakt ve svůj prospěch. Výše zmíněné příklady poukazují 

na to, že i vyjednávací síla dodavatelů má výrazný vliv na ziskovost podniku 

(Dedouchová, 2001). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Výhodou pro podnik je slabá síla kupujících. Čím více roste jejich síla, roste i jejich vliv 

na prodejní cenu a roste tlak na kvalitu výrobku. Atraktivita trhu je ovlivněna silou 
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odběratelů. Pokud je velká, klesá přitažlivost trhu. Ideální je situace, kdy se portfolio 

odběratelů skládá z velkého množství malých odběratelů. Naopak pokud je zákazník 

významný a nakupuje ve velkém, jeho vyjednávací síla roste. Stejně jako v předchozí 

kapitole se i zde projevuje možnost vlastní výroby zboží. Pokud jsou odběratelé této 

vertikální integrace schopni, posiluje tento fakt jejich pozici (Dedouchová, 2001). 

Dalšími příklady velkého vlivu odběratelů jsou nízké náklady na přeorientování na jiné 

zboží či dodavatele, informovanost subjektu, vysoká cenová pružnost poptávky, ale také 

vnímání kvality našeho zboží jako nepodstatné vlastnosti výrobku oproti konkurenčním. 

Vhodnou strategií pro minimalizaci moci odběratelů je přivést a trh takovou nabídku, 

která se neodmítá (Keřkovský, 2002). 

1.4 Analýza vnitřního prostředí podniku 

V této kapitole jsou popsány analýzy interního prostředí podniku. Ke zkoumání vnitřního 

prostředí jsou použity metody finanční analýzy a McKinseyho 7S model. 

1.4.1 Finanční analýza 

Jednou z nejvíce rozšířených oblastí finančního řízení je finanční analýza. Finanční 

analýza je metodický nástroj, díky kterému lze komplexně posoudit finanční situaci 

podniku. Jejím výstupem jsou informace o finančním zdraví podniku, odhalení jeho 

slabých stránek, které by se do budoucna mohly podnik ohrozit, a identifikování silných 

stránek, použitelných jako budoucí příležitost. Finanční analýza vychází především z 

minulých dat, které jsou podkladem pro rozhodování o budoucnosti podniku (Kalouda, 

2009). 

Finanční výkonnost je stále významným kritériem pro určení konkurenceschopnosti 

podniku a taky ovlivňuje míru atraktivity pro investory. Na základě finanční stability jsou 

přijímána rozhodnutí v oblasti investic, financování, dividend, společenské odpovědnosti 

podniku apod. Definicí finanční analýzy existuje několik a liší se zejména šíří pojetí 

tohoto pojmu (Kubíčková, 2015). 
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Častým pojmem spojovaným s finanční analýzou je finanční zdraví podniku, které lze na 

jejím základě zhodnotit. Finančně zdravý podnik je dle Kubíčkové a Jindřichovské takový 

podnik, který vykazuje následující vlastnosti: 

• činností podniku dochází ke zhodnocení vložených prostředků (vlastníky, 

věřiteli), 

• nedochází k výkyvům finanční stability podniku, 

• rozhodnutí podniku jsou nezávislá a podnik se není nucen podřizovat jiným 

subjektům z důvodu jejich vysokého podílu na celkovém kapitálu, 

• závazky podniku jsou hrazeny včas, 

• podnik dokáže využít intenzivně využít podmínek využívaných pro svoji činnost, 

• reakce kapitálového trhu je pozitivní (Kubíčková, 2015). 

Funkce finanční analýzy jsou následující: 

• deskripční, 

• valuační, 

• explanační, 

• predikční (Kubíčková, 2015). 

Deskripční funkce finanční analýzy znamená to, že díky výpočtům je rozšířena, doplněna 

a zjednodušena charakteristika procesů zachycených v účetnictví. Příkladem je informace 

o zhodnocení vložených prostředků. Srovnání hodnot finanční analýzy poskytuje 

valuační funkce. Porovnání s konkurencí či oborovým průměrem poskytne podniku 

informaci o tom, jak si stojí s ohledem na ostatní. Explanační funkce umožňuje odhalit 

příčinné vztahy mezi jednotlivými jevy zobrazenými v účetnictví. Lze tedy určit, který 

faktor působil nejvíce či nejméně na daný problém. Například se jedná o závěr, že pokles 

míry zhodnocení vložených prostředků způsobila vyšší cena nakoupených statků. 

Predikční funkce, jak již její název napovídá, souvisí s odhadováním vývoje 

v budoucnosti pomocí vývojových trendů podniku, konkurence či odvětví (Kubíčková, 

2015). 

Informace o finanční situaci podniku využívají externí i interní uživatelé. Interními 

uživateli jsou například:  

• manažeři, kteří finanční analýzu používají v rámci svého strategického řízení, 
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• vlastníci podniku, pro které je finanční analýza zdrojem zhodnocení vloženého 

kapitálu, 

• zaměstnanci, kteří chtějí znát zejména finanční stabilitu, která jim zajistí jistotu 

ve mzdové oblasti (Vochozka, 2011). 

Externími uživateli jsou: 

• stát a jeho orgány, který na základě těchto informací kontroluje například daňové 

povinnosti,  

• investoři, kteří se rozhodují o potenciálních investicích, 

• banky z důvodu získání představy o budoucí schopnosti podniku splácet závazek, 

• obchodní partneři zjišťují, zda je podnik schopný dostát svým závazkům 

(Vochozka, 2011). 

Základním metodickým aparátem pro provedení finanční analýzy jsou:  

• analýza poměrových ukazatelů, 

• analýza absolutních ukazatelů (horizontální analýza vertikální analýza), 

• analýza rozdílových ukazatelů, 

• soustavy ukazatelů (Kubíčková, 2015). 

Finanční analýza a návaznost na účetnictví 

Základním interním zdrojem dat pro finanční analýzu je v první řadě účetnictví, a to 

finanční i manažerské. Dále lze získat vstupní data z podnikového informačního systému 

či vnitřních směrnic společnosti. Jako externí zdroj informací je možné užít odborný tisk, 

databáze, obchodní rejstřík či statistické ročenky (Kubíčková, 2015). 

Jednou z definic finanční analýzy je dle Sůvové: "Rozbor údajů o podniku, jejichž 

hlavním zdrojem je účetnictví". Účetnictví, potažmo účetní závěrka jsou hlavním zdrojem 

informací pro vypracování finanční analýzy. Pojmem účetnictví je myšleno finanční i 

manažerské účetnictví, které tvoří vstupní data do jednotlivých analýz. Finanční 

účetnictví je ale regulované, a je tedy možné informace z něj získané srovnat s ostatními 

podniky (Vochozka, 2011). 

Dle zákonu 563/1991 Sb. o účetnictví mají účetní jednotky, které se zapisují do veřejného 

rejstříku, povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Zveřejnění účetní závěrky je jednou 

z povinností, kterou je nutné splnit, aby se dala účetní závěrka považovat za úplnou. 
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Zákon o účetnictví definuje tuto povinnost obecně, pokud tedy jiný zákon specifikuje 

rozsah zveřejnění jiným způsobem, musí se účetní jednotka podřídit konkrétnímu zákonu 

(Zákon o účetnictví v aktuálním znění, 1991). 

Kritéria pro určení velikosti podniku zachycuje níže uvedená tabulka. Pokud účetní 

jednotka nepřekročí k rozvahovému dni uvedené hraniční hodnoty, je považována za 

jednotku uvedenou v prvním sloupci. U malých účetních jednotek jsou dále stanovena 

kritéria pro povinný audit, přičemž hraničními hodnotami jsou aktiva celkem 40 mil., 

roční úhrn čistého obratu 80 mil. a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50 osob 

(Zákon o účetnictví v aktuálním znění, 1991). 

Tabulka č. 1: Kategorie účetních jednotek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zákon o účetnictví v aktuálním znění, 1991) 

 Úhrn aktiv  

(mil. Kč) 

Roční úhrn čistého 

obratu (mil. Kč) 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců 

Mikro ÚJ 9 18 10 

Malá ÚJ 100 200 50 

Střední ÚJ 500 1000 250 

Velká ÚJ 500 1000 250 

 

Rozsah zveřejněných informací je dán velikostí podniku. Mikro účetní jednotky 

(obchodní společnosti) a neauditované malé účetní jednotky (obchodní společnosti) mají 

povinnost zveřejňovat pouze rozvahu, kterou je možné sestavit ve zkráceném rozsahu. 

Výkaz zisku a ztráty, který je sestaven v plném rozsahu nemají povinnost zveřejňovat 

(Zákon o účetnictví v aktuálním znění, 1991). 

Malá auditovaná účetní jednotka je povinna sestavit a zveřejnit rozvahu a výkaz zisku a 

ztráty v plném rozsahu. Střední a velké účetní (automaticky povinně auditované) jednotky 

sestavují oproti malé auditované účetní jednotce také přehled o změnách vlastního 

kapitálu a přehled o peněžních tocích. Všechny účetní jednotky jsou povinny zveřejnit 

přílohu v účetní závěrce. Její rozsah je dán velikostí podniku. Všechny auditované účetní 

jednotky mají povinnost vytvořit a zveřejnit výroční zprávu (Zákon o účetnictví, 1991). 

Pomocí běžně dostupných informací z účetních závěrek zveřejněných ve veřejném 

rejstříku je tak možné získat informace, které by byly za jiných okolností považovány za 

nedostupné (Kalouda, 2009). 
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Jak již bylo řečeno, základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou výkazy, 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Dalším využívaným výkazem je cashflow, které je 

založeno na zachycení peněžních toků společnosti. Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv, 

jejíž hodnota (bilanční suma) se musí rovnat. Aktiva představují majetek účetní jednotky 

a dělí se na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. Pasiva jsou tvořena 

vlastním kapitálem, cizími zdroji a časovým rozlišením a prezentují zdroje krytí 

celkového majetku. Výkaz zisku a ztráty zachycuje tokové veličiny, tedy výnosy a 

náklady. Je možné ho sestavit v druhovém či účelovém členění. Oba z těchto výkazů 

vykazují ovšem určité nedostatky, které je nutné mít na zřeteli i při tvorbě finanční 

analýzy, jelikož se do ní tyto nedostatky skrze výkazy prolínají (Skálová, 2016). 

Nevýhodou rozvahy je zachycení stavu majetku a jeho zdrojů krytí k určitému okamžiku, 

a to k rozvahovému dni. Tento stav tedy nemusí odpovídat běžnému stavu během roku, 

například může dojít k předzásobení na další sezónu a hodnota zásob bude vyšší. Výkaz 

zisku a ztráty tento problém nevykazuje, jelikož dochází k načítání nákladů a výnosů za 

určité období, překážkou ale může být různá délka tohoto období, což následně 

znemožňuje porovnání výsledků. Společným nedostatkem v obou výkazech je oceňování. 

Metoda oceňování historickou cenou je založena na ocenění, které platilo v okamžiku, 

kdy se o účetním případu účtovalo poprvé a tato cena tedy neodráží aktuální hodnotu 

majetku. Zejména tedy u dlouhodobého majetku dochází k výraznému zkreslení této 

ceny. Ve VZZ se potom tento nedostatek promítá formou odpisů, které z tohoto 

historického ocenění vycházejí. Odpisy představují snížení hodnoty aktiv z důvodu 

opotřebení, toto vyjádření je ale pouze odhadem reálného stavu (Kubíčková, 2015). 

Dalším nedostatkem je oceňování nominální hodnotou, která zkresluje hodnotu 

dlouhodobých závazků a pohledávek, jelikož není upravena o úhradu úroků. Tvorba 

opravných položek není z účetního hlediska nijak jednotně upravena a vychází tedy pouze 

z vnitřní směrnice účetní jednotky. Do účetnictví není nijak promítána změna cenové 

hladiny (inflace) a kupní síla účetní jednotky je tedy také zkreslená. Rozhodování účetní 

jednotky je často silně ovlivněno daňovými zákony, čímž dochází k odchýlení od reality 

z důvodu minimalizace daňových povinností. Ve výsledku hospodaření se promítají i 

mimořádné skutečnosti nebo operace výkonového charakteru, které nejsou uznané trhem 

(např. aktivace majetku). Výše zmíněný demonstrativní výčet nedostatků je navíc 
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dokreslen neschopností srovnat výkazy mezinárodního charakteru, jelikož každý stát 

specifikuje povinné účetní výkaznictví jinak. (Kubíčková, 2015). 

Analýza absolutních ukazatelů 

Data, která jsou přímo obsažena v účetních výkazech, se nazývají absolutní ukazatele. 

Posouzení struktury a vývoj jednotlivých položek výkazů jsou prvotním krokem ve 

finanční analýze a slouží k základní orientaci. K získání těchto informací slouží 

horizontální a vertikální analýza výkazů, které už v tomto základním kroku dokážou 

odhalit případné nedostatkové oblasti (Pešková, 2012). 

Horizontální analýza zachycuje vývoj majetkového a finančního stavu společnosti. Na 

jejím základě lze identifikovat určité vývojové tendence, pro jejichž získání je nutné 

analyzovat delší časové období, které zajistí zmírnění vlivu výkyvů. Horizontální analýza 

porovnává stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy či výsledovky ve 

dvou či více obdobích, a to absolutně i procentuálně. V České republice je struktura 

výkazů daná zákonem a informace jsou tedy srovnatelné. Problém nastává v případě 

změny v zákoně, která poté srovnatelnost omezí. Problémem jsou nulové hodnoty, ty lze 

posuzovat pouze rozdílem a nikoliv podílem (Pešková, 2012). 

Vertikální analýza spočívá ve vyčíslování podílu jednotlivých položek na celkovém 

souhrnu. U aktiv je souhrnnou položkou nejčastěji bilanční suma, je ale možné jako 

souhrnnou hodnotu zvolit i o stupeň vyšší položku, například lze vyjádřit zásobu 

materiálu na celkové hodnotě všech zásob. U výkazu zisku a ztráty je ovšem volba 

souhrnné veličiny o něco složitější. Může se jednat o celkové náklady pro analýzu 

nákladů a celkové výnosy pro analýzu výnosů. Další možností jsou tržby za výkony nebo 

veškeré tržby pro analýzu výnosů i nákladů či zvolit jako základnu celkové výnosy pro 

obě kategorie (Pešková, 2012). 

Analýza poměrových ukazatelů 

Nejčastěji používanou metodou založenou na účetních výkazech je právě analýza 

poměrových ukazatelů. Poměrový ukazatel lze spočítat jako poměr jedné nebo více 

základních účetních položek vůči jiné položce či vůči součtu jiných položek. Z hlediska 

zaměření se tyto ukazatele člení na ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, 

tržní hodnoty a cash flow. V následujících kapitolách budou vybrané ukazatele 

podrobněji rozebrány (Růčková, 2019).  
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Ukazatele likvidity 

Schopnost společnosti dostát svým závazkům se označuje jako likvidita podniku. 

Ukazatele likvidity porovnávají zdroje, které má společnost k dispozici, s jejími závazky. 

Jsou rozlišovány tři stupně likvidity, které se liší čitatelem, tedy množstvím 

disponibilních zdrojů, a to v kratším či delším časovém úseku (Pavlíková, 1998). 

Oběžný majetek podniku vykazuje určitou likvidnost, tedy schopnost transformace na 

peněžní prostředky s ohledem na dobu a obtížnost transformace bez finančních ztrát. 

Obecný vzorec ukazatelů likvidity je uveden níže (Růčková, 2019). 

Poměrový ukazatel likvidity = 
čím je možné platit

co je nutné platit
 

Vyvážená hodnota likvidity znamená situaci, kdy podnik nemá problém se splácením 

svých závazků a zároveň nedochází k nadměrnému zadržování finančních prostředků. 

Pokud k němu dochází, je snižována rentabilita vloženého kapitálu vlastníky, proto je 

v jejich zájmu udržovat likviditu spíše na nižší úrovni (Růčková, 2019). 

Ukazatel běžné likvidity 

Běžná likvidita (working capital ratio, current ratio) vyjadřuje schopnost podniku uhradit 

závazky splatné do jednoho roku pomocí všech oběžných aktiv. Tento poměr tedy udává, 

kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky, tedy kolikrát by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele při zpeněžení všech oběžných aktiv. Z důvodu srovnatelnosti 

ukazatele je vhodné do oběžných aktiv zahrnout veškerá oběžná krátkodobá aktiva bez 

dlouhodobých pohledávek. Současná úprava umožňuje použít do výpočtu položku 

krátkodobých závazků. Důležité je si uvědomit také úskalí tohoto ukazatele, kterými jsou 

poměření veličin s nezávislým vývojem, možnost záměrného ovlivnění k rozvahovému 

dni či nezohlednění doby splatnosti závazků (Kubíčková, 2015). 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se liší v pojetí různých autorů a ekonomik, dle 

Růčkové i Knápkové je doporučovaná hodnota v rozmezí 1,5 – 2,5 (Knápková, 2013). 

Běžná likvidita = 
oběžná krátkodobá  aktiva

krátkodobé závazky
 

 

 



28 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Pohotová likvidita (quick ratio) na rozdíl od likvidity běžné vylučuje hodnotu zásob. 

Ukazatel odpovídá schopnosti podniku splatit své krátkodobé závazky bez prodeje zásob. 

Ideální poměr je tedy v tomto případě 1:1, doporučované hodnoty se liší dle různých 

autorů. Dle Růčkové je ideální pohotová likvidita v rozmezí 1 – 1,5. Konkrétní výše je 

však ovlivněna oborem podnikání, postavením na trhu a aplikovanou strategií (Růčková, 

2019). 

Pohotová likvidita = 
oběžná krátkodobá aktiva - zásoby

krátkodobé závazky
 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity (cash ratio) je založen na schopnosti splácet krátkodobé 

závazky nejlikvidnějšími aktivy, tedy krátkodobým finančním majetkem, popřípadě 

pouze peněžními prostředky. Krátkodobý finanční majetek představuje cenné papíry 

zakoupené k obchodování s držbou kratší než jeden rok. Doporučované hodnoty jsou 

v tomto směru velmi různé, nejširší interval vymezuje Růčková a je tvořen hodnotami 0,2 

– 1,1. Nízké hodnoty mohou být ale opodstatněné, a to v případě, že se jedná o společnost 

využívající cashpooling. Naopak příliš vysoké hodnoty vedou k neefektivnímu nakládání 

s peněžními prostředky, jelikož jsou úročeny žádným nebo velmi nízkým úrokem 

(Růčková, 2019). 

Okamžitá likvidita = 
oběžná krátkodobá aktiva - zásoby - krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
 

Ukazatele zadluženosti 

Společnost pracuje se dvěma typy zdrojů, a to se zdrojem vlastním a cizím. Vlastními 

zdroji se rozumí základní jmění, kapitálové fondy, nerozdělený zisk apod., naopak cizími 

zdroji jsou bankovní úvěry, nebankovní úvěry a další závazky. Ukazatele zadluženosti 

měří finanční stabilitu podniku. Ideální zadluženost podniku nelze obecně klasifikovat, 

jelikož zde hraje významnou roli specifičnost podnikání, velikost společnosti, dostupnost 

zdrojů apod. (Pavlíková, 1998). 

Využívání cizích zdrojů není možné chápat jako čistě negativní jev, navíc v praxi 

zpravidla nelze nalézt podnik financovaný pouze vlastními zdroji s ohledem na splatnost 
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přijatých faktur evidovaných jako závazek do okamžiku jejich zaplacení. Cizí kapitál je 

oproti vlastnímu do určité míry levnější, jelikož náklad této formy financování, tedy 

úroky, jsou daňově účinné. Dalším důvodem je i míra rizika, které na sebe přebírá věřitel 

a vlastník. Vypořádání závazků investora je postaveno před vypořádání nároků vlastníka 

a tato vyšší míra rizika je pochopitelně dražší. Navíc dochází u podniků s vysokým 

podílem vlastních zdrojů k poklesu rentability vlastního kapitálu. Úkolem finančního 

řízení je tedy nalézt optimální kapitálovou strukturu (Kubíčková,2015). 

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost neboli ukazatel věřitelského 

rizika (debt ratio).  Jeho výši je ovšem nutné hodnotit s ohledem na celkovou výnosnost 

podniku a také v souvislosti se skladbou cizích zdrojů. Z pohledu držitelů kmenových 

akcií je vysoká hodnota tohoto ukazatele akceptovatelná do té míry, dokud je úrok cizího 

kapitálu menší než rentabilita. Naopak věřitelé požadují co nejnižší úroveň celkové 

zadluženosti. Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti je koeficient 

samofinancování (equity ratio), který představuje poměr vlastního kapitálů na celková 

aktiva (Růčková, 2019). 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

celková aktiva
  

Koeficient samofinancování = 
vlastní zdroje

celková aktiva
  

Převrácenou hodnotou koeficientu samofinancování je ukazatel finanční páky. Výsledná 

hodnota ukazuje, kolikrát celkové zdroje převyšují vlastní zdroje. Čím nižší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích. Čím vyšší 

je zadlužení, tím výrazněji působí finanční páka na výnosnost vlastního kapitálu. Kladný 

či záporný efekt finanční páky lze zjistit z následujícího vzorce (Kubíčková, 2015).  

Účinek finanční páky = 
zisk před daněmi

zisk před daněmi a úroky 
 ×

celková aktiva

vlastní kapitál
, 

Hodnota větší než jedna znamená, že finanční páka zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu. 

Pokud je výsledek menší než jedna, dochází k snížení rentability vlastního kapitálu 

vlivem finanční páky (Knápková, 2013). 

Mezi ukazatele dluhové schopnosti patří ukazatel úrokového krytí. Pomocí něho lze 

zjistit, jak je podnik schopen krýt náklady spojené s použitím cizích zdrojů a vytvářet 
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zdroje na úhradu nákladových úroků. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je 

důvěryhodnější, jelikož je jeho schopnost splácet úroky větší (Kubíčková, 2015). 

Úrokové krytí = 
EBIT

nákladové úroky
 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti podnikatelské činnosti, 

tedy zhodnocování vložených prostředků. Ta by měla mít v časové řadě rostoucí tendenci. 

Tento požadavek je ale nutné posuzovat s ohledem na vývoj celé ekonomiky. V případě 

stagnace či krize ekonomiky je možný i pokles rentability, ten ale nesmí být větší než 

pokles celé ekonomiky (Růčková, 2019). 

Obecný vzorec rentability lze vyjádřit jako podíl výstupu na daný vstup. Jedním z 

hlavních cílů společnosti je její ziskovost, a proto je nejčastějším výstupem nějaká forma 

zisku, je možné použít ale např. i peněžní tok. Souhrnný výklad ukazatelů rentability je 

také kolik Kč zisku připadá na jednu Kč vstupu (Vochozka, 2011). 

Rentabilita = 
Výstup

Vstup
 

Zisk, jakožto čitatel ve výpočtu, může mít několik forem: 

• provozní zisk, 

• čistý zisk (EAT), 

• čistý zisk před zdaněním a úroky (EBIT), 

• čistý zisk před zdaněním (EBT), 

• čistý zisk před odpisy, daněmi a úroky (EBITDA) (Pavlíková, 1998). 

Pro externí finanční analýzu jsou využívány nejčastěji položky z výkazu zisku a ztráty, a 

to provozní výsledek hospodaření a celkový výsledek hospodaření běžného účetního 

období po zdanění. Vybraná forma zisku by měla být ale věcně propojená s kapitálem 

(Knápková, 2013). 

Veličina zisku má ovšem určitá omezení, které je nutné respektovat při interpretaci 

výsledných rentabilit v časové ose podniku i v rámci mezioborového srovnání. Zisk může 

být ovlivněn specifickým vývojem podmínek existujících pouze v tomto konkrétním 

období, za které je vyjádřen. Některé náhodné události mohou zkreslit výkonnost podniku 
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v rámci jeho hlavní činnosti. Jedná se o přírůstek kapitálu, ale ne o peněžní tok. Určitými 

účetními metodami (např. změna stavu rezerv, opravnými položkami, změna stavu zásob) 

je možné ovlivnit jeho výslednou výši (Kubíčková, 2015). 

Základním měřítkem rentability je ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 

ROA (return on assets) označovaný také jako ROI (return on investments), který 

vyjadřuje celkovou výnosnost firmy bez vazby na způsob financování. Z tohoto důvodu 

je ukazatel vhodný pro měření souhrnné efektivnosti. Pojem celkový vložený kapitál 

představuje hodnotu všech aktiv (pasiv). Z důvodu rozdílné daňové i úrokové zátěže je 

vhodné do čitatele použít EBIT, který v podmínkách českého výkaznictví odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty (Růčková, 2019). 

ROA = 
EBIT

úhrn aktiv(pasiv)
 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) je ukazatel vhodný pro měření 

výnosnosti vloženého kapitálu jejími vlastníky. Pro vlastníky je důležitý čistý zisk po 

zdanění, jelikož z něho jsou vypláceny dividendy. Pokud však vlastníci chtějí zjistit 

výnosnost vložených prostředků bez vlivu úroků a daňového břemena, je i zde možné 

použít provozní výsledek hospodaření. Vždy je nutné sledovat vývoj tohoto ukazatele 

v ostatních souvislostech, protože růst tohoto údaje sice může znamenat zlepšení 

výsledků hospodaření, ale také pokles podílu vlastního kapitálu.  Pro investory je také 

důležité porovnání s úrokovou mírou bezrizikových cenných papírů, která by měla být 

nižší (Růčková, 2019).  

Vlastní kapitál je převzat z rozvahy, a tudíž se jedná o jeho účetní hodnotu bez vazby na 

tržní či reálné ocenění. Je běžně využíván v praxi pro rozhodování o jeho zvýšení, o míře 

růstu podniku, pro posouzení udržení hodnoty s ohledem na inflaci a pro zhodnocení 

nákladů na cizí kapitál (Kubíčková,2015). 

ROE =
EAT

vlastní kapitál
 

Dalším ukazatelem rentability je rentabilita celkového investovaného kapitálu ROCE 

(return on capital employed), který vyjadřuje stupeň zhodnocení provozního zisku ku 

všem dlouhodobým zdrojům. Dlouhodobý kapitál je zastoupen dlouhodobými 

bankovními úvěry, dlouhodobými emitovanými dluhopisy, dlouhodobými půjčkami, 
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rezervami a vlastním kapitálem. Tento ukazatel je důležitý jak pro vlastníka, tak i pro 

věřitele dlouhodobého zdroje, jelikož lze komplexně vyjádřit efektivnost hospodaření 

společnosti (Knápková, 2013). 

ROCE = 
EBIT

vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje
, 

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) představuje poměr zisku v různých podobách a 

tržeb, které mohou být také modifikovány. Podnik může měřit například rentabilitu 

celkových tržeb nebo jen tržeb z výrobní činnosti. Jinými slovy tento ukazatel popisuje 

množství vytvořeného zisku na 1 Kč tržeb, a proto se označuje také jako ziskové rozpětí. 

Výhodou tohoto ukazatele je porovnání dvou tokových veličin, čímž dochází k odstranění 

problému stavových veličin, které představují situaci zachycenou pouze v rozvahový den 

(Knápková, 2013). 

ROS = 
EBIT

tržby
, 

Ziskové rozpětí slouží ke zjištění ziskové marže, u které je ale nutné zadat do výpočtu 

EAT. Nižší hodnota oproti oborovému průměru či průměru konkurence znamená nízkou 

úroveň prodejních cen, a naopak vysokou hodnotu nákladů.  Na základě tohoto zjištění je 

vhodné analyzovat další aspekty (konkurenci, sílu dodavatelů) vybranou analýzou 

(například Porterovým modelem) a spolu s ohledem na citlivost zákazníků na cenu 

podniknout kroky ke zlepšení této hodnoty (Růčková, 2019). 

Se ziskovou marží souvisí i rentabilita nákladů ROC (return on costs). Při poklesu ziskové 

marže je vhodné analyzovat náklady. Dle účelu analýzy se použijí do daných vzorců 

potřebné údaje, například při analyzování nákladovosti provozní činnosti je nutné 

zahrnout pouze provozní tržby a náklady. U tohoto ukazatele je efekt jeho růstu opačný 

a zvyšující hodnota znamená, že se na tržbách podílí čím dál větší množství nákladů 

(Růčková, 2019). 

ROC = 1 – ROS 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity odrážejí schopnost podniku využívat jednotlivé položky aktiv 

ke generování tržeb. Řízení aktiv, čímž je myšlena jejich struktura, obnova a efektivní 
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využívání se také řadí k jednomu z nejdůležitějších úkolů strategického řízení. To je 

možné pomocí dvojího typu ukazatelů, a to počtem obrátek nebo dobou obratu. Počet 

obrátek udává, kolikrát se vybrané aktivum navrátí na tržbách, doba obratu vyjadřuje za 

kolik dní se dané aktivum transformuje do jiné majetkové položky (Čižinská, 2018).  

Je potřeba si uvědomit, že zde úplně neplatí čím více aktiv podnik vlastní, v tím lepší 

situaci se podnik nachází. Naopak, ideální podnik je dle R.C. Higginse ten, který 

produkuje pro jeho vlastníka zisk bez jakýkoliv aktiv. Kapitálově intenzivní podnik 

dokáže pomocí malé hodnoty aktiv dosahovat vysokých hodnot tržeb (Kubíčková, 2015).  

Obrat celkových aktiv vyjadřuje obrátkovost aktiv jako celku, a proto se mu také říká 

ukazatel vázanosti celkového vloženého kapitálu. U obratu celkových aktiv platí, že čím 

je hodnota větší, tím je to pro podnik lepší, protože dokáže tím efektivněji využívat svá 

aktiva. Minimálně by měl být dle Vochozky roven 1. Nutné je si uvědomit, že nelze řídit 

aktiva jako celek, ale je nutné se zaměřit na základě specifičnosti na jejich jednotlivé 

složky (Vochozka, 2011). 

Obrat aktiv = 
tržby

aktiva
  

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát se zásoby obrátily v tržbách, tedy kolikrát by 

podnik dokázal zásoby uhradit z tržeb. Zásoby zahrnují materiál, zboží, nedokončenou 

výrobu či hotové výrobky a je tedy možné analyzovat i jednotlivé položky zásob dle 

potřeby podniku. Dle charakteru oboru podnikání je poté množství zásob řízeno. 

Odvozeným ukazatelem obratu zásob je doba obratu zásob, ta představuje počet dní, po 

které jsou aktiva vázána ve formě zásob. Zásoby jsou tím intenzivněji využívány, čím je 

tato hodnota nižší (Růčková, 2019). 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
 

Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby
 × 360 

Obrat dlouhodobého majetku přináší podniku informaci o tom, zda dokáže uspokojivě 

používat dlouhodobá aktiva. Tato hodnota může být významně ovlivněna mírou 

odepsanosti pořízeného majetku. V teoretickém případě, kdy budou tržby pořád stejné a 

nedojde k žádné investici do dlouhodobého majetku, bude tato hodnota vycházet rok od 
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roku lépe. Vypovídací schopnost je narušena také leasingovou formou financování, kdy 

tento majetek není součástí aktiv, jelikož společnost není jeho vlastníkem (Knápková, 

2013). 

Obrat dlouhodobého majetku = 
tržby

dlouhodobý majetek
  

Průměrný časový interval vypovídající o přeměně pohledávek na peněžní prostředky se 

nazývá doba obratu pohledávek. Na řízení pohledávek (a to zejména z obchodních 

vztahů) by se měl orientovat management podniku také. Krátká doba obratu pohledávek, 

u které dochází k rychlému splacení pohledávky umožňuje tyto peněžní prostředky znovu 

použít. Opačná situace, kdy podnik sice generuje tržby, ale doba obratu pohledávek je 

dlouhá, může vést k problémům s cashflow podniku. Minimalizovat zkreslení v podobě 

sezónních vlivů (např. zvýšení prodejů před Vánocemi) lze pomocí průměrného stavu 

pohledávek. Tento výpočet je také možné upravit odečtem tržeb placených v hotovosti, 

které nemají na splatnost pohledávek vliv (Kubíčková, 2015). 

Doba obratu pohledávek = 
krátkodobé pohledávky( z obchodních vztahů)

tržby
 × 360 

Na stejné bázi lze hovořit i o době obratu závazků, která měří počet dní, které uběhnou 

od vzniku závazku po jeho uhrazení. I zde je možné výpočet poupravit o užití průměrného 

stavu během roku namísto stavu k rozvahovému dni. Pro souhrnné hodnocení doby 

obratu závazků z obchodních vztahů je vhodné posuzovat je v kontextu s dobou obratu 

pohledávek z obchodních vztahů. Pro podnik je ideální, pokud je doba obratu pohledávek 

kratší než doba obratu závazků. (Knápková, 2015). 

Doba obratu závazků = 
krátkodobé dluhy z obchodních vztahů

tržby
 × 360 

Ukazatele na základě cash flow 

Finanční úroveň podniku není dána pouze množstvím tržeb (a výnosů), které je podnik 

schopný vygenerovat, ale i schopností dokázat tyto výstupy transformovat na peněžní 

prostředky. Z tohoto důvodu sestavuje podnik výkaz o peněžních tocích, kde dochází 

nepřímou metodou k výpočtu peněžních toků za provozní, finanční a investiční činnost. 

Výhodou poměrových ukazatelů na bázi cash flow je eliminace problémů spojených 

s akruálním účetnictvím. Další výhodou je i vyloučení vlivu záměrných účetních operací 
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(tvorba rezerv apod.) managementu podniku sloužících k úpravě výsledku hospodaření 

(Pešková, 2012).  

Obratová rentabilita odráží efektivnost podnikového hospodaření.  (Růčková, 2019).  Pro 

další rozvoj podniku je důležitá schopnost podniku generovat finanční přebytky.  

Provozní výkonnost na bázi CF lze dle Peškové počítat i čistě s tržbami místo obratu 

(Pešková, 2012). 

Obratová rentabilita = 
cash flow z provozní činnosti

obrat
 

Stupeň oddlužení vyjadřuje kapacitu vygenerovaných peněžních prostředků ke splácení 

vzniklých závazků. Vzhledem k tomu, že není použit zisk, je údaj o možnosti zaplacení 

dluhů podniku přesnější, protože zisk jako takový nezaručuje i vznik peněžních 

prostředků. Obráceným ukazatelem je úvěrová způsobilost z cash flow. Čím vyšší je 

poměr cizích zdrojů k provoznímu cash flow, tím více je podnik nucen tyto cizí zdroje 

splácet a tím méně mu zbývá peněžních prostředků na možné investice (Růčková, 2019). 

Stupeň oddlužení = 
cash flow z provozní činnosti

cizí zdroje
 

Úvěrová způsobilost z cash flow = 
cizí zdroje

cash flow z provozní činnosti
 

Rozdílové ukazatele 

V následující kapitole budou popsány základní ukazatele, a to čistý pracovní kapitál a 

čisté pohotové peněžní prostředky. 

Čistý pracovní kapitál 

Pojem pracovní kapitál obecně vyjadřuje krátkodobá aktiva. Pokud chceme získat čistý 

pracovní kapitál, je nutné jej očistit o objem krátkodobých závazků. Ty bude totiž nutné, 

oběžnými aktivy zaplatit. Pojmem pracovní se rozumí užití těchto zbylých oběžných aktiv 

k různým účelům, jako je úhrada neplánovaných výdajů či k rozšiřování činnosti.  Za 

jeden z manažerských úspěchů se považuje efektivní nakládání s čistým provozním 

kapitálem, který má představovat kompromis mezi finanční stabilitou a omezováním 

nákladů kapitálu. Tento ukazatel odráží spolu s poměrovými ukazateli likvidity platební 

schopnost firmy (Pešková, 2012). 
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Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) v kladné hodnotě je vykazován v případě 

vyššího objemu oběžných aktiv oproti krátkodobým závazkům. V tomto případě je 

zřejmé, že tento rozdíl nebude muset podnik vydat na úhradu závazků se splatností do 

jednoho roku. V případě potřeby je možné užít tento rozdíl na úhradu neočekávaných 

výdajů. Záporný čistý pracovní kapitál představuje převis krátkodobých závazků nad 

oběžnými aktivy. Krátkodobými zdroji je financován i dlouhodobý majetek, což 

neodpovídá zlatým pravidlům financování. Tato situace je riziková, protože na úhradu 

krátkodobých závazků by bylo nutné použít stálá aktiva (Kubíčková, 2015). 

Čistý pracovní kapitál je možné interpretovat dvěma způsoby, a to funkčním nebo 

finančním pojetím. Funkční neboli manažerské pojetí je představováno jako souhrn 

položek aktiv, kdežto pojetí vlastníků (finanční) je založeno na rozdílů mezi 

dlouhodobým kapitálem (vlastním i cizím) a stálými aktivy. Pro hodnocení 

požadovaného objemu čistého pracovního kapitálu je nutné brát v úvahu i další okolnosti 

jako je obor podnikání nebo délku obratového cyklu peněz (Kubíčková, 2015). 

ČPK = oběžná aktiva-krátkodobá cizí pasiva (dluhy) 

ČPK = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál - stálá aktiva 

Dalším z rozdílových ukazatelů jsou čisté pohotové peněžní prostředky. Pohotovými 

peněžními prostředky mohou být v tomto případě peníze uložené na bankovních účtech, 

hotovost v pokladně ale dle různé interpretace i další peněžní ekvivalenty jako jsou šeky 

či směnky k úhradě. Jako velká výhoda tohoto ukazatele je vnímán malý vliv metody 

oceňování aktiv podnikem v případě, že do této položky nebudou zahrnuty cenné papíry. 

Ovlivnit ho lze ale časovým posunem plateb (Pešková, 2012). 

V případě interní analýzy, kdy má podnik k dispozici informaci o splatnosti jednotlivých 

závazků, jsou do vzorce dosazeny okamžitě splatné závazky nebo závazky se splatností 

například do jednoho měsíce. Z výkazů se používá položka krátkodobých závazků 

celkem. Doporučená hodnota by se měla pohybovat okolo 0. Záporná hodnota svědčí o 

nadcházejícím problému s úhradou splatných závazků. Naopak hodnota významně vyšší 

může svědčit o nadměrném množství financí určených k okamžité platbě, u kterých 

nedochází k žádnému zhodnocení (Kubíčková, 2015). 

ČPP = pohotové finanční prostředky- krátkodobé závazky (okamžitě splatné závazky) 
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Vícerozměrné modely finanční analýzy 

Jednotlivé poměrové ukazatele přináší informace o dané oblasti podniku, ale neposkytují 

celkovou finanční situaci podniku. Z tohoto důvodu jsou v následující kapitole popsány 

bankrotní a bonitní modely, ve kterých jsou jednotlivé poměrové ukazatele různým 

způsobem nakombinovány. Vícerozměrných modelů existuje velké množství, v podstatě 

každá bankovní či finanční instituce využívá svůj individuální model k posouzení 

finanční situace podniku (Pavlíková, 1998). 

Kralicekův Quicktest 

Kralicekův Quicktest je model vhodný pro posouzení bonity společnosti. Tento model 

byl publikován na konci minulého století, ale stále se jedná o spolehlivý nástroj pro 

posouzení finanční situace podniku (Vochozka, 2011). 

Kapitálovou sílu podniku představuje první složka vzorce. Zároveň odráží dlouhodobou 

finanční stabilitu a samostatnost. Velikost vlastního kapitálu nad 30 % už je vyhodnocena 

nejvyšším počtem bodů. Dalším ukazatelem bonitního testu je doba splácení dluhu. Čím 

rychleji je podnik schopen dluh splatit, tím většího počtu bodů v testu dosáhne. Pro 

celkové posouzení bonity podniku je ve vzorci zahrnuta i rentabilita celkového kapitálu, 

která boduje jednotlivé výsledky na stupnici 0–15 %, cokoliv nad tuto hranici už je 

hodnoceno čtyřmi body. Ve vzorci je transformovaná i rentabilita peněžního toku. 

Odlišností od ostatních metod je stejná váha jednotlivých ukazatelů. Výsledkem je tedy 

průměr uděleného bodového hodnocení (Vochozka, 2011). 

Tabulka č. 2: Ukazatele Kralicekova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

Ukazatel Vyhodnocení Počet 

bodů F 

I 

N 

A 

N 

Č 

N 

Í 

S 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A 

vlastní kapitál

aktiva
 

0,0 a méně 0 

0,0 – 0,1 1 

0,1 – 0,2 2 

0,2 – 0,3 3 

0,3 a více 4 

cizí zdroje - peněžní prostředky

VHBÚO + daň z příjmu + odpisy
 

30 a více 0 

12–30 1 

5–12 2 

3–5 3 

3 a méně 4 
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V 

Ý 

N 

O 

S 

N 

O 

S 

T 

EBIT

aktiva
 

0,00 a méně 0 

0,00 – 0,08 1 

0,08 – 0,12 2 

0,12 – 0,15 3 

0,15 a více 4 

VHBÚO + daň z příjmů + odpisy

provozní výnosy
 

0,0 a méně 0 

0,00 – 0,05 1 

0,05 – 0,08 2 

0,08 – 0,1 3 

0,1 a více 4 

 

Dosažené slovní hodnocení je znázorněno v níže uvedené tabulce.  

Tabulka č. 3: Interpretace výsledků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

Výsledek Hodnocení 

⟨0;0,5) velmi slabý podnik 

⟨0,5;1,5) špatný podnik 

⟨1,5;2,5) průměrný podnik 

⟨2,5;3,5) dobrý podnik 

⟨3,5;4⟩ velmi dobrý podnik 

 

Altmanovo Z-skóre 

Jedním z nejběžnějších modelů hodnotících predikci bankrotu je Altmanovo Z-skóre. 

Jeho velkou výhodou je jeho použitelnost pro mnoho podniků.  Během minulých let došlo 

u tohoto modelů k vývoji, existuje i varianta pro nevýrobní podniky. Na základě 

diskriminační analýzy byly sledovány dvě stejně početné skupiny podniků. První skupina 

byla v blízké době postižena bankrotem, v druhé kategorii se jednalo o podniky ve 

výborné finanční kondici, u kterých docházelo nadále k rozvoji. Výsledkem bylo 

dosažení určitých hodnot zkoumaných ukazatelů, které dokážou predikovat bankrot 

v budoucnosti. Těmto ukazatelům je přiřazena míra důležitosti v celém vzorci pomocí 

koeficientů. Výsledek pak vyhodnocuje finanční stav společnosti a riziko bankrotu. 

Omezením modelu je fakt, že byl sestrojen v konkrétní době a v konkrétní zemi, tudíž byl 
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doprovázen specifiky těchto faktorů.  Rovnice modelu s jednotlivými parametry 

ukazatelů je znázorněna níže (Grünwald, 2007).  

Altmanovo Z - skóre= 0,717 × x1 + 0,847 × x2 + 3,107 × x3+0,42 × x4+0,998 × x5 

Vysvětlení použitých ukazatelů zobrazuje níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 4: Ukazatele Altmanova Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grünwald, 2007) 

Ukazatel Vzorec 

x1 ČPK (manažerské pojetí)

aktiva
 

x2 VHBÚO + VH minulých let + fondy ze zisku

aktiva
 

x3 EBIT

aktiva
 

x4 vlastní kapitál

cizí zdroje
 

x5 tržby

aktiva
 

 

Výsledek rovnice se nachází v určitém intervalu hodnot, pro který byla stanovena 

predikce budoucího vývoje. Jednotlivé intervaly jsou znázorněny v tabulce níže 

(Grünwald, 2007). 

Tabulka č. 5: Interpretace výsledků Altmanova Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grünwald, 2007) 

Výsledek Hodnocení 

(2,7; ∞) finančně stabilní podnik 

⟨1,23;2,7⟩ šedá zóna – vývoj podniku nelze predikovat 

(-∞;1,23) podnik náchylný k bankrotu 

 

IN05 

Pro ryze české prostředí byl v roce 1995 zkonstruován Index důvěryhodnosti manželů 

Neumaierových IN 95. Tento model (ani jeho pozdější modifikace) nepracoval s tržní 

hodnotou podniku, což vzhledem k nerozvinutému kapitálovému trhu v České republice 

byla jeho nesporná výhoda. V prvním modelu, který posuzoval finanční zdraví podniků 

v České republice, byly koeficienty jednotlivých ukazatelů rozděleny dle jednotlivých 
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oborů podnikání. V současné době už je ale vypovídací schopnost modelu IN 95 

omezená, jelikož byl vytvořen v porevolučním období a jeho podmínky již nejsou 

aktuální (Vochozka, 2011). 

V roce 2000 byl sestaven index IN99 indikující tvorbu hodnoty pro vlastníka. Tento 

bonitní model již není specificky upravován dle jednotlivého oboru podnikání. 

Kombinací obou výše zmíněných indexů byl manžely zkonstruován index IN01, do 

kterého byl přidán ukazatel krytí úroků z EBIT. Další úpravou tohoto bankrotně bonitního 

modelu vznikl v roce 2005 index IN 05. Ten je z dlouhodobého hlediska hodnocen 

ekonomy jako nejvhodnější pro české prostředí. Zaměřuje se na predikci bankrotu i 

schopnost podniku vytvářet vlastníkům hodnotu a jeho číselná podoba je zobrazena níže 

(Vochozka, 2011). 

IN05= 0,13 × x1 + 0,04 × x2 + 3,97 × x3+0,21 × x4+0,09 × x5 

Použité ukazatele představují jednotlivé poměrové ukazatele, jejichž konkrétní význam 

je vysvětlen v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Ukazatele indexu IN 05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

Ukazatel Vzorec 

x1 celková aktiva

cizí kapitál
 

x2 EBIT

úroky
 

x3 EBIT

celková aktiva
 

x4 výnosy

celková aktiva
 

x5 oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

 

Jednotlivé ukazatele ale mají také svá úskalí. U ukazatele x1 může dojít ke zkreslení 

z důvodu cizích zdrojů blížících se nule, a proto je vhodné si zvolit maximální hodnotu 

tohoto ukazatele (2,78), aby nedošlo k nadhodnocení celého vzorce. Maximální hodnot 

autoři doporučují i u ukazatele x2, a to 9. U x4 je nutné si uvědomit význam slova výnos, 
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který není roven tržbě. Výnosy mohou být různými účetními operacemi značně ovlivněny 

(Vochozka, 2011). 

Tabulka č. 7: Interpretace indexu IN 5 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

Výsledek Hodnocení 

(1,6; ∞) Podnik s vysokou pravděpodobností (92 

%) bude fungovat nadále a také bude 

generovat hodnotu (95 %). 

⟨0,9;1,6⟩ Pravděpodobnost krachu podniku je 50 %, 

avšak se 70% pravděpodobností bude 

společnost vytvářet hodnotu. 

(-∞;0,9) Podnik s velmi vysokou pravděpodobností 

spěje k bankrotu a také s velkou 

pravděpodobností nedojde k tvorbě 

hodnoty. 

1.4.2 McKinseyho 7S model 

Pracovníci McKinseyho podniku v osmdesátých letech dvacátého století vytvořili model 

pro analýzu vnitřního prostředí. Důvodem byla snaha o porozumění následkům 

vyvolaným určitou změnou v organizaci. Model obsahuje sedm klíčových oblastí, které 

je nutné analyzovat ku prospěchu podniku. Při efektivním řízení je nutné brát v úvahu 

všechny faktory komplexně, jelikož jsou všechny vzájemně propojené. 

 Předmětem hodnocení jsou:  

• strategie, 

• struktura, 

• systémy, 

• sdílené hodnoty, 

• schopnosti, 

• spolupracovníci, 

• styl řízení (Veber, 2009). 
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Obrázek č. 3: Model 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veber, 2009) 

 

První tři kritéria se řadí mezi tzv. tvrdé faktory, které lze formálně vymezit. Oproti nim 

další čtyři kritéria jsou méně hmatatelná a spjatá s fungováním lidského faktoru, tedy tzv. 

měkká (Veber, 2009). 

Strategie  

Každá organizace by měla mít svoji vizi a misi, které ovlivňují aplikovanou strategii. 

Mise vyjadřuje, jaké má organizace poslání, z jakého důvodu je na trhu a kdo je jejím 

zákazníkem. Vize podniku popisuje, kde se organizace vidí v budoucnosti a jaké jsou její 

cíle. Měla by odpovídat ambicím podniku a v případě naplnění požadovaných cílů by 

mělo dojít k její aktualizaci (Clever and smart, 2018). 

Strategii je nutné zvolit tak, aby odpovídala záměrům, které povedou k dalšími rozvoji 

podniku. Strategie by měla být stanovena tak, aby si podnik dokázal udržet svoji 

konkurenční výhodu. Zvolená strategie by měla reagovat i na případné hrozby a 

příležitosti podniku v daném oboru (Mallya, 2007). 
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Struktura 

Organizační struktura určuje, jakým způsobem je daný podnik veden. Popisuje 

delegování pravomocí, výměnu informací, rozšíření odpovědnosti na další členy 

organizace, a tedy vztahy nadřízenosti a podřízenosti.  Na základě změny procesů a také 

růstu podniku je někdy nevyhnutelná změna celé struktury podniku. Neexistuje vhodná 

organizační struktura pro všechny typy podniků, jelikož specifičnost řídících procesů si 

žádá odlišný přístup (Mallya, 2007). 

Lineární organizační struktura je základní typ u malých organizací, u kterých provoz řídí 

jeden řídící stupeň a hodí se při založení organizace a následně pro vedení do padesáti 

zaměstnanců. Řídící stupeň představuje často vlastník podniku. Následně při rozrůstání 

podniku ale již není tato struktura vyhovující, a to zejména z důvodu potřebné odbornosti 

vedení. Pro tuto strukturu je typická přímá přikazovací pravomoc. U více vrstvé liniové 

struktury mají linioví vedoucí nejvyšší odpovědnost a pravomoc (Cejthamr, 2010). 

Při překročení meze již zmíněných asi 50 zaměstnanců se dostává vedení do situace, kdy 

je nutné delegovat další pravomoci. To je zajištěno na určitých pozicích vytvořením 

štábů. Tato liniově-štábní struktura, jak již název napovídá míchá prvky lineární i štábní 

struktury. Tato struktura může mít jednu nebo více linií. I styl vedení je mixem lineární i 

štábního stylu vedení a je nutné vymezit, kdo má jaké kompetence, aby nedošlo 

k nedorozumění v podobě více liniových vedoucích. Dalším problémem může být 

neschopnost linie chápat funkci štábu a neochota s ním spolupracovat. Naopak silnou 

stránkou je velká organizovanost struktury, která by měla odlehčit manažerům (Cejthamr, 

2010). 

Štábní organizační struktura je další možnou strukturou při vývoji podniku. Typickou 

vlastností je více stupňů vedení, které vede k vytváření velkých specializovaných 

štábních útvarů. Hlavní funkce této struktury je poradní, což pomáhá vedoucím 

pracovníkům ke kvalitním rozhodnutím, jelikož je štábní skupina tvořena specialisty 

různých oborů. Štábní skupiny se dělí na osobní, které tvoří například asistenti a 

sekretářky, a odborný štáb. Ten má potřebné znalosti o dané problematice, ale mají 

omezený přehled o celkovém chodu organizace (Cejthamr, 2010). 

Funkční organizační struktura odpovídá organizaci, kde jsou zaměstnanci s podobnými 

úkoly zařazeni do stejné skupiny. Úkolem této struktury je tedy seskupit pracovníky se 
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stejnými pracovními povinnostmi do jednoho úseku. To umožňuje jednomu vedoucímu 

pracovníkovi, kterému budou hlášeny výsledky od vedoucích jednotlivých oddělení, 

zvládnout celý úsek. Funkční struktura centralizuje proces rozhodování směrem 

k nejvyšší úrovni řízení, čímž je zabezpečena jednota řízení. Nejvyšší úroveň řízení 

koordinuje aktivity v jednotlivých úsecích. Nepostradatelnými jsou ve výrobních 

podniku úseky výroby, marketingu, financí, účetnictví a personalistiky. Touto formou 

struktury dochází k efektivnímu využívání zdrojů. Nevýhodou může být například slabá 

koordinace mezi útvary a také pomalý rozhodovací proces (Cejthamr, 2010). 

Dalšími typy organizačních struktur je např. výrobková či divizní organizační struktura, 

které se užívají pro velké podniky (Cejthamr, 2010). 

Systémy 

Systémy zahrnují postupy a činnosti, které organizace používá pro svůj každodenní chod. 

Tyto postupy jsou formální i neformální. Jsou sem zahrnuty informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní či inovační systémy (Mallya, 2007). 

Zpracování informací probíhá kombinací automatizovaným i neautomatizovaným 

způsobem, přičemž dochází ke snižování míry automatizace směrem k vyšším úrovním 

řízení. Využití informačních systémů na nejnižším stupni je velmi žádané, jelikož se lze 

lehce zaměřit na tzv. dobře definované problémy. Zpracování dobře strukturovaných dat 

tak může probíhat hromadně. Příkladem těchto činností je zásobování, řízení výroby, 

automatizovaná korespondence při vyřizování objednávek apod. Používat informační 

systémy lze i u vyšších stupňů, kde se jedná o zpracování neostrých či individuálních 

informací. Příkladem jsou systémy pro řízení vztahu se zákazníky – CRM (Customer 

relationship management). Díky tomuto systému dochází k tvorbě a udržování 

dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky, což má pozitivní vliv i na prodeje 

(Smejkal, 2010). 

Styl řízení 

Styl řízení vyjadřuje, jakým způsobem řeší management podniku vyskytující se problémy 

a jakým způsobem vede zaměstnance. Dále je zde zařazen i způsob, jakým spolu 

vzájemně zacházejí nadřízení a podřízení, do jaké míry jsou postupy formalizované, dále 

disciplína, ale i shovívavost k chybám a kolegialitu. Ve většině organizací dochází 
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k rozdílu mezi formálním a neformálním stylem řízení. Reálně se tedy mohou napsané 

směrnice odchylovat od skutečných kroků managementu (Mallya, 2007). 

Podle Smejkala a Raise se styly řízení třídí následovně: 

• autoritativní styl řízení, 

• demokratický styl řízení, 

• styl laissez-faire (Smejkal, 2010). 

Autoritativní styl řízení je založen na tom, že vedoucí rozhoduje sám. Ostatní pracovníci 

tedy nejsou vůbec zapojeni do řízení firmy. Vedoucí si od nich pouze vyžádá informace 

potřebné pro rozhodování, což je ale veškerá jejich aktivita. Na samotném rozhodnutí 

nemají možnost se nijak podílet (Smejkal, 2010). 

Demokratický styl řízení již částečné zapojení ostatních pracovníků zahrnuje. Podřízení 

dostávají prostor pro vyjádření vlastního názoru k dané problematice. Komunikace je 

oběma směry, a to jak ze strany zaměstnanců směrem k vedení, tak i opačně, jelikož i 

vedení informuje zaměstnance o svých záměrech. Dalším znakem tohoto stylu řízení je i 

delegace pravomocí a s nimi spojená možnost rozhodovat. Vedoucí rozhoduje o 

důležitých otázkách a odpovídá za konečná rozhodnutí. Výhodou je angažovanost 

pracovníků a pocit sounáležitosti, nevýhodu pak časová náročnost (Smejkal, 2010). 

Hlavním rysem stylu vedení laissez-faire je značná volnost pracovníků. Zásah vedoucího 

je zde minimální. Postup práce i její rozdělení je na domluvě celé pracovní skupiny na 

základě horizontální komunikace napříč celou skupinou zahrnutou do tohoto stylu vedení. 

Výhodou je zde ještě vyšší osobní zapojení pracovníků v rámci rozhodovacího procesu a 

odpovědnost za kolektivní rozhodnutí, což slouží jako pozitivní motivace. Nevýhodu lze 

ale spatřit v případě, že se pracovníci nachází na "mrtvém bodě" a rozhodnutí vedoucího 

by tento stav vyřešilo (Smejkal, 2010). 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci tvoří lidský zdroj organizace. Lidská práce je základním výrobním 

faktorem a také hlavní zdroj zvyšování produktivity (výkonnosti) podniku. Pro organizaci 

je důležitá kvalifikace a rozvoj spolupracovníků, vzájemné vztahy, proškolování, jejich 

motivace a chování a postoj vůči podniku (Mallya, 2007). 
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John Rockefeller vidí význam úspěchu hlavně v lidech a schopnosti je řídit nežli 

v množství peněžních prostředků použitelných pro podnikání. Zároveň je lidský faktor 

hlavním provozním rizikem. Důležitou roly zde sehrává motivace všech zaměstnanců, 

jejich hrdost na příslušnost v kolektivu a loajalita k vedení společnosti (Smejkal, 2010). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty velmi úzce souvisí se spolupracovníky, jelikož se jedná o základní 

hodnoty, ideje, postoje a principy, které pracovníci respektují. Kromě nich se na těchto 

hodnotách podílejí i další zainteresované skupiny, jejichž chování má vliv na společný 

úspěch podniku. Zároveň se ve sdílených hodnotách odráží i podniková kultura a její růst 

a povědomí o vizi a poslání podniku mezi zaměstnanci, se kterým by se měli ztotožňovat 

(Mallya, 2007). 

Podniková kultura je pojem zahrnující právě sdílené hodnoty podniku. Charakterizuje 

vnitřní atmosféru firmy a také je výsledkem provozování určitých činností lidí a jejich 

myšlením. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkovou pracovní morálku. Kromě vnitřních 

hodnot podniku dotváří podnikovou kulturu i další znaky jako např. slangová mluva, 

způsob oblékání, společenské aktivity (teambuildingy). Vysoce vyvinutá podniková 

kultura se může stát i konkurenční výhodou podniku (Smejkal, 2010). 

Schopnosti 

Schopnosti zahrnují veškeré profesní znalosti i kompetence, které existují uvnitř 

organizace. Důraz je kladen na charakteristické dovednosti, schopnosti, znalosti, výrobní 

postupy a také know-how. Důležité je také schopnost pomocí zmíněného souboru naplnit 

deklarovanou strategii. Určujícím faktorem jsou nejlepší a nejsilnější vlastnosti podniku, 

způsoby a cesty jejich možného vylepšení či dostatečná kvalifikace pracovníků. Úkolem 

manažera je patřičný nátlak a snaha o rozvoj technické a výrobní kvalifikace u pracovníků 

na nižších pozicích, zároveň je ale očekáván nátlak a snaha ze strany manažera na 

schopnosti vedoucí obecně k ekonomické, právní a informační vzdělanosti. Velmi 

požadovanou dovedností manažera je kromě účinného vedení lidí i dovednost rychlé 

adaptace na změny (Smejkal, 2010). 
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1.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem využívající poznatky z vnějšího okolí i z vnitřního fungování 

podniku. Z tohoto důvodu je řazena mezi základní strategické analýzy. Na základě 

informací z dílčích analýz dochází k identifikaci silných (Strenghts) a slabých stránek 

(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Ty poté slouží jako 

podklady pro stanovení strategických cílů, rozvojových aktivit či směru, kterým se bude 

organizace dál vyvíjet. Důležité je také brát v potaz časový horizont, pro který je tato 

analýza tvořena (Grasseová, 2010). 

Právě kategorické třídění na silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby může být 

považováno za určitou nevýhodu této analýzy. Může se stát, že daná situace nelze 

jednoznačně posoudit jako hrozba či příležitost a záleží na dalších faktorech. Důležitá je 

taky časová souvislost, jelikož se určitý jev v dané chvíli jeví jako příležitost, ale 

postupem času se z něj může stát hrozba (Sedláčková, 2000). 

Pro předejití chybných závěrů je důležitý rozdíl mezi vnějším a vnitřním prostředím 

podniku. Vnější okolí podnik není schopen svou činností ovlivnit a pouze na něj toto 

okolí kladně či záporně působí. Pro analýzu vnějšího okolí je vhodná analýza PESTLE, 

která popisuje politické ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické 

faktory působící na podnik. Naopak pro analýzu vnitřního prostředí je například možné 

použit 7 S analýzu. Z uvedených informací vyplývá, že se SWOT analýza provádí až jako 

poslední, jelikož využívá poznatků z ostatních analýz (Grasseová, 2010). 

Účelem analýzy je zjištění již zmíněných skupin výsledků a zároveň hledání cest 

k překonání hrozeb či využití příležitostí. Není tedy smyslem pouze vypracovat například 

silné stránky, ale také najít způsob, jak těchto silných stránek využít. Při zpracování je 

doporučené dodržovat určitá pravidla: 

• Účel analýzy je zřejmý, veškeré postupy slouží k dosažení cíle a nedochází 

k využívání závěrů z analýzy k řešení jiného problému.  

• Je nutné pracovat pouze s podstatnými informacemi, které jsou k danému 

problému relevantní.  

• Pozornost je kladena na příčiny, ne na důsledky. 

• Analýza je zpracována kolektivem lidí, což povede k větší objektivitě výsledků 

(Grasseová, 2010). 
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Diagram SWOT analýzy je členěný tak, aby bylo možné porovnat vnější příležitosti a 

rizika s vnitřními silnými a slabými stránkami. Kombinací těchto faktorů vznikají čtyři 

různé varianty budoucích scénářů, které vyžadují rozdílné strategické přístupy 

(Grasseová, 2010). 

Tabulka č. 8: Diagram SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Graaseová, 2010) 

 Příležitosti v okolí  

 

 

Slabé 

stránky 

Strategie hledání Strategie využití  

 

Silné 

stránky 

Strategie vyhýbání  Strategie konfrontace 

 Hrozby v okolí  

 

První kvadrant – strategie hledání  

Podnik se v prvním kvadrantu pohybuje na trhu, který nabízí příležitosti k dosažení 

daného cíle. Úkolem podniku v této situaci je využít příležitostí k překonání slabých 

stránek podniku. U těchto strategií je typické užití dalších zdrojů, kterými bude docíleno 

využití příležitosti ve prospěch podniku (Grasseová, 2010). 

Druhý kvadrant – strategie využití 

Druhý kvadrant je pro podnik nejvýhodnější pozicí, ve kterém jsou k dispozici tržní 

příležitosti a zároveň má podnik dostatek silných stránek, které dokáže použít, aby z této 

situace získal co největší užitek. Tato situace je cílem všech podniků a vzhledem k její 

charakteristice zde dochází k užití růstové až agresivní strategie (Grasseová, 2010). 

Třetí kvadrant – strategie vyhýbání 

Oproti předchozímu kvadrantu je pozice třetího kvadrantu tou nejméně žádanou. U 

podniku je zachyceno množství slabých stránek a zároveň je podnik nutný čelit hrozbám 

okolí. Strategie užitá v tomto případě je ofenzivní a obranná a často dochází k řešení 

situací kompromisem (Grasseová, 2010). 
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Čtvrtý kvadrant – strategie konfrontace 

Ve čtvrtém kvadrantu je užita strategie konfrontace, u které podnik přímo čelí hrozbě, ale 

s ohledem na identifikaci silných stránek si tuto konfrontaci může dovolit. Výsledkem je 

potom přeměna hrozeb v příležitosti pomocí silných stránek podniku (Grasseová, 2010). 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST  

V analytické části budou na základě teoretických znalostí práce provedeny jednotlivé 

analýzy. Informace získané z vnějšího okolí a vnitřního prostředí podniku povedou 

k definování silných a slabých stránek společnosti. Dále budou ve SWOT analýze 

popsány silné a slabé stránky a také hrozby a příležitosti podniku. Na základě všech 

analýz budou sestaveny návrhy na zlepšení zjištěné ekonomické situace podniku. 

2.2 Charakteristika podniku 

Základní údaje podniku jsou znázorněny v níže uvedené tabulce (OR,2020). 

Tabulka č. 9: Základní údaje o podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Obchodní rejstřík, 2020) 

Firma Papírna Moudrý s.r.o. 

Sídlo Nádražní č. p. 56, 667 01 Židlochovice 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku a zápisu 11. 11. 1996 

Počet členů statutárního orgánu 1 

Počet společníků 4 

Základní kapitál 100 000 Kč 

IČ 25317164 

DIČ CZ25317164 

Velikost střední podnik 

Kód NACE (dle databáze Amadeus) 2020 

 

Do kategorie středních podniků spadá podnik dle kritérií, která jsou dána EU, z důvodu 

překročení hranice počtu zaměstnanců (50), bilanční sumy i ročního úhrnu čistého obratu 

(10 000 000 eur). Do této kategorie se podnik řadí i dle kritérií zákona č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví a podnik tak podléhá povinnému auditu. Velikost podniku dále ovlivňuje i 

rozsah účetní závěrky a množství povinných informací v příloze v účetní závěrce. 

Společnost Papírna Moudrý s.r.o. působí od počátku svého vzniku na výše uvedené 

adrese v Židlochovicích, které leží asi 20 km od Brna. Během uplynulých let došlo 

k výraznému rozšíření výroby, ale i přesto se veškeré činnosti spojené s výrobou, 
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skladováním i administrativou nacházejí v jednom areálu. Výroba probíhá 

ve dvousměnném provozu, a to konkrétně ranní směna 5:30 - 14:00h a odpolední směna 

14:00 - 22:00h (Papírna Moudrý, 2019). 

 

Obrázek č. 4: Budova podniku 

(Zdroj: Papírna Moudrý, 2019) 

2.2.1 Předmět podnikání a výrobní program společnosti 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (OR,2020).  

Jedná se o výrobní podnik zaměřený zejména na výrobu lapačů hmyzu (mucholapek). Do 

výrobního sortimentu dále patří kromě klasických známých mucholapek i okenní či 

stájové mucholapky, lapače octomilek, lapače na monitorování potravinových a šatních 

molů, lapače švábů a lezoucího hmyzu ve tvaru domečku či lepidla v tubě určená na 

odchyt lezoucího či letoucího hmyzu a mravenců. K výrobě mucholapek je užíváno 

vysoce kvalitní lepidlo a atraktant, který byl vyvinut ve spolupráci se Slovenskou 

akademií věd (Papírna Moudrý, 2019). 

Podnik má také v nabídce lepové šipky, desky a pásy či lepidla na ochranu stromů a 

rostlin a voskové směsi zabraňující vysychání kořenu mladých nově vysázených stromků. 

Na ochranu rostlinstva proti vosám slouží speciální pasti na vosy (Papírna Moudrý, 2019). 



52 

 

Dalším segmentem výroby jsou lapače, pasty a staničky pro odchyt a hubení myší a jiných 

hlodavců a pasti na krtky a hraboše určené pro venkovní užití. Nabídku potom doplňují 

klasické pasti na myši, okenní sítě či vosky na ochranu proti korozi nebo ke zvýšení 

přilnavosti hnacích řemenů (Papírna Moudrý, 2019). 

2.2.2 Charakteristika oboru podnikání 

Dle klasifikace NACE spadá podnik pod kód 2020, což je konkrétně výroba pesticidů a 

jiných agrochemických přípravků. Obecně se jedná o chemický průmysl, který je jedním 

z nejvyspělejších a nejrychleji se vyvíjejících průmyslových odvětví, a to nejen v České 

republice. Dynamiku jeho vývoje dokládá následující tabulka tržeb za celé chemické 

odvětví za posledních pět let. 

Tabulka č. 10: Tržby chemického odvětví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MPO, 2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby odvětví 

(tis. Kč) 

158 810 227 160 671 569 165 429 126 166 822 292 253 933 881 

 

Dominující skupinou v tomto odvětví je výroba základních chemických látek, hnojiv a 

dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách. Chemický 

průmysl je významný i v rámci EU a dle údajů Cefic reprezentuje evropský chemický 

průmysl přes dvacet osm tisíc firem. Růst tržeb v chemickém odvětví do (MPO,2018). 

V současné době čelí podniky vyrábějící v rámci chemického průmyslu zvýšené 

mezinárodní konkurenci, zvyšování cen energie a vstupních surovin, tlaku na efektivnější 

využívání zdrojů a nutnost inovace výrobků a technických postupů.  Obecně je 

v chemickém sektoru kladen důraz na jeho vysokou regulaci z důvodu ochrany zdraví 

zaměstnanců, konzumentů a ochrany životního prostředí (MPO,2018). 

Hubení hmyzu a drobných hlodavců je aktuálním tématem, protože otázku jejich 

likvidace řeší podniky i jednotlivé domácnosti. Zákaz výskytu hmyzu a hlodavců je 

hygienickým standardem pro velké množství výrobních podniků i odvětví. Obyčejná 

mucholapka je univerzálním řešením pro situace, u nichž nelze použít jiného nástroje 

k hubení. Její předností je zejména nepoužití chemikálií a je tedy vhodná i pro prostory 

požadují ne toxicitu výrobku. Podnik si zakládá na používaní netoxických látek, zároveň 
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ale vyrábí i pasty k hubení hlodavců či hmyzu. Z tohoto důvodu je výroba regulována a 

kontrolována.  

Výroba mucholapek nepodléhá žádným aktuálním trendům, jelikož mouchy se 

vyskytovaly, vyskytují a vyskytovat budou a jejich likvidace je neutuchajícím 

problémem. I v tomto oboru je ale snaha o inovace, jako jsou například okenní 

mucholapky, které podnik vyrábí ve dvou různých designech. Množství výskytu much v 

konkrétní oblasti závisí na meteorologických podmínkách v daném roce.   

Pro obor je charakteristický požadavek na certifikáty o zdravotní bezpečnosti. Ten vydává 

Státní zdravotní ústav na základě vlastního testování bezpečnosti výrobků pro zdraví 

člověka. Potvrzuje bezpečnost pro zdraví člověka při styku s kůží za předvídatelných 

podmínek. Na základě certifikátu společnost může mucholapky uvádět na trh v České 

republice a může je volně vyvážet. Papírna Moudrý s.r.o. tento certifikát od roku 2010 

vlastní. 

Dále Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o zápisu užitného vzoru, což je 

jednodušší, rychlejší a levnější ochrana, než je ochrana patentem. Společnosti této 

možnosti využívají k ochraně svých technických řešení. Podnik má osvědčení o zápisu 

užitného vzoru na feromonový lapač hmyzu. Ten je chráněn i ověřením o zápisu 

unikátního vzoru na Ukrajině. 

Dalším průmyslovým právem, kterého mohou společnosti využít, jsou ochranné známky. 

Po zapsání do rejstříku ochranných známek je vlastník oprávněn jako jediný tuto 

ochranou známku užívat po dobu 10 let, poté je potřebné zažádat o prodloužení platnosti. 

Dochází tak k obraně proti kopírování značky ve smyslu loga, tvaru výrobku, fráze apod. 

Od roku 2015 vlastní ochranou známku i analyzovaná společnost (Úřad průmyslového 

vlastnictví, 2019). 

Mezi strategická rozhodnutí organizací patří zavádění mezinárodních norem ISO. Pokud 

podnik splňuje dané požadavky, je mu udělena tato certifikace. Společnost Papírna 

Moudrý s.r.o. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2016 v oblasti lepových prostředků na 

hubení hmyzu a hlodavců. Je zde tedy splněn požadavek na management jakosti. Spolu s 

mezinárodními normami ISO je zaveden i QMS (Quality Management Systém), který z 

těchto norem vychází a zaměřuje se na požadavky zákazníka, na přidanou hodnotu 

jednotlivých procesů a jejich neustále zlepšování. Za předpokladu udržování funkčnosti 
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systému managementu platí tento certifikát do roku 2021. Významnost tohoto certifikátu 

spočívá ve vztahu k odběratelům. Většina významných zákazníků totiž klade důraz na 

držbu certifikátu ISO 9001 (Technické normy, 2016).  

2.2.3 Organizační struktura 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Statutárním orgánem 

společnosti je již od roku 1996 jednatel pan Libor Moudrý. Ten je zároveň společníkem 

a vlastní necelých 70 procent podniku. Dalšími společníky jsou Tomáš Florian, Taťána 

Straková a František Vodička. Ve struktuře společnosti se tedy nevyskytuje žádná 

mateřská či dceřiná společnost. Jednatel je vedoucím orgánem pěti základních 

organizačních složek, čímž je obchodní oddělení, výroba, kontrola kvality, účtárna a 

laboratoř. Podrobnější schéma je zobrazeno na obrázku níže (OR,2020). 

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura podniku 

(Zdroj: Obchodní rejstřík, 2020) 

2.2.4 Dodavatelé a odběratelé 

Podnik považuje informace o svých dodavatelích za velmi interní. Materiál pro výrobu je 

dodáván od velkých podniků. Pozice dodavatelů je silnější, tudíž zde není prostor pro 

cenovou diskuzi. 
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Jedním z důležitých surovin je butylkaučuk či polybutenový olej. V případě, že 

společnost hledá nové dodavatele materiálu pro výrobu, je standartním krokem nejprve 

testování vlastností materiálu (např. butylkaučuku) a až na základě těchto testů je 

vyhodnoceno, zda je dodavatel vhodný. Společnost se ale snaží snížit svoji závislost na 

subdodavatelích, což se jí u některých subdodavatelů v roce 2015 povedlo.  

Odběratelé podniku jsou různorodí, produkce podniku má nadnárodní přesah a výrobky 

podniku jsou zastoupeny ve více než 40 zemích světa. Okolo 90 procent veškeré produkce 

míří do zahraničí. Významná část výroby je vyvážena na východ. Mezi největší 

odběratele patří Spojené státy, Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Španělsko a Itálie. Z tohoto 

důvodu jsou i internetové stránky v českém, anglickém, ruském a španělském jazyce. 

Firma vyrábí své výrobky pod svou vlastní značkou, ale zároveň jsou její výrobky 

uváděny na trh i pod jinými značkami jiných firem 

 jako je například španělská společnost Gruúp AC Marca. Odběratelé jsou tedy různorodí 

a fakturace probíhá i v dalších měnách, a to především v americkém dolaru, euru a ruském 

rublu. Někteří významní odběratelé požadují po společnosti splnění norem pro udělení 

certifikátu ISO 9001, který má podnik platný do roku 2021. Země, v nichž se nacházejí 

odběratelé podniku, jsou znázorněny na mapě níže. 



56 

 

 

Obrázek č. 6: Mapa odběratelů 

(Zdroj: Papírna Moudrý, 2019) 

2.3 PESTLE analýza 

Následující kapitola popisuje postupně sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické prostředí podniku. 

2.3.1 Sociální faktory 

Sociální makrookolí v České republice není podnik schopen ovlivnit, což je k jeho 

velikosti pochopitelné a vliv na celé české prostředí je minimální. Podnik se nachází 

v Jihomoravském kraji v okrese Brno – venkov. Sídlo společnosti je v Židlochovicích, 

jež mají přes 3500 tisíce obyvatel. Jihomoravský kraj se svojí rozlohou 7188 km2 řadí na 

čtvrté místo v rámci ČR. Sociální faktory kraje jsou podniku bližší a podnik je ovlivněn 

zejména sociálními faktory židlochovicka (ČSÚ, 2020). 

Celkový vývoj počtu obyvatel je v jihomoravském kraji v letech 2014–2018 příznivý, 

jelikož vykazuje rostoucí trend už od roku 2003. V roce 2014 žilo na území 

Jihomoravského kraje 1 172 853 obyvatel a v roce 2018 byl stav počtu obyvatel 
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1 187 667. Během analyzovaných let došlo k absolutnímu růstu o 14 814 obyvatel, což 

představuje změnu o 1,25 % (ČSÚ, 2020). 

Tabulka č. 11: Počet obyvatel JMK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 187 667 

 

Přírůstek obyvatel je přirozeného i migračního charakteru. Zejména migrační přírůstek 

obyvatel může představovat potenciální zaměstnance podniku, a tak tento faktor působí 

na podnik kladně (ČSÚ, 2020). 

 

Obrázek č. 7: Přírůstek obyvatel v JMK v letech 2001–2018 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2020) 

 

Věkové rozložení obyvatel JMK je následující. Skupina obyvatel ve věku 15–64 let 

představuje asi 65 procent, téměř 20 procent obyvatel již dosáhlo 65 let věku a nejméně 

početná je skupina dětí do 15 let. V daném kraji došlo k nárůstu nově narozených dětí, 

ale i přesto dochází k růstu indexu stáří. Ten udává počet osob ve věku 65 let a více na 

100 dětí a již od roku 2004 připadá na 100 dětí více než 100 osob nad 65 let. Dochází tak 

jako v celé ČR ke stárnutí obyvatelstva a průměrný věk se zvyšuje. Nejmladší 

obyvatelstvo žije právě v okrese Brno – venkov, což je pro daný podnik z pohledu 

pracovní síly pozitivní fakt. (ČSÚ, 2020) 

Nezaměstnanost  

V roce 2018 je míra ekonomické aktivity obyvatel pod celostátním průměrem a celkově 

je kraj na šestém místě. Podíl nezaměstnaných osob v roce 2018 v JMK je vyšší než 

celorepublikový průměr a činí 3,86 procent, čímž se kraj nachází na třetím místě 
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s nejvyšší nezaměstnaností. I přesto je ale obstarání další pracovní síly do výroby obtížné, 

k poklesu nezaměstnanosti dochází již od roku 2013. Podnik tuto situaci řeší zejména 

přesčasovými hodinami stálých zaměstnanců a zaměstnávání dalších pracovníků na 

zkrácené úvazky. Obecná míra nezaměstnanosti v rámci celé ČR činila v prosinci 2018 

2,2 procenta a byla nejnižší v rámci EU. Obecná míra nezaměstnanosti v roce 2019 dále 

klesala i v tomto roce si ČR udržela nejnižší nezaměstnanost v EU. (ČSÚ, 2020) 

K 31.12.2018 byl počet uchazečů v JMK o jedno volné pracovní místo 1,3. Počet 

uchazečů je tedy statisticky vyšší než počet pracovních míst. To ale nelze konstatovat o 

celorepublikovém průměru, kde je tento průměrný počet uchazečů jen 0,7. Nabídka všech 

volných pracovních míst začala od dubna 2018 převyšovat počet uchazečů o zaměstnání 

a v prosinci se jednalo o převis asi 92 000 pracovních míst. V roce 2019 pak průměrný 

počet uchazečů o jedno pracovní místo ještě klesl a to na 0,6. (ČSÚ, 2020) 

 

Obrázek č. 8: Srovnání nezaměstnanosti JMK a ČR  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2020) 

V roce 2019 byla v bezprostřední blízkosti budovy podniku po 40 letech obnovena 

železniční doprava. Byl zprovozněn úsek Hrušovany – Židlochovice, čímž došlo ke 

zvýšení dopravní obslužnosti města. Minutová vzdálenost budovy Papírny Moudrý s.r.o. 

a vlakového terminálu by mohla být atraktivní pro budoucí zaměstnance. 

Vzdělanost 

Rozdíl vzdělanosti promítnuté do úrovně zaměstnanosti v letech 2009 a 2018 zobrazují 

následující grafy.  
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Graf č. 1: Zaměstnaní podle vzdělání v roce 2009 v JMK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

 

Graf č. 2: Zaměstnaní podle vzdělání v roce 2018 v JMK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Porovnání vzdělanostní struktury zaměstnaných v delším časovém období dokládá nárůst 

vzdělanosti. Během analyzovaných let se nejmenší změna struktury projevuje u 

zaměstnaných se základním vzděláním, kterých ubylo o 0,9 %. Podíl osob se 

středoškolským vzděláním bez maturity poklesl o 5,1 %. Klesající tendenci vykazuje i 

podíl osob se středním vzděláním s maturitou, kde došlo k poklesu o 1,7 % na 34,6 %. 

Logickým závěrem celkového poklesu zaměstnaných se základním a středním vzděláním 

bez i s maturitou je růst podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Ten činí 7,7 

% a je druhý nejvyšší v rámci zhodnocení napříč kraji (ČSÚ, 2020). 

základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské

základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské
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Zájem o zahradničení  

Za významný sociální faktor považuji i zájem Čechů o zahradničení. Z průzkumu 

společnosti Perfect Crowd z roku 2015 vyplynulo, že se 73 % českých občanů věnuje 

zahradničení. Hlavním důvodem, který je k této aktivitě vede je možnost vlastních 

produktů a jejich využití při vaření a primárně se tedy nejedná o jejich koníček. Za slabou 

stránku tohoto výzkumu považuji vzorek pouze 400 respondentů a zmíněné procento tedy 

považuji za orientační (deník.cz, 2015). 

Návrat českých občanů k vlastnímu pěstování ovoce a zeleniny potvrzuje i tajemnice 

Českého zahrádkářského svazu, a to z faktických informací o rostoucí poptávce po půdě 

vhodné k pěstování. Důvodem k návratu k této činnosti je kvalita potravin a také cena 

ovoce a zeleniny v supermarketech. Roste také množství vysázených ovocných stromů a 

keřů pro vlastní potřebu, kterých přibylo za posledních 5 let více než jeden milión. 

Informace ČSÚ o množství vypěstovaných plodin za jednotlivé roky, kterými lze rostoucí 

zájem také potvrdit, považuji za relevantní, jelikož jsou výrazně ovlivněny klimatickými 

podmínkami v daném roce (Novinky.cz, 2018).  

2.3.2 Legislativní faktory 

Papírna Moudrý s.r.o. podléhá legislativně platné v ČR i v Evropské Unii. Výrobní 

proces, ale i celkový chod podniku je regulovaný a ovlivněný neustálými změnami 

legislativy. Velký dopad na změny v českých zákonech má právě snaha EU o harmonizaci 

a o jednotnou legislativu pro státy EU. Podnik je povinen tyto změny sledovat a podřídit 

se jim, což se projevuje růstem dodatečných nákladů. Příkladem vlivu obecné evropské 

legislativy je nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost v roce 2018 

(General Data Protection Regulation) s cílem hájit práva občanů EU a chránit je tak před 

zneužitím osobních údajů.  

Zákony ovlivňující chod podniku lze rozdělit na obecné, jež se musí řídit každý 

podnikatelský subjekt vykonávající činnost v rámci ČR, potažmo EU a na zákony dle 

konkrétní činnosti podniku.  

Mezi obecné zákony se řadí zákony: 

90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích; 
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89/2012 Sb., občanský zákoník; 

262/2006 Sb., zákoník práce; 

563/1991 Sb., zákon o účetnictví; 

586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů; 

235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty; 

280/2009 Sb., daňový řád; 

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vysoká dynamičnost změn je typická u daňových zákonů, které prochází častým 

legislativním procesem. Zákon o dani z příjmů byl v roce 2019 novelizován, a to zejména 

z důvodu aplikace směrnice ATAD do české legislativy.  Nově jsou limitovány výpůjční 

výdaje společnosti a to hranicí 80 000 000, respektive 30 % zisku před odpisy, úroky a 

daní (EBITDA). Tato změna je tedy určená pro velké společnosti s vysokými úrokovými 

náklady. Tato úprava se nijak nedotýká původních ustanovení o daňové uznatelnosti 

výpůjčních výdajů jako je například testování vlastního kapitálu. Další novelizovanou 

povinností je zpracování projektu výzkumu a vývoje k datu podání řádného daňového 

přiznání za zdaňovací období, ve kterém si poprvé poplatník nárokuje poprvé odpočet (v 

současné době je povinnost zpracovat projekt před zahájením řešením projektu). S touto 

změnou souvisí i další povinnost, a to oznámení správci daně o úmyslu odečtení odpočtu 

na podporu výzkumu a vývoje. Bez tohoto oznámení nebude možné daný odpočet 

nárokovat. Tato úprava je pro analyzovanou firmu aktuální, jelikož se v rámci své 

činnosti věnuje i výzkumu a vývoji (KDPČR, 2019).  

V oblasti DPH došlo k 1.1.2020 ke změně základních předpisů upravujících DPH, tj. 

směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici 

č. 282/2011. Implementaci těchto změn do legislativy České republiky lze očekávat 

během roku 2020. V rámci této změny dochází mimo jiné i ke zpřísnění pravidel pro 

osvobození dodání zboží do EU, konkrétně v prokazování přepravy zboží do státu EU. 

Pokud je doprava uskutečněna prodávajícím, je nutné doložit alespoň dva na sobě 

nezávislé důkazy potvrzující přepravu. Tím může být kombinace dvou přepravních 

dokladů (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou 

přepravu), nebo jednoho přepravního dokladu a dalšího dokumentu (např. bankovní 
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doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka 

vztahující se na přepravu zboží). EU jako jeden z možných důkazů zmiňuje i prohlášení 

notáře potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení, což je vzhledem 

k praktické aplikaci spíše úsměvné. V případě organizování převozu kupujícím je 

povinností prodávajícího kromě uvedených důkazů získat také písemné potvrzení od 

kupujícího o přepravě zboží do jiného členského státu (BDO Česká republika, 2020). 

Během roku 2019 došlo ke zrušení karenční doby u pracovní neschopnosti zaměstnanců. 

V současné době dostane zaměstnanec zaplacenou náhradu mzdy od prvního dne 

pracovní neschopnosti, kdežto v minulosti byly první tři dny pracovní neschopnosti bez 

náhrady. Tento fakt vedl k tomu, že si zaměstnanci vybírali při nemoci dovolenou. 

Protože se očekává nárůst pracovní neschopnosti zaměstnanců a s tím spojený i růst 

nákladů, došlo ke snížení odvodů sociálního pojištění za zaměstnance na 24,8 %. 

Během roku 2020 bude s určitou pravděpodobností schválena i novela daňového řádu, 

jejíž aktuální podoba sebou přinese pozitivní i negativní dopady na poplatníka. V rámci 

aktuálního znění novely se jedná o snížení sazby úroků z prodlení ze 14 % p.a na 8 % p.a. 

(+ repo sazba ČNB platná k prvnímu dni čtvrtletí). Zároveň ale dojde i k polovičnímu 

snížení úroků z posečkané částky. Pro aktivní komunikaci se správcem daně má sloužit 

portál Moje daně. Negativně se novela projevuje ve zrušení tolerance pěti pracovních dní 

při podání daňového přiznání. Podání je považováno za opožděné, nicméně není 

sankcionované. Další velmi diskutovanou novinkou je možnost zahájení daňové kontroly 

bez přítomnosti daňového subjektu, a to pouze oznámením. Dále dle nové úpravy je v 

diskuzi prodloužení lhůty pro odeslání nadměrného odpočtu DPH z třiceti dní na čtyřicet 

pět, které je veřejností značně kritizováno (Právní prostor, 2020). 

K velmi výrazným legislativním změnám dochází v souvislosti s následky vládních 

opatření zaměřujících se na ochranu obyvatel před Covid 19. Legislativní proces probíhá 

ve zkráceném režimu a je tedy velmi důležité věnovat této dynamické situaci zvýšenou 

pozornost. 

Mezi specifické zákony a nařízení se řadí: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků 

na trh a jejich používání 

324/2016 Sb., zákon o biocidech; 
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120/2002 Sb., zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 

a o změně některých souvisejících zákonů; 

102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků; 

91/2016 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky; 

477/2001 Sb., zákon o obalech; 

185/2001 Sb., zákon o odpadech;  

17/1992 Sb., zákon o životním prostředí. 

Nařízení EU č. 528/2012 o uvádění na biocidních přípravků na trh a jejich používání 

upravuje užívání těchto přípravků k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti 

škůdcům pomocí účinných látek obsažených v biocidních přípravcích. Cílem tohoto 

nařízení je zlepšení fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zabezpečení vysokého 

stupně ochrany lidí a životního prostředí (Envigroup, 216). 

Zákon 324/2016 Sb., o biocidech nově upravuje postavení orgánů státní správy, 

působnost správních orgánů a sankce za porušení povinností spojených s používáním a 

výrobou biocidů. Zákon je také již harmonizován na úrovni EU, a proto znemožňuje 

schválit účinné látky, které jsou považovány za nebezpečné podle unijního nařízení. Dle 

zákona budou sankcionováni nejen výrobci, ale také uživatelé biocidů. Výrobcům a 

obchodníkům hrozí za porušení tohoto zákona pokuta až pět miliónů korun (Envigroup, 

2016). 

Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků je harmonizován s požadavky 

směrnice EU 2001/95/ES. Ta považuje za nutné tuto oblast harmonizovat. Primárním 

důvodem je ochrana spotřebitele, ale směrnice také zabraňuje narušení vnitřního trhu z 

důvodu rozdílných překážek obchodu, které by vznikly při nejednotné úpravě. Směrnice 

tak podporuje hlavní cíl EU a tím je zavedení jednotného fungování vnitřního trhu (EUR-

lex, 2015). 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňující podnik závisí na celkovém stavu ekonomiky. Úroveň 

ekonomiky zachycují faktory jako je HDP, míra inflace, či úroveň nezaměstnanosti. 
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Jedním z měřitelných faktorů je míra HDP. Po předchozí ekonomické krizi lze od roku 

2014 hovořit o růstu celkového výkonu ekonomiky, protože HDP meziročně rostl. 

K výraznému růstu dochází v roce 2015, kdy je meziroční růst přes 5 % a následně v roce 

2017, kdy dochází k meziroční změně reálného HDP o 4,4 %. V roce 2018 se ekonomika 

zpomaluje a meziroční růst se snižuje, což dokazuje růst HDP o 2,8 %. Toto zpomalení 

bylo způsobeno zejména nedostatkem pracovních a výrobních kapacit. Trh práce byl 

ovlivněn nízkou mírou nezaměstnanosti s čímž souvisí vysoká míra pracovní aktivity. 

Predikce na následující období očekává kladný meziroční růst. Konkrétně v roce 2019 si 

česká ekonomika udržuje nejvyšší tempo růstu. Reálné HDP bude nadále růst, kdy 

očekávaný meziroční růst se bude pohybovat okolo 2,5 %. Hospodářský růst bude 

způsoben z velké části růstem konečné spotřeby, a to zejména domácností. Podle odhadu 

MF bude činit nezaměstnanost v roce 2019 2,0 %. (MFČR, 2020) 

Tabulka č. 12: Vývoj HDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2020) 

Vývoj HDP za období 2014–2018 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

reálný HDP (mld Kč) 4 314 4 596 4 768 5 047 5 324 

% růst 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 

Predikce HDP pro období 2019–2021 

Rok 2019 2020 2021 

reálný HDP (mld Kč) 5 652 5 913 6 168 

% růst 2,5 2,0 2,2 

 

Hospodářský růst je ale napříč kraji nerovnoměrný. Hrubý domácí produkt 

Jihomoravského kraje představuje asi 10 procent celkového hrubého domácího produktu 

ČR a kraj má tak ekonomicky významný potenciál. Vzhledem k jeho poloze se jedná o 

strategické místo ležící na spojnici Středozemí se střední a severní Evropou (MPO, 2020). 

Hodnoty HDP predikované na roky 2020 a 2021 byly ale stanoveny kvalifikovaným 

odhadem ještě před vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020. V březnu došlo vlivem 

vládních opatření a vyhlášením nouzového stavu ke zpomalení celé ekonomiky. 

Pandemie je nadnárodního charakteru a ovlivňuje tak celosvětovou úroveň ekonomiky. 

Její celkový dopad nelze v současné době odhadovat.  
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Dalším faktorem ovlivňující analyzovaný podnik je růst cenové hladiny neboli míra 

inflace. Mírou inflace se rozumí procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen oproti 

průměru za 12 předchozích měsíců. Na konci roku 2019 se poprvé od roku 2012 dostal 

meziroční růst spotřebitelských cen nad toleranční pásmo 2 % inflačního cíle České 

národní banky. V roce 2018 byla míra inflace stále nad tímto pásmem, ale docházelo 

k jejímu snížení. V následující tabulce je zobrazena míra inflace, hodnoty pro rok 2019 

až 2021 jsou predikce k lednu 2020 (MFČR, 2020). 

Tabulka č. 13: Vývoj inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2020) 

Vývoj inflace za období 2014–2018 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

míra inflace spotřebitelských cen 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

deflátor HDP 2,5 1,2 1,3 1,4 2,6 

Predikce inflace pro období 2019–2021 

Rok 2019 2020 2021 

míra inflace spotřebitelských cen 2,8 2,8 2,2 

deflátor HDP 3,6 2,6 2,1 

 

V letech 2014–2018 docházelo k významnému růstu zaměstnanosti, což se podepsalo na 

celém trhu práce. Nejvyšší procentní růst byl zaznamenán v roce 2016 kdy došlo 

k nárůstu o téměř 2 %. Takto nízká nezaměstnanost vytváří tlak na růst mezd napříč celou 

ČR. Tento jev také limituje národní ekonomiku v dalším růstu, jelikož je pro podniky 

obtížné sehnat dostatečnou pracovní sílu. Bližší popis nezaměstnanosti a mezd v JMK je 

popsán v kapitole sociálních faktorů (MFČR, 2018).  

V roce 2019 růst zaměstnanosti pokračuje, ovšem tempo růstu už je pouhých 0,2 %. 

Predikce na rok 2020 je záporná, její změna je ale minimální. Na rok 2021 je 

předpokládaný vývoj víceméně stejný jako v předcházejícím roce. Tyto budoucí hodnoty 

byly ale také vyhodnoceny před pandemií koronaviru. V prvních dnech nouzového stavu 

zůstaly otevřené víceméně jen prodejny potravin, léků a drogerie. Ostatní subjekty zůstaly 

bez příjmů a je pravděpodobné, že dojde k významným změnám na trhu práce. Z tohoto 

důvodu je pravděpodobné, že nezaměstnanost poroste (MFČR, 2018). 
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Tabulka č. 14: Vývoj zaměstnanosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2020) 

Vývoj zaměstnanosti za období 2014–2018 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

zaměstnanost (v tis.) 4974 5042 5139 5222 5294 

% růst 0,8 1,4 1,9 1,6 1,4 

Predikce zaměstnanosti pro období 2019–2021 

Rok 2019 2020 2021  

zaměstnanost (v tis.) 5306 5302 5305 

% růst 0,2 -0,1 0,0 

 

Dalším ekonomickým aspektem je síla české koruny vůči ostatním měnám. Pro podnik 

je významnou měnou euro. V minulých letech došlo k posílení české koruny, zejména v 

roce 2018. Tato situace je nevýhodná pro exportéry, jelikož dochází směnou této cizí 

měny k menšímu zisku. Vlivem koronavirové krize došlo k prudkému oslabení koruny, 

což lze spatřit na následujícím grafu. Pro podnik je tento jev pozitivní, protože pouze 

směnou došlo k růstu zisku (Kurzy.cz, 2020). 

 

Graf č. 3: Vývoj EUR v letech 2015–2020 

(Zdroj: Kurzy.cz, 2020) 

Konkrétní dopad koronavirové pandemie na analyzovaný podnik není možné v současné 

době stanovit. Je ale velmi pravděpodobné, že vyvolá ekonomickou krizi globálních 

rozměrů. Cena většiny výrobků v sortimentu podniku je nízká, mucholapky jsou jeden z 

nejlevnějších způsobů hubení much. V případě těžkého dopadu krize na obyvatelstvo je 
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očekávané chování spotřebitelů cestou co nejlevnějších nákladů. Vlivem státních restrikcí 

a ochranou hranic států je možný výskyt komplikací při obchodování s ostatními státy.   

Jedním z pro podnik důležitých trhů je ruský. Podnik vyváží své výrobky do Ruska, a 

proto jej ekonomická situace Ruska ovlivňuje. Ta v letech 2014–2017 nebyla příliš 

pozitivní. V těchto letech došlo k významné krizi způsobené poklesem cen ropy a také 

západními sankcemi. Spolu s tím došlo i k depreciaci ruského rublu (E15.cz, 2016).  

Stav krize odpovídá hodnotám míry inflace a HDP v následující tabulce. V roce 2015 

byla inflace rekordních 12,9 %. Ve stejném roce dosahovalo HDP záporných hodnot, 

stejně jako v roce 2016. Od roku 2017 dochází opět k růstu HDP (BusinessInfo, 2019). 

Tabulka č. 15: Ukazatele ruské ekonomiky v letech 2014-2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle BussinessInfo, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Inflace na konci roku (%) 11,4 12,9 5,4 2,5 4,2 

HDP (%) 0,6 -3,7 -0,2 1,5 2,2 

 

Vývoji ruské ekonomiky odpovídá i trend oslabení ruské měny, které je znázorněno na 

následujícím obrázku (Kurzy.cz, 2020). 

 

Graf č. 4: Vývoj RUB v letech 2015-2020  

(Zdroj: Kurzy.cz, 2020) 

2.3.4 Politické faktory 

Vstupem do Evropské unie ztratila Česká republika vlastní suverenitu. Od roku 2004 je 

právo Evropské unie nadřazeno právu České republiky. Nařízení Evropské unie mají 
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přímý účinek a Česká republika má povinnost se jimi řídit ihned po vstupu v platnost. 

Naopak směrnice EU jsou povinny státy implementovat do svých zákonů a mají na tento 

legislativní proces omezenou dobu. V určitých oblastech práva zůstala normotvorba 

v rukou českých politických orgánů, stěžejní body jsou ale harmonizovány a podřízeny 

společné úpravě EU (Europa, 2019).  

Vstupem do EU a podepsáním přístupové smlouvy se Česká republika zavázala k přijetí 

eura. Z tohoto důvodu je téma přijetí eura jakožto naší národní měny více či méně 

aktuální. K jakému scénáři se politická scéna přiklání záleží na jejím složení. Česká 

společnost má ale k přijetí eura obecně negativní postoj a z průzkumu v dubnu 2019 

vyplývá, že více než 75 % respondentů nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí s jeho přijetím, 

což je vidět na grafu níže (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2019). 

 

Graf č. 5: Názor na přijetí eura občanů ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Centra pro výzkum veřejného mínění, 2019) 

 

Toto zásadní rozhodnutí by mělo významný vliv i na námi analyzovaný podnik. 

Zavedením eura by došlo ke snížení kurzového rizika, jelikož podnik v této měně často 

obchoduje. Zároveň by se snížily i transakční náklady.  

Vzhledem k tomu, že významná část výroby míří do Ruska a na Ukrajinu, měl 

ukrajinskoruský vojenský konflikt započatý v roce 2013 negativní vliv na odbyt. Způsobil 

ztrátu části ukrajinského trhu a také došlo ke snížení odbytu u ruských importérů. 

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví
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Například ruská společnost Invent či Bioguard jsou od roku 2015 v insolvenci a právní 

zástupce podniku řeší vymahatelnost pohledávek.  

Dalším politickým vlivem je dotační politika České republiky a Evropské unie. Vzhledem 

k tomu, že podnik vyvíjí aktivní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje se 

Slovenskou akademií věd, jsou pro něj dotační možnosti v této oblasti atraktivní. Jedním 

z příkladů je dotační program Trend, jehož cílem je dosáhnout konkrétního použitelného 

výsledku výzkumu a vývoje a doložit jeho budoucí praktickou použitelnost. Tento 

program se dále dělí na podprogramy. Papírna Moudrý s.r.o. již několik let podniká 

aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a proto by spadala do podprogramu „Technologičtí 

lídři“ (MPO, 2019). 

Jedním ze států, do kterého Papírna Moudrý s.r.o. dodává své výrobky je i Velká Británie. 

Politickým faktorem, který může mít vliv i na analyzovaný podnik, je její vystoupení 

z Evropské unie, o kterém bylo v roce 2015 rozhodnuto referendem. Definitivní datum 

Brexitu bylo po politických komplikacích ve Velké Británii stanoveno na 31.1.2020. Do 

konce roku 2020 je ale legislativně stále považována za členský stát. V následujících 

měsících by mělo dojít k obchodní dohodě mezi Velkou Británií a EU, která vydefinuje 

podobu obchodních a dalších vztahů (Finanční správa, 2020). 

Mezi politické faktory patří i hospodářská politika ČR. Vláda se snaží o stabilní růst HDP, 

vývoj tohoto ukazatele spolu s úrovní zaměstnanosti a míra inflace je popsána 

v ekonomických faktorech analýzy.  

2.3.5 Technologické faktory 

V oblasti technologií výroby mucholapek nedochází k přílišným inovacím. Současná 

technická vybavenost dovoluje společnostem testovat pravidelně svoje výrobky na 

zmetkovitost. Podnik této možnosti využívá a u komerčních lepů dochází ke kontrole 

každé jednotlivé várky. Prototypy strojů použitých pro výrobu mucholapek jsou velmi 

staré. Některé stroje byli vyrobeny před 80 lety. Byly ale vyrobeny z kvalitní oceli, což 

zaručuje jejich dlouhodobou použitelnost.   

Pokud tedy dochází k investicím do výrobních strojů, jedná se ve velké míře o výrobu 

replik zajetých a osvědčených strojů. Technologický vývoj se promítá zejména 
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rozšiřování portfolia výrobků. Tento trend lze u podniku spatřit v letech 2015 a 2016, kdy 

došlo k technologickému pokroku u lepu Ecofix či atraktantu na octomilky. 

Technologickým trendem, který významně ovlivňuje podniky i domácnosti, je využívání 

tepelné energie a úspora energie pomocí tepelných čerpadel. V podniku je od roku 2013 

nainstalováno jedno tepelné čerpadlo (typ vzduch – voda) s příslušenstvím pro vytápění 

skladů a dílen a další tepelné čerpadlo pro vytápění objektů výroby. Zároveň slouží 

tepelná čerpadla pro předehřev teplé vody. V roce 2017 došlo k další inovaci v podobě 

podlahového vytápění. Těmito kroky odchází k úspoře nákladů na energie v podniku. 

2.3.6 Ekologické faktory  

Ekologické okolí podniku je s ohledem na předmět podnikání velmi významné. Přírodní 

a meteorologické vlivy jsou úzce spojené s výskytem hmyzu, zejména teplé počasí a 

vlhkost posilují jejich výskyt. Mouchy jsou také přenašečem různých onemocnění, jako 

je například úplavice, průjem, tyfus, cholera nebo oční či kožní infekce. Z tohoto důvodů 

je jejich přemnožení velmi nežádoucí (WHO, 2018). 

Otázka ekologické výroby a snižování produkce odpadu či snižování produkce 

skleníkových plynů je vzhledem ke globálnímu oteplování velmi aktuální. Na výrobky 

hubící hmyz a hlodavce je obecně kladen požadavek na jejich bezpečnost a netoxičnost 

pro člověka. Samotné použití hlavního produktu, tedy mucholapky je ekologičtější než 

například spreje proti mouchám. U těch je doporučeno nevdechovat aerosoly a používat 

je mimo dosah dětí. Také z pohledu obalového materiálu je mucholapka ekologičtější 

variantou. Nespornou výhodou mucholapky a výrobků založených na mechanickém 

odchytu pomocí lepidla je jejich ekologičnost.  

V oblasti životního prostředí je podnik zapojen do systému třídění a recyklace odpadů 

EKO-KOM. Tímto způsobem vyřešil svoji zákonnou povinnost zajištění toho, že určité 

procento obalů bude recyklováno.  EKO‑KOM spočívá na spolupráci průmyslových 

podniků (klientů), měst a obcí. Jedná se o neziskový systém, který obstarává to, aby 

odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny, dotříděny a poté znovu 

využity jako druhotná surovina. Obecně se v roce 2018 v systému EKO-KOM 

zrecyklovalo asi 71 % všech obalů (EKO-KOM, 2018). 
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Společenská odpovědnost podniků v České republice i napříč vyspělými ekonomikami 

klade důraz na třídění a recyklaci odpadu. Podnik v rámci své výroby třídí lepenku, papír 

a měkký plast. Dále dochází ke zpětnému využití kartónových obalů ve výrobě či při 

balení výrobků. Jak ukazuje graf níže, je to právě papír, u kterého dochází k nejvyšší 

dosažené míry recyklace v rámci systému EKO-KOM.  

 

Graf č. 6: Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů v roce 2018 

(Zdroj: EKO-KOM, 2018) 

 

Jak již bylo popsáno v technologických faktorech roste v posledních letech obliba 

tepelných čerpadel. Ta jsou k životnímu prostředí více ohleduplná než jiné zdroje tepelné 

energie. Nahrazením běžných plynových kotlů tepelnými čerpadly dochází k výraznému 

snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin (Abeceda čerpadel, 2020).  

Závěry PESTLE analýzy 

Z analýzy vnějšího okolí podniku vyplynulo několik pro podnik pozitivních i negativních 

faktů. Za důležitější pozitivní vliv považuji příznivý vývoj ekonomické situace 

v minulých letech. HDP rostlo, což mělo kladný vliv na všechen zpracovatelský průmysl, 

který je s chemickým průmyslem úzce svázán. Dalším kladným jevem je možnost 

technologických změn ve výrobě i při využívání tepelné energie. Vzhledem k tomu, že 

podnik je exportní, je pro něj oslabení české koruny vlivem koronavirové infekce 

příznivé. Ze sociálních faktorů působí kladně zájem českých občanů o zahradničení a 
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pěstování vlastních plodin. To se pojí s využíváním prostředků na ochranu před škůdci, 

které podnik nabízí. Sortiment je zaměřen na nechemické pomůcky, což je v souladu 

s trendem omezování chemických postřiků. 

Naopak negativně na podnik působí vysoká regulace chemického průmyslu, která obnáší 

dodatečné náklady. Podnik se také musí přizpůsobovat neustálým legislativním změnám 

na úrovni ČR i EU. Nepříznivým způsobem působila na podnik nízká nezaměstnanost. 

Potenciální zaměstnanci si vybírali svoje zaměstnavatele, protože ve výrobním sektoru 

chyběla pracovní síla. Mezi záporné vlivy řadím nejistotu spojenou s budoucím 

obchodování s Velkou Británií z důvodu Brexitu i možné komplikace v exportu do 

ostatních států z důvodu koronaviru.   

Tabulka č. 16: Výsledné faktory PESTLE analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4 Porterův model pěti sil 

Tato podkapitola bude zaměřena na zkoumání mikroprostředí. Pro zkoumání byl vybrán 

Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Vliv odběratelů 

Hlavními zákazníky podniku jsou velké firmy z více než 40 zemí světa. Podnik tedy necílí 

na koncové zákazníky. Logo Papírna Moudrý s.r.o. lze spatřit asi jen na deseti procentech 

exportu, protože zahraniční společnosti na výrobek lepí vlastní logo a prodávají tak 

židlochovické mucholapky pod svojí značkou. Jedním z důležitých odběratelů španělská 

Grupo AC Marca. V minulosti byly významnými ruskými partnery společnost Invent či 

Bioguard, u těch je ale zahájena insolvence.  

Odběrateli podniku nejsou koncoví zákazníci a tržby z prodaných výrobků podnik 

získává prostřednictvím vystavení vydaných faktur. Vyjednávací síla podniku není 

Pozitivně působící faktory Negativně působící faktory 

vývoj celkové ekonomické situace regulace chemického průmyslu a legislativa 

technologické změny, výzkum a vývoj nízká nezaměstnanost 

zájem Čechů o zahradničení nejistota po Brexitu 

 obtíže v obchodování v spojené s Covid 19 
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dostatečná na to, aby podniku bylo umožněno obchodovat pouze v české koruně. Přestože 

se podnik řadí mezi největší výrobce mucholapek ve světě, nemůže si dovolit diktovat 

tuto platební podmínku. Je tedy nutné řešit kurzové riziko.  

Vliv dodavatelů 

Informace o dodavatelích materiálu považuje podnik za interní. Při takovém objemu 

výroby je ale zřejmé, že se jedná o velké podniky se silným postavením na trhu. Cenu 

vstupů tak není možné příliš ovlivnit. U některých subdodavatelů došlo v minulosti k 

snížení závislosti na jejich dodávkách, stále je ale závislost podniku velmi značná. 

Trh dodavatelů energie lze označit za monopolní a odběratel energií je velmi značně 

závislý na těchto dodavatelích a není zde žádný prostor pro cenovou optimalizaci v rámci 

smluvních vztahů. Podnik ale zakoupením tepelných čerpadel snížil spotřebu energie a 

tím i snížil závislost na těchto monopolních dodavatelích. 

Vliv konkurence 

Papírna Moudrý patří mezi největší světové výrobce ve výrobě mucholapek a v roce 2019 

jich vyrobila asi 71 miliónů kusů. Kapacita výroby 320 000 vyrobených kusů ji řadí na 

2–3 místo, co se objemu výroby týče. Největší konkurenti se nacházejí v Polsku a 

Německu. V Německu se konkrétně jedná o firmu Aeroxon, která měla v minulosti zájem 

podnik odkoupit. Společnost Aeroxon má v Klatovech dceřinou společnost, která je díky 

nabízenému sortimentu přímým konkurentem.  Její tržby dosahují zhruba poloviční výše 

oproti Papírně Moudrý.  

Negativní vliv konkurence na celý trh výroby mucholapek lze spatřit u čínských výrobců. 

Problém lze ale vidět v zejména čínských konkurentech, které se snaží výrobu 

mucholapek napodobit. Jejich nekvalitní výrobky mohou způsobit obecnou nedůvěru 

zákazníků v lapací schopnost mucholapek. Čínské výrobky jsou schopné konkurovat 

cenou, ale ne kvalitou. Padělky výrobků Papírny Moudrý se na trhu v minulosti již 

objevily a firma byla nucena tento problém s nekvalitní konkurencí, která ji poškodila, 

řešit. Ukázalo se ale, že český výrobek je ale až dvakrát účinnějším, protože čínské 

výrobky byly napuštěné pouze olejem. 
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Ohrožení novou konkurencí 

Vzhledem k tomu, že podnik patří mezi světové špičky, je poměrně nepravděpodobné 

ohrožení v podobě zcela nového konkurenta, který by získal významný tržní podíl. 

Stěžejním know-how výroby je speciální složení lepidla pro výrobu mucholapek. To se 

skládá zejména z kaučuku, oleje, pryskyřice a dalších tajných přísad a tento recept 

zaručuje osvědčenou kvalitu a zároveň pětiletou záruční dobu lepidla. Dopad vstupu 

nekvalitních konkurentů na trh je již popsán ve vlivu konkurence.  

Dalším atributem výroby je použití unikátních strojů, z nichž některé byly vyrobeny před 

asi 80 lety. Jejich ocelová konstrukce přežila i rozsáhlý požár výrobní haly. Investice do 

nových výrobních strojů je z části založena na výrobě replik osvědčených strojů. Finanční 

náročnost pro vstup do odvětví, potřebné know-how a 25leté oborové zkušenosti 

jednatele chrání podnik před vstupem nové konkurence. 

Ohrožení substituty 

Nástroje na hubení hmyzu jsou velmi rozmanité. Odlišení od ostatních užívaných 

prostředků k usmrcování hmyzu je v jejich chemickém složení. Obyčejná mucholapka je 

totiž absolutně nezávadná, jelikož je založena na principu lákadla a lepidla a hmyz není 

usmrcen chemickým složením výrobku. Důležitým faktem je i místo, kde se zákazník 

potřebuje much zbavit. Mucholapka je účinná ve vnitřních i venkovních prostorech a je 

tak velmi univerzální. 

Substitutem mucholapek jsou insekticidy založené na často toxickém složení látek. Jejích 

výhodou je okamžité hubení hmyzu založené na otravě těchto živočichů. Zároveň jsou 

často velmi širokospektrá a dochází tak k hubení i užitečného hmyzu, např. včel. Dle 

druhu postřiku se jedná buď o okamžité usmrcení, přičemž postřik není účinný 

dlouhodobě, nebo po impregnaci určitých ploch je insekticid sice účinný po delší období, 

což je ale podmíněno venkovním užitím. Hrozbou těchto výrobků je užití insekticidů 

v blízkosti dětí či domácích zvířat. Další nevýhodou je cena těchto výrobků. 

Dalším substitutem jsou mechanické lapače, jejichž chemické složení je stejně jako u 

mucholapek nezávadné. Lze je užít také pro vnější i vnitřní užití a jeho design působí 

sofistikovaněji. Cena oproti mucholapce je také vyšší. Společnost si sílu tohoto substitutu 

uvědomuje a z tohoto důvodu jej má také zařazen ve své nabídce.  
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Substitut založený na stejném mechanismu jsou okenní mucholapky určené pro interiéry, 

jejíž hlavní výhodou je menší narušování celkového dojmu prostoru či místnosti. 

Nevýhodou klasické mucholapky je právě její neestetičnost. Této negativní vlastnosti si 

je podnik také vědom, a proto vyrábí i tento druh výrobku. Dalším řešením neestetičnosti 

obecně jakékoliv mucholapky jsou okenní sítě zabraňující vletu mouchy do vnitřních 

prostor. I okenní sítě zařadila společnost do sortimentu. 

Za částečný substitut lze považovat elektrickou plácačku, jejíž nevýhodou je použitelnost 

víceméně pouze v domácnostech za podmínky vyvinutí lidské práce. Dalším elektrickým 

zařízením k hubení hmyzu jsou elektrické lapače hmyzu. Nevýhodou těchto zařízení je 

vyšší pořizovací cena. Dle této analýzy je jednoznačné, že je mucholapka nejlevnější 

všestranná pomůcka na hubení much.  

Závěry Porterova modelu pěti sil 

Faktory vycházející z analýzy kladně jsou zejména fakta o stávající a potenciální 

konkurenci. Podnik je ve světě na 2–3 místě ve výrobě mucholapek a jeho, dá se říci, 

jediným konkurentem ve střední Evropě je německá Aeroxon s dceřinou pobočkou ve 

Klatovech. Pro novou konkurenci by byla překážkou jak finanční vybavenost, tak 

zejména know how majoritního společníka na kvalitní lep. Dalším pozitivním faktorem 

je export do více než 40 zemí světa a také uvědomění si existenci substitutů a jejich 

zařazení do sortimentu podniku.  

Negativně působícími činiteli je síla odběratelů, která souvisí s nedostatečným 

uplatňováním vlastní značky na trhu a výrobky jsou pak prodávány pod logem jiné firmy. 

Silné postavení odběratelů sebou přináší i kurzové riziko, které je firma nucena 

podstupovat. Také vyjednávací síla dodavatelů je silnější.  

Tabulka č. 17: Závěry Porterova modelu pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitivně působící faktory Negativně působící faktory 

jeden z předních výrobců mucholapek silné postavení odběratelů  

finanční vybavenost a potřebné know-how silné postavení dodavatelů 

substituty výrobku v nabídce společnosti kurzové riziko 

export do 40 zemí světa  
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2.5 McKinseyho 7S model 

Pomocí McKinseyho modelu 7S bude provedena analýza vnitřního prostředí podniku. 

Postupně budou rozebrány jednotlivé faktory modelu a to: strategie, struktura, systémy, 

styl řízení, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o klasický výrobní podnik, je tento model k analýze vnitřního prostředí vhodný. 

Strategie 

Papírna Moudrý s.r.o. působí na trhu již od roku 1996 a má tedy téměř 25letou historii. 

Cílem podniku z počátku bylo obnovení tradice výroby mucholapek v Židlochovicích. 

Strategií firmy je od roku 2014 rozšiřování nabídky vyráběných produktů, čímž dochází 

k rostoucímu trendu tržeb. Další strategií je i vstup na nové zahraniční trhy. Podnik od 

založení několikrát rozšířil své portfolio o výrobky i zboží. Naposledy v roce 2018 o 

prášek na mravence, štěpařský a konzervační vosk a v roce 2019 o křídu na mravence a 

nástrahu na hlodavce. Rozšiřováním nabídky dochází ke snižování rizika v podobě 

výroby pouze jednoho výrobku – mucholapky, ale i přes to je pro podnik mucholapka 

stěžejním produktem. Záměrem podniku je udržet a rozvíjet všechny stávající výrobní a 

obchodní aktivity a postupně díky vlastnímu výzkumu a vývoji přicházet na trh s dalšími 

inovovanými výrobky a také úroveň výzkumu a vývoje udržet. Strategie firmy není nikde 

pevně stanovená, lze ji ale vyvodit z chování firmy. Ačkoliv je strategie uskutečňována, 

nejsou s ní pracovníci (zejména výroby) seznámeni.  

Struktura 

Organizační struktura podniku je funkční. Hlavní liniová jednotka, kterou je zde jednatel 

(a zároveň i většinový společník) delegoval část svých rozhodovacích pravomocí na další 

funkční útvar, čímž je například výrobní či obchodní oddělení. Vzhledem k počtu 

zaměstnanců je tato organizační struktura vyžadována, jelikož už není možné vést podnik 

pouze na základě liniové struktury. Počet funkčních útvarů je podřízen potřebám podniku. 

Obrázek organizační struktury podniku je již uveden v kapitole základních informací o 

podniku. Zaměstnanci jsou seznámeni se svými pracovními povinnostmi a také s tím, kdo 

je jejich přímý nadřízený. 

V organizační struktuře je jako řídící jednotka jeden jednatel. Společnost je tedy řízena 

jedinou osobou a je postrádán přímý zástupce jednatele. Tento stav může být rizikovým 
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nejen z pohledu provozní slepoty, ale také v případě jeho neplánované absence. Strukturu 

podniku lze rozdělit na dva stupně. První skupinou jsou výrobní pracovníci, kteří jsou 

v nejnižším postavení hierarchie společnosti. Druhou skupinu tvoří technicko – 

hospodářští pracovníci. Tyto dvě skupiny pracovníků nejsou dostatečně propojené, což 

může omezovat efektivní řízení podniku. 

Spolupracovníci 

V roce 2018 pracovalo ve společnosti průměrně 68 zaměstnanců. Vývoj průměrného 

počtu zaměstnanců v letech 2014–2018 je uveden v tabulce níže. 

Tabulka č. 18: Průměrný počet zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrný počet zaměstnanců 69 48 68 59 68 

 

V roce 2014 a 2015 mělo část pracovníků smlouvy na dobu určitou. Od roku 2016 je jako 

jeden z benefitů nabízena po absolvování zkušební doby smlouva na dobu neurčitou. 

Dalším zaměstnaneckým benefitem je příspěvek na stravné zaměstnanců ve formě 

stravenek.   

Nejvíce pracovníků je zaměstnáno v oddělení výroby. Pro toto oddělení je typická 

zvýšená fluktuace zaměstnanců. Víceméně pravidelně inzeruje podnik nabídky práce na 

serverech www.jobs.cz nebo www.kurzy.cz a také přijímá své potenciální zaměstnance 

z úřadu práce. I přesto byl v roce 2018 problém s nedostatkem pracovníků, a z tohoto 

důvodu odpracovali zaměstnanci velký počet přesčasových hodin a sobotních směn. 

Nástupní mzda pomocné montážní dělnice s požadovaným základním vzděláním byla v 

rozmezí 19 000 – 21 000 Kč, což je o více než 4000 Kč vyšší odměna, než činí minimální 

mzda v roce 2020. Z této informace lze usuzovat o relativně dobrém platovém 

ohodnocení zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci s drobnými polotovary, 

je tato práce vhodnější spíše pro ženy, kterých je z tohoto důvodu ve výrobě zaměstnáno 

více. 

Naopak směrem k vyšší kvalifikaci a vyšší hierarchii společnosti je fluktuace 

zaměstnanců nízká. S ohledem na fakt, že jednatel (a společník) podniku byl sám 

http://www.kurzy.cz/
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v devadesátých letech zaměstnán v Brněnských papírnách, váží si práce lidí a uvědomuje 

si jejich důležitost při dosahování úspěchu podniku.  

Systémy 

Systém řízení celé společnosti je založený zejména na zkušenostech většinového 

společníka, který je zároveň jednatelem. Každý úsek v organizační struktuře je povinen 

pravidelně sdělovat výsledky a aktuální problémy. Komunikační kanály jsou v rámci 

podniku osobní, ale je samozřejmě intenzivně využívána i komunikace emailová. 

Společnost nevlastní žádný vlastní softwarový program vytvořený individuálně pro 

potřeby podniku. Pro svoji ekonomickou i účetní činnost využívá ekonomický systém 

Pohoda. Program vyžaduje zakoupení licence a pravidelné aktualizace. V roce 2014 došlo 

prostřednictvím internetu k útoku na server podniku. Virus zablokoval veškeré přístupy 

k počítačům, smazal antivirový program a zašifroval interní data. Za pomocí IT 

specialistů se podařilo zašifrovaná data obnovit. Na základě této zkušenosti došlo ke 

zvýšení antivirových opatření u všech počítačů v podniku. 

Styl řízení 

V podniku není aplikován univerzální styl řízení, což je vzhledem k odlišným 

hierarchickým stupňům pochopitelné. Direktivní styl řízení je používán na nižších 

úrovních vedení směrem k pracovníkům ve výrobě. Tímto způsobem je zaručena 

efektivita výroby a plnění pracovních norem. Čím výše v podnikové hierarchii 

zaměstnanec pracuje, tím více kompetencí je na něj převedeno. Také je zde patrná změna 

ve způsobu komunikace, která je vedena dialogem. U vyšších pozic je tedy styl řízení 

spíše demokratický. U některých štábů jako je laboratoř je styl řízení participativní, který 

podporuje týmovou práci.   

Sdílení hodnot 

Zásadní sdílenou hodnotou je v podniku tradice. Firma Papírna Moudrý s.r.o. působí na 

trhu téměř 25 let, přičemž navázala v Židlochovicích na tradici Brněnských papíren. 

Výroba mucholapek probíhá v Židlochovicích již od roku 1935. Další důležitou 

hodnotou, která se prolíná celou firemní kulturou, je kvalita výrobku. Ta je pravidelně 

testována interními testy, ale kvalitu celého výrobního a manažerského procesu potvrzují 

certifikace ISO. Neméně důležitou hodnotou je snaha o vytváření příjemného pracovního 
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prostředí pro zaměstnance, které přispívá zájmu zaměstnanců o úspěch a budoucnost 

podniku. 

Schopnosti 

Požadovaná kvalifikace zaměstnanců se liší od dané pozice. Na nižších pozicích ve 

výrobě je vyžadováno pouze základní vzdělání a je kladen důraz spíše na postoj k práci a 

manuální zručnost pracovníka. Na pozicích vyžadujících odborné vzdělání pracují 

zaměstnanci, kteří tohoto požadovaného vzdělání dosáhli. U zaměstnanců na vyšších 

pozicích je kladen požadavek nejen na vzdělání, ale také na organizační a komunikační 

dovednosti. Schopnost řešit aktivně a systematicky problémy a umět komunikovat s lidmi 

je požadována zejména u vedoucích pracovníků, jejichž způsob vedení lidí se promítá do 

atmosféry celého podniku.  

Závěry McKinseyho modelu 7S  

Z analýzy vnitřního prostředí pomocí 7S modelu vyšly najevo následující faktory. 

Přehledná organizační struktura s jasnou definicí nadřízených o podřízených pozic působí 

na podnik kladně, stejně jako zvýšená antivirová ochrana podniku z důvodu hackerského 

útoku v minulosti. Pozitivním faktorem je i dlouholetá tradice podniku a také to, že 

podnik disponuje certifikací ISO 9001:2016.  

Strategie podniku se jeví jako fungující, nicméně je jejím nedostatkem to, že výrobní 

pracovníci nejsou seznámeni s jejím obsahem. Nemůžou se tedy ztotožnit 

s dlouhodobými cíli podniku a být dostatečně motivováni. Další problém může vzniknout 

z důvodu řízení podniku jediným jednatelem, který si nevychovává svého zástupce. 

Významným negativním faktorem je nedostatek zaměstnanců výroby a jejich fluktuace 

v minulých letech. 

Tabulka č. 19: Závěry 7S analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitivně působící faktory Negativně působící faktory 

přehledná organizační struktura neznalost firemní strategie u pracovníků výroby 

zvýšená antivirová opatření fluktuace a nedostatek zaměstnanců ve výrobě 

tradice podniku absence zástupce 

ISO 9001:2016 dvojstupňovité rozdělení zaměstnanců  
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2.6 Finanční analýza 

V této kapitole je provedena finanční analýza podniku z účetní závěrky zveřejněné 

v obchodním rejstříku. Podnik zveřejňuje v obchodním rejstříku svoji účetní závěrku i 

výroční zprávu, čímž splňuje podmínku úplnosti účetnictví. Tato povinnost je sice 

zákonná, ovšem postoj některých podniků vůči této povinnosti je pasivní. Podmínka 

srovnatelnosti výkazů je splněna, jelikož všechny použité výkazy byly transformovány 

do podoby platné od 1.1.2018. K přepracování výkazů byl použit program Form Studio.  

2.6.1 Analýza stavových ukazatelů 

V následujících kapitolách je provedena analýza stavových ukazatelů podniku. Té je 

dosaženo pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Horizontální analýza rozvahy 

V analýze rozvahy je sledována výše jednotlivých položek a jejich změny v rámci 

účetních obdobích roku 2014 až 2018. Účetním obdobím je kalendářní rok. Během 

analyzovaných let došlo k celkovému nárůstu bilanční sumy. V prvních dvou letech je 

bilanční suma srovnatelná, v roce 2017 je rostoucí trend narušen. Nejvyšší hodnoty 

dosahují aktiva v roce 2018 a v porovnání s rokem 2014 jsou vyšší zhruba o jednu 

polovinu. Z poměru dlouhodobého majetku a oběžných aktiv lze usuzovat, že se jedná o 

kapitálově lehký podnik, což je způsobeno převážně velkým množstvím zásob a 

peněžních prostředků.   

Absolutní změna = celková aktiva2015 −  celková aktiva2014  = 100196-100242 = -46 

Procentní změna = 
absolutní změna 

celková aktiva2014

 ×100 = 
-46

100242
 ×100 = - 0,05% 

Výsledné změny jednotlivých položek jsou zachyceny v tabulce níže.  
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Tabulka č. 20: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Horizontální analýza aktiv 

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

 AZ [%] AZ [%] AZ [%] AZ [%] 

Aktiva celkem -46 -0,05 31198 31,14 -14053 -10,7 30809 26,26 

DM -595 -3,77 -93 -0,61 2993 19,81 5936 32,79 

DNM - - 148 - 0 0 432 292 

DHM -595 -3,77 -241 -1,59 2993 -20,0 5504 30,66 

Pozemky a stavby -261 -3,91 -259 -4,04 -257 -4,18 -465 -7,89 

HM věci a soubory -432 4,85 272 3,21 2272 25,95 3814 34,58 

Oběžná aktiva 663 0,79 31198 36,72 -17083 -14,71 24776 25,01 

Zásoby -8014 -16,64 -383 -0,95 -2720 -6,84 3031 8,18 

Pohledávky -3694 -15,8 17158 88,23 -18444 50,39 140700 77,477 

Peněžní prostředky 12326 94,50 14423 56,85 4081 10,26 7675 17,49 

Časové rozlišení -114 -72,61 93 216,28 37 27,21 97 56,07 

 

Dlouhodobý majetek 

Asi jedna čtvrtina až třetina bilanční sumy je tvořena dlouhodobým majetkem. Struktura 

dlouhodobého majetku se z drtivé většiny skládá z dlouhodobého hmotného majetku.  

Dlouhodobý nehmotný majetek podnik vykazuje až od roku 2016 a během roku 2018 

došlo k vzniku ocenitelných práv. Konkrétně byla nakoupena technologie výroby a know 

how na insekticidní prášek na hubení mravenců, čímž se rozšířil sortiment výrobků o 

Štěpařský vosk v tubě a konzervační vosk Revax. Zvýšení hodnoty nehmotných aktiv je 

způsobeno také navýšením hodnoty nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku. 

Podnik vykazuje nulovou hodnotu v položce software, z tohoto důvodu lze usuzovat, že 

podnik si tuto službu nechává outsourcovat.  

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku je během prvních dvou let téměř beze změny, 

investice do dlouhodobého majetku jsou rovny jeho odpisům. Investice do něj proběhla 

až během roku 2017, v roce 2018 narostl o jednu třetinu. Investice se projevila konkrétně 
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v položce hmotných movitých věcí a jejich souborů, z čehož vyplývá investice do strojů 

a technického vybavení. V roce 2017 byla nutná investice do tohoto majetku z důvodu 

rozsáhlého požáru na konci roku 2016. Bylo nutné obnovit poničené technologie a 

zařízení. Během roku 2018 pak pracovali mechanici na rekonstrukci a modernizaci 

stávajících strojů a současně na sestrojení nových výrobních zařízení. Dlouhodobý 

hmotný majetek je téměř z poloviny odepsaný. Došlo k poklesu položky staveb, u kterých 

během analyzovaných let tedy nedošlo k žádné rozsáhlejší obnově či rekonstrukci. 

Hodnota staveb, jež jsou klíčovým majetkem pro výrobu, je relativně nízká, budova ale 

byla postavena již v devadesátých letech a její hodnota v dnešní tržní ceně je 

několikanásobně vyšší. To je ale obecným problémem užívání historické ceny 

v účetnictví. Celkově firma vykazuje nulovou hodnotu pozemků, protože se ale jedná o 

výrobní podnik s vlastní výrobní halou je pravděpodobné, že zastavěné pozemky si 

podnik pronajímá. Majitelem pozemku je společník pan Libor Moudrý. 

Finanční aktiva podniku jsou v nulové hodnotě. V struktuře podniku tedy nevystupuje 

žádná další dceřiná společnost ani nedochází k investici do jiných finančních derivátů či 

cenných papírů. 

Oběžná aktiva 

Suma oběžných aktiv je během roku 2014 a 2015 beze změn. Ke zvýšení této položky 

zhruba o třetinu dochází v roce 2016, následující rok ale suma oběžných aktiv opět klesá. 

Nejvyšší hodnoty je dosahováno v roce 2018, kdy oproti roku 2017 dochází k růstu asi o 

jednu čtvrtinu.   

Zásoby podniku jsou tvořeny materiálem, výrobky a v malé míře i zbožím a nedošlo u 

nich k výrazným množstevním výkyvům. Lze zde zpozorovat klesající tendenci, nejvyšší 

hodnota zásob je vykazována v roce 2014, nejnižší v roce 2017. Zásoba výrobků a zboží 

je stabilní kromě roku 2016 kdy vzrostla zhruba o třetinu. Výroba mucholapek probíhá 

celoročně, ale výskyt much a hmyzu je typický pro období jara až podzimu a je nutné se 

na toto období předzásobit. Prodej mucholapek ale nelze považovat za čistě sezonní, 

jelikož podnik vyváží své výrobky do celého světa a střídání ročních období tedy není 

stěžejním faktorem.  

Hodnota poskytnutých záloh na zásoby je také nejvyšší v roce 2017. V souvislosti 

s množstvím krátkodobých závazků můžeme konstatovat existenci dodavatele, jenž 
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zaujímá vůči našemu podniku silné postavení a vyžaduje platbu před uskutečněním 

dodávky. Vzhledem k nulové hodnotě opravných položek vytvořených k zásobám podnik 

pravděpodobně nepovažuje žádné ze svých zásob za zastaralé. 

Podnik nemá žádné dlouhodobé pohledávky, jedinou výjimkou je pohledávka 

z obchodních vztahů, ta je ale vykazována pouze v roce 2017. Výrazné změny lze 

zpozorovat u krátkodobých pohledávek. Jejich hodnota je nestabilní. Během prvních 

dvou let je jejich výše relativně stejná. V roce 2016 roste na dvojnásobek, v roce 2017 

opět klesá na původní hodnotu, ovšem v roce 2018 o tento dvojnásobek zase roste. V roce 

2018 tak krátkodobé pohledávky tvoří asi jednu pětinu celé bilanční sumy. Konkrétně se 

více než zdvojnásobily pohledávky z obchodních vztahů. Tento jev může být způsoben 

výrazným nárůstem tržeb a aktuální výše pohledávek je tak úměrná, nebo podnik ztratil 

silnou pozici dodavatele a prodloužila se délka splatnosti pohledávek. Relevanci těchto 

informací lze potvrdit až při analýze výkazu zisku a ztráty, která bude popsána 

v následující kapitole.  

Ostatní krátkodobé pohledávky tvořené zejména pohledávkami za státem jsou ovlivněny 

výší záloh na daň z příjmu právnických osob a jejich výše je tak ovlivněna výsledkem 

hospodaření před zdaněním předchozího roku. Pouze v roce 2016 je vykazován vysoký 

zůstatek na dohadném účtu aktivním. Na konci tohoto roku byla část provozovny zničena 

rozsáhlým požárem. Jednalo se o selhání zaměstnance a na tento druh pojistné události je 

firma pojištěna. Dohadný účet aktivní tedy představuje náhradu od pojišťovny jejíž výše 

nebyla k 31.12.2016 známa. 

Rostoucí charakter lze po celé analyzované období vidět u peněžních prostředků. Ty 

vzrostly během roku 2018 o téměř dvojnásobek, další markantní nárůst se opět o 

dvojnásobek projevuje mezi lety 2015 až 2018. K růstu peněžních prostředků došlo i na 

pokladně, vzhledem ale k jejich výši není tato změna příliš významná. Vývoj 

významných položek aktiv je zobrazen na grafu níže. 
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Graf č. 7: Vývoj aktiv a jejich rozložení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledky horizontální analýzy pasiv jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.  

Tabulka č. 21: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Horizontální analýza pasiv 

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

 AZ [%] AZ [%] AZ [%] AZ [%] 

Pasiva celkem -46 -0,05 31198 31,14 -14053 1-0,7 30809 26,26 

Vlastní kapitál -194 -0,21 10425 11,13 -5254 -5,05 1863 1,88 

VHBÚ -7380 -38,94 10425 90,10 -5254 -23,89 1630 9,74 

VH minulých let 7196 9,61 0 0 0 0 233 0,28 

Cizí zdroje 177 2,83 20732 321,96 -8840 -32,53 29078 158,62 

Rezervy - - 4800 - -4800 - - - 

Dl. závazky  223 27,23 158 15,16 175 14,58 217 15,78 

Kr. závazky -46 -0,85 15774 292,22 -4215 -19,91 28861 170,20 

 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál podniku je stabilní, nedošlo k navýšení základního kapitálu a ten tedy 

zůstává beze změn. Nejvyšší hodnoty podnik dosahuje v roce 2016. Nerozdělený zisk 

minulých let byl navýšen v roce 2015 a 2018. Jiný výsledek hospodaření je vykazován 
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pouze v roce 2018, pomocí něhož došlo k úpravě předchozího účetního období po 

zhotovení účetní závěrky. Výsledek hospodaření běžného účetního období je po celou 

analyzovanou dobu kladný. V souvislosti s položkou nerozděleného zisku dochází 

k výplatě zbylého zisku společníkům. Výše uvedenou nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu 

v roce 2016 způsobuje výsledek hospodaření běžného účetního období, který je nejvyšší 

také v tomto roce. 

Cizí zdroje 

Hodnota cizích zdrojů velmi výrazně narostla a vzhledem ke stabilnímu vlastnímu 

kapitálu jsou to právě cizí zdroje, které ovlivňují celkovou bilanční sumu rozvahy. Jediná 

rezerva je tvořena v roce 2016, během roku 2017 ale došlo k jejímu rozpuštění. Došlo 

k růstu u dlouhodobých i krátkodobých závazků. Dlouhodobé závazky jsou tvořeny 

pouze odloženým daňovým závazkem, došlo tedy k růstu rozdílů mezi účetními a 

daňovými zůstatkovými hodnotami položek tvořících odloženou daň. 

Hodnota krátkodobých závazků velmi markantně vzrostla. V roce 2014 a 2015 jsou 

krátkodobé závazky stálé a nejnižší za celé období. V roce 2016 nárust krátkodobých 

závazků způsobuje položka dohadného účtu pasivního. Zde je promítnut dohad na škodu 

způsobenou požárem a souvisí tak s dohadnou položkou aktivní popsanou výše. V roce 

2017 se je tato položka opět nulová a dochází tak ke snížení krátkodobých závazků. 

Nejvyšší hodnoty dosahují krátkodobé závazky v roce 2018 a v porovnání s prvním 

rokem analyzovaného období se jedná asi o osminásobné zvýšení. 

Podnik po celé analyzované období nemá žádný krátkodobý ani dlouhodobý závazek vůči 

úvěrovým institucím. Výše krátkodobých přijatých záloh je v posledních třech letech 

konstantní a pozice odběratelů se tedy během těchto let nezměnila. Výše závazků 

z obchodních vztahů jsou během prvních dvou let stálé, v roce 2016 klesají, v roce 2017 

rostou zhruba o šestinásobek. V roce 2018 zase klesají zhruba na polovinu. 

Nejvýraznější změnu krátkodobých závazků v roce 2018 způsobuje položka závazků ke 

společníkům. Položka závazků ke společníkům je v roce 2014 nulová, následně dochází 

k jejímu růstu, který je nejvýraznější v roce 2018 a způsobuje celkový markantní růst 

krátkodobých závazků. Na základě analýzy vlastního kapitálu, kde nedošlo ke zvýšení 

nerozděleného zisku minulých let se jedná o závazek z titulu výplaty zisku společníka. 

Nárůst tohoto závazku ale není přímo úměrný výsledku hospodaření za rok 2017 a 
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vzhledem k velikosti položky závazků vůči společníkům se jedná z cizích zdrojů o 

nejvýraznější zdroj krytí. Rozložení a vývoj důležitých položek pasiv lze vidět na níže 

uvedeném grafu. 

 

Graf č. 8: Vývoj a rozložení pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Vliv jednotlivých aktiv a pasiv na vývoj celkových aktiv a pasiv je zobrazen na grafu 

níže. Trend vývoje celkové bilanční sumy je rostoucí. Bez markantních změn zůstávají 

položky vlastního kapitálu a u dlouhodobého majetku lze spatřit lehký rostoucí charakter. 

Trend vývoje oběžných aktiv a také trend vývoje cizích zdrojů přímo kopíruje vývoj 

celkových aktiv, změna bilanční sumy je tedy založena na změně právě těchto položek. 
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Graf č. 9: Vývoj aktiv a pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující kapitole je analyzován výkaz a zisku a ztrát z pohledu horizontální analýzy 

během let 2014–2018.  

Tabulka č. 22: Horizontální analýza VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Horizontální analýza VZZ 

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

 AZ [%] AZ [%] AZ [%] AZ [%] 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb 
-6970 8,9 33534 47,1 -16726 15,97 20790 23,6 

Tržby za prodej zboží -1577 10,3 -6918 50,7 4672 69,3 -3136 27,5 

Náklady na prodané 

zboží 
-1357 11,4 -4180 39,7 2966 46,8 -2471 26,6 
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 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 AZ [%] AZ [%] AZ [%] AZ [%] 

Spotřeba materiálu a 

energie 
-5766 17,8 13309 50,1 -771 1,9 10838 27,7 

Služby 242 4,1 1584 25,5 603 7,7 231 2,8 

Výkonová spotřeba -6881 13,7 10713 24,7 2798 5,2 8598 15,1 

Osobní náklady -3417 17,5 7272 42,2 -5322 22,8 8695 48,3 

Odpisy DNM, DHM  62 3,4 -237 12,6 275 16,7 321 16,7 

Ostatní provozní 

náklady 
63 5,8 19472 1691,7 -15383 74,6 -3614 68,9 

Ostatní provozní 

výnosy 
-1021 87,9 15310 10588,1 -2482 16, -11690 90,1 

Provozní VH -7779 34,9 10005 68,9 1997 8,1 -2757 10,4 

Finanční VH -1247 122,9 4082 1751,9 -10847 281,8 5823 83,2 

VH BÚO -7380 38,9 10425 90,1 -5254 23,9 1630 9,74 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb vykazují nestálý charakter. Nejvyšší hodnoty dosahují 

v roce 2016, kde dochází ke změně téměř o padesát procent. Společnosti se podařilo 

získat nové zakázky a proniknout na další trhy. V roce 2017 tržby klesají, což je 

způsobeno velkým požárem, který vypukl 18.12.2016. Byla zasažena část výrobních 

prostor a došlo k tedy prostoji při výrobě a tato živelná událost se do tržeb promítla až 

v roce 2017. Během roku 2018 tržby opět rostou. Tržby za prodej zboží obecně letech 

klesají, vyjma roku 2017 kdy došlo k jejich růstu. V tomto roce se tržby z prodeje zboží 

zvyšují, přičemž náklady na prodané zboží rostou pomaleji. Rozdíl v tomto roce činí 

zhruba dvacet procent a promítá se do zisku za prodané zboží.  

Spolu s růstem tržeb došlo i k růstu výkonové spotřeby. Ta ale roste v porovnání s růstem 

tržeb pomaleji, což je pozitivní jev, nedochází k růstu tržeb na úkor růstu nákladů a je 
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tedy generován větší zisk. Ovšem při analýze pouze spotřebovaného materiálu a energie 

lze vidět, že růst tržeb způsobí o zhruba tři až čtyři procenta větší růst spotřebovaného 

materiálu a služeb. V roce 2017 dochází z důvodu požáru k poklesu tržeb asi o patnáct 

procent, spotřeba materiálu a energie se snížila pouze o asi dvě procenta.  

Bez výrazné změny je vykazována položka spotřebovaných služeb. Z toho vyplývá, že 

výše spotřebovaných služeb není ovlivněna nárůstem tržeb a zvýšením výrobní produkce. 

To ale neplatí v roce 2016, kdy je změna tržeb o více téměř padesát procent a promítá se 

i do nákladů spojených s užitím služeb. 

Závislost nákladů na tržbách je viditelná i u položky mzdových nákladů. Pokud rostou 

celkové tržby, rostou i mzdové náklady a naopak. V roce 2016 kdy dochází k růstu tržeb 

je procentuální růst mzdových nákladů nižší, v roce 2018 už ale tento fakt neplatí. 

Nedostatek pracovníků na trhu práce podnik řeší přesčasovými hodinami zaměstnanců, 

které jsou dražší než standartní odpracované hodiny. 

Odpisy vyjma roku 2016 rostou, což je způsobeno průběžnou investicí do majetku, a to 

zejména do technického vybavení a nových výrobních zařízení. U položek ostatních 

provozních výnosů a nákladů došlo v roce 2016 k markantnímu růstu. Jedná se o 

dohadnou položku na škodu a následnou náhradu škody od pojišťovny v souvislosti 

s požárem výrobní haly v druhé půlce prosince roku 2016. Mimo to je také v souvislosti 

s požárem tvořena provozní rezerva, která je následně během roku 2017 rozpuštěna.  

Provozní výsledek vlivem poklesu tržeb v roce 2015 klesá. V roce 2016 poté díky zvýšení 

tržeb velmi výrazně narůstá. Vezmeme-li v úvahu i situaci, kdy by společnost z důvodu 

požáru nebyla nucena vytvořit rezervu, byl by tento provozní výsledek hospodaření oproti 

roku 2015 dvojnásobný. V roce 2017 se provozní výsledek hospodaření dále zvyšuje. 

Pokud ale budeme opět tuto rezervu ignorovat, je ve skutečnosti provozní výsledek 

hospodaření nižší, což je způsobeno poklesem tržeb z důvodu odstávky části výroby 

zkraje roku 2017. Numericky je provozní výsledek hospodaření v roce 2018 nižší, pokud 

ale budeme pokračovat v myšlence absence rezervy, dochází k růstu provozního 

hospodářského výsledku z důvodu růstu tržeb. Tvorba rezervy v roce 2016 je 

opodstatněná s ohledem na princip opatrnosti v účetnictví a také tím, že díky ní dochází 

ke stabilizování zisku mezi lety 2016 a 2017. 
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Z výše provedené analýzy rozvahy je patrné, že podnik nevlastní žádný dlouhodobý 

finanční majetek a finanční výsledek hospodaření tedy není ovlivněn nákupem či 

prodejem podílů či jiných cenných papírů. Podnik velkou část produkce prodává do 

zahraničí a obchoduje v různých měnách, finanční výsledek hospodaření je tedy dán 

vývojem měn obchodních transakcí. Společnost v roce 2017 uzavřela smlouvu na 

provedení platebních transakcí s konverzí měny Rub. Horizontální analýza výnosů a 

nákladů je doplněna grafy. 

 

Graf č. 10: Rozbor výnosů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf č. 11: Rozbor nákladů, vlastní zpracování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Stěžejním grafem zobrazující vývoj tržeb a závislost mezi množstvím tržeb a provozních 

nákladů zobrazuje níže uvedený graf. S růstem tržeb souvisí i růst provozních nákladů a 

z grafu je patrná přímá závislost. Vyšší hodnotu provozních nákladů lze vidět v roce 

2016, kdy došlo k výraznému růstu tržeb a zároveň růst provozních nákladů byl vyšší a 

nebyl tedy úměrný růstu tržeb. 

 

Graf č. 12. Trend tržeb a provozních nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konečnou hodnotou VZZ je výsledek hospodaření běžného účetního období. Hodnotu 

této položky v jednotlivých letech uvádí grafu níže. Při zobrazení spojnice trendu lze 

spatřit rostoucí charakter. 

 

Graf č. 13: Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vertikální analýza rozvahy 

Tato kapitola interpretuje výsledky vertikální analýzy výkazů rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. 

Vertikální analýza = 
položka výkazu

základna
×100 = 

15797

100242
 ×100 = 15,76 % 

Tabulka uvedená níže zobrazuje výsledky vertikální analýzy aktiv. 

Tabulka č. 23: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Vertikální analýza aktiv 

  2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

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

Dlouhodobý majetek 15,76 15,17 11,50 15,43 16,23 

DNM - - 0,1 0,13 0,39 

DHM 15,76 15,17 11,39 15,3 15,83 

Oběžná aktiva 84,08 84,78 88,40 84,43 83,59 

Zásoby 48,03 40,06 30,25 31,56 27,04 

Dlouhodobé pohledávky - - - 1,15 - 

Krátkodobé pohledávky 23,04 19,41 27,86 14,33 21,76 

Peněžní prostředky 13,01 25,32 30,28 37,39 34,79 

Časové rozlišení aktiv 0,16 0,04 0,1 0,15 0,18 

 

Struktura rozložení aktiv na stálá a oběžná je během celého analyzovaného období 

stabilní. Tento poměr je typický pro kapitálově lehké podniky. Podnik je ale výrobní a 

jeho rozložení aktiv je ovlivněno následujícími fakty. Prodej mucholapek je ovlivněn 

podnebím a významná část výroby je prodávána do oblastí stejného podnebí jako je v ČR. 

Tudíž je podnik nucen se předzásobit, což je promítnuto ve stavu zásob k rozvahovému 

dni.  

Poměr dlouhodobého majetku vůči bilanční sumě v prvních třech letech klesá. I v této 

analýze je zjevná investice do majetku během let 2017 a 2018. Dominantní složkou aktiv 

jsou oběžná aktiva. V roce 2014 a 2015 jsou oběžná aktiva tvořena z největší části 
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zásobami, ty v roce 2014 představují téměř polovinu celé bilanční sumy. V roce 2016 je 

poměr zásob, krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků vyrovnaný. Položka 

zásob, krátkodobých pohledávek a peněžní prostředků tvoří v tomto roce každá po jedné 

třetině hodnoty aktiv. Růst celkové bilanční sumy způsobilo zvýšení krátkodobých 

pohledávek, což souvisí s informací zjištěné z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty 

o významném nárůstu tržeb za prodej výrobků a také se zde promítá tvorba dohadné 

položky na výnos v podobě náhrady škody od pojišťovny v souvislosti s požárem v roce 

2016. Během analyzovaných let dochází ale k úplné změně struktury oběžných aktiv. Od 

roku 2017 je jejich dominantní složkou položka peněžních prostředků, až po nich jsou 

zastoupeny zásoby a nejmenší část oběžných aktiv zaujímají krátkodobé pohledávky. 

 

Graf č. 14: Vertikální rozložení aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka pro tvorbu vertikální analýzu pasiv je zobrazena níže. 

Tabulka č. 24: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Vertikální analýza pasiv 

  2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

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

Vlastní kapitál 93,65 93,50 79,24 84,25 67,99 

VH minulých let 74,63 81,84 62,4 69,88 55,50 

VHBÚO  18,91 11,55 16,74 14,27 12,40 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

Vertikální rozložení aktiv

DM Zásoby Kr. pohledávky Peněžní prostředky Časové rozlišení



94 

 

 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

Cizí zdroje 6,25 6,43 20,68 15,62 32 

Rezervy - - 3,65 - - 

Závazky 6,25 6,43 17,03 15,62 32 

Dlouhodobé závazky 0,82 1,04 0,91 1,17 1,07 

Krátkodobé závazky 5,43 5,39 16,11 14,45 30,92 

Kr. závazky ke společníkům - 0,03 0,07 4,17 25,46 

Časové rozlišení pasiv 0,1 0,07 0,08 0,01 0,01 

 

Vertikální analýza pasiv názorně zobrazuje, jaká je struktura zdrojů krytí. Na první pohled 

je patrné, že po celé analyzované období dominuje jako zdroj financování vlastní kapitál. 

V prvních dvou letech představuje vlastní kapitál více než devadesát procent celé bilanční 

sumy. Drtivá část vlastního kapitálu je tvořena nerozděleným ziskem minulých let. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je také stabilní složkou struktury 

vlastního kapitálu, jelikož zaujímá průměrně asi patnáct procent.  

K růstu cizích zdrojů dochází poprvé v roce 2016. Změna se projevuje ve zvýšení 

krátkodobých závazků, jelikož do této položky pasiv jsou zahrnuty i dohadné účty 

pasivní, které, jak je známo z horizontální analýzy, narostly z důvodů dohadu na škody 

způsobené požárem. Vliv na rozsah cizích zdrojů má i tvorba rezervy. Další růst cizích 

zdrojů nastal v roce 2018. Z tabulky jasně vyplývá, že došlo k výraznému navýšení 

krátkodobých závazků vůči společníkům a tyto závazky v roce 2018 kryjí čtvrtinu aktiv 

společnosti. Graficky je vertikální analýza pasiv zpracována níže. 
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Graf č. 15: Vertikální analýza pasiv, vlastní zpracování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza VZZ nemá jasně stanovený výběr základny pro výpočet. Ve vertikální 

analýze nákladů je jako základna použita suma všech nákladů vypočítaných z výkazů 

zisku a ztráty. Jsou zde tedy kumulovány náklady z provozní i finanční činnosti podniku. 

Tabulka č. 25: Vertikální analýza nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Vertikální analýza nákladů 

  2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

Náklady celkem  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 68,63 59,37 51,68 57,84 60,33 

Spotřeba materiálu a energie 44,24 36,45 38,17 39,83 46,09 

Služby 8,14 8,49 7,44 8,53 7,94 

Náklady na prodané zboží 16,25 14,43 6,07 9,48 6,3 

Osobní náklady 26,66 22,04 22,34 18,35 24,65 

Odpisy DNM a DHM  2,49 2,57 1,57 1,95 2,07 

Ostatní provozní náklady 1,49 1,58 19,74 5,34 1,5 

Ostatní finanční náklady 0,95 3,32 2,0 12,55 12,29 

 

Výkonová spotřeba tvoří v letech 2014–2018 více než polovinu celkových nákladů. 

Nejvýraznějším nákladem výkonové spotřeby je spotřeba materiálu a energie, což není 
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stabilita nákladů za služby i procentuální pokles nákladů na prodané zboží, což potvrzuje 

i závěry horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty.  

Další relativně neměnným nákladem ve struktuře nákladů podniku jsou osobní náklady a 

odpisy. Výkyv ostatních provozních nákladů, které v roce 2016 zaujímají téměř dvacet 

procent všech nákladů, je způsoben zvýšením nákladů na škodu, která byla způsobena 

požárem. Následky požáru jsou promítnuty v ostatních provozních výnosech i v roce 

2017, kde byla promítnuta veškerá reálná škoda. 

Finanční náklady jsou ovlivněny kurzovými rozdíly při běžné obchodní činnosti a 

zároveň podnik uskutečňuje devizové transakce s cizími měnami.  

Pro analýzu je do výpočtu použita položka čistého obratu za účetní období, tedy suma 

všech výnosů. 

Tabulka č. 26: Vertikální analýza výnosů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

Vertikální analýza výnosů 

  2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

Výnosy celkem  100 100 100 100 100 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 81,08 81,66 78,83 74,76 83,07 

Tržby za prodej zboží 15,8 15,66 5,07 9,69 6,32 

Ostatní provozní výnosy 1,21 0,16 11,63 11,02 0,98 

Ostatní finanční výnosy 1,91 2,45 4,07 3,81 7,27 

 

Ze struktury výnosů je patrné, že jejich nejvýznamnější položkou jsou tržby za prodej 

výrobků. V prvních dvou letech překračují osmdesát procent, v roce 2016 a 2017 jsou 

oslabeny růstem ostatních provozních výnosů, které v roce 2016 narůstají příčinou tvorby 

dohadné položky aktivní na náhradu za škodu. Následek požáru lze zpozorovat i v roce 

2017, kdy je celková náhrada za škodu vyčíslena a proplacena.  

Tržby za prodej zboží jsou napříč analyzovaným obdobím méně významné v souvislosti 

s celkovými výnosy. Jejich význam oproti prvním dvěma letům je méně než poloviční. 

Z klesající tendence se vymyká rok 2017, kdy tržby za zboží tvoří téměř deset procent. 
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Rostoucí podíl na celkových výnosech lze sledovat u položky ostatních finančních 

výnosů, což je způsobeno plánovanými obchody s cizí měnou.  

2.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele likvidity 

Ve vzorcích likvidity jsou ve jmenovateli uvedeny krátkodobé závazky. Do výpočtů jsem 

zahrnula veškeré krátkodobé závazky tak, jak jsou vykazovány v rozvaze. Tudíž i 

dohadnou položku pasivní v roce 2016, jelikož ze škody napáchané požárem je evidentní, 

že podniku závazky vznikly. Navíc oproti tomu v položce krátkodobých aktiv nevyjímám 

dohadný účet aktivní. Současná legislativa umožňuje vykazovat časové rozlišení buď 

samostatně nebo jako součást oběžných aktiv. Podnik časové rozlišení vykazuje 

samostatně, a tudíž se nijak neprojevují v hodnotách likvidity, což vzhledem k celkové 

sumě těchto položek nepovažuji za zkreslující. Oběžná aktiva jsou očištěna o dlouhodobé 

pohledávky, ty ovšem eviduje podnik pouze v roce 2017. 

Běžná likvidita = 
oběžná krátkodobá aktiva

krátkodobé závazky
= 

84288

5444
= 15,48 

Pohotová likvidita = 
oběžná krátkodobá aktiva - zásoby

krátkodobé závazky
= 

84288-48149

5444
=

36139

5444
= 6,64 

Okamžitá likvidita = 
oběžná krátkodobá aktiva - zásoby - krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
= 

=
84288-48149-23096

5444
=

13043

5444
=  2,4  

Tabulka č. 27: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 15,48 15,74 5,49 5,76 2,7 

Pohotová likvidita 6,64 8,3 3,61 3,58 1,83 

Okamžitá likvidita 2,4 4,7 1,88 2,59 1,13 

 

Běžná, pohotová i okamžitá likvidita překračuje několikanásobně ve všech 

analyzovaných letech doporučené hodnoty. Z tabulky je patrné, že podnik je s přehledem 
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schopen dostát svým závazkům. Celková likvidita podniku se během let snižuje a v roce 

2017 se běžná a pohotová likvidita přibližují doporučeným hodnotám.  

Běžná likvidita je nejvyšší v roce 2014 a 2015, podnik je schopný své krátkodobé závazky 

z veškerých oběžných aktiv pokrýt více než patnáctkrát. V roce 2016 potom klesá, a to 

příčinou výrazného růstu krátkodobých závazků. Z předchozí analýzy víme o 

markantním zvýšení dluhu vůči společníkům v roce 2018, čemuž odpovídají i výpočty 

likvidity. 

Stejný trend vývoje můžeme pozorovat i u pohotové likvidity, jež už nezahrnuje stav 

zásob. Okamžitá likvidita ve všech letech překračuje hodnotu jedna, tudíž je podnik 

schopen zaplatit z okamžitých peněžních prostředků na bankovním účtu veškeré své 

krátkodobé závazky. Tento stav je pozitivní pro obchodní partnery i zaměstnance. Dále i 

pro společníky, a to z důvodu existence vysokého závazku vůči nim. Na druhou stranu 

udržovat si takto vysoký stav peněžních prostředků je pro podnik nákladné, přičemž 

peníze pouze leží a nedochází k jejich obratu. Vysoké zůstatky na BÚ nejsou pouze 

v české měně, a podnik si je udržuje z důvodu kurzového rizika.  

 

Graf č. 16: Likvidita podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatele rentability 

Tabulka uvádí hodnoty rentability celkového vloženého kapitálu, rentability vlastního 

kapitálu, rentability celkového investovaného kapitálu, rentability tržeb a rentability 

nákladů. Do vzorce jsem do čitatele použila provozní výsledek hospodaření. 

ROA = 
EBIT

úhrn aktiv(pasiv)
= 

22285

100242
= 0,22 

ROE =
čistý zisk

vlastní kapitál
= 

18951

93881
= 0,2 

ROCE = 
EBIT

vlastní kapitál + dlouhodobé cizí zdroje
= 

22285

93881+819
= 0,24 

ROS = 
EBIT

tržby
= 

22285

93381
=0,24 

ROC = 1 – ROS = 1 - 0,24 = 0,76 

 

Tabulka č. 28: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 

ROA 22,23 14,48 18,65 22,59 16,03 

ROE 20,19 12,35 21,13 16,94 18,24 

ROCE 23,73 15,48 23,54 26,81 23,58 

ROS 23,86 17,01 21,99 26,67 20,29 

ROC 76,14 82,9 78,01 73,33 79,7 

 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu v letech 2014 a 2017 přesahuje dvacet 

procent, což znamená, že je podnik schopen reprodukovat svá aktiva z více než jedné 

čtvrtiny. Pokles v roce 2015 je způsoben snížením provozního výsledku hospodaření, 

jelikož výše aktiv zůstala obdobná. V roce 2016 došlo k růstu provozního výsledku 

hospodaření i celkového objemu aktiv a výsledná rentabilita se zvýšila. Nejvyšší 

rentability celkového vloženého kapitálu dosahuje podnik v roce 2017 z důvodu 

vysokého provozního výsledku hospodaření, jehož růst je vysvětlen v horizontální 

analýze výkazu zisku a ztráty. V roce 2018 se ROA opět snižuje, v tomto roce dochází 
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k růstu bilanční sumy, a to plánovanými investicemi do majetku, ale i růstem pohledávek 

z obchodních vztahů, jelikož se podniku podařilo získat nové odběratele. Podnik 

vstupoval na nové trhy, a z tohoto důvodu růst výnosů, a tedy i provozního výsledku 

hospodaření není úměrný růstu pohledávek.  

Na první pohled je patrné, že rentabilita vlastního kapitálu jsou vždy kladná čísla a podnik 

tedy negeneroval v letech 2014–2018 ztrátu. Rentabilita vlastního kapitálu se jeví jako 

poměrně vysoká, jelikož ve všech analyzovaných obdobích dosahuje dvanácti procent a 

více. Pro vlastníky podniku je nejpříznivější v roce 2016 kdy je míra rentability vlastního 

kapitálu přes dvacet procent. V tomto roce je totiž nejvyšší čistý zisk, což tento kladný 

výkyv vysvětluje.  

Rentabilita celkového investovaného kapitálu je vyjma roku 2015 celkem stabilní. Podnik 

nemá kromě odloženého daňového závazku žádné další dlouhodobé cizí zdroje. Z tohoto 

důvodu byl do výpočtu použit ve jmenovateli pouze vlastní kapitál. Odložený daňový 

závazek jsem do výpočtu nezahrnula, jelikož se jedná pouze o účetní úpravu rozdílu 

daňových a účetních zůstatkových cen. Vývojový trend ukazatele celkového 

investovaného kapitálu z tohoto důvodu kopíruje vývojový trend rentability vlastního 

kapitálu. Liší se pouze v roce 2017. Tato odchylka je způsobena relativně významnou 

ztrátou u finančního výsledku hospodaření.  

Vývoj rentability aktiv, rentability vloženého kapitálu a rentability investovaného 

kapitálu je zobrazen na grafu níže. 
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Graf č. 17: Rentabilita podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rentabilita tržeb je po celé období také kladná a pohybuje se v rozmezí 17–27 procent. 

Jinými slovy jedna koruna tržeb vytvoří 0,17–0,27 koruny provozního výsledku 

hospodaření. Nejnižší je rentabilita tržeb v roce 2015, což bylo způsobeno významným 

poklesem tržeb, zároveň ale nedošlo k odpovídajícímu snížení výkonové spotřeby. Poměr 

výkonové spotřeby na celkové tržby je v roce 2015 asi o tři procenta vyšší, ostatní náklady 

jsou srovnatelné, z čehož se dá usoudit pokles rentability tržeb právě z důvodu vyšší 

výkonové spotřeby. 

Opačným způsobem lze interpretovat výsledky rentability nákladů. Z jedné koruny tržeb 

je použito asi 73–83 procent na úhradu nákladů. I zde je vidět, že výnosy tržby z provozní 

činnosti převyšují po celé období provozní náklady. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti byly vypočteny dle vzorců níže a jejich výsledky jsou zapsány 

v následující tabulce. Mezi časté ukazatele zadluženosti patří i úrokové krytí. Tento 

ukazatel jsem v analýze ovšem nepoužila, jelikož firma vykazuje nákladové úroky pouze 

v roce 2014 a 2018 a to v zanedbatelné výši. 
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Celková zadluženost = 
cizí zdroje

celková aktiva
=  

6263

100242
= 0,062 

Míra zadluženosti = 
cizí zdroje

vlastní kapitál
=

6263

93881
= 0,067 

Krytí dlouhodobého majetku VK = 
vlastní kapitál

dlouhodobý majetek
=

93881

15797
= 5,94 

Tabulka č. 29: Zadluženost podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 0,062 0,064 0,207 0,156 0,32 

Míra zadluženosti 0,067 0,069 0,261 0,185 0,471 

Krytí DM vlastním kapitálem 5,94 6,16 6,89 5,46 4,19 

 

Zadluženost podniku je znázorněna i na grafu níže. 

 

Graf č. 18: Celková zadluženost 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost podniku během analyzovaných let rostla. Z původní hodnoty ani ne 

jedné desetiny došlo k rapidnímu zvýšení na jednu třetinu. Z minulých poznatků víme, že 

je zadluženost kromě odloženého daňového závazku tvořena pouze krátkodobými zdroji, 

které v roce 2018 narostly z důvodu vysokého závazku vůči společníkům. Růst 

zadluženosti v průběhu let lze spatřit i na následujícím grafu. 
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Na tento jev navazuje i změna poměru cizích zdrojů na vlastní kapitál, jež také narostla a 

cizí zdroje v posledním roce odpovídají zhruba polovině vlastního kapitálu. Na základě 

těchto dvou ukazatelů lze ale konstatovat, že zadluženost podniku je relativně nízká.  

Jak je již popsáno výše, dlouhodobé zdroje jsou v podniku tvořeny pouze vlastním 

kapitálem, a proto ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji a ukazatel 

krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem mají totožné výsledky. Vlastní kapitál 

několikanásobně překrývá hodnotu dlouhodobého majetku. Z toho vyplývá, že oběžná 

aktiva jsou z velké části financována také vlastními zdroji.  

Ukazatele aktivity 

Následující vzorce demonstrují výpočty vybraných ukazatelů aktivity. 

Obrat aktiv = 
tržby

aktiva
= 

93381

100242
= 0,93 

Obrat DM = 
tržby

dlouhodobý majetek
= 

93381

15797
= 5,91 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
= 

93381

48149
= 1,94 

Obrat zásob materiálu = 
tržby

zásoby materiálu
= 

93381

17918
= 5,21 

Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby
 × 360 = 

48149

93381
× 360 = 185,6   

Doba obratu zásob materiálu = 
zásoby materiálu

tržby
 × 360 = 

17918

93381
× 360 = 69,1 

Doba obratu pohledávek = 
krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

tržby
 × 360  = 

20057

93381
 × 360 = 77,32 

Doba obratu závazků = 
krátkodobé dluhy z obchodních vztahů

tržby
 × 360 =  

 
2985

93381
 × 360 = 11,54 
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Tabulka č. 30: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,93 0,85 0,85 0,85 0,80 

Obrat DM 5,91 5,58 7,38 5,49 4,87 

Obrat zásob 1,94 2,11 2,80 2,68 2,92 

Obrat zásob materiálu 5,21 4,85 6,61 5,07 5,51 

Doba obratu zásob (dní) 185,60 170,32 128,40 134,13 123,22 

Doba obratu materiálu (dní) 69,10 74,23 54,45 71,07 65,37 

Doba obratu pohledávek (dní) 77,32 71,35 66,09 53,87 89,87 

Doba obratu závazků (dní) 11,54 11,53 3,92 27,3 12,75 

 

Obrat aktiv v žádném roce nepřekračuje hodnotu jedna, což znamená že celkové tržby 

nedosahují požadované teoretické minimální hodnoty jedna a situace může působit tak, 

že podnik nedokáže dostatečně využít svůj potenciál. Jak je již uvedeno ve vertikální 

analýze rozvahy, významná část aktiv je tvořena zásobami, a to z důvodu nutného 

předzásobení v zimě na jarní a letní na mouchy bohaté měsíce, což negativně ukazatel 

aktivity ovlivňuje, stejně jako vyšší zůstatky peněžních prostředků na účtech.  

Obrat dlouhodobého majetku je již pro podnik příznivější a ukazuje, že je společnost 

schopna svůj dlouhodobý majetek dostatečně využívat pro svoji ekonomickou činnost. 

Tento ukazatel je také ovlivněn množstvím investicí do nového dlouhodobého majetku, 

což lze názorně spatřit v roce 2017 a 2018, kdy podnik do dlouhodobého majetku 

investoval.  

Výroba mucholapek dovoluje podniku uchovávat vysoké množství zásob a je zde možné 

se výrobky předzásobit, jelikož u mucholapek není požadavek čerstvosti. Doba obratu 

zásob je pak v rozmezí 4–6 měsíců. Zásoby materiálu jsou také relativně vysoké a podnik 

si s jejich množstvím vystačí na zhruba dva měsíce.  

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je diametrálně odlišná od doby obratu 

závazků z obchodních vztahů. Pohledávky jsou podniku splaceny po asi dvou měsících, 

kdežto své závazky společnost splácí v řádech dnů, jediná výjimka je v roce 2017, kdy se 

doba obratu závazků přibližuje asi jednomu měsíci. Z předchozího zkoumání ekonomické 
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situace podniku je ale patrné, že vzhledem k velkému množství peněžních prostředků na 

účtu není plynulá platební schopnost podniku ohrožena. 

Ukazatele založené na cash flow 

Provozní cash flow podniku je základním ukazatelem poměrových ukazatelů pracujících 

s peněžním tokem. Hodnoty společnosti pro jednotlivé roky jsou znázorněny níže.  

Tabulka č. 31: Provozní cash flow podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy společnosti) 

 2015 2016 2017 2018 

Provozní cash flow 25 701 26 227 30 254 33 020 

 

Obratová rentabilita = 
cash flow z provozní činnosti

obrat
= 

25 701

87 165
= 0,29 

Stupeň oddlužení = 
cash flow z provozní činnosti

cizí zdroje
= 

25701

6440
= 3,99 

Úvěrová způsobilost z cash flow = 
cizí zdroje

cash flow z provozní činnosti
= 

6440

25701
= 0,25 

Tabulka č. 32: Ukazatele cash flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

2015 2016 2017 2018 

Obratová rentabilita 0,29 0,2 0,26 0,25 

Stupeň oddlužení 3,99 0,97 1,65 0,7 

Úvěrová způsobilost z CF 0,25 1,04 0,61 1,44 

 

Veškeré výsledky cash flow ukazatelů jsou kladná čísla, čímž je odráženo kladné 

provozní cash flow po celé analyzované období. Provozní cash flow během těchto let 

rostlo, což je pozitivní, jelikož došlo tudíž ke zvětšení finančního toku. 

Obratová rentabilita je stabilní, v rozmezí 20–30 procent je obrat přeměněn na peněžní 

prostředky. Stupeň oddlužení po celou dobu překračuje doporučené hodnoty. V roce 2015 

a 2017 je provozní cash flow větší než celkové cizí zdroje, a tudíž příjmy v těchto letech 

jsou schopny pokrýt celkové cizí zdroje a z tohoto důvodu i stupeň oddlužení přesahuje 

hodnotu 1. 
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Úvěrová způsobilost z cash flow má nepravidelný vývoj, obecně má ale rostoucí tendenci, 

což znamená, že podnik potřebuje stále více provozního cash flow k pokrytí všech cizích 

zdrojů. Z tabulky hodnot provozního cash flow je zřejmé, že tento fakt je způsoben růstem 

cizích zdrojů, které je větší než růst provozního cash flow. 

2.6.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Následující výpočty slouží ke zjištění stavu čistého pracovního kapitálu z manažerského 

a investorského pojetí.  

ČPK (manažerské pojetí) = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva = 84 288 – 5444 = 78 

844 

ČPK (investorské pojetí) = vlastní zdroje + dlouhodobý cizí kapitál – stálá aktiva = 100 

242 + + 0 – 15 797 = 84 445 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky = 13 043 – 5444 = = 

7599   

Tabulka č. 33: Rozdílové ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK – manažerské pojetí 78844 79553 94977 82109 78024 

ČPK – investorské pojetí 84 445 84 994 93 803 80 756 76 683 

ČPP 7599 19 971 18620 26 916 5730 

 

V rámci výpočtu manažerského pojetí čistého pracovního kapitálu jsou v položce 

zahrnuty veškeré krátkodobé závazky společnosti. I přesto se po celé analyzované období 

pohybuje tato hodnota v kladných číslech a podnik je tedy schopen ze svých oběžných 

aktiv uhradit veškeré krátkodobé závazky. Vyjma odloženého daňového závazku podnik 

žádné dlouhodobé závazky nemá a lze tedy konstatovat, že je schopný z oběžných aktiv 

uhradit veškeré své závazky. Nejen, že je zde viditelná schopnost je splatit, ale čistý 

pracovní kapitál dosahuje vysokých hodnot.  Je zde tedy vytvářen finanční prostor pro 

nepředvídatelné potřeby podniku zajišťující jeho budoucí existenci.  

V investorském pojetí čistého pracovního kapitálu považuji rezervy za dlouhodobé cizí 

zdroje. Ty jsou vykazovány jen v roce 2016 a kromě odloženého daňového závazku 
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podnik nemá žádné dlouhodobé cizí zdroje. Jedná se tedy víceméně o výpočet rozdílu 

mezi vlastními zdroji a dlouhodobým majetkem. Po celé období vycházejí výsledky 

v kladných číslech a vlastní zdroje přesahují hodnotu dlouhodobého majetku. Tato situace 

odpovídá zlatému pravidlu financování a stálá aktiva jsou kryta vlastními zdroji. Čistý 

pracovní kapitál v investorském pojetí dosahuje vysokých hodnot a z vlastního kapitálu 

je financována i velká část oběžných aktiv.  

Ve vzorci čistých pohotových prostředků jsou v pohotových finančních prostředcích 

zahrnuty pouze peněžní prostředky na účtu a v pokladně. Společnost je schopná zaplatit 

veškeré své krátkodobé závazky pouze z prostředků uložených na bankovních účtech a 

v pokladně. Na tento ukazatel je navázána analýza likvidity v předchozí kapitole. 

2.6.4 Analýza soustav ukazatelů 

Kralicekův Quicktest 

V tomto skóringovém modelu je jednotlivým ukazatelům přiděleno bodové hodnocení 

dle dosahované hodnoty. Vysvětlení jednotlivých ukazatelů v modelu je uvedeno 

v teoretické části práce.  

Tabulka č. 34: Kralicekův Quicktest 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

H Body H Body H Body H Body H Body 

x1 0,94 4 0,94 4 0,79 4 0,84 4 0,68 4 

x2 -0,27 4 -1,17 4 -0,42 4 -1,19 4 -0,17 4 

x3 0,22 4 0,14 3 0,19 4 0,23 4 0,16 4 

x4 0,27 4 0,19 4 0,24 4 0,19 4 0,21 4 

    4   3,75   4   4   4 

 Výsledek:          V         E         L         M         I         D         O         B         R         Ý 

 

Společnost po celé analyzované období dosahuje hodnoty větší než 3, která udává hranici 

pro kategorii podniků hodnocených jako velmi dobrých. Kromě roku 2015 získal podnik 

maximální bodové ohodnocení. O stupeň nižší bodové ohodnocení je v roce 2015 u 

poměru provozního výsledku hospodaření k celkové hodnotě aktiv. Je to právě pokles 
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provozního výsledku hospodaření o více než třetinu oproti ostatním analyzovaným letům, 

který toto snížení způsobil. 

Altmanovo Z – skóre 

Popis jednotlivých ukazatelů a jejich váha v Altmanově Z-skóre je znázorněn v teoretické 

části práce. Vypočtené hodnoty pro Altmanovo Z-skóre jsou znázorněny v tabulce. 

Tabulka č. 35: Altmanovo Z-skóre, 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

z1 0,57 0,57 0,52 0,50 0,38 

z2 0,64 0,69 0,53 0,59 0,47 

z3 0,68 0,43 0,59 0,71 0,50 

z4 6,29 6,1 1,61 2,26 0,89 

z5 0,77 0,71 0,8 0,75 0,73 

Součet 8,96 8,5 4,05 4,81 2,97 

 

Hodnoty Z-skóre se v celém sledovaném období pohybovaly nad 2,9, z čehož lze usoudit, 

že se společnost nachází v dobré finanční situaci. Nejlepší hodnoty společnost dosáhla v 

roce 2014, kdy je Altmanovo Z-skóre téměř 9. V následujících obdobích vykazovala 

hodnota Z-skóre klesající trend. V roce 2018 se hodnota ukazatele nacházela těsně nad 

hranicí „šedé zóny“. Největší podíl ve sledovaném modelu zaujímá podíl vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. Právě tento poměr vykazuje největší změnu, která má za následek 

i celkový vývoj Altmanova Z-skóre. V roce 2018 došlo k výraznému růstu krátkodobých 

závazků, což se promítlo ve změně cizích zdrojů a výsledná hodnota je hraniční. 

IN05 

Konkrétní položky soustavy ukazatelů užitých v indexu IN 05 jsou popsány v teoretické 

části práce. Výsledek jednotlivých ukazatelů a výsledná hodnota této soustavy ukazatelů 

je zobrazena v tabulce. 
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Tabulka č. 36: Index IN 05 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

n1 0,01 0,01 0,03 0,02 
 

0,04 
 

n2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

n3 0,87 0,57 0,74 0,9 0,64 

n4 0,2 0,18 0,20 0,20 0,17 

n5 1,66 1,67 0,56 0,62 0,29 

Součet 3,1 2,79 1,89 2,10 1,5 

 

Doporučené hodnoty pro model IN05, které mají znázorňovat, zda podnik tvoří hodnotu 

pro vlastníky, by se měly pohybovat nad 1,6. V případě, že se tyto hodnoty nachází v 

rozmezí 0,9 – 1,6, podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“. 

V letech 2014–2017 se hodnota indexu pohybovala nad hranicí 1,6, z čehož vyplývá, že 

podnik tvořil novou přidanou hodnotu pro své vlastníky. Naproti tomu v roce 2018 je 

vykázána hodnota nacházející se v „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. 

Největší změnu lze zpozorovat u ukazatele n5, který představuje poměr oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. Změna je způsobena růstem krátkodobých závazků, který je 

nejvýraznější růst je v roce 2018, jelikož došlo k růstu krátkodobých závazků vůči 

společníkům. Tato změna má negativní dopad na výsledek celé soustavy ukazatelů.  

Zároveň je ale nutné říci, že tento model operuje s alespoň nějakou hodnotou nákladových 

úroků. Podnik v letech 2015–2017 žádné nákladové úroky nemá, v ostatních letech je má 

velmi nízké, a proto byl výsledek nahrazen doporučovanou hodnotou 9. 

2.6.5 Porovnání vybraných ukazatelů s konkurencí a oborovým průměrem 

Oborové hodnoty čistě pro výrobu pesticidů a dalších anorganických látek bohužel není 

možné získat. Podnik bude srovnán s oborovou hodnotou za celé odvětví výroby 

chemických látek a chemických přípravků. Jedná se o kód 20 dle třídění NACE. 

Jako konkurenční podnik byla vybrána česká dceřiná společnost Aeroxon s mateřskou 

společností v Německu. Prvním naprosto odlišným faktem je struktura majetku 

společnosti. Aeroxon je kapitálově těžký podnik, který přes 80 % aktiv váže 
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v dlouhodobém majetku, v roce 2019 došlo vlivem investice k navýšení na hodnotu 

přesahující 90 %. Jeho bilanční suma během let 2014–2018 vzrostla na dvojnásobek, což 

odpovídá rozšiřování výroby. Jeho trend tržeb za prodej výrobků je také rostoucí, oproti 

podniku Papírna Moudrý ale dosahují jen polovičních hodnot. Poloviční hodnoty už ale 

nedosahuje provozní výsledek hospodaření, který je vyjma roku 2015 méně než 

čtvrtinový. Aeroxon je nákladově zatížen odpisy majetku. To že jsou jejich provozní 

náklady vyšší dokládá i zhruba srovnatelný počet pracovníků.  

Dalším markantním rozdílem je množství zásob. Aeroxon vykazuje minimální hodnotu 

zásob, což je dáno pravděpodobně politikou mateřské společnosti. Ta hotové výrobky 

ihned odkupuje a nákup materiálu pro výrobu bude patrně také centralizovaný.  

Následující tabulka porovnává vybrané ukazatele s oborovým průměrem a konkurencí.  

Tabulka č. 37: Porovnání zadluženosti, obratu aktiv a ROA s konkurencí a oborovým průměrem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost [%] 

Papírna Moudrý 6,25 6,43 20,68 15,62 32,00 

Aeroxon 31,11 28,85 30,65 19,96 51,02 

NACE - 20 55,19 46,93 45,34 38,12 37,28 

Obrat aktiv 

Papírna Moudrý 0,93 0,85 0,85 0,85 0,8 

Aeroxon 0,51 0,51 0,45 0,44 0,27 

NACE - 20 1,41 1,27 1,19 1,06 1,46 

ROA [%] 

Papírna Moudrý 23,27 14,25 21,60 16,65 15,24 

Aeroxon 6,07 6,31 3,12 3,05 2,26 

NACE - 20 9,40 14,47 11,66 16,87 11,16 

 

Celková zadluženost Papírny Moudrý i Aeroxonu má rostoucí trend, což je přesný opak 

trendu celého chemického odvětví, kde se zadluženost během let 2014–2018 snížila. 

Papírna Moudrý je oproti oborovému průměru podstatně méně zadlužená, vyjma roku 

2018 kdy je její zadluženost jen o 5 % menší. Jak je již známo z finanční analýzy, 

zadluženost se zvýšila o závazek ke společníkovi. 
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Papírna Moudrý ani Aeroxon nedosahují oborové hodnoty obratu aktiv. Obrat aktiv 

společnosti se dá považovat za konstantní, tudíž při zvýšení bilanční sumy podniku dojde 

i k odpovídajícímu navýšení tržeb. Aktiva Aeroxonu jsou tvořena z velké části pouze 

dlouhodobým majetkem, do kterého ještě v roce 2018 významně investoval, přičemž 

nárůst tržeb byl jen drobný. Z těchto informací lze usuzovat, že obě společnosti potřebují 

ke své činnosti více aktiv než ostatní podniky v oboru nebo s nimi nedosahují takové 

úrovně tržeb. 

Rentabilita celkového kapitálu Papírny Moudrý je ale vyšší nebo stejná jako oborový 

průměr. Spojením této informace a výsledku obratu aktiv lze usuzovat o podstatně méně 

nákladnější výrobě, než je průměr oboru. Spojnice trendu rentability oboru je rostoucí, u 

Papírny Moudrý ale klesá. Odlišnost lze pozorovat v roce 2016, kdy ROA oboru roste, 

ale u Papírny Moudrý klesá. V tomto roce měla společnost odstávku výroby na počátku 

roku způsobenou požárem, která se promítla i v ročních tržbách podniku. Rentabilita 

Aeroxonu také klesá, navíc podnik dosahuje výsledku v jednotkách, oproti oboru i 

Papírně Moudrý, která je v desítkách.  

Ukazatele likvidity jsou srovnané níže.  

Tabulka č. 38: Porovnání likvidity s konkurencí a oborovým průměrem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 

Papírna Moudrý 15,48 15,74 5,49 5,84 2,70 

Aeroxon 3,57 4,18 2,09 5,29 0,62 

NACE - 20 1,26 1,50 1,45 1,67 1,55 

Pohotová likvidita 

Papírna Moudrý 6,64 8,30 3,61 3,66 1,83 

Aeroxon 3,53 4,14 2,04 5,23 0,6 

NACE - 20 0,85 1 0,97 1,15 0,99 

Okamžitá likvidita 

Papírna Moudrý 2,40 4,70 1,88 2,59 1,13 

Aeroxon 2,22 2,39 0,7 3,92 0,34 

NACE - 20 0,14 0,26 0,27 0,42 0,28 
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Běžná, pohotová i okamžitá likvidita vykazuje vesměs vyšší hodnoty než oborový průměr 

u obou podniků. Hodnoty běžné a pohotové likvidity Aeroxonu jsou velmi podobné, což 

je způsobeno malým množstvím zásob. Papírna Moudrý vykazuje oproti oborovému 

průměru vysoké hodnoty. 

Vyhodnocení finanční analýzy podniku 

Společnost byla na konci roku 2016 postižena velkým požárem výrobní haly, následky 

tohoto požáru se ale spíše promítají do roku 2017, kdy došlo ke snížení tržeb. I přesto ale 

společnost vykazuje rostoucí trend tržeb. K poklesu tržeb oproti předchozímu roku 

dochází i v roce 2015.  

Pozitivním faktorem je investice do hmotných movitých věcí v roce 2017 a 2018. I přesto 

podnik ale vykazuje větší množství oběžného majetku oproti hodnotám stálých aktiv a dá 

se tedy považovat za kapitálově lehký. Tato investice se promítla pochopitelně i ve 

snížení obratu dlouhodobého majetku, obrat aktiv společnosti se ale během 

analyzovaných let příliš nemění.  

Zadluženost společnosti má rostoucí charakter, i přesto je ale relativně nízká. V roce 2018 

je její růst způsoben nárůstem závazků ke společníkům. Dle porovnání s konkurencí i 

oborovým průměrem podnik vyrábí s nižšími provozními náklady. Jeho konkurent při 

stejném množství pracovní síly dosahuje polovičních tržeb, ale jeho provozní výsledek 

hospodaření je pouze čtvrtinový. Podnik generuje vyšší provozní výsledek hospodaření 

v poměru k tržbám, než je oborový průměr, což se projevilo v rentabilitě celkového 

kapitálu. Dalším faktem je neúměrná výše peněžních prostředků na účtu. Stabilní finanční 

situaci potvrdily i výsledky Kralicekova Quicktestu, Altmanova Z-skóre a indexu IN 05. 

Ukazatele likvidity i rozdílové ukazatele (ČPP) ukázaly nadměrné množství likvidních 

prostředků. Ukazatel běžné likvidity zahrnující i zásoby je několikanásobně vyšší než 

oborové hodnoty i doporučované průměry, což je ale způsobeno předzásobením podniku. 

Pohotová ale zejména i okamžitá likvidita podniku jsou také vysoké. Z pohledu cash flow 

sice podnik nemá problém s negativní platební bilancí, naopak ale dochází 

k nedostatečnému využití finančních zdrojů, protože nejsou na bankovním účtu 

dostatečně zhodnocovány.  Dle výše závazků z obchodních vztahů lze usuzovat o silné 

pozici dodavatelů. V minulých letech došlo k růstu tržeb podniku, nárůst pohledávek 

z obchodních vztahů je ale vyšší, což značí slabé postavení vůči odběratelům.  
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Tabulka č. 39: Závěry finanční analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7 SWOT analýza 

Výstupem strategické analýzy podniků je analýza SWOT, které shrnuje poznatky 

z předchozích zkoumání. Silné a slabé stránky vycházejí z analýzy interního prostředí, a 

to konktrétně ze 7S a finanční analýzy. Příležitosti a hrozby jsou odrazem externího okolí, 

jež vyplývají z výstupů PESTLE analýzy. Ve SWOT analýze jsou shrnuty také poznatky 

z mikrookolí, které jsou výsledkem Porterova modelu pěti sil. 

  

Pozitivně působící faktory Negativně působící faktory 

nízká zadluženost vysoká likvidita 

rostoucí trend tržeb rostoucí zadluženost 

investice do nových strojů silná pozice dodavatelů 

ROA vyšší než oborový průměr neúměrný růst pohledávek 

nižší provozní náklady oproti konkurenci  

stabilní finanční situace podniku  
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Tabulka č. 40: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dlouholeté zkušenosti jednatele 

(majoritního vlastníka) v oboru  

• Nízká zadluženost  

• Kvalita výrobků 

• Ochranná známka na některé 

výrobky   

• Vlastnictví certifikátu ( např ISO 

9001) 

• Vysoká rentabilita (zejména 

ROA)  

• Dobré jméno a pověst podniku  

• Vlastní výrobní prostory  

• Tradiční postup zhotovení 

výrobků  

• Nabídka substitutů klasické 

mucholapky 

• Úroveň technologie (patenty) 

• Unikátní výrobní zařízení 

 

• Nadměrně vysoká likvidita  

• Vysoká fluktuace zaměstnanců 

výroby  

• Zastaralost některých výrobních 

zařízení  

• Relativně úzký výrobní sortiment 

zaměřený převážně na mucholapky  

• Neseznámení zaměstnanců výroby 

se strategií podniku 

• Neúměrné zvyšování krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů 

s ohledem na růst tržeb  

• Absence marketingu cíleného na 

vnitřní vztahy  

• Slabý prodejní marketing 

• Chybějící zástupce jednatele 

Příležitosti  Hrozby  

• Dlouhodobé přední postavení na 

světovém trhu ve výrobě 

mucholapek 

• Dlouhodobě rostoucí trend tržeb 

v chemickém odvětví  

• Orientace na zahraniční trhy  

• Získání nových zákazníků  

• Využití dotačních programů na 

výzkum a vývoj  

• Zájem Čechů o zahradničení 

• Nové ekologické produkty 

• Oslabení české koruny vůči euru 

 

• Silná vyjednávací pozice 

dodavatelů  

• Legislativní a ekologická nařízení  

• Nízká nezaměstnanost  

• Neznalost budoucí situace na trhu 

související s Brexitem  

• Uvádění nekvalitních výrobků na 

trh konkurencí  

• Dopady Covid-19 

• Posílení české koruny vůči rublu 

Zastaralost některých výrobních zařízení může být chápána obecně jako slabá stránka, 

protože znamená nemoderní technologii a nižší konkurenceschopnost. Důsledkem 
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používání starších zařízení vykazuje podnik nižší fixní náklady a míra dosahovaného 

zisku je tedy vyšší. Navíc firma v případech, kdy je technické vybavení zastaralé natolik, 

že je vyřazeno, si jej znovu vyrábí sama, poněvadž se jedná o unikátní zařízení, které již 

není na trhu, což se jeví jako silná stránka, možná i příležitost. 

Důsledkem koronavirové krize je také oslabení české koruny vůči euru. Tento fakt působí 

kladně na exportéry, jelikož směnou zahraniční měny (eura) za české koruny získají při 

stejném objemu transakce vyšší zisk. Tento fakt je možné využít k posílení vztahu 

v rámci zahraničního obchodování. Kurzový rozdíl vzniklý tímto oslabením může podnik 

použít ke snížení ceny u zahraničních zákazníků, což je může pobízet k vyššímu odběru 

zboží a tím pádem výsledný zisk celé transakce bude vyšší. Další možností je vykrytí 

kurzové ztráty u transakcí v jiné měně, například rublu, u kterého došlo naopak k posílení 

české koruny. Zároveň ale při importu materiálu se oslabení české měny projeví 

negativně a odběratel materiálu je nucen zaplatit více. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně 

podřadit kurzové měny do příležitostí či hrozeb. 

Silné stránky 

Za nejdůležitější silné stránky považuji zkušenosti manažera, dobré jméno podniku a 

kvalitu výrobků. Manažerské řízení na dobré úrovni potvrzuje i vlastnictví certifikace 

ISO 9001, kterým firma disponuje do roku 2021. Finanční stabilita podniku je podtržená 

nízkou zadlužeností, kdy podnik během analyzovaných let nevyužil žádný bankovní úvěr. 

Zadluženost sice během analyzovaných let roste, ale i přesto se dá považovat za nízkou. 

Dalším rysem je relativně vysoká rentabilita, která přináší zhodnocení kapitálu, která je 

srovnatelná či vyšší než rentabilita oborového průměru. Tradičním postupem výroby 

spolu s unikátním složením lepu mucholapky je zajištěná vysoká kvalita produktu, která 

je také pravidelně testována. Firma si je vědoma těchto skutečností, proto vlastní na 

některé své výrobky ochranou známku. Silnou stránkou je také sortiment zaměřený i na 

prodej substitutů klasické mucholapky, což snižuje riziko náhrady mucholapky za jiný 

výrobek od konkurence. 

Slabé stránky 

Jako slabé stránky podniku vnímám nadměrně vysokou likviditu, častou fluktuaci 

zaměstnanců v oblasti výroby a úzký sortiment nabízených výrobků. S častou fluktuací 

zaměstnanců souvisí i jejich nedostatek ve výrobě, což bylo podpořeno velmi nízkou 
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hodnotou nezaměstnanosti v minulých letech.  Tento jev se může negativně projevit na 

dodržování stanovených výrobních norem. Z analýzy likvidity je známo, že oborový 

průměr i hodnota konkurence jsou na nižší úrovni. Běžná hodnota likvidity je ovlivněna 

hodnotou zásob, která je k rozvahovému dni vyšší než jejich průměrná hodnota, což je 

způsobeno předzásobením na jarní a letní měsíce. Firma se snaží minimalizovat riziko 

závislosti na výrobě jediného produktu nabídkou dalších substitutů i dalšími prostředky 

k hubení škůdců, ale i přesto je závislá na výrobě jediného produktu – mucholapky. 

Během minulých let došlo k růstu tržeb, s čím je pochopitelně spojen i nárůst pohledávek. 

Ten ale nebyl úměrný tomuto růstu, což znamená, že navýšení tržeb sebou nese i delší 

časový úsek k jejich zaplacení. Podnik sice v současné době disponujeme vysokým 

zůstatkem na bankovním účtu, v budoucnosti při zachování tohoto trendu by ale mohlo 

dojít k problémům s cash flow.  

Organizační struktura je oslabena absencí zástupce jednatele, který jako jediný řídí celý 

podnik. Slabou stránkou vnitřního prostředí podniku je také fakt, že zaměstnanci ve 

výrobě nejsou dostatečně seznámeni se strategií podniku a nedochází u nich tedy k 

pocitu zapojování se při celkovém budování postavení podniku na trhu, který by na ně 

mohl mít motivační efekt. Motivace zaměstnanců není podporována ani marketingem 

cíleným právě na ně. Celkově je i prodejní marketing podniku slabý. 

Příležitosti 

Jako významné příležitosti jsem zhodnotila přední postavení na světovém trhu prodeje 

mucholapek, které může firma využít k expanzi na nové trhy. Tato příležitost je 

podpořena také rostoucím trendem tržeb výroby chemických látek a přípravků kam 

podnik spadá dle třídění NACE. Vzhledem k tomu, že se firma řadí mezi exportéry, je 

pro ni výhodné oslabení české koruny spojené s pandemií koronaviru. Podnik se již 

v současné době zajímá o výzkum a vývoj v oboru, jako příležitost hodnotím využití 

dotačních programů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Pozitivním vnějším faktorem je i zájem českých občanů o zahradničení. K pěstování 

vlastního ovoce a zeleniny se Češi přiklání z důvodu kontroly nad použitými prostředky 

proti škůdcům. Při užití chemických přípravků může dojít ke kontaminaci ovoce a 

zeleniny a trendem posledních let je konzumování biopotravin. Dalším faktorem je i růst 

cen ovoce a zeleniny, což má za následek snahu českých občanů o vlastní plodiny a 
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snížení nákladů na jejich nákup. Vzhledem k vynaložené energii při výsadbě sazenic je 

v zájmu zahrádkářů o minimalizaci škod způsobených hmyzem. Papírna Moudrý s.r.o. 

nabízí i širokou nabídku produktů určených na ochranu rostlin, jako jsou lepové pásky na 

ochranu rostlin, voskové směsi proti vysychání kořenů či pasti na vosy a krtky. Tyto 

výrobky jsou na bázi mechanické ochrany a nedochází tedy k chemickému postřiku 

rostlin. 

Trend zahrádkaření podpořila i vládní opatření spojená s koronavirem, kdy se dá 

vzhledem k nadbytku volného času předpokládat zvýšený zájem o údržbu zahrady. 

Omezení volného pohybu osob nastalo právě v době jarních prací na zahradách, tudíž se 

dá očekávat i růst poptávky po produktech na ochranu rostlin.  

Velkou příležitost vidím v trendu postupné ekologizace lidské spotřeby. Tendence 

nahradit neekologické statky ekologickými se v posledních letech silně projevuje a 

zákazníci častěji volí cestu produktů šetrných k přírodě. Pro zákazníka je důležitá nejen 

výroba produktu šetrného k životnímu prostředí, ale také jeho likvidace. Mucholapky na 

rozdíl od prostředků na bázi jedu tuto vlastnost splňují.  

Hrozby  

Jako hrozby podniku jsem vyhodnotila následující skutečnosti. Silná vyjednávací pozice 

dodavatelů může negativně ovlivnit ceny vstupů. Legislativní a ekologická nařízení 

mohou mít vliv na zpřísnění podmínek při výrobě jednotlivých výrobků, či na užití 

chemických prostředků proti škůdcům. Pokračující nízká nezaměstnanost by mohla 

ohrozit kvalitu výrobků. Trh práce bude ale v následujících měsících transformován 

vlivem koronavirové pandemie. Další ohrožení spatřuji v slabém budování značky, čímž 

mám na mysli výrobu „no name“ mucholapky, kterou silný odběratel prodá pod svojí 

značkou. Vystoupením Velké Británie z Evropské unie může dojít k narušení obchodních 

vztahů, jelikož budoucí kritéria obchodování nejsou prozatím vyjednána. Z minulosti je 

již známá negativní zkušenost s uváděním nekvalitních čínských výrobků na trh 

mucholapek, které oslabily důvěryhodnost lapací schopnosti produktu obecně. 

Společnost by mohla být ohrožena tím, že se tato situace může opakovat. 

V současné době by podnik mohl být také ohrožen zvýšeným nedostatkem zaměstnanců, 

jelikož je ve výrobě dost zaměstnaných žen, a vzhledem k uzavření základních i středních 

škol mají rodiče právo na ošetřovné na dítě. Ošetřovné je nyní schválené ve výši 60 % 
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náhrady za mzdu, a tudíž vzhledem k rozdílům mezi platovým ohodnocením žen a mužů 

v České republice je větší pravděpodobnost uplatnění ošetřovného u matek. Na rozdíl od 

pracovní neschopnosti, u které prvních čtrnáct dní platí zaměstnavatel, je toto ošetřovné 

hrazené Českou správou sociálního zabezpečení od prvního dne.  

  



119 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

Během psaní této diplomové práce došlo k rozšíření nepředvídané hrozby – viru Covid 19 

z Číny víceméně do celého světa (riziko typu černé labutě). Ani Česká republika není 

výjimkou, a proto byla vydána vládní opatření, která omezila zásadně provoz podniků, 

poskytovatelů zboží a služeb apod. Jak velký bude ekonomický dopad na světovou i 

českou ekonomiku způsobený současnou situací zatím není známo. Predikce HDP 

v strategické části práce nemá tedy nyní příliš velkou informační hodnotu. V objektu 

Papírny Moudrý se nenachází žádný maloobchod, tudíž nedošlo k jeho zavření a podnik 

při dodržení specifických hygienických podmínek mohl pokračovat ve své činnosti.  

Je nutné uvědomit si nejen nejistotu ohledně budoucí ekonomické situace samotného 

podniku, ale i to, zda dojde k poklesu odbytu vlivem omezení obchodní činnosti 

odběratelů či k růstu transakčních nákladů dodávek, či ke snížení mezinárodního 

obchodování. Samotný dopad na obyvatelstvo povede pravděpodobně kromě změn na 

trhu práce také ke zvýšení cen zboží a služeb, což vyvolá reakci v podobě hledání 

levnějších substitutů. Mucholapka je nejlevnějším nástrojem pro efektivní hubení much, 

z tohoto důvodu se nedomnívám, že dojde z dlouhodobého hlediska poklesu poptávky, 

spíše naopak. 

Návrhy jsou rozděleny do oblasti pracovní síly a marketingu. Doporučení směřují na 

zlepšení ekonomické situace podniku.   

3.1 Návrhy na řešení nedostatku zaměstnanců 

Ze strategické analýzy podniku se jako největší problém jeví fluktuace zaměstnanců a 

jejich nedostatek ve výrobě. Je možné, že tento problém bude částečně vyřešen dopady 

Covid 19 na trh práce. Návrhy na snížení fluktuace zaměstnanců jsou rozděleny na 

benefity pro zaměstnance a ostatní návrhy zlepšující jejich pracovní prostředí.  

V minulých letech byl vyvíjen tlak zaměstnanců na jejich odměňování, a kromě finanční 

odměny jsou pro stávající a zejména potenciální zaměstnance důležité i další formy 

odměny či firemní benefity. Ty sice zvýší osobní náklady podniku, na druhou stranu si 

ale podnik udrží kvalitu výrobku a také minimalizuje problémy spojené s delší dobou 

dodání v případě nedostatku lidské práce.  Mzdy podniku nejsou nadprůměrné a je tedy 
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nutné odměňovat zaměstnance i jiným způsobem, aby neměli potřebu měnit stávající 

zaměstnání. Důležitá je také motivace zaměstnanců, kterou lze podpořit pracovními 

benefity. 

Účelem zaměstnaneckého benefitu je motivace pracovníků jak morální, tak hmotná. 

Zároveň může sloužit i k marketingu, kdy pracovník svého zaměstnavatele chválí. 

Zaměstnanecké benefity jsou různého charakteru a doporučuji tedy před jejich zavedením 

znát preference zaměstnanců, například pomocí dotazníku. Při výběru benefitů může 

zaměstnavatel využít skutečnosti, že dle zákona o dani z příjmu stojí některé benefity 

mimo systém zdaňování odměn zaměstnanců a jsou pro zaměstnance osvobozené a 

některé benefity jsou daňově uznatelným nákladem.  

V současné době poskytuje podnik jediný benefit, a to příspěvek na stravenky. V tabulce 

porovnám osvobozený benefit s odměnou ve stejné hodnotě ve mzdě. Z tabulky je patrné, 

že zaměstnanec jakožto benefit ocení spíše přímo poukázku místo hrubé odměny do 

mzdy.  

Tabulka č. 41: Porovnání finanční odměny a poukázky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 500 Kč ve mzdě 500 Kč poukázka 

Sociální pojištění 33 0 

Zdravotní pojištění 23 0 

Daň 105 0 

Čistá hodnota 339 Kč  500 Kč 

Daňový náklad zaměstnavatele ANO dle konkrétního benefitu 

 

Doporučuji rozšířit množství benefitů a také vybírat, pokud možno, takové, které mají 

daňovou uznatelnost, a nebo jsou bez vlivu na základ daně.  

V této kapitole jsou popsány jednotlivé navrhované benefity pro zaměstnance podniku. 

Jedná se o zvýšení nároku na dovolenou a peněžitý příspěvek k danému účelu dle výběru 

zaměstnance. Benefity jsou chápany nejen jako nefinanční odměna zaměstnance, ale také 

jako marketingový nástroj cílený na spokojenost vlastních zaměstnanců.  
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3.1.1 Zvýšení nároku na dovolenou  

V současné době mají zaměstnanci podniku zákonnou minimální hranici dovolené, a to 

20 pracovních dní. Mým návrhem je zvýšit fond dovolené o jeden týden, tedy na 25 

pracovních dní. Počet zaměstnanců za rok 2018 byl 68 a pro výpočet bude množství 

pracovníků považováno za konstantní. 

Rok 2018 měl 261 pracovních dní. Do těchto dní započítávám i svátky, jelikož je podnik 

povinen tyto dny zaměstnancům také proplatit, a navíc z důvodu nedostatku zaměstnanců 

pracovali často pracovníci i ve svátek. Celkem se jedná o 2088 hodin. V roce 2018 činil 

pracovní fond 68 zaměstnanců celkem 141 984 hodin. Průměrný počet zaměstnanců byl 

68 a mzdové náklady spolu s odvodem sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele 

činily 26 059 tisíc. V těchto nákladech je zahrnuto i průměrně 10 880 hodin proplacené 

dovolené. Průměrný náklad na jednu hodinu práce je 183,5 Kč. Při navýšení 5 dní 

dovolené pro všechny zaměstnance se zvýší počet hodin proplacené dovolené o 2720 

hodin. 

Pro zachování efektivity výroby navrhuji zapracovat do vnitřní směrnice podniku 

podmínku vybrání těchto 5 dní dovolené navíc pouze mimo hlavní sezónu výroby. Tím 

dojde ke snížení rizika omezení výrobní kapacity podniku při největším odbytu. Další 

podmínkou výběr minimálně 10 dní dovolené v kuse, a to z důvodu dostatečného 

odpočinku zaměstnance. Při průměrném hodinovém nákladu 183,5 Kč dojde 

k celkovému navýšení mzdových nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnavatele o asi 499 120 Kč. Uvědomuji si nedostatky výpočtu v zaokrouhlování 

hodnot, nicméně pro získání představy o růstu nákladů podniku je tento výpočet 

dostačující. Vzhledem k celkové hodnotě těchto nákladů dojde k navýšení nákladů asi o 

1,9 %. Pro větší přehlednost uvádím náklady spojené s návrhem i v tabulce. 

Tabulka č. 42: Náklady při 25 dnech dovolené 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na zvýšení nároku na dovolenou o 5 pracovních dní 

Pracovní fond v roce 2018  2088 hodin 

Pracovní fond všech pracovníků v roce 2018 141 984 hodin 

Počet hodin proplacené dovolené zaměstnanců v roce 2018 10 880 hodin 

Mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele v roce 2018 26 059 tisíc Kč 



122 

 

Průměrný náklad na 1 hodinu práce  183,5 hodin.  

Rozdíl proplacených hodin dovolené při navýšení dovolené 2720 hodin 

Růst nákladů při zvýšení nároku na dovolenou 499 120 Kč 

Růst nákladů při zvýšení nároku na dovolenou v poměru k celkovým 

nákladům  

1,9 % 

Výše uvedený výpočet je maximální částka, vzhledem k vnitřní směrnici povinnosti 

vybrat přidanou dovolenou mimo sezónu je možné, že nebude nutné veškeré hodiny 

nadpracovat. 

Dalším řešením je neproplácet přesčasové hodiny pracovníků ve výrobě, ale umožnit 

proměnit tyto přesčasové hodiny v pracovní volno. Při plánování dovolené zaměstnanců 

je nutné dbát na nenarušení výrobního procesu.  

S nárokem na dovolenou je spjata rezerva na nevyčerpanou dovolenou. Účetní jednotka 

nemá přímo zákonnou povinnost tuto rezervu tvořit. Zároveň je ale účetní jednotka dle 

zákona o účetnictví povinna přinášet věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti a 

s ohledem na zásadu opatrnosti tedy doporučuji tuto rezervu tvořit. Nejedná se sice o 

daňově účinný náklad, dojde ale k lepšímu zachování akruálního principu účetnictví a 

náklady na dovolenou budou součástí toho účetního období, ve kterém na ně vznikl nárok. 

Mým doporučením je tedy tuto rezervu tvořit.  

3.1.2 Benefity v paušální částce dle výběru zaměstnance 

Zavedením benefitů sice dochází k růstu nákladů podniku, čímž se snižuje výsledek 

hospodaření, je ale potřebné si uvědomit, že v současné situaci podnik nedostatek 

zaměstnanců řeší přesčasovým hodinami, prací ve svátek a podobně. Přesčasová hodina 

zaměstnance je dražší než běžně odpracovaná hodina. Při vyšším počtu zaměstnanců se 

tedy sníží náklad na odpracované hodiny a bude možné tuto úsporu využít právě 

k proplácení benefitů. 

Každý zaměstnanec má jiné preference, a tudíž nelze jednoznačně stanovit, jaký benefit 

je ideální. Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl stanovený paušální příspěvek na benefity 

500 Kč měsíčně, tedy 6000 Kč ročně pro jednoho zaměstnance.  

Je na rozhodnutí zaměstnance, zda si bude daný příspěvek vybírat měsíčně nebo po 

delším časovém horizontu. Z důvodů akruálního principu účetnictví je ale nutné vybrat si 
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příspěvek minimálně jednou za rok, v opačném případě na něj nárok zaniká. Výši 

příspěvku lze také odstupňovat dle počtu odpracovaných let především u pracovníků 

výroby 

Tabulka č. 43: Náklady na zaměstnanecké benefity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanecké benefity 

Počet zaměstnanců  68  

Měsíční částka  500 Kč 

Roční náklady  408 000 Kč 

 

Některé uvedené benefity jsou levnější než peněžní odměna. Pokud podnik daný benefit 

využije, nemusí zvyšovat mzdu pro získání nových zaměstnanců a udržení stávajících, 

čímž dojde k úspoře nákladů. Konkrétně uvádím příklady možných benefitů níže. 

Příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Tento druh benefitu je výhodný z pohledu platby sociálního a zdravotního pojištění. 

Zaměstnanec ani zaměstnavatel jej neplatí. Z pohledu zaměstnavatele je příspěvek do 

50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance daňově účinným nákladem. U stanoveného 

paušálu 6000 ročně/zaměstnanec je tento limit splněn. Pokud bude v dané smlouvě 

sjednána i účast zaměstnance, je jeho platba do limitu 24 000 ročně nezdanitelnou částí 

základu daně. V tomto případě může dojít k navrácení daně. Považuji za důležité zde 

zmínit riziko pojistné smlouvy, protože při nedodržení pojistných podmínek bude 

zaměstnanec nucen příspěvky zpětně dodanit.   

Příspěvek na dovolenou 

Stále více oblíbenou činností je cestování. Jako možný benefit navrhuji příspěvek na 

dovolenou. Ten je do hodnoty 20 000 Kč ročně u zaměstnance osvobozený od daně 

z příjmu. Pro zaměstnavatele je celá částka nedaňovým nákladem. Tento příspěvek 

částečně kompenzuje možnost pronájmu ubytovacích zařízení (chat) vlastněných 

podniky v devadesátých letech.  

Dotovaná káva 

Dalším z možných příspěvků, které by mohli zaměstnanci ocenit, je káva na pracovišti. 

V posledních letech došlo ke zvýšení kvality u kávy z automatů. Některé již nabízí přímo 



124 

 

čerstvě mletou kávu na místo rozpustného prášku. Cena kávy by byla za zvýhodněnou 

cenu, např. 5 Kč/ kus a zbytek nákladu by zaplatil podnik. U zaměstnanců jsou 

nealkoholické nápoje poskytované zaměstnavatelem osvobozené bez limitu, pro podnik 

by se jednalo o nedaňový náklad. Dalším pozitivem tohoto benefitu jsou účinky kávy 

působící proti únavě.  

Příspěvek na zdravotní péči 

Je povinností zaměstnavatele platit zaměstnanci prvních 14 dní pracovní neschopnosti, a 

proto by mělo být v jeho zájmu, aby jeho zaměstnanci byli nemocní co nejméně. Podnik 

může podpořit zdraví zaměstnanců zakoupením poukázek do lékárny, přičemž si 

konkrétní produkt vybere sám zaměstnanec dle jeho aktuálních potíží. Možné je také 

v případě ročního využití příspěvku přispět zaměstnanci na operaci nehrazenou zdravotní 

pojišťovnou (typickým příkladem je léčba oční operace). U zaměstnance je tento 

příspěvek osvobozený bez omezení, pro zaměstnavatele je náklad nedaňový. Pod tento 

příspěvek spadají také léčebné služby jako jsou například rehabilitační masáže.   

Příspěvek na sportovní, kulturní aktivity či četbu 

Další možnou alternativou využití paušální částky jsou sportovní či kulturní aktivity. Pro 

zaměstnance je tento příspěvek osvobozený, u zaměstnavatele není náklad daňově 

účinným. Při zakoupení knih nesmí přesahovat reklamní plocha 50 % 

Příspěvek na kvalifikační a vzdělávací kurzy 

Motivace zaměstnanců vedoucí ke zvýšení vzdělání, specifických schopností nebo tzv. 

měkkých dovedností mají konečný vliv i na prosperitu celého podniku. Pokud vybraný 

kvalifikační kurz přímo souvisí s pracovní náplní zaměstnance, je tento náklad daňově 

účinným. Při větším zájmu o například jazykové vzdělání je možné domluvit přímo 

lektora, který tyto hodiny povede.  

3.1.3 Ostatní návrhy přispívající ke spokojenosti zaměstnanců 

V této kapitole budou uvedeny obecné návrhy přispívající k celkové spokojenosti 

zaměstnanců. 
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Vyhrazený prostor pro kuřáky 

V blízkém okolí podniku v boční ulici si lze všimnout zaměstnanců (kuřáků) 

postávajících na parkovišti či sedících na patníku během přestávky. Vzhledem k aktuální 

situaci okolo Covid 19 není možné prokonzultovat přímo s nimi, zda by ocenili vymezení 

prostoru pro kouření, ale lze předpokládat, že ano. Umístění vyhrazeného prostoru mimo 

budovu je na místě, jelikož při výrobě je nutné dbát zvýšené opatrnosti proti vzplanutí. 

Ani z pohledu běžného obyvatele Židlochovic není tento hlouček příliš reprezentativní a 

snižuje firemní kulturu. Proto navrhuji vymezit prostor pro venkovní odpočinek v areálu 

podniku, pokud to z bezpečnostních důvodů nelze, bylo by vhodné na současném místě 

v boční ulici pořídit alespoň lavičky. 

Odpočinková místnost 

Výroba mucholapek je doprovázena poměrně velkým hlukem a teplem. Dalším návrhem 

je tedy realizace odhlučněné místnosti, ve které by bylo možné se protáhnout a vydýchat 

o přestávce. Spolu při realizaci navrhované dotované kávy lze vytvořit respirium, kde se 

bude zaměstnanec cítit dobře. Příjemné prostředí spojené například s masážními 

pomůckami přispěje k celkovému pocitu zaměstnance, že na něm jeho zaměstnavateli 

záleží.  

Společenské aktivity 

Společnost v současné době nepořádá žádné teambuildingové aktivity spojené se 

stmelováním pracovního kolektivu a s vytvářením kladného vztahu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem i mezi zaměstnanci vzájemně. Cílem těchto činností je zejména 

vyvolat zájem pracovníků o firmu a také hrdost na to, že jsou jejími zaměstnanci. 

Z analýzy vnitřního prostředí vyplynulo nedostatečné propojení zaměstnanců ve výrobě 

a ostatních zaměstnanců. Racionálním využití teambuildingových akcí s cílem setřít 

rozdíl mezi výrobními pracovníky a THP je také příležitostí k seznámení zaměstnanců se 

strategií podniku.   

V rámci společenské odpovědnosti zaměstnavatele může být tato aktivita prospěšná také 

z hlediska ochrany přírody a podpory ekologie. Příkladem může být společný sběr 

odpadků v okolí podniku i okolo blízkého koryta řeky či výsadba nových stromů spojená 

s občerstvením za aktivitu. U výsadby stromů by bylo vhodné sestavit jednotlivé dvojce 
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či trojce tak, aby byli namíchaní THP a výroba.  Možným pojetím těchto aktivit je i 

pořádání soutěží, kde má tato aktivita všeobecně prospěšný charakter. Výhrou může být 

například balíček firemních produktů. Hromadné akce je možné pořádat i pro 

zaměstnance a jejich děti, například hromadné zájezdy na lyže či za přírodní památkou.    

Zaměstnanecké půjčky 

Z finanční analýzy podniku vyplynula také vyšší hodnota okamžité likvidity podniku. 

Část přebytku finančních prostředků by mohla být nabízena jako půjčka zaměstnancům. 

Výše nabízené půjčky by byla odstupňována dle počtu odpracovaných let. V případě, že 

je zaměstnanec v pracovním vztahu, by byla půjčka poskytnuta za výhodných podmínek, 

v případě ukončení pracovního poměru by došlo k porušení smlouvy a výhodné 

podmínky zaměstnanecké půjčky by zanikly. Využití půjčky by samozřejmě nebylo 

možné ve zkušební době. Půjčky by byly krátkodobého charakteru se splatností do 5 let. 

Riziko nedodržení stanovených splátek lze minimalizovat tím, že při ukotvení této 

možnosti ve smlouvě si může zaměstnavatel možnost danou splátku sám ještě před 

vyplacením mzdy. 

V tomto případě je aspoň nějakým minimálním úrokem část finančních prostředků 

úročena oproti tomu, pokud je nechá podnik pouze volně ležet na bankovním účtu. 

Nespornou výhodou je ale závazek zaměstnance vůči svému zaměstnavateli, který omezí 

fluktuaci zaměstnanců, která se spolu s jejich nedostatkem ukázala jako zásadní problém.  

3.2 Návrhy na podporu prodeje zákazníkům 

Strategií podniku je orientace na významné odběratele s vysokým odběrem, kteří poté po 

přidání vlastní marže prodávají výrobky dál. Podnik tedy v tomto případě tvoří zisk na 

základě velkého množství vyrobených kusů, protože prodejní cena je nižší a těmto 

významným partnerům je poskytována množstevní sleva. Tato strategie je vzhledem 

k jeho provozním nákladům správná, což potvrzuje i srovnání s českou dceřinou 

společností významného německého konkurenta. Při poloviční hodnotě tržeb vytváří 

konkurence zhruba asi jen čtvrtinový provozní výsledek hospodaření. Strategie v podobě 

expanze na nové trhy by také mohla být zpomalena dopady koronavirové pandemie. 
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Této strategii nebrání zaměření se také na koncové zákazníky. V případě prodeje přímo 

koncovým zákazníkům dochází k tvorbě vyššího zisku z důvodu vyšší maloobchodní 

ceny. Vzhledem k povaze zboží je vhodné zaměřit se na české zákazníky. U prodeje 

mucholapek je přirozené koupit je spíše v kamenném obchodě než objednávat toto zboží 

zvlášť přes internetový e-shop. Orientaci na koncové zákazníky tedy navrhuji u produktů 

zaměřených na hubení hmyzu a škůdců a ochranu rostlin při pěstování užitkových plodin. 

Tímto krokem bude podpořeno také budování vlastní značky, na které se dle SWOT 

analýzy podnik nezaměřuje. Z ní také vyplynula velká závislost na prodeji mucholapek, 

a i proto se domnívám, že podpora ostatních položek sortimentu je vhodná. Tento návrh 

je také podpořen výsledky PESTLE analýzy zaměřené na sociální faktory, ze kterých 

vyplynul zájem českých obyvatel o pěstování vlastního ovoce a zeleniny. Dle mého 

názoru je tento trend podpořen i dopady koronavirové situace jako je zdražování ovoce a 

zeleniny a větší časový prostor obyvatel pro zahradničení. 

Velmi důležitou vlastností mucholapky je její ekologičnost. Vzhledem ke globálním 

změnám je čím dál větší důraz kladen na ekologii produktu. Prodej mucholapek obecně 

je tedy možné podpořit také pomocí propagace mucholapky jakožto ekologického 

produktu. Konkrétním krokem může být například změna obalu výrobku. Ten je 

v současnosti zelený s kresbou mouchy lepící se k povrchu. Zelená barva podprahově 

odpovídá ekologickému výrobku, což je v pořádku. Změnu bych ale uvítala u obrázku, 

který by mohl více podtrhovat ekologii výrobku. Obrázek by mohl být tvořen kresleným 

příběhem mouchy, která se po uchycení a následném rozkladu stává hnojivem pro 

rostoucí květinu namísto zahubené mouchy přípravkem na bázi jedu. 

Slabou stránkou dle SWOT analýzy je nízká úroveň marketingu cíleného na zákazníky. 

Pro změnu tohoto stavu navrhuji zaměstnat marketingového specialisty, jehož náplní 

práce by bylo kromě obecného prodejního marketingu i zaměření na ekologickou stránku 

výroby. Dále by měl na starosti i marketing mířený směrem k zaměstnanců, který souvisí 

s předchozím návrhem.   

Úprava webových stránek 

Prvním krokem k realizaci výše uvedeného návrhu je úprava webových stránek tak, aby 

byla lépe uzpůsobena koncovým zákazníkům. Současnou podobu e-shopu tvoří záložka 

ve stylu katalog s nabídkou produktů a informacemi o nich. V případě, že si chce zákazník 
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vybrané zboží objednat, je nucen opustit záložku katalogu, kde si daný produkt prohlíží 

a prokliknout se do záložky objednávka. Zde je uveden pouze jmenný seznam položek 

sortimentu s ilustrační fotografií a teprve zde je uvedena cena výrobku. Pro pohodlnost 

koncového zákazníka by bylo lepší vytvořit i klasický e-shop, kde bude možné zboží 

rovnou vložit do košíku. 

Jako další úpravu webových stránek navrhuji podtrhnutí ekologičtějšího přístupu 

k hubení škůdců. Tato hlavní myšlenka by se měla odrážet na vzhledu i poskytnutých 

informacích ihned při první návštěvě webové stránky. Této změně by měla odpovídat i 

příslušná grafická úprava webových stránek. Za důležité považuji i výstižné a jasné 

sdělení základních informací souvisejících s ochranou životního prostředí.  

Využití sociálních sítí pro online reklamu 

Důležitým marketingovým prostorem pro reklamu jsou v dnešní době sociální sítě. 

Využití Facebooku či Instagramu je velmi jednoduchý způsob, jak oslovit koncové 

zákazníky s nabídkou zahradnických potřeb pro ochranu rostlin a oslovit je tak ke koupi 

produktů přímo od výrobce. Příspěvky na sociálních sítích musí být ovšem vhodným 

způsobem zpracované. Jejich cílem v případě analyzované společnosti je zvýšení 

povědomí o značce a podnícení zákazníka ke koupi. I zde je na místě silně propagovat 

ekologickou úroveň produktu. Online platforma může také sloužit ke sdílení úspěchů 

firmy. 

V současné době společnost nevyužívá žádnou sociální síť v rámci svého online 

marketingu. Proto navrhuji založení facebookového profilu, kde bude možné prezentovat 

sortiment podniku a také sbírat podněty od zákazníků. Pro prvotní získání sledujících 

bude nutné zaplatit si online reklamu. Jako vhodnou formu navrhuji PPC (pay per click), 

kdy společnost bude vznikat náklad až v okamžiku kliknutí uživatelem na reklamu. 

Dle mého názoru by jedním z prvních příspěvků mohl být odkaz na rozhovor 

s majoritním společníkem a zakladatelem podniku v prestižním magazínu Forbes. Tento 

článek je velmi efektivní z pohledu marketingové propagace. Problém ale spatřuji u 

připojené fotografie, která nepůsobí na čtenáře a budoucí potenciální zákazníky 

dostatečně atraktivně.  
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Obrázek č. 9: Rozhovor se zakladatelem společnosti v magazínu Forbes 

(Zdroj: Forbes, 2019) 

Pro minimalizaci těchto marketingových přešlapů již bylo navrženo zaměstnání 

marketingového specialisty. V opačném případě je možné tuto agendu zajistit externě, či 

alespoň dostatečně proškolit stávajícího zaměstnance zabývajícího se marketingem. 

Tvorba video návodů s tématem zahradničení 

Dalším moderním reklamním prostředkem je tvorba vlastních videí s tématem blízkým 

koncovému zákazníkovi. Vyhledávání rad ohledně určité problematiky je dnes typické 

pro většinu uživatelů internetu. Pro lepší pochopení a názornou ukázku jsou vhodná právě 

videa. V našem případě by se mohlo jednat o rady na téma péče o rostliny, ochranu před 

škůdci ale například i o doporučení týkající se uchování vypěstovaného ovoce a zeleniny. 

Touto cestou by byl nenásilnou formou představen výrobek společnosti a jeho funkčnost 

s důrazem na absenci chemických postřiků a ekologickou formu hubení škůdců. Zároveň 

by mohla být videa sdílena na sociálních sítích.  

Prezentace na veletrzích a výstavách  

Další možností, jak prezentovat společnost, zvýšit povědomí o její značce a cílit na 

koncové zákazníky, jsou veletrhy a výstavy zaměřené na téma zahradničení. V České 

republice je jich pořádáno relativně dost, což odpovídá zájmu obyvatel o tuto aktivitu. 

V současné době je pravděpodobně řada výstav a veletrhů zrušena či přesunuta na jiný 

termín, vzhledem ale k rozvolňovacím opatřením je jen otázkou času, kdy bude jejich 

realizace opět bez omezení.  
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Konkrétně jsem vybrala následující výstavy:  

• Letní zahradnické trhy 2020 na výstavišti Flora Olomouc, v termínu 20.8. až 

23.8.2020, zaměřené na prodej květin a zahradnických potřeb a pomůcek. 

• Prodejní výstava Floria podzim bonsaj na výstavišti v Kroměříži, v termínu 25.9. 

až 27.9.2020 na téma dům a zahrada od českých i zahraničních prodejců  

(Veletrhy a výstavy, 2020). 

Podnik má ve své nabídce i stájové mucholapky, tudíž by na vybraných výstavách 

s obecným tématem zemědělství mohl prezentovat i tento výrobek. Pro demonstraci 

nákladů bude použita prodejní výstava v Kroměříži.  

Podnik v současné době vlastní osobní automobil, který by bylo možné využít pro 

dopravu na místo konání. Jako náklad budu počítat tedy spotřebu PHM a zákonem 

stanovenou hodnotu pro opotřebení vozidla (pro výpočet cestovních náhrad).   

Společnost si bude muset pořídit prodejní stánek, se kterým se bude lehce manipulovat a 

půjde jednoduše postavit a složit. Náklady na jeho pořízení budou rozpočítány na čtyři 

výstavy ročně po dob dvou let a při pořizovací ceně 12 000 Kč se jedná o náklad 1500 kč 

na jednu výstavu (Pro HM systém, 2020).  

Dalším nákladem je mzda pracovníka, která v případě otvírací doby 9:00 – 18:00 činí 9 

hodin. K této pracovní době je nutné připočítat každý den také půl hodinu před začátkem 

výstavy pro přípravu sortimentu a půl hodiny po jejím konci na úklid. První a poslední 

den výstavy bude nucen zaměstnanec postavit a složit prodejní stánek, z tohoto důvodu 

je nutné připočítat další dvě hodiny. U třídenní výstavy v Kroměříži činí doba strávená 

cestováním asi šest hodin včetně denní dvacetiminutové rezervy. Celkem se jedná o 38 

odpracovaných hodin. Výpočet průměrné hodinové mzdy včetně přesčasů je již řešen 

v prvním návrhu. 

Cena nájmu je stanovena dle potřeby prodejního místa. V případě prostoru do pěti metrů 

délky je cena 500 Kč/den. K těmto nákladům je nutné připočítat také přípojku elektrické 

energie za 600 Kč (Výstaviště Kroměříž, 2020).  

V rámci veletrhů a výstav je možné uspořádat také soutěž pro kolemjdoucí zákazníky. 

Například formou rychlého kvízu zaměřeného na ochranu životního prostředí a užívání 

pesticidů při pěstování plodin by byl zákazník efektivně seznámen s výhodou 
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mechanického hubení škůdců, přičemž výhrou v tomto kvízu by mohl být vzorek ze 

sortimentu podniku dle přání soutěžícího. 

Tabulka č. 44: Náklady na účast na výstavě či veletrhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na účasti na výstavě 

Náklady na dopravu  3 053 Kč 

Prodejní stánek s příslušenstvím  1 500 Kč 

Mzda pracovníka  6 973 Kč 

Nájem prostoru 2 100 Kč 

Náklady celkem  13 626 Kč 

3.3 Další doporučení pro zlepšení zjištěného stavu 

V této kapitole budou popsány další doporučení pro zlepšení ekonomické situace 

podniku. Vzhledem k současné situace a pravděpodobnému propadu české i světové 

ekonomiky lze také hovořit o doporučeních pro zachování stávající ekonomické situace 

podniku, která je dle předchozích analýz v dobré kondici. 

Využití volných peněžních prostředků 

Z finanční analýzy podniku vyplynulo, že podnik vykazuje neúměrně vysoké zůstatky na 

bankovním účtu. Zadluženost podniku má rostoucí charakter, i přesto je v roce 2018 

zadluženost okolo 30 %. Pokud peněžní prostředky pouze leží na běžném bankovním 

účtu, nedochází k jejich zhodnocení a vlivem inflace ztrácejí postupně svoji hodnotu. 

Tento současný stav by bylo možné využít k investici do bytového domu či odkupu 

několika bytů. Realizace této investice je také velmi silně podpořena situací na trhu 

nemovitostí na Židlochovicku i v celém okrese Brno – venkov. Nabídka nájmů bytů je 

velmi omezená, čemuž nasvědčují i současné ceny nájemného. Bytové jednotky by byly 

poskytnuty v první řadě zaměstnancům. Výši nájemného by bylo možné slevit oproti 

obvyklým tržním cenám, což by zároveň řešilo také problém s fluktuací zaměstnanců. Ti 

by byli kromě pracovní smlouvy vázáni také výhodnou nájemní smlouvou, která by byla 

v případě ukončení pracovního poměru vypovězena.  
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Zřízení zástupce jednatele  

Jedna ze slabých stránek podniku vyplynula z organizační struktury podniku. Ukázalo se, 

že je podnik řízen jediným jednatelem, a to většinovým společníkem. Tato situace může 

být riziková, protože v případě delší neplánované absence jednatele by podnik zůstal bez 

jednotného vedení. Mým doporučením je tedy tohoto zástupce zvolit, a to například 

udělením prokury. Na základě zvláštní právní moci by byla zplnomocněna fyzická osoba 

k určitým úkonům při vedení podniku. Rozsah vedení je možné uzpůsobit dle potřeb 

podniku a dle důvěry jednatele. Osoba prokuristy se zapisuje do obchodního rejstříku a 

pro protistranu je tedy jednoduché tuto osobu dohledat.   

Spolupráce se středními či vysokými školami 

Podnik se v rámci své činnosti věnuje částečně i výzkumu a vývoji. Mým doporučením 

je navázání spolupráce i s chemickými středními či vysokými školami, čímž dojde 

k optimalizace nákladů, jelikož varianta spolupráce je levnější oproti například 

kompletnímu přístrojovému vybavení. Další možností je i využití grantu. Vybrala jsem 

následující univerzity, se kterými by bylo možné spolupracovat při výzkumu a vývoji 

nových produktů. 

• Chemicko-inženýrská fakulta Vysokého učení technického v Praze, 

• Chemická fakulta Vysokého učení technického v Brně. 

Chemicko-inženýrská fakulta Vysokého učení technického v Praze nabízí spolupráci s 

firemními partnery prostřednictvím expertní konzultační činnosti a také vývojovou práci 

na zakázku. Ta spočívá v realizaci komplexních vědecko-výzkumných a vývojových 

aktivit na základě poptávky, a to zejména v oblasti analytického fyzikálně-chemického 

servisu, automatizace procesů či měřící techniky (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT 

Praha,2020)  

Fakulta chemická VUT v Brně také poskytuje své přístrojové vybavení a erudované 

pracovníky pro partnerství ve výzkumu. Forma spolupráce může být krátkodobá, a to 

například v situaci, kdy chce podnik otestovat nestandartní postup pomocí více či méně 

běžných přístrojů. Dlouhodobá systematická spolupráce je formálně upravena smlouvou 

a využívá se například při řešení určitého technologického problému či výzkumného 
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úkolu. Další možností je i účast na společném výzkumném projektu, který řeší 

složitější a časové náročnější výzkumné úkoly (Fakulta chemická, VUT Brno, 2020). 

S ohledem na další doporučení zaměřených na ekologické vlastnosti produktů by 

předmětem výzkumu a vývoje mohla být plně rozložitelná a kompostovatelná 

mucholapka. Její ekologická stopa by byla nulová, a naopak by ji bylo možné zpětně 

užít do kompostu včetně organických zbytků škůdců.  

Charitativní činnost 

V dnešní době lze spatřit rostoucí tlak na společenskou odpovědnost podniku. Tato 

dobrovolná aktivita může být také způsob, jak se odlišit od konkurence. Zvýšit 

společenskou odpovědnost může podnik různými postupy, jedním z nich je i charitativní 

činnost. Ta by měla být v první řadě soustředěna do těsného okolí podniku, vzhledem 

k významu podniku na světovém trhu je ale možné ji rozšířit. Charitativní činnost je 

v dnešní době chápána také jako marketingový nástroj. Jejím prvotním cílem by ale měla 

být ochota pomoci druhým. 

Mucholapka dokáže efektivně zahubit mouchy, které jsou velkým přenašečem řady 

nemocí, a to zejména v méně vyspělých státech, například v Africe. Rozšířením 

mucholapek, které by podnik zdarma distribuoval do méně vyspělých států, by došlo 

k částečné ochraně obyvatel před těmito nemocemi. Dalším faktem podporujícím toto 

doporučení je prozatímní málo rozšířená spolupráce mezi společností Papírna Moudrý 

s.r.o. a odběrateli působících na trhu v těchto méně rozvinutých státech Afriky. 

Charitativní činností by bylo možné získat kontakty a vytvořit dodavatelsko-

odběratelskou síť i v dalších státech Afriky. 

Výroba vlastní vstupní suroviny 

Původním návrhem před vypuknutím pandemie Covid 19 měla být investice do výrobní 

linky na vlastní výrobu syntetického kaučuku. Ten je jednou ze surovin pro výrobu lepu. 

Tento návrh se opírá o následující poznatky z analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku. 

V minulých letech a zejména v roce 2018 došlo k relativně vysokému růstu chemického 

odvětví. Největší podíl na tržbách chemického odvětví zaujímá výroba základních 

chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku. Dalším 

faktem vedoucí k tomuto návrhu je velká síla dodavatelů. Vlastní výrobou základní 

suroviny by došlo ke snížení tohoto negativního jevu. Z finanční analýzy podniku 
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vyplynula relativně nízká úroveň zadlužení, která se sice v roce 2018 zvýšila, nicméně 

zůstatek bankovního účtu, který vykazuje nadměrnou okamžitou likviditu by mohl toto 

zadlužení zčásti či plně pokrýt. Z tohoto důvodu by si podnik mohl dovolit částečné 

zadlužení na pořízení výrobních prostor a vybavení. Výroba kaučuku by pokryla potřeby 

podniku a zbylou produkci by bylo možné prodávat.  

Vzhledem k současné nejisté situaci ohledně budoucího vývoje by mohlo rostoucí 

zadlužení působit negativně. Aktuální přínos v tomto doporučení je tedy značně omezen, 

bylo by ale vhodné zamyslet se nad touto variantou po skončení ekonomické krize, která 

bude pravděpodobně důsledkem koronavirové pandemie.  
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ZÁVĚR  

Diplomová práce na téma „Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní 

korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení. “ byla zpracována pro 

výrobní podnik Papírna Moudrý s.r.o. V práci byl vyhodnocen celkový ekonomický stav 

podniku pomocí vybraných metod analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Ty 

odhalily nejvíce problémové oblasti podniku, kterými jsou nedostatek zaměstnanců a 

jejich fluktuace a také slabá úroveň marketingu. Z analýz vyplynuly také možné 

příležitosti, ve kterých se může podnik realizovat. S ohledem na informace a poznatky 

získané z analýz byly zpracovány konkrétní návrhy a doporučení podporující zlepšení 

ekonomické situace podniku. 

Informace pro analýzu vnitřního prostředí byly čerpány z příloh v účetní závěrce, a to 

zejména z výkazů společnosti, u kterých došlo k úpravě do aktuálně používané formy. 

Dalším zdrojem informací byly výroční zprávy a zprávy auditora. Důležitým zdrojem 

interních informací bylo i samotné vedení podniku. Pro analýzu externího prostředí byly 

využity zejména analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. 

Během psaní diplomové práce došlo k rozšíření viru Covid 19 způsobujícího respirační 

onemocnění plic. Vlivem této situace došlo k náhlému zpomalení světové i domácí 

ekonomiky a konečný dopad samotné pandemie i souvisejících vládních opatření zatím 

není znám. Je tedy možné, že se v blízké budoucnosti stane primárním ekonomickým 

cílem většiny podniků udržení stávající ekonomické situace, namísto jejího rozvoje. 

Vzhledem k povaze hlavního výrobku – mucholapky nedojde zřejmě k přímému ohrožení 

výroby a odbytu. Na ekonomickou úroveň podniku mohou mít ale dopady ostatní faktory 

spojené s pandemií koronaviru. 

V úvodu práce jsou definovány její hlavní i dílčí cíle. Vytvořením teoretického podkladu, 

charakterizováním společnosti i oboru podnikání, praktickým provedením jednotlivých 

analýz včetně vyvození jednotlivých závěrů a vypracováním vlastních návrhů opírajících 

se o zjištěné výsledky a podporujících ekonomickou situaci podniku byl stanovený cíl 

práce splněn.  
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