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Abstrakt 
Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, 

který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České 

republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě provedených 

analýz, jejich přesnosti a kompletnosti, byla navržena řešení, která by měla vést 

ke zlepšení současné situace podniku. 
 

Abstract 
The diploma thesis focuses by selected methods on complex situation of medium-seize 

firm offering comprehensive sanitation programs for professional users in the Czech 

Republic. The research period covers the period from 2008 to 2012. Based 

on the analyzed data, their accuracy and completeness were suggested solutions 

that should lead to an improvement of the current situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, 

PESTLE analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza. 
 

Key words 
Financial analysis, statement of financial position, statement of comprehensive income, 

absolute indicators, financial ratios, PESTLE analysis, Porter’s five forces model, 

SWOT analysis. 
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Úvod 
Každý ekonomický subjekt by měl průběžně analyzovat svoji činnost a nespokojit 

se pouze s informací o svém výsledném zisku či ztrátě. V dnešní dynamicky 

se vyvíjející době je nutností přizpůsobivost aktuálním trendům a nečekaným změnám, 

aby byl podnik prosperující a schopen dosáhnout svých cílů. Pro kvalitní zhodnocení 

podniku slouží různě zaměřené analýzy a je také zcela nezbytné znát odvětví, situaci 

konkurence a celkový stav trhu. 

 

Dnešní trh umožňuje úspěch především celkově silným společnostem. Nestačí již pouze 

přínos zisku majitelům, ale je potřeba uspokojit veškeré zájmové skupiny. Zákazníci 

chtějí kvalitní produkty za pro ně akceptovatelné ceny, dodavatelé, stát a další subjekty 

očekávají, že podnik včas dostojí svým závazkům a zaměstnanci pro efektivní práci 

vyžadují např. příjemné pracovní prostředí, kvalitní zázemí a propracovaný motivační 

program. K uspokojení co největší části stakeholderů nestačí pouze výsledky různých 

analýz, ale úspěšný manažer musí být schopen se v nich dobře orientovat a vědět, jak se 

získanými informacemi správně naložit. Jak kdysi řekl Henry Ford: „Myšlení je nejtěžší 

práce, která existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.“. Tento 

výrok pouze potvrzuje, že pro úspěch je nezbytné mít pracovníky, kteří výsledkům 

analýz opravdu dobře rozumí a jsou navíc schopni je implementovat a neskončit pouze 

u konstatování výsledných hodnot zkoumaných ukazatelů.  

 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. 

vybranými metodami. V první části jsou vymezeny cíle práce a metody jejího 

zpracování, následuje literární rešerše sloužící jako podklad k provedení zvolených 

analýz, jako jsou např. PESTLE analýza zabývající se vnějším okolím, Porterův model, 

finanční analýza a v závěru SWOT analýza, které jako podklad sloužily výsledky 

předchozích zhodnocení. Těžištěm diplomové práce jsou návrhy v závěrečné pasáži 

sestavené na základě výstupů analytické části, jejichž realizace by měla pomoci podniku 

zlepšit stávající situaci. 
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1 Cíle práce 
Cílem této diplomové práce, jak uvádí i její název, je provedení analýzy podniku 

vybranými metodami, vyhodnocení jeho současného stavu a především formulace 

návrhů směřujících k jeho zefektivnění. Toho by mělo být dosaženo splněním dílčích 

cílů, tedy nastudováním teoretických východisek vhodných analýz, kterým je následně 

podnik podroben. Konkrétně se jedná o zpracování a vyhodnocení PESTLE analýzy, 

která poskytne informace o vnějším okolí podniku, Porterova modelu poskytujícího 

přehled o významných konkurenčních silách, finanční analýzy, bonitních a bankrotních 

modelů a v závěru SWOT analýzy sestavené na základě výsledků předchozího 

zkoumání. 

 

1.1 Metody zpracování práce 
Aby bylo možné naplnit cíle práce byl proveden sběr dat, tedy získání potřebné 

literatury, finančních výkazů, výročních zpráv a dalších materiálů zkoumané 

společnosti. Pro upřesnění některých nejasností a doplnění chybějících informací byly 

uskutečněny rozhovory s vybranými zaměstnanci podniku. 

 

Hlavními metodami zpracování práce jsou analýzy (PESTLE, Porterův model 

konkurenčních sil, finanční analýza, bonitní a bankrotní modely a SWOT analýza). 

Jedná se o zkoumání celku a jeho rozklad na primární části, které jsou podrobeny 

dalšímu zkoumání. Cílem je pochopení podstaty a zákonitostí celku. Dalším způsobem 

zpracování je syntéza, tedy opak analýzy. Syntéza je sjednocení získaných informací 

v celek. Tyto dvě metody se vzájemně doplňují a jejich výsledky jsou interpretovány 

v analytické části. 

 

V rámci této práce byla také použita komparace, tedy porovnání získaných dat 

např. s doporučenými nebo plánovanými hodnotami. Na základě výsledků výše 

uvedených metod proběhla formulace návrhů vedoucích ke zlepšení stávající situace. 
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2 Teoretická východiska práce 
První část diplomové práce popisuje vybrané metody analýzy podniku. Tyto teoretické 

znalosti jsou nezbytné pro vypracování třetí kapitoly, kde budou aplikovány 

na zvolenou společnost. Poznatky jsou pro větší přehlednost členěny do podkapitol 

a definovány, pokud možno stručně, jasně a výstižně. 

 

2.1 Analýza makroekonomického okolí firmy 
Analýza okolí se orientuje na rozbor faktorů působících v okolí podniku, které ovlivňují 

a v budoucnu pravděpodobně budou ovlivňovat jeho strategickou pozici, a které vytváří 

možné příležitosti a hrozby pro jeho činnost.1 

 
Obrázek 1: Okolí podniku (Upraveno dle: SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 13.) 
 

Okolí je nezbytné brát v úvahu při jakémkoliv rozhodování a je nutné ho chápat v jeho 

dynamice a pokoušet se dohlédnout na změny, které zde střednědobě i dlouhodobě 

nastanou. Ve vztahu k podniku se totiž jedná o vnější sílu, kterou je možno měnit pouze 

velice omezeně, např. lobbováním, ovlivňováním veřejného mínění, prosazováním 

určitých etických norem, atd. Je však nutné přemýšlet o okolí nejen jako o omezujícím 

činiteli, ale především jako o možných příležitostech a šancích. Ten, kdo je zvládne 

využít jako první, získá nepochybně konkurenční výhodu.2 
                                                             
1 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA, Strategická analýza, s. 13. 
2 SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ, Podniková ekonomika, s. 23. 
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2.1.1 PESTLE analýza 

Název metody PESTLE analýzy, někdy též označovaná jako SLEPTE nebo STEPLE, 

se odvozuje od počátečních písmen názvů jednotlivých faktorů vnějšího prostředí, 

které jsou pro podnik příležitostí či hrozbou. Vnější prostředí tvoří faktory politické, 

ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické (environmentální). Vždy 

se však jedná o tu samou analýzu, pouze pořadí těchto písmen je zpřeházené.3 

 

Analýza PESTLE by měla určit, které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci 

nebo její části, jaké jsou možné účinky těchto faktorů a které z nich budou v blízké 

budoucnosti nejpodstatnější. Prognózy těchto charakteristik často hrají důležitou roli 

v rozhodovacích procesech o budoucím směřování daného podniku.4 

 

Za politický faktor můžeme považovat např. hodnocení politické stability (forma vlády, 

klíčové orgány a úřady, vliv politických stran a osobností u moci apod.), politický 

postoj (vůči privátním a zahraničním investicím, vztah ke státnímu průmyslu apod.) 

a politický vliv různých skupin.5 

 

Ekonomické okolí má pro podnik klíčový význam. Podnik z něj získává výrobní 

faktory a kapitál a obrací se na něj svými výrobky a službami.  Rozhodování ovlivňuje 

především celková hospodářská situace země a její dynamika. Hlavními faktory jsou 

míra inflace, úroková míra, výše hrubého domácího produktu, měnová stabilita, stav 

směnného kurzu, bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů, výše daňových sazeb, cla 

apod.6 

 

Sociální faktory odráží vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva. Podstatná 

je demografická charakteristika jako např. velikost populace a věková struktura, dále 

potom životní styl a dostupnost pracovní síly a její zvyklosti.7 

 

                                                             
3 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 
řízení, s. 179. 
4 tamtéž, s. 178. 
5 tamtéž, s. 179. 
6 ALLEN, M. Analysing the Organisational Environment, s. 60-64. 
7 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA, Strategická analýza, s. 18. 
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Technologické faktory zahrnují např. podporu vlády v oblasti výzkumu a vývoje, nové 

vynálezy a patenty, míru zastarávání výrobních prostředků a rychlost realizace nových 

technologií.8 

 

Za legislativní faktory považujeme právní normy a zákony (obchodní právo, daňové 

zákony apod.) a další faktory jako je např. funkčnost soudů a vymahatelnost práva.9 

 

Mezi ekologické faktory můžeme řadit globální environmentální hrozby, přírodní 

a klimatické vlivy, zvyšující se energetickou náročnost a legislativní omezení spojená 

s ochranou životního prostředí.10 

 

PESTLE analýzu je nutné přizpůsobit zkoumanému podniku, protože neexistuje 

univerzální pravidlo pro důležitost jednotlivých faktorů. Pro jeden podnik nevýznamný 

faktor může být klíčovým pro jiný. Smysl analýzy roste v souvislosti s velikostí 

podniku a jeho zájmem o rozvoj. Jednotlivé vlivy se v čase mění a jejich dopad také, 

je proto nezbytné průběžné sledování a vyhodnocování.11 

 

 

2.2 Porterův model 
Porterův model pěti konkurenčních sil je konkurenční strategií, která se pokouší nalézt 

pro podnik postavení, ve kterém může nejlépe čelit působícím konkurenčním silám, 

popř. je obrátit ve svůj prospěch. Dále poskytuje možnosti vedoucí k efektivnější 

konkurenci a následnému upevnění postavení podniku na trhu. Struktura odvětví 

má významný vliv na určování konkurenčních zvyklostí a stanovení strategií podniku. 

Stupeň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách, 

které znázorňuje následující obrázek. Komplexní působení těchto pěti sil určuje 

intenzitu odvětvové konkurence a ziskovost.12 

 

                                                             
8 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 
řízení, s. 179. 
9 tamtéž, s.180. 
10 tamtéž, s.180. 
11 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA, Strategická analýza, s. 19. 
12 PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů, s. 3-4. 
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Obrázek 2: Porterův model (Upraveno dle: SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, 
s. 48.) 
 

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Vážnost hrozby vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí zejména 

na vstupních bariérách a očekávané reakci ostatních konkurentů. Pokud jsou bariéry 

vstupu do odvětví nízké, znamená to velmi významnou hrozbu vstupu možných 

konkurentů do odvětví. K čím většímu zisku v odvětví dochází, tím větší je zájem 

o vstup do něj. V případě, že neporoste poptávka po výrobcích v souvislosti 

s odpovídající zvýšenou kapacitou vyvolanou novým vstupem, potom ceny a následně 

i zisky s největší pravděpodobností poklesnou.13 

 

Typy vstupních bariér: 

• Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt 

Velké objemy umožňují podstatné úspory nákladů. Další úspory mohou 

být vyvolány zkušenostmi získanými při mnohonásobném opakování 

daného výrobního procesu. V některých odvětvích je dosahování vysoké 

efektivnosti možné pouze při relativně velkých objemech. Tato situace se týká 

např. výroby elektrických součástek, distribuce piva, marketingu 

rychloobrátkového zboží nebo výzkumu a vývoje počítačů a dalších high-tech 
                                                             
13 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 51. 
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výrobků. Případní konkurenti jsou potom, nuceni přijmout nákladové 

znevýhodnění a tím i menší výnosnost, nebo musí kalkulovat s agresivní reakcí 

stávajících podniků v odvětví, které se budou vstupu konkurenta s velkými 

objemy produkce bránit. 

• Technologie a speciální know-how 

Mnoho oborů je založeno na technologiích a schopnostech chráněných patenty, 

které nejsou volně dostupné a tvoří tak účinnou vstupní bariéru. Následkem toho 

si např. farmaceutické společnosti mohou dovolit prodejní ceny vysoko 

nad úrovní nákladů, které se sníží až po uplynutí ochranných patentů. Další 

překážkou je i nedostatek lidských zdrojů, které by byly schopny pracovat 

se specifickou technologií. 

• Znalost značky a oddanost zákazníků 

Preference obchodní značky a zákazníkova loajalita znesnadňují nově 

vstupujícím konkurentům získat zákazníky společností, které již v odvětví 

působí. Pro prolomení této bariéry je nezbytná velice kvalitní marketingová 

kampaň, výhodné ceny a doplňkové služby. To se projeví na výši 

zisku a zvyšuje to riziko neúspěchu podniků, které potřebují zisk k dalšímu 

rozvoji. 

• Kapitálová náročnost 

Čím vyšší je úroveň celkových investic nutných k proniknutí na trh, tím 

limitovanější je počet případných konkurentů. Kapitálově nejnáročnější bývá 

výstavba výrobních závodů, nákup nových výrobních zařízení a technologií, 

financování úvodních reklamních kampaní a krytí počátečních ztrát. 

Mezi kapitálově nejnáročnější průmysl patří těžební, letecký, energetický 

a automobilový. 

• Absolutní nákladové výhody 

Již působící podniky mohou mít nákladové výhody, které jsou potenciálním 

konkurentům nedostupné bez ohledu na jejich velikost. Jedná se o přístup 

k nejlepším (nejlevnějším) materiálům a surovinám, příznivé umístění závodu, 

patenty, utajené procesy, způsob řízení a přístup k levnějším finančním zdrojům 

(stávající podnik může být pro investory méně rizikový). 14 

                                                             
14 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 52-53. 
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• Přístup k distribučním kanálům 

Častý důvod k akvizicím již existujícího podniku. Dlouhodobě budovaný přístup 

k distribučním kanálům je možné překonat nabídkou výrazně nadprůměrných 

marží nebo financováním reklamních akcí a akcí na podporu prodeje. 

• Legislativní opatření a státní zásahy 

Zásahy státu mohou omezit vstup do odvětví např. pomocí udělování licencí. 

Jako příklad přímo kontrolovaného sektoru státem je bankovnictví a železniční 

doprava. Překážky se týkají i vstupu zahraničních investorů, protože v mnoha 

zemích musí být jejich vstup na domácí trh schválen vládou. Přísná úprava 

zákonů na ochranu životního prostředí nebo spotřebitele s sebou také nese 

významné zvýšení nákladů.15 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Tato síla může vést ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví. Silní 

dodavatelé surovin, energie, technologie, kvalifikované práce atp. mohou snižovat zisky 

odběratelů pomocí zvyšování cen vstupů nebo snižováním jejich kvality. Můžeme 

sem zahrnout i dodávku expertizy pro management, kvalifikované pracovní síly 

nebo poskytnutí kapitálu.16 

 

Dodavatelé mají vysokou vyjednávací schopnost z hlediska Porterova modelu zejména, 

je-li dodavatel na daném trhu velký nebo významný a na daném trhu existuje poměrně 

omezený počet dodavatelů, jestliže nakupující podnik pro dodavatele není významným 

zákazníkem, zboží je vysoce diferencované a zákazník by měl vysoké náklady 

na přestup, zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, 

nabídce a poptávce), zpětná integrace je pro zákazníka téměř nemožná, neexistují 

snadno dostupné substituty, zákazníci nejsou příliš citliví na cenové změny (zboží 

v kategorii základních životních potřeb), zákazníci nejsou příliš nuceni minimalizovat 

své náklady a pokud nejsou významným distributorem, schopným ovlivňovat další 

zákazníky.17 

 

                                                             
15 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 53. 
16 tamtéž, s. 54. 
17 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL, Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 54. 
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Vyjednávací síla kupujících 

Podobně jako silní dodavatelé mohou ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví, mohou 

i silní zákazníci vyvinout na podniky v odvětví podstatný konkurenční nátlak. 

Silní kupující jsou schopni způsobit společnostem ztráty zisků. Velká potenciální síla 

na straně kupujících zostřuje vztahy konkurence. Výrobci snažící se získat 

zakázku se vůči sobě chovají tvrdě. Kupující může využít svoji sílu, aby si vymohl 

další výhody jako je lepší úroveň kvality, výhodnější úvěrové či platební podmínky.18 

 

Obecně se dá říci, že zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici pokud 

je významným zákazníkem dodavatele (z hlediska velkého objemu odběrů nebo díky 

významnému postavení), může relativně snadno přejít ke konkurenci (má malé náklady 

přestupu), má k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce a 

poptávce), zákazník je nucen minimalizovat svoje náklady, pokud by si mohl začít 

v případě potíží dané zboží sám vyrábět, existují snadno dostupné substituty, dané zboží 

má vysokou cenovou pružnost poptávky, pokud zákazník příliš nevnímá rozdíly 

mezi zbožím jednotlivých dodavatelů a nebo je silným distributorem, který je schopný 

ovlivňovat další obchodníky.19  

 

Hrozba substitučních výrobků 

Substituty jsou statky, které se ve spotřebě vzájemně nahrazují. Je-li jeden z nich díky 

své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivějším, potom budou někteří kupující v pokušení 

zaměnit doposud užívaný výrobek za tento substitut. Např. potravinářský průmysl, 

který je touto hrozbou poměrně dosti ohrožen, věnuje této hrozbě zvýšenou pozornost.20 

 

Konkurenční sílu, vyplívající s hrozby substitutů, určuje: 

• Relativní výše cen substitutů 

Existence substitutů limituje ceny, které mohou podniky v odvětví stanovit, 

aniž by motivovaly zákazníky k přechodu k substitučním produktům. Ceny 

omezované tímto způsobem omezují zisky podniků, které jsou pod značným 

tlakem a musí hledat nákladové úspory 

                                                             
18 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 54. 
19 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL, Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 54. 
20 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 51. 
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• Diferenciace substitutů 

Substituty dovolují zákazníkům srovnávat kvalitu, cenu a výkon. To následně 

vyvolává tlaky na diferenciaci výrobků od substitutů pomocí různých kombinací 

nižších cen, lepší kvality, služeb a výhodnějších vlastností. 

• Náklady na změnu 

Hrozbu substitutů dále určuje velikost nákladů zákazníka na přechod k těmto 

substitutům. Velmi významné také je, jak snadno může zákazník k substitutům 

přejít. 21 

 

Konkurenční síla plynoucí z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je jejich 

cena, čím nižší jsou náklady přechodu zákazníka a čím vyšší je jejich kvalita. 

Předpovědět sílu substitutů lze především sledováním růstu jejich prodeje a porovnáním 

s růstem prodeje vlastních výrobků.22 

 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Rivalita je vysoká, pokud se jedná o málo rostoucí (stagnující nebo zmenšující se) trh. 

Podniky se potom snaží udržet svoji pozici jak cenovou, tak i necenovou konkurencí. 

Dále je rivalita vysoká u nových, v budoucnu pravděpodobně lukrativních, odvětví, 

v odvětvích, kde působí velký počet konkurentů a kde existuje opakující se nebo 

chronický nadbytek výrobních kapacit. Pokud je ziskovost odvětví nízká, konkurenti 

následně sledují strategii přežití. Značné soupeření také způsobují vysoké bariéry 

případného odchodu z odvětví a málo diferencované produkty, kdy zákazníci příliš 

nevnímají rozdíly mezi jednotlivými producenty.23 

 

Výstup a využití Porterovy analýzy 

Výstup z Porterovy analýzy by měl identifikovat nejen potenciální hrozby, ale také 

příležitosti, jejichž využitím by mohly být eliminovány zjištěné hrozby. Porterův model 

lze využít jak při strategické analýze a při hodnocení navržené strategie.24 

 

                                                             
21 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. Buchta, Strategická analýza, s. 51. 
22 tamtéž, s. 51. 
23 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL, Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 55. 
24 tamtéž, s. 55. 
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2.3 Finanční analýza 
Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných především z účetních 

výkazů. Obsahuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek. Hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. Má mnohaletou tradici a je neoddělitelným prvkem podnikového 

řízení. Výsledky se stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové 

finance se tak dostávají do centra pozornosti. Jsou velmi významné pro strategické 

řízení firmy i např. pro hodnocení a výběr partnerů v obchodní oblasti.25 
 
Metodu finanční analýzy je nutno volit z hlediska časové a finanční náročnosti. 

Následně se postup liší dle cílové skupiny, pro kterou je finanční analýza určena. 

V běžné podnikatelské praxi se využívají pouze vybrané finanční ukazatele, které jsou 

sledovány v delším časovém horizontu a mají tak lepší vypovídací schopnost.26 
 
Finanční analýzu lze členit mnoha způsoby. Níže je uvedena varianta segmentace 

elementárních metod dle Růčkové. 
 

 
Obrázek 3: Elemntární metody finanční analýzy (Upraveno dle: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: 
metody, ukazatele, využití v praxi, s. 44.) 

                                                             
25 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-10. 
26 tamtéž, s. 12. 
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2.3.1 Informační zdroje finanční analýzy  

Kvalita a úspěšnost finanční analýzy ve velké míře závisí na použitých zdrojích. Ty by 

měly být kvalitní a zároveň i komplexní, protože je nezbytné podchytit všechna data, 

která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví 

podniku. Analytik vychází především z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

a výkaz cash-flow) a pro zpřesnění může použít i vnitropodnikové účetní výkazy, 

které jsou však soukromé a firmy je běžně externistům neposkytují.27 

 
2.3.2 Horizontální analýza 

Někdy též nazývána analýza trendů. Zjišťuje, o kolik jednotek a o kolik procent 

se změnila příslušná položka v čase. Rozbor bývá zpracován meziročně, kdy jsou 

porovnána dvě po sobě jdoucí období, nebo za několik účetních období. Procentní 

vyjádření nám říká, o kolik procent se změnily zkoumané položky vůči předchozímu 

roku. Jednotkový rozdíl ukazuje absolutní hodnotu, o kterou se dané položky změnily 

vůči minulému období.28 

 

 
 

 

 
Kde t je běžný rok a t-1 je rok předchozí. 

Vzorec 1: Absolutní a procentní změna29 
 

 

2.3.3 Vertikální analýza 

Občas označována jako strukturální analýza hlavně proto, že jde o rozbor struktury 

vyjádřené v procentech. Na rozdíl od horizontální analýzy se zabývá vždy pouze jedním 

obdobím, ve kterém zkoumá, jak se na souhrnné veličině podílely veličiny dílčí. 

Zjišťuje, zda se při firemním vývoji mění vzájemná proporce jednotlivých položek 

a zda je struktura majetku, kapitálu a tvorby zisku stabilní.30 
                                                             
27 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 21. 
28 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 79. 
29 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 
s. 68. 
30 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 64. 
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Kde Ui je hodnota dílčího ukazatele a ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

Vzorec 2: Podíl na celku31 
 

2.3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Též označované jako fondy finančních prostředků slouží k analýze a řízení finanční 

situace podniku. Fond je zde chápán jako souhrn určitých stavových ukazatelů 

vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Mezi nejčastěji používané fondy patří čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.32 

 

Čistý pracovní kapitál 

Spočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

dluhy nebo rozdíl dlouhodobých zdrojů a fixních aktiv. Jedná se o část majetku, které 

se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po uhrazení krátkodobých 

závazků může být použita k uskutečnění podnikových záměrů. Uvádí tedy část 

oběžného majetku, která je finančně kryta dlouhodobými zdroji.33 

 

Výše čistého pracovního kapitálu je určena skladbou rozvahy podniku. Pokud má mít 

společnost zajištěnou likviditu, potom krátkodobá aktiva mají být vyšší než krátkodobé 

závazky, jinak řečeno dlouhodobé zdroje mají převyšovat dlouhodobá aktiva. 

Pokud se dlouhodobým majetkem financuje krátkodobý oběžný majetek, jedná 

se o tzv. překapitalizování podniku.34 

 

Čisté pohotové prostředky 

Známé jako peněžní finanční fond stanovují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Vypočítá se jako rozdíl pohotových peněžních prostředků 

a okamžitě splatných závazků. Okamžitě splatné závazky jsou jejichž doba splatnosti 

                                                             
31 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita, s. 74. 
32 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 35. 
33 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita, s. 85. 
34 tamtéž, s. 85. 
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je k aktuálnímu datu nebo staršímu. Nejvyšší míru likvidity představuje fond, 

který do pohotových peněžních prostředků zahrnuje pouze hotovost a peníze 

na bankovních účtech. Méně přísná varianta obsahuje i peněžní ekvivalenty (šeky, 

směnky, krátkodobé cenné papíry, termínované vklady vypověditelné do tří měsíců 

atd.), protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné 

na peníze.35 

 

2.3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

V účetních výkazech jsou uvedeny absolutní hodnoty jednotlivých položek, 

proto je pro analýzu vzájemných vztahů a vazeb mezi ukazateli nezbytné, dát tyto 

jednotlivé absolutní ukazatele do vzájemných poměrů, čímž vznikají poměrové 

ukazatele.36 

 

Pro potřeby finanční analýzy obvykle poměrové ukazatele rozdělujeme podle obsahu 

popisovaných jevů do určitých skupin. Ty mají uspořádání paralelní, nebo pyramidové. 

V případě paralelního uspořádání mají všechny ukazatele stejný význam a jsou utříděny 

podle základní obsahové shody popisovaného jevu. U pyramidové soustavy se jedná 

o rozklad jednoho ukazatele a pyramida potom slouží k objasnění příčin ovlivňujících 

vybraný vrcholový ukazatel. Níže jsou zmíněny nejčastější základní skupiny paralelních 

ukazatelů.37 

 

Ukazatele rentability 

Někdy bývají také označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti nebo profitability 

ratio. Jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou 

činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu). Ta může být jak na straně 

aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Ukazatele rentability patří v praxi 

k nejsledovanějším ukazatelům, protože informují o efektu, kterého bylo dosaženo 

vloženým kapitálem. Všechny mají podobnou interpretaci, jelikož udávají, kolik Kč 

zisku připadá na 1 Kč jmenovatele.38 

 
                                                             
35 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, s. 38. 
36 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 68. 
37 tamtéž, s. 68. 
38 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 98. 
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Obecně se míra zisku vypočítá následujícím vzorcem. 

 

 
Vzorec 3: Rentabilita39 

 

Poměrových ukazatelů existuje velké množství, dále jsou zmíněny pouze ty nejčastěji 

používané. 

 

Rentabilita vložených aktiv (ROA) 

Rentabilita vložených aktiv, jinak také rentabilita celkového kapitálu, se považuje 

za základní měřítko finanční výkonnosti. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 

Výkon majetku je určen výdělkem v podobě zisku před zdaněním a úhradou úroků, 

protože zisk po zdanění i částka daně z příjmů a úroky placené z cizího kapitálu 

představují různé formy celkového zisku dosaženého použitím celkového vloženého 

kapitálu. Není tedy podstatné, zda byla aktiva financována z vlastního nebo cizího 

kapitálu.40 

 

 
Vzorec 4:Rentabilita vložených aktiv41 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky podniku. Pomocí 

tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován a patřičnou 

intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele může znamenat 

např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu v podniku 

nebo pokles úročení cizího kapitálu. Pokud by byla hodnota ukazatele trvale nižší 

                                                             
39 KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA, Finanční analýza – krok za krokem, s. 29. 
40 GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ, Finanční analýza a plánování podniku, s. 81-82. 
41 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, s. 63. 
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než výnosnost cenných papírů garantovaných státem, potom je podnik odsouzen 

k zániku, protože bude pro investory zcela nezajímavý.42 
 

 
Vzorec 5:Rentabilita vlastního kapitálu43 

 
 
Rentabilita tržeb (ROS) 

Udává stupeň ziskovosti, tj. množství zisku na 1 Kč tržeb. Může se lišit podle 

variantních vyjádření zisku. Je jedním z běžně sledovaných ukazatelů a jeho nízká 

úroveň značí chybné řízení společnosti, střední úroveň je znakem dobré práce 

managementu a dobrého jména na trhu a vysoká úroveň znamená nadprůměrné 

postavení podniku. Využití je zejména pro srovnání v čase nebo s mezioborovými 

průměry.44 
 

 
Vzorec 6: Rentabilita tržeb45 

 
 
 
 
Ukazatele aktivity 

Měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tyto ukazatele 

nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů (např. za rok), aktiv 

nebo dobu obratu (kolik dní trvá jedna obrátka). Jejich rozbor především odpovídá 

na otázku, jak je hospodařeno s aktivy a jejich složkami a také jaký vliv má toto 

hospodaření na výnosnost a likviditu.46 

 

 

 
                                                             
42 RŮČKOVÁ, P a M. ROUBÍČKOVÁ, Finanční management, s. 122-123. 
43 tamtéž, s. 122. 
44 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita, s. 81-82. 
45 tamtéž, s. 82. 
46 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 60-61. 
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Obrat aktiv 

Všeobecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná 

hodnota je 1, avšak je silně ovlivněna příslušností podniku do daného odvětví. Nízká 

hodnota značí neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití.47 
 

 
 

Vzorec 7: Obrat aktiv48 
 
 
Doba obratu zásob 

Udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Všeobecně platí, že čím 

vyšší je obratovost a kratší doba obratu zásob, tím lepší je situace. Nesmí se však 

při hodnocení zapomínat na optimální velikost zásob, která je závislá na zásobovací 

politice podniku.49 

 

 
Vzorec 8: Doba obratu zásob50 

 

Doba obratu pohledávek 

Je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek. Vyjadřuje období od okamžiku 

prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby 

od svých odběratelů. Hodnota ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur 

a odvětvovým průměrem. Delší průměrná doba inkasa pohledávek přináší větší potřebu 

úvěrů, a tím i vyšší náklady.51 

 

 
Vzorec 9: Doba obratu pohledávek52 

 
 

                                                             
47 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 
s. 104. 
48 tamtéž, s. 103. 
49 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 61. 
50 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 
s. 104. 
51 tamtéž, s.105. 
52 tamtéž, s. 105. 
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Doba obratu závazků 

Ukazatel sděluje, jak rychle jsou spláceny závazky. Obecně je možno konstatovat, 

že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. To by mělo 

zaručit, že nebude narušena finanční rovnováha společnosti. Věřitelé a potenciální 

věřitelé z ukazatele mohou vyčíst, jak podnik dodržuje obchodně-úvěrovou politiku.53 
 

 
Vzorec 10: Doba obratu závazků54 

 
Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita bývá používán ve vztahu k likviditě určité složky majetku 

nebo ve vztahu k likviditě podniku. Likvidita určité složky majetku představuje 

vlastnost dané složky se rychle a bez velké ztráty hodnoty přeměnit na peněžní 

hotovost. Naopak likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas své 

platební závazky. Z důvodu nedostatku likvidity by podnik nemusel být schopen využít 

ziskových příležitostí, které se při podnikání objeví, nebo by nebyl schopen hradit své 

běžné závazky, což by mělo za následek platební neschopnost a následný bankrot.55 
 

K hodnocení likvidity je nutné zaujmout postoj vzhledem k různým cílovým skupinám, 

které budou využívat výsledky finanční analýzy. Každá cílová skupina bude preferovat 

jinou úroveň likvidity. Pro management podniku může nedostatek likvidity znamenat 

v konečných důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí, ztrátu kontroly 

nad podnikem a částečnou až celkovou ztrátu kapitálových investic. Vlastníci preferují 

spíše nižší úroveň likvidity protože krátkodobý majetek (oběžná aktiva) představují 

neefektivní vázanost finančních prostředků, což může snižovat rentabilitu vlastního 

kapitálu. Věřitelé budou spojovat nedostatek likvidity s odkladem inkasování úroků 

a jistiny, resp. jejich částečnou nebo úplnou ztrátu. V podobné situaci budou zákazníci 

a dodavatelé, protože snížená likvidita může vést k omezenosti až nemožnosti plnit 

smlouvy a dochází následně ke ztrátě vztahů.56 

                                                             
53 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 61. 
54  KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce 
s příklady, s. 105. 
55 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 48. 
56 tamtéž, s. 48-49. 
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Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť pouze dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra 

likvidity je nepříznivá pro vlastníky podniku, protože finanční prostředky jsou vázány 

v aktivech, které nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředku 

a snižují tak rentabilitu. Vhodná je tedy vyvážená likvidita, která zaručí jak dostatečné 

zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. Obecně platí, 

že ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím je možno platit k tomu, 

co je nutno platit. Nejčastěji se používají tři základní ukazatele: okamžitá, pohotová 

a běžná likvidita.57 

 

Běžná likvidita 

Někdy nazývaná likvidita 3. stupně nebo current ratio. Měří, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit 

své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. 

Proto je tento ukazatel v centru pozornosti věřitelů.  Pro úspěšnou činnost podniku 

má zásadní význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv. 

Běžná likvidita je citlivá na strukturu zásob a jejich správné oceňování a na strukturu 

pohledávek. Určení optimální hodnoty je velice obtížné. Je možné vycházet 

z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu. Dle průměrné strategie 

by se měla hodnota pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5, podle konzervativní strategie má být 

vyšší než 2,5 a podle agresivní nižší než 1,6, ale vyšší než 1. Ideální hodnota tedy závisí 

na managementu podniku a jím zvolené strategii, zda preferuje spíše vysoký výnos, 

nebo nízké riziko. 58 

 

 

 
Vzorec 11: Běžná likvidita59 

 

 

 
                                                             
57 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 48. 
58 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 89. 
59 tamtéž, s. 89. 
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Pohotová likvidita 

Likvidita 2. stupně neboli quick ratio se snaží odstranit nevýhody předchozího ukazatele 

a vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli pouze peněžní prostředky 

(v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných, aby neoprávněně nezvyšovaly hodnotu 

ukazatele). V analýze je užitečné zkoumat poměr mezi běžnou a pohotovou likviditou. 

Výrazně nižší pohotová likvidita ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. 

Velký rozdíl ukazatelů bývá u obchodních firem, kde se předpokládá rychlá obměna 

a vysoká likvidita zásob, nebo u sezónního charakteru hospodaření, kde se setkáváme 

s volnými zásobami především před zahájením prodejní sezóny. Dle literatury 

by neměla hodnota tohoto ukazatele klesnout pod 1.60 

 

 
Vzorec 12: Pohotová likvidita61 

 

 

Okamžitá likvidita 

Občas označovaná jako peněžní, cash ratio nebo likvidita 1. stupně představuje nejužší 

vymezení likvidity. Ukazuje schopnost firmy hradit právě splatné dluhy a vstupují 

do ní jen ty nejlikvidnější položky rozvahy. Do čitatele se dosazují peníze (hotovost 

a běžné účty) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, 

splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Doporučovaná hodnota je v rozmezí 0,9 - 1,1 

(dle americké literatury), v České republice bývá posunuta dolní mez dle některých 

pramenů na 0,6 a dle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu na 0,2, tato hodnota 

však bývá označována za hodnotu kritickou.62 

 

 
Vzorec 13: Okamžitá likvidita63 

 

                                                             
60 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 67. 
61  tamtéž, s. 67. 
62 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 49. 
63 SEDLÁČEK, J. Účetní data vrukou manažera, s. 75. 
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Pro všechny tři skupiny ukazatelů likvidity jsou stanoveny doporučené hodnoty. 

Chceme-li však získat skutečně objektivní náhled na likviditu podniku, je vhodné 

ji sledovat v delší časové řadě a stanovit jejich vývojový trend. U likvidity dáváme 

přednost stabilnějšímu trendu bez razantnějších výkyvů.64 
 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost znamená skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. Tím ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko podnikání. 

Použití pouze vlastního kapitálu by znamenalo snížení celkové výnosnosti vloženého 

kapitálu.  Na druhé straně financování veškerých podnikových aktiv pouze cizím 

kapitálem je nemožné i proto, že v právních předpisech je zakotvena povinná výše 

vlastního kapitálu při zahájení podnikání. Na financování podnikových aktiv se proto 

vždy podílí jak cizí, tak i vlastní kapitál.65 
 

Hlavním důvodem financování svých činností cizími zdroji je relativně nižší cena oproti 

vlastním zdrojům. Ta je dána tzv. daňovým štítem, který vzniká v důsledku možnosti 

započítání úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů. Ukazatele zadluženosti 

jsou ovlivňovány čtyřmi základními faktory: daněmi, rizikem, typem aktiv a stupněm 

finanční volnosti podniku.66 
 

Ukazatel věřitelského rizika 

Tento ukazatel bývá někdy také nazýván celkovou zadlužeností nebo jako debt ratio. 

Obecně platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je vyšší riziko věřitelů. Vypočítá se jako 

podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům. Čím vyšší je podíl 

vlastního kapitálu, tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace. Věřitelé proto upřednostňují nízkou hodnotu ukazatele. Vlastnící na druhé 

straně vyhledávají větší finanční páku, aby znásobili své výnosy. Je-li ukazatel vyšší 

než oborový průměr, bude pro společnost obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, 

aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by nechtěli podniku půjčovat další peníze 

a nebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu.67 

                                                             
64 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 49. 
65 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, s. 96. 
66 tamtéž, s. 96. 
67 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 63-64. 
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Vzorec 14: Ukazatel věřitelského rizika68 

 
 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 

Je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika. Vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku. Oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku a jejich 

součet by měl být roven 1.69 

 

 
Vzorec 15: Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv70 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

Navazuje na předchozí dva ukazatele a dává do poměru jejich čitatele. Jedná se o poměr 

celkových závazků k vlastnímu jmění (debt-equity ratio). 71 

 

 
Vzorec 16: Míra zadluženosti vlastního kapitálu72 

 
 
Úrokové krytí 

Ukazatel nám říká, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla pokrýt náklady na vypůjčený kapitál. V případě, že je ukazatel 

roven 1,  je celý zisk potřebný na zaplacení úroků a na akcionáře nic nezbude. Některá 

literatura uvádí, že je dostatečné, jsou-li úroky pokryty ziskem 3 – 6x. Toto však není 

možné chápat jako dogma a aplikovat na všechny podniky.73  

                                                             
68 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 63-64. 
69 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, s. 70. 
70  tamtéž, s. 70. 
71 GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ, Finanční analýza a plánování podniku, s. 60. 
72  tamtéž, s. 60. 
73 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 64. 
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2.3.6 Bonitní a bankrotní modely 

Mezi bonitními a bankrotními modely neexistuje jasně vymezená hranice. Oba typy 

mají mnoho společného, především schopnost přiřadit firmě jeden výsledný hodnotící 

koeficient. Rozdíly jsou v jejich účelu a datech, z nichž vychází.74 

 

Bonitní modely odpovídají na otázku , zda se jedná o dobrou, nebo špatnou firmu. 

Na rozdíl od bankrotních modelů jsou založeny převážně na teoretických poznatcích. 

Umožňují posoudit pozici firmy ve srovnání s oborovými výsledky. Bankrotní modely 

mají informovat o tom, zda firmě v blízké budoucnosti nehrozí bankrot. Byly odvozeny 

na základě skutečných dat z firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře 

prosperovaly. Vychází z předpokladu, že v podniku dochází již několik let 

před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou vidět příznaky budoucích problémů 

a které jsou charakteristické právě pro ohrožené podniky.75 

 

Kralickův rychlý test 

Navrhl ho roku 1990 rakouský ekonom P. Kralicek. Poskytuje rychlou možnost, 

jak s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností oklasifikovat analyzovanou firmu. 

Při jeho konstrukci byly použity ukazatele, které nesmějí podléhat rušivým vlivům 

a musí navíc vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý informační potenciál rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát. Z tohoto důvodu byl ze čtyř základních oblastí analýzy 

(tj. stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření) zvolen jeden ukazatel tak, 

aby byla zabezpečena vyvážená analýza finanční stability a výnosové situace firmy. 

Rychlý test pracuje se čtyřmi ukazateli.76 

 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

Vypovídá o finanční síle společnosti měřené podílem vlastního kapitálu na celkové 

bilanční sumě.77 

 
Vzorec 17: Kvóta vlastního kapitálu (R1)78 

                                                             
74 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy, s. 109. 
75 tamtéž, s. 109 – 119. 
76 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 105. 
77 KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA, Finanční analýza – krok za krokem, s. 74. 
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Doba splácení dluhu z cash flow 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny 

své dluhy (krátkodobé i dlouhodobé), pokud by každý rok generoval stejné cash flow 

jako v právě analyzovaném období. Cash flow se pro tento účel počítá jako výsledek 

hospodaření za účetní období plus odpisy plus změna stavu rezerv.79 

 

 
Vzorec 18: Doba splácení dluhu z cash flow (R2)80 

 
 
 

Rentabilita aktiv 

Tento poslední ukazatel odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku.81 

 

 
Vzorec 19:Rentabilita aktiv (R3) 82 

 

 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb se v tomto případě neměří ziskem, ale pomocí cash flow.83 

 

 
Vzorec 20: Rentabilita tržeb (R4) 84 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
78 tamtéž, s. 75. 
79 KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA, Finanční analýza – krok za krokem, s. 74-75. 
80 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 81. 
81 tamtéž, s. 81. 
82 tamtéž, s. 81. 
83 tamtéž, s. 75. 
84 tamtéž, s. 81. 
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K získaným výsledkům jednotlivých ukazatelů R přiřadíme bodovou hodnotu 

dle následující tabulky. 

 
Tabulka 1: Bodové hranice Kralickova rychlého testu (Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, 
metody, ukazatele, využití v praxi, s. 81.) 

ukazatel	   0	  bodů	   1	  bod	   2	  body	   3	  body	   4	  body	  

R1	   <	  0	   1	  –	  1,1	   0,1	  –	  0,2	   0,2	  –	  0,3	   >	  0,3	  

R2	   >	  30	   12	  –	  30	   5	  -‐	  12	   3	  –	  5	   <	  3	  

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

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

 
Zhodnocení společnosti se následně provede ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme 
finanční stabilitu (součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), následně se zhodnotí 
výnosová situace (součet R3 a R4 dělený 2) a v posledním kroku se zhodnotí celková 
situace (součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2). Získané 
výsledky interpretujeme následovně: pokud se hodnoty pohybují nad úrovní 3, jedná 
seo společnost, která je bonitní, hodnoty v intervalu 1-3 prezentují šedou zónu 
a hodnoty nižší než 1 signalizují finanční potíže v hospodaření firmy.85 
 

Model IN – index důvěryhodnosti 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými s cílem vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem v českém prostředí. Jedná se o výsledek analýzy 24 matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více 

než tisíce českých firem. Tento model je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, 

v níž jsou zahrnuty poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha významnosti. Indexů IN existuje 

již několik, nejaktuálnějším je index IN05 (předchozí indexy byly IN95, IN99 a IN01, 

číslo v názvu vždy vyjadřuje rok, ve kterém vznikl).86 

 

 

 

 
                                                             
85 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 81. 
86 tamtéž, s. 74. 
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Index IN05 

Tento index byl vytvořen jako poslední a je aktualizací indexu IN01 podle testů 

na datech průmyslových podniků z roku 2004. Kromě nově definovaných vah 

poměrových ukazatelů se změnily i hranice pro klasifikaci podniků.87 

 

 
Vzorec 21: Index IN0588 

 

 

kde:  A = aktiva / cizí kapitál 

 B = EBIT / nákladové úroky 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = celkové výnosy / celková aktiva 

 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry89 

 

Vyhodnocení indexu probíhá pomocí zařazení výsledku do předem stanovených hranic. 

Pokud IN05 ≥ 1,6, potom můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci firmy, pokud 

je 0,9 < IN05 ≤1,6, tak se podnik vyskytuje v šedé zóně nevyhraněných výsledků. 

Při hodnotě IN05 ≤ 0,9 je podnik ohrožen vážnými finančními problémy.90 

 

                                                             
87 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 112. 
88  tamtéž, s. 112. 
89  tamtéž, s. 111. 
90  tamtéž, s. 112. 
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2.4 SWOT analýza 
Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných analytických metod. Vytvořil ji Albert 

Humphrey na základě výzkumu v 60. a 70. letech, kdy se pokoušel pro 500 největších 

korporací v USA analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto společností 

a vytvořit pro ně nový systém řízení změn.91 

 

Název je akronymem anglických výrazů: Strengths – silné stránky (zde se 

zaznamenávají skutečnosti přinášející výhody jak zákazníkům, tak společnosti), 

Weaknesses – slabé stránky (věci, které společnost nedělá dobře, nebo ty, ve kterých 

je lepší konkurence), Opportunities – příležitosti (skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku, lépe uspokojit zákazníky a přinést úspěch) a Threats – hrozby (skutečnosti, 

trendy a události, které mohou snížit poptávku a způsobit nespokojenost zákazníků). 

Analýza OT se týká vnějšího prostředí a analýza SW se týká vnitřního prostředí.92 

 

Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány následující zásady: 

• Závěry by měly být relevantní, tj. zpracování s ohledem na účel, pro který je 

tvořena. Analýza zpracovaná pro jeden účel by neměla být aplikovaná při řešení 

jiné problematiky. 

• Zaměření se na podstatná fakta a jevy. Příliš mnoho údajů vyžaduje redukci. 

• Pokud je SWOT součástí strategické analýzy, potom by měla být identifikována 

pouze strategická fakta (např. nevhodný manažer lze vyřešit jednorázovou 

změnou a není proto strategickou slabinou na rozdíl od trvale vysoké fluktuace 

pracovníků). 

• Nutné objektivní zpracování analýzy, nezahrnovat subjektivní názory 

zpracovatele. 

• Nejvýznamnější faktory by měly být nějakým způsobem zvýrazněny (je možné 

ohodnocení jednotlivých faktorů).93 

 

 

                                                             
91 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 
řízení, s. 295. 
92 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, s. 103. 
93 KEŘKOVSKÝ, M a O. VYKYPĚL, Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 121-122. 
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Na základě zjištěných údajů ze SWOT analýzy můžeme následně vytvořit čtyři různé 

strategie: 

• SO strategie (Maxi-Maxi) – podnik využívá svých vnitřních silných stránek 

k zhodnocení vnějších příležitostí. Je to ofenzivní podnikatelský přístup z pozice 

síly. 

• ST strategie (Maxi-Mini) – střet vnitřních silných stránek podniku s vnějšími 

hrozbami s cílem vyloučit nebo alespoň omezit jejich negativní dopady. 

• WO strategie (Mini-Maxi) – snaha eliminovat vnitřní slabé stránky, které jsou 

v převaze, za pomoci vnějších příležitostí, které podnik pozitivně ovlivňují. 

• WT strategie (Mini-Mini) – nejméně příznivá pozice pro podnik, znamená 

např. likvidaci stávajících produktů, určitým řešením může být spojení podniku 

se silným podnikem v horším případě potom likvidace podniku.94 

 

SWOT analýza musí být tedy sestavována pro konkrétní účel, zahrnovat v sobě 

podstatná fakta, být objektivní, relevantní a ideálně vytvořena více lidmi, kteří dobře 

znají zkoumaný podnik.95 

                                                             
94 HADRABA, J. Marketing: produktový mix – tvorba inovací produktů, s. 98-99. 
95 GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického 
řízení, s. 320. 
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3 Analýza současného stavu 
3.1 Základní údaje o společnosti 96 
Jméno společnosti: Ecolab Hygiene s.r.o. 

Vznik:   29. prosince 1992 

Sídlo:    Hlinky 118, 603 00 Brno 

IČO:   469 95 935 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  4 500 000 Kč 

 

 

 
Obrázek 4: Logo společnosti97 

 
 
 

V roce 1991 se sloučil evropský koncern Henkel s americkou společností Ecolab, čímž 

vznikl podnik Henkel-Ecolab. Jednalo se o význačné světové dodavatele sanitačních 

systémů pro profesionální uživatele. Roku 2001 se stala výhradním vlastníkem firma 

Ecolab. Jelikož byl v České republice již pod daným názvem jeden podnik 

zaregistrován, byla společnost nucena pro českou pobočku zvolit název Ecolab 

Hygiene s.r.o. 

 

V současné době působí Ecolab ve více než 160 zemích světa a zaměstnává přes 23 000 

pracovníků. Po celém světě má 55 závodů a přes 400 000 zákazníků. V České republice 

nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele, individuálně 

uzpůsobené potřebám a požadavkům jednotlivých provozoven a oblastem podnikání. 

Celosvětově zaujímá asi 18 % trhu, v České republice přibližně 25 %, stejně jako jeho 

největší konkurent. 

 

 

                                                             
96 ECOLAB HYGIENE S.R.O. Výroční zpráva za rok 2011. Brno: Ecolab Hygiene s.r.o., 2012. 
97 tamtéž. 
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Předmět podnikání 

Ø Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení, 

Ø opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

Ø výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Management firmy 98 

Česká pobočka je přímo řízená evropskou centrálou v Curychu. Ta dále 

spadá pod ústředí v Minnesotě v USA. V České republice společnost zaměstnává 

šedesát pracovníků. Ti jsou členěni na na vedení společnosti, divize Institutional, Textil 

Care, Food&Beverage a Health Care a následně potom na pracovníky v kanceláři.  

 

Divize Institutional se dělí na dvě části – HORECA a BSC. HORECA nabízí kompletní 

sortiment čistících, pracích, mycích a dezinfekčních prostředků pro oblast veřejného 

stravování a ubytování, dále potom dávkovací systémy pro kuchyně, úklid a malé 

prádelny. Část BSC zajišťuje optimální řešení úklidu objektů, např. čištění podlahových 

krytin, veškerých ploch, předmětů, vybavení sanitárních zařízení atd. Přípravky 

jsou doplněny úklidovou mechanizací jako jsou čisticí automaty, jednokoutočové čisticí 

a lešticí stroje, vysavače, ploché mopy, úklidové vozíky apod. Divize Healthcare 

se zaměřuje na hygienickou čistotu v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. 

Divize Textil Care se zaměřuje na průmyslové prádelny, specialisté společnosti 

pomáhají optimalizovat technologické postupy v souladu s požadavky na ochranu 

životního prostředí. Divize Food&Beverage se zaměřuje na hospodárné čisticí 

a dezinfekční postupy při výrobě potravin, nápojů, mléka a mléčných výrobků, 

v zemědělství, farmaceutickém průmyslu a při výrobě kosmetiky.  

                                                             
98 ECOLAB HYGIENE S.R.O. Výroční zpráva za rok 2011. Brno: Ecolab Hygiene s.r.o., 2012. 
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Obrázek 5: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 

3.2 PESTLE analýza 
Zkoumá vnější okolí podniku. Zabývá se vlivy politických, ekonomických, sociálních, 

technologických, legislativních a ekologických faktorů, které na podnik působí. 
 

Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují podnik formou hospodářské politiky státu a stabilitou vlády, 

popř. silou a vlivem vládních stran. V poslední době provedla vláda mnoho reforem, 

které se týkaly např. daní, mezd, sociálních dávek a zdravotnictví. Žádná z nich však 

významným způsobem zkoumaný podnik neovlivnila. Časté změny však všeobecně 

podnikům znesnadňují strategické plánování a ztěžují orientaci v zákonech 

a vyhláškách. 
 

Česká republika vstoupila dne 1. května 2004 do Evropské unie, naše legislativa tedy 

musí být v souladu s právní úpravou EU a díky tomu by mělo být pro podniky snazší 

pronikání na zahraniční trhy. Česká vláda dle některých podnikatelů nedostatečně 

prosazuje jejich zájmy v rámci evropského parlamentu. Velkou měrou se to týká 

například zemědělců, kteří mají pocit, že jejich kolegové z Francie a dalších zemí mají 

výhodnější podmínky pro rozvoj svého podnikání díky dotacím, vládním výpomocem 

a dalším zásahům. Nepřímo se tak tato situace dotýká i zkoumané společnosti, jelikož 

některé velké mlékárny jsou jejími zákazníky. 
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V rámci Evropské unie a jejímu sociálnímu fondu společnost realizovala projekt Rozvoj 

zaměstnanců firmy Ecolab Hygiene s.r.o. – posílení jejich profesních dovedností, 

adaptability. Tento projekt byl realizován od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2012. 

Cílem byl rozvoj zaměstnanců, jelikož si podnik uvědomuje, že právě oni jsou jedním 

ze základních stavebních kamenů fungující společnosti. 
 

Velkou měrou Evropská Unie ovlivňuje podnik především při tvorbě bezpečnostních 

listů. Ty musí podnik vytvářet pro všechny své produkty. Evropská agentura 

pro chemické látky vydala nařízení č. 1907/2006 (REACH). Pro zkoumanou společnost 

je podstatná především příloha II (453/2010), která se týká požadavků na sestavení 

bezpečnostních listů. V roce 2015 by mělo dojít ke změně této přílohy a je proto zcela 

nezbytné sledovat veškerý vývoj nařízení. Toto nařízení se používá ve stejné podobě 

v rámci celé Evropské Unie, jiná nařízení, jako např. o etiketách si každý stát dále 

upravuje dle svých zvyklostí a je proto potřeba se v nařízeních dobře orientovat. 
 

Ekonomické faktory 

Ekonomické okolí podniku je velice podstatné. Pravděpodobně nejvíce ovlivňuje 

zkoumaný podnik vývoj měnových kurzů, jelikož své zboží nakupuje v eurech, ale dále 

ho prodává v českých korunách. Kolísaní kurzu by tedy mohlo podstatně ovlivnit zisk 

společnosti.  

 
Graf 1: Vývoj kurzu CZK/EUR99 

 
                                                             
99ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Vybrané devizové kurzy - grafy [online]. ©2003-2013 [cit. 2013-04-29]. 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_js.jsp 



 

42 
  

Křivka grafu je denním nominálním kurzem koruny vůči euru za posledních deset let. 

Z dlouhodobého hlediska je tedy patrné, že euro oslabuje, pokud však nedojde k nějaké 

významné globální události neočekává se žádný rapidní výkyv kurzu, ale spíše kolísání 

okolo aktuální výše. 

 

Dle prognózy České národní banky bude v roce 2013 a 2014 euro lehce oslabovat, 

očekávaný kurz CZK/EUR v roce 2013 je 25,6 a v roce 2013 25,3. Jak však mnoho 

významných bankéřů a finančníků zdůrazňuje, predikce vývoje je opravdu velice těžká 

a v dnešní nejisté době se podobá spíše loterii. 

 

Kromě výše zmíněného měnového kurzu podnik ovlivňuje výše daní. U daně z příjmu 

fyzických a právnických osob došlo v posledních letech ke snížení sazby, aktuální sazba 

u fyzických osob je 15 % a u právnických osob 19 %. Daň z přidané hodnoty měla dvě 

sazby. Základní sazba se od roku 1993 z 23 % snížila na loňských 20 % a snížená sazba 

vzrostla z 5 % na 14 %, od 1.1.2013 byla zavedena jednotná sazba daně z přidané 

hodnoty ve výši 17,5 %. 

 

Dalším ukazatelem je míra nezaměstnanosti. Tento ukazatel je možné zařadit 

do ekonomického i sociálního prostředí. V posledních letech se pohybovala míra 

nezaměstnanosti pod hranicí 7 %. V Jihomoravském kraji, kde má společnost sídlo 

je míra nezaměstnanosti vyšší než celorepublikový průměr. Společnosti se tento 

ukazatel dotýká pouze okrajově. Fluktuace zaměstnanců je velice nízká. V posledním 

roce odešli dva zaměstnanci, aktuální počet pracovníků je tedy šedesát. Pokud jsou 

najímáni noví zaměstnanci, jedná se většinou pouze o dočasný zástup za mateřskou 

dovolenou na kancelářskou pozici. Po uplynutí této doby se vrací ženy z mateřské 

dovolené zpět na své pracovní místo. 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory odráží vlivy spojené s životní úrovní obyvatelstva, kulturním 

a demografickým prostředím. Dané okolnosti ovlivňují chování spotřebitele a následně 

tedy i to, zda bude zboží nakupováno a v jakém množství. Společnost působí na celém 

území České republiky, kde žije přibližně deset a půl milionu obyvatel. 
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Sociální prostředí také ovlivňuje výši mezd. Jak již bylo zmíněno výše, společnost 

má velice nízkou fluktuaci zaměstnanců, což je způsobeno nadstandardními platovými 

podmínkami, příjemným pracovním prostředím a zaměstnaneckými bonusy jako jsou 

např. stravenky, týden dovolené navíc, 13. a 14. plat , důchodové pojištění atd. 

 

Od roku 2006, kdy byl vyhotoven nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., nebyla v České 

republice zvýšena minimální mzda. Dle tohoto nařízené, které vstoupilo v platnost 

1. ledna 2007 je sazba minimální mzdy při týdenní pracovní době 40 hodin 8 000 Kč 

za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Vzhledem k neměnné výši minimální mzdy nejsou 

podniky příliš nuceny zvedat platy svých zaměstnanců. Zkoumaný podnik však platy 

zvyšuje o 1 – 5 % ročně. Procento pro celou firmu je určeno ze zahraniční centrály 

a je pak na vedoucím, jak to rozdělí mezi své podřízené, někdo získá např. 1 % a někdo 

může získat až 5 %. Rok 2012 byl první rok kdy z úsporných nařízení nedošlo 

k žádnému navýšení. 

 

V rámci kultury a zvyklostí je v našich podmínkách běžné, že si lidé potrpí na čistotu, 

především pak v místech, na které se Ecolab Hygiene s.r.o. zaměřuje (hotely, restaurace, 

zdravotnická zařízení, obchody a veřejná místa, potravinářské a farmaceutické závody). 

V dnešní době, kdy často probíhají hygienické kontroly a normy se zpřísňují, se hygiena 

dostává ještě více do popředí. 

 

Technologické faktory 

V současné době je pro udržení si konkurenceschopnosti zcela nezbytné sledovat vývoj 

technologických postupů. Požadavky zákazníků na kvalitu rostou, společnost také musí 

být schopna pružně reagovat na nové trendy. 

 

V oblasti hygieny je zájem o vysokou efektivitu, stroje musí dobře čistit a produkty 

zajišťovat hygienickou čistotu. V posledních letech se např. objevil velký rozmach 

solárních panelů. Tím vzrostla okamžitě poptávka po čistících prostředcích 

na fotovoltaické panely. Společnosti se tehdy nepodařilo dostatečně rychle zareagovat 

na novou poptávku a přišla o potenciální nové zákazníky. Jako velkoobchod  nemá 



 

44 
  

možnost vědu a výzkum svých produktů ovlivnit. Prodává pouze to, co sama mateřská 

společnost vyvine. 

 

Ecolab Hygiene s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti podpora 

prodeje, nákupu, logistika a zákaznický servis produktů a aplikačních systémů 

pro zajištění hygieny v průmyslu a veřejném sektoru. 

 

Legislativní faktory 

Za legislativní faktory jsou považovány právní normy, zákony a vyhlášky, které určují 

podmínky a pravidla týkající se podnikání. Jejich změny mohou výrazně ovlivnit situaci 

v dané oblasti jak pozitivním, tak i negativním směrem. 

 

Společnost musí především dodržovat zákony ovlivňující podnikatelskou činnost. Těmi 

jsou obchodní zákoník, zákoník práce a další zákony týkající se práv a povinností 

podniků. Podstatným je zákon č.643/1992 o ochraně spotřebitele. Pro divizi Health Care 

je důležité nařízení č.336/2004 Sb., které stanoví technické požadavky na zdravotnické 

prostředky. 

 

Podnik prodává produkty, na kterých má povinnost jak z české tak i evropské 

legislativy uvádět informace o složení, hořlavosti a další nebezpečnosti produktu, 

doporučeném dávkování a užití i jejich certifikaci. Bezpečností listy si navíc zákazníci 

mohou stáhnout z firemních webových stránek. Jak již bylo zmíněné v politických 

faktorech, v případě chemických látek se řídí dle REACH a existence příslušného 

bezpečnostního listu. Pro uvedení chemického přípravku na tuzemský trh je nutné 

doplnit údaje jako charakter přípravku, charakteristiku obalu, českou verzi návodu 

k použití a české označení zboží, etiketu a pokud je vyžadován i registrační dokument. 

 

K legislativním faktorům patří i fungování soudů. Zkoumaného podniku se tento faktor 

dotýká pouze okrajově, ale například při odchodu zaměstnance ke konkurenční 

společnosti by bylo opravdu velice těžké domoci se práva i přes podepsanou doložku 

pracovní smlouvy o zákazu práce ve stejném oboru, jelikož délka soudního řízení 
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je opravdu dlouhá a vynutitelnost práva nepříliš vysoká, o čemž se podnik před několika 

lety osobně přesvědčil. 

 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory neustále nabývají na významu. V poslední době je kladen důraz 

například na využívání energeticky obnovitelných zdrojů, kde společnost může nacházet 

nové trhy. 

 

Podstatná je také ochrana životního prostředí, to je chráněno zákony a vyhláškami. 

Pro podnik je tedy velice podstatné, že část produktů je ekologicky odbouratelných 

 a tudíž šetrných k přírodě. Také nejsou testovány na zvířatech. Ty další, které se řídí 

dle výše zmíněného REACH je třeba správně označovat a zacházet s nimi opatrně, 

protože by mohly poškozovat životní prostředí. Dříve o tuto oblast nebyl až takový 

zájem, ale v dnešní době nabízí společnost i řadu zcela ekologických produktů. Někteří 

zákazníci již uklízí pouze pomocí této k přírodě šetrné chemie. 

 

Je nutné registrovat přípravky, které jsou biocidní (používány na ochranu 

před škodlivými organismy). Tyto přípravky má společnost také ve svém sortimentu 

a vztahuje se na ně zákon č. 120/2002 Sb. Zákazníky z oblasti ekologie zajímá 

např. nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod, jelikož ekologicky odbouratelné jsou pouze některé prostředky. 

 

Ecolab Hygiene s.r.o. je začleněna do systému sdruženého plnění spol. EKO-KOM, a.s. 

a RETELA s.r.o., čímž plní povinnost v oblasti zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů. 
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3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Jedná se o analýzu oborového okolí. Hledá pro podnik postavení, ve kterém může 

nejvhodněji čelit konkurenci.  

 

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Ecolab Hygiene s.r.o. se se svým největším konkurentem dělí o polovinu celého 

českého trhu. Zbytek zaujímají menší společnosti, kterých je poměrně velké množství. 

Trh je ziskový, avšak je již poměrně nasycen. 

 

Jako jedna ze vstupních bariér mohou sloužit úspory z rozsahu. Jelikož Ecolab 

Hygiene s.r.o. nabízí komplexní služby s velice širokým sortimentem produktů, mohl 

by společnost ohrozit konkurent s velkými ambicemi, který by nabízel stejně široké 

portfolio služeb a výrobků. K takové nabídce se společnost propracovávala poměrně 

dlouhou dobu a může si tak na rozdíl od konkurence dovolit poskytovat zákazníkům 

množstevní a jiné slevy, jelikož objemy prodeje jsou poměrně velké. 

 

Dalším faktorem, který se může promítnout jako bariéra při vstupu na trh 

jsou zkušenosti. Výhodou je, že zaměstnanci běžně z firmy neodchází, mají mnohaleté 

zkušenosti a mohou zákazníkům poradit, jak specifické problémy řešit. Mnoho 

materiálů není možné čistit klasickými způsoby, neexistuje však žádná dostatečně 

obsáhlá univerzální příručka, který produkt na co přesně použit a proto jsou zde 

zkušenosti opravdu velkou výhodou. 

 

Další účinnou vstupní bariérou je znalost značky a oddanost zákazníků. K překonání 

tohoto faktoru je nutná perfektní marketingová kampaň, výhodnější ceny a lepší 

doplňkové služby. Ani při splnění těchto podmínek však není zaručen úspěch, protože 

někteří velcí zákazníci jsou vázáni nadnárodními smlouvami a mají přesně stanoveno, 

od které společnosti musí zboží odebírat, což samozřejmě zkoumané společnosti 

v konkurenčním boji pomáhá. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož Ecolab Hygiene s.r.o. není výrobní společností ale pouze velkoobchodem, 

je pro ni dodavatel zcela klíčový. Jediným dodavatelem zboží je mateřská společnost, 

od které kupuje své veškeré produkty. Nemá tedy možnost o ceně vyjednávat a musí ji 

zcela akceptovat. Přináší jí to ale i výhody, jelikož je součástí obrovského holdingu, má 

velice výhodné ceny na reklamní předměty, které musí její dodavatelé udržovat 

na stejné cenové hladině a pokud by je konkurenti nabídli výhodněji, jsou dodavatelé 

nuceni své ceny upravit, aby pro společnost nebyla jejich smlouva nevýhodná. 

 

Společnost nevlastní žádné budovy ani stavby, sídlo má v pronajatých prostorech, 

vzhledem k rychle se rozvíjejícím kancelářským zónám v Brně se vyjednávací síla 

těchto dodavatelů snižuje. 

 

Vyjednávací síla kupujících 

Ecolab Hygiene s.r.o. si cení svých dobrých vztahů se zákazníky a snaží se je neustále 

utužovat. Zakládá si na osobním přístupu a opravdu komplexním řešení pro každého 

zákazníka ve všech typech provozů. 

 

Mezi významné zákazníky patří velké obchodní řetězce, hotely a potravinářské závody. 

Část z nich je vázána nadnárodními smlouvami, nemají tedy příliš silnou vyjednávací 

schopnost samostatně, ale jejich smlouvy jsou již tak pro ně, jako pro zákazníky, velice 

výhodné a podnik jim musí poskytovat poměrně výhodné ceny. Další zákazníci mohou 

působit na nižší úrovně cen, jelikož největší konkurent společnosti nabízí podobný 

sortiment služeb. Pokud by jim poskytl výhodnější nabídku, můžou k němu odejít. 

Přechod k jinému dodavateli by pro ně znamenal změnit některá dávkovací zařízení, 

která bývají namontovaná a podnik je svým zákazníkům pronajímá, dále potom předělat 

hygienické plány a zaučit personál práci s novými produkty. 
 

Společnost mívá v rámci divize Institutional obtíže při získání nových zakázek. 

V poslední době bývala výběrová řízení postavena na porovnání ceny za jednotku. 

V tomto hodnocení produkty dané divize nejsou dostatečně konkurenceschopné. Nabízí 

velice kvalitní produkty, které jsou koncentrované a mnohdy dražší, litr může stát 
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i dvojnásobnou cenu, avšak zákazník už většinou nezohlední, že s litrem tohoto 

produktu je schopen umýt např. třikrát větší plochu. Společnost by se tedy měla zaměřit 

na lepší informování svých zákazníků o kvalitě svých produktů. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

Produkty se odlišují svou vysokou kvalitou, na kterou část zákazníků slyší. Velká část 

zákazníků si ale vybírá podle ceny. V době krize se hrozba substitutů výrazně projevila, 

jelikož se zákazníci snažili šetřit a nakupovat u „levnějších“ společností. Momentálně 

si někteří opět začínají uvědomovat, že substituty ne vždy poskytují stejnou kvalitu 

a především jim také nezaručí komplexní systém služeb od zaučení personálu, přes 

dodávky produktů a pronájem zařízení, až po pravidelný servis. Pokud se však nejedná 

o zařízení, kde je perfektní hygiena stanovena předpisy, téměř vždy vyhrává 

v konkurenčním boji nejlevnější produkt. 
 

Hrozba substitutů je jedním z hlavních problémů. Vzhledem ke stanovené výši marží 

a ceně produktů mateřskou společností nemá podnik příliš velkou šanci konkurovat 

levným substitučním produktům. 

 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Rivalita v daném odvětví existuje, některé společnosti se snaží vést cenovou válku 

a získat tak pro sebe nové zákazníky od konkurence. Ve výběrových řízeních často 

dochází ke snižování cen až na hranici, kde podnik vybojuje zákazníka, ale neplyne 

mu z něj téměř žádný zisk. Společnost si tuto rivalitu uvědomuje a momentálně se snaží 

bojovat o své klienty jiným způsobem než cenovou válkou. Samozřejmě, že stálým 

a velkým zákazníkům nabízí různá cenová zvýhodnění, ale především se zaměřuje 

na dodatečné služby, osobní přístup a komplexní služby. V poslední době ji ohrožují 

malé podniky, které prodávají bez dodatečných služeb za tedy mnohem nižší ceny. 
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3.4 Finanční analýza 
Cílem této kapitoly je zhodnocení finanční situace podniku Ecolab Hygiene s.r.o. 

pomocí základních metod finanční analýzy.  Podklady pro zpracování jsou účetní 

výkazy za roky 2008-2012. 

 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje změny položek v čase v absolutním i procentuálním 

poměru. Její rozbor je zpracován meziročně za 5 po sobě jdoucích let.  

 

Horizontální analýza aktiv 

Z tabulky horizontální analýzy aktiv je patrné, že celková aktiva ve sledovaném období 

mají nepatrně vzrůstající tendenci. Největší nárůst zaznamenala z roku 2009 na 2010 

a to o téměř 9 %. V následujícím roce byl nárůst jen 4 % a za rok 2012 je možné 

konstatovat, že celková aktiva stagnují, protože nevzrostla ani o celé jedno procento. 

 
Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  pol.	  rozvahy	  
Změna	  2008-‐2009	   Změna	  2009-‐2010	   Změna	  2010-‐2011	   Změna	  2011-‐2012	  

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

AKTIVA	  CELKEM	   2	  732	   1,87	  %	   13	  359	   8,98%	   6	  456	   3,98%	   1	  053	   0,62%	  

Stálá	  aktiva	   -‐2	  830	   -‐12,94%	   -‐1	  978	   -‐10,39%	   666	   3,91%	   -‐28	   -‐0,16%	  

DHM	   -‐2	  830	   -‐12,94%	   -‐1	  978	   -‐10,39%	   666	   3,91%	   -‐28	   -‐0,16%	  

Oběžná	  aktiva	   5	  655	   4,60%	   15	  460	   12,03%	   4	  964	   3,45%	   1	  515	   1,02%	  

Zásoby	   -‐2	  806	   -‐6,36%	   -‐1	  397	   -‐3,38%	   1	  630	   4,08%	   -‐5	  819	   -‐14,01%	  

Dlouh.	  pohledávky	   133	   13,04%	   -‐199	   -‐17,26%	   -‐44	   -‐4,61%	   -‐288	   -‐31,65%	  

Krátk.	  pohledávky	   2	  007	   2,68%	   5	  191	   6,75%	   5	  757	   7,02%	   1	  436	   1,64%	  

KFM	   6	  321	   217,89%	   11	  865	   128,66%	   -‐2	  379	   -‐11,28%	   6	  186	   33,07%	  

Časové	  rozlišení	   -‐93	   -‐7,12%	   -‐123	   -‐10,14%	   826	   75,78%	   -‐434	   -‐22,65%	  

 

Stálá aktiva v letech 2009 a 2010 klesala, ale od roku 2011 se udržují na přibližně 

stabilní hodnotě mezi 17 a 18 miliony Kč. Tento majetek je tvořen z hlavní části 

samostatnými movitými věcmi a soubory movitých věcí, do této kategorie podnik řadí 

zařízení instalovaná u zákazníků a zařízení sloužící k předvádění zákazníkům, 

jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena je vyšší než 3 500 Kč. 

Dále je dlouhodobým hmotným majetkem ten, který má dobu použitelnosti delší 
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než jeden rok a pořizovací cenu nad 20 000 Kč (kancelářská zařízení, výpočetní 

technika, inventář, atd.). 

 

Nárůst aktiv v roce 2010 byl zapříčiněn především zvýšením krátkodobého finančního 

majetku, tedy zvýšením stavu peněz na účtech v bankách. Tuto hladinu si podnik 

od roku 2010 udržuje, může tak lépe a rychleji hradit svoje závazky. V rámci oběžných 

aktiv podnik snižuje stav zásob, jelikož potřebuje snižovat náklady. Kromě roku 2011, 

kdy zásoby vzrostly o 4 % z důvodu ukončení výroby jedné produktové řady 

a následným předzásobením se poměrně úspěšně daří a v roce 2012 snížil oproti 

předchozímu období stav zásob o 5 819 000 Kč. Dlouhodobé pohledávky v procentuální 

výši vykazují poměrně značné výkyvy, v absolutní výši byl však největší výkyv pokles 

o 199 000 Kč v roce 2010, v roce 2012 se společnosti podařilo snížit dlouhodobé 

pohledávky, které jsou tvořeny odloženou daňovou pohledávkou na 622 000 Kč. 

Krátkodobé pohledávky tvoří především pohledávky z obchodních vztahů. 

Ty v důsledku ekonomické krize nepatrně narůstaly z důvodu zhoršené platební 

morálky podniků. 

 

Hodnoty časového rozlišení za všechny sledované roky kolísaly. Největší nárůst byl 

v roce 2011 o 826 000 Kč, tedy téměř 76 % a následně v roce 2012 poklesly o 22,65 % 

a dostaly se tak na hodnotu 1 482 000 Kč. Tuto položku představují náklady příštích 

období, což je především dopředu zaplacené nájemné. 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

Následují tabulka znázorňuje vývoj pasiv opět v absolutním i procentním poměru 

za posledních pět let. Vzhledem k tomu, že platí základní bilanční pravidlo, celková 

suma aktiv se rovná celkové sumě pasiv a tedy i jejich vývoj je totožný. 
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Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  pol.	  rozvahy	  
Změna	  2008-‐2009	   Změna	  2009-‐2010	   Změna	  2010-‐2011	   Změna	  2011-‐2012	  

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

PASIVA	  CELKEM	   2	  732	   1,87%	   13	  359	   8,98%	   6	  456	   3,98%	   1	  053	   0,62%	  

Vlastní	  kapitál	   -‐24	  750	   -‐28,60%	   54	  482	   88,19%	   -‐25	  981	   -‐22,35%	   5	  207	   5,77%	  

VH	  minulých	  let	   2	  619	   385,15%	   52	  862	   1602,36%	   24	  483	   43,59%	   4	  018	   4,98%	  

VH	  běžného	  úč.	  obd.	   -‐27	  299	   -‐34,03%	   1	  550	   2,93%	   -‐50	  464	   -‐92,63%	   1	  189	   29,59%	  

Cizí	  zdroje	   27	  482	   46,15%	   -‐41	  123	   -‐47,25%	   32	  437	   70,66%	   -‐4	  154	   -‐5,30%	  

Rezervy	   215	   19,18%	   -‐4	   -‐0,30%	   272	   20,42%	   -‐532	   -‐33,17%	  

Krátkodobé	  závazky	   -‐8	  056	   -‐14,09%	   -‐4	  542	   -‐9,25%	   32	  165	   72,16%	   -‐3	  622	   -‐4,72%	  

Bank.	  uvěry	  a	  výp.	   35	  323	   2816,83%	   -‐36	  577	   -‐100,00%	   0	   0,00%	   0	   0,00%	  

 

Vlastní kapitál zaznamenal ve sledovaném období poměrně značné výkyvy. V roce 

2009 poklesl o 28,6 %, následující období vzrostl o 88,19 %, v roce 2011 opět 

o 22,35 % poklesl a v loňském roce zaznamenal nárůst o téměř 6 %. Základní kapitál 

byl po celou dobu sledovaného období neměnný ve výši 4 500 000 Kč. Společnost 

je vlastněna společností ECOLAB NL 5 B.V. zapsanou v Nizozemí, ve výši podílu 

1/225 a společností ECOLAB BVBA, zapsanou v Belgii, ve výši podílu 224/224. 

Mateřskou společností skupiny je společnost Ecolab Inc. zapsaná v USA. Zákonný 

rezervní fond má také ve sledovaném období neměnnou výši. Výsledek hospodaření 

minulých let vykazoval poměrně markantní tempo růstu, které se však již ustálilo. 

Naopak výsledek hospodaření běžného účetního značně kolísá. V roce 2009 poklesl 

o 34 %, následně vzrostl o 3 % a v roce 2011 poklesl o 92,63 %.  Tyto rapidní poklesy 

byly zapříčiněny zavedením nového projektu, kdy většina manažerské odpovědnosti 

byla převedena na centrálu a z tohoto důvodu se markantně zvýšily poplatky za služby 

účtované koncernem. V loňském roce zaznamenal nárůst a to o téměř 30 %. 

 

Další velkou část pasiv tvoří cizí zdroje. Ty v posledních letech také kolísaly, v roce 

2009 zaznamenaly nárůst o 46 % a následující rok naopak pokles o 47 %. V roce 2011 

vzrostly cizí zdroje o 70,66 % a loni poklesly o 5,3 %. Bylo to zapříčiněno především 

změnou bankovních úvěrů a výpomocí, ty v roce 2009 vzrostly o 2 817 % tedy 

o 35 323 000 Kč. Tento úvěr byl použit na jednorázovou výplatu dividend, ty byly 

vyplaceny a v dalších letech již žádný úvěr nebyl třeba. V roce 2010 již byla hodnota 

této položky nulová a zůstala tak až do konce zkoumaného období. Položka rezerv 

se vyvíjí, je tvořena za účelem vyplacení bonusů zaměstnancům a na nevybranou 
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dovolenou. Je tedy pochopitelné, že je její výše pohyblivá, ve sledovaném období 

se pohybovala v rozmezí od milionu do 1 600 000 Kč. Krátkodobé závazky 

jsou tvořeny z největší části závazky z obchodních vztahů, ty v roce 2011 vzrostly 

o více jak 50 % a také potvrzují zavedení nového systému řízení společnosti a dále 

potom jsou důvodem, proč tak výrazně vzrostly závazky v roce 2011, dále to bylo ještě 

zapříčiněno pozdější platbou faktur, kdy podnik platí oproti předchozím obdobím 

později své závazky. Závazky k zaměstnancům a ostatní položky krátkodobých závazků 

mají také spíše stabilní charakter. 

 

Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát 

V této části je stejným způsobem, jako výše rozvaha, zkoumaný vývoj vybraných 

položek z výkazů zisků a ztrát. Výsledky jsou zachyceny v tabulce a následně 

interpretovány. 

 
Tabulka 4: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  položka	  VZZ	  
Změna	  2008-‐2009	   Změna	  2009-‐2010	   Změna	  2010-‐2011	   Změna	  2011-‐2012	  

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

Tržby	  za	  prodej	  zboží	   -‐15	  352	   -‐3,55%	   -‐3	  183	   -‐0,76%	   2	  091	   0,50%	   3	  986	   0,96%	  

Nákl.	  vyn.	  na	  pr.	  zboží	   10	  586	   7,05%	   2	  077	   1,29%	   -‐1	  646	   -‐1,01%	   16	  119	   10,00%	  

Obchodní	  marže	   -‐25	  938	   -‐9,19%	   -‐5	  260	   -‐2,05%	   3	  737	   1,49%	   -‐12	  133	   -‐4,76%	  

Výkony	   153	   3,49%	   -‐527	   -‐11,62%	   992	   24,75%	   1	  051	   21,02%	  

Výkonová	  spotřeba	   5	  336	   4,97%	   -‐2	  653	   -‐2,36%	   64	  310	   58,47%	   -‐7	  178	   -‐4,12%	  

Přidaná	  hodnota	   -‐31	  121	   -‐17,34%	   -‐3	  134	   -‐2,11%	   -‐59	  581	   -‐41,03%	   -‐3	  904	   -‐4,56%	  

Osobní	  náklady	   -‐2	  637	   -‐4,02%	   2	  577	   4,10%	   7	  573	   11,57%	   -‐4	  176	   -‐5,72%	  

Daně	  a	  poplatky	   0	   0,00%	   -‐9	   -‐19,57%	   6	   16,22%	   57	   132,56%	  

Odpisy	  DNM	  a	  DHM	   520	   5,98%	   -‐1	  779	   -‐19,31%	   -‐94	   -‐1,26%	   384	   5,23%	  

Tržby	  z	  prod.	  DM...	   -‐174	   -‐24,93%	   -‐454	   -‐86,64%	   148	   211,43%	   -‐74	   -‐33,94%	  

Ostatní	  prov.	  výn.	   -‐491	   -‐75,65%	   386	   244,30%	   3	  953	   726,65%	   366	   8,14%	  

Ostatní	  prov.	  nákl.	   182	   5,96%	   -‐1	  390	   -‐42,93%	   -‐279	   -‐15,10%	   85	   5,42%	  

Provozní	  VH	   -‐32	  032	   -‐30,66%	   523	   0,72%	   -‐64	  310	   -‐88,13%	   122	   1,41%	  

Finanční	  VH	   -‐3	  427	   -‐674,61%	   -‐643	   -‐16,34%	   2	  286	   49,93%	   1	  127	   49,17%	  

Daň	  z	  příjmů	  za	  b.	  čin.	   -‐8	  160	   -‐34,37%	   -‐1	  670	   -‐10,72%	   -‐11	  560	   -‐83,10%	   60	   2,55%	  

VH	  za	  účetní	  období	   -‐27	  299	   -‐34,03%	   1	  550	   2,93%	   -‐50	  464	   -‐92,63%	   1	  189	   29,59%	  

VH	  před	  zdaněním	   -‐35	  459	   -‐34,10%	   -‐10	  120	   -‐14,77%	   -‐52	  024	   -‐89,09%	   1	  249	   19,61%	  

 

Společnost vykazuje velice stabilní hodnoty tržeb za prodané zboží. Jedná se o její 

hlavní činnost. V roce 2009 zaznamenala u této položky pokles o 3,55 %. V době 

globální ekonomické krize se to však dá považovat za poměrně uspokojivý výsledek, 
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obzvlášť, když v následujícím roce byl pokles už necelé jedno procento a od roku 

2011 začíná opět vykazovat pomalý nárůst tržeb. Tržby za prodej zboží činily 

v roce 2012 celkem 420 156 000 Kč. Náklady vynaložené na prodané zboží se také 

držely přibližně na stejné hladině, pouze v posledním roce vzrostly o 10 %. Výkony, 

jejichž podstatnou část tvoří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují kromě 

roku 2010 stále vzrůstající tendenci, což je dobré znamení, avšak v absolutní výši jsou 

v porovnání s tržbami za prodej zboží zanedbatelné. Dosahují totiž přibližně 1,5 % 

jejich hodnoty. Přibližně 90 % výkonové spotřeby tvoří služby, což vysvětluje 

markantní nárůst v roce 2011, kdy byl změněn systém řízení společnosti a služby 

tak začaly tvořit větší část nákladů. 

 

Přidaná hodnota za celé sledované období pouze klesala. Největší propad zaznamenala 

v roce 2011 a to o téměř 60 %.  Hodnoty se tak změnily z původních téměř 180 milionů 

v roce 2008 na necelých 82 milionů za rok 2012. Přidaná hodnota společnosti klesala 

zejména z důvodu zvyšujících se fixních nákladů. 

 

Dále by mohly v tabulce zaujmout změny tržeb z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu. V roce 2010 poklesly o 86,64 % a následující rok vzrostly o 211 %. Jejich 

absolutní výše však byla v roce 2010 pouhých 70 000 Kč a následující rok po rapidním 

růstu 218 000 Kč, v loňském roce opět poklesly na 144 000 Kč. Jedná se tedy 

pro podnik o poměrně malé sumy. Stejné je to pak i u ostatních provozních výnosů 

a ostatních provozních nákladů. 

 

Provozní výsledek hospodaření je po celou dobu sledovaného období kladný. Znamená 

to že podnik je ziskový. V průběhu let však poklesl z původních  104 480 000 Kč 

na loňských 8 783 000 Kč. Tento propad byl způsoben výše zmiňovanými změnami 

ve způsobu vedení společnosti. 

 

Finanční výsledek hospodaření v první polovině zkoumaného období klesal, jelikož 

finanční náklady byly vyšší než finanční výnosy. Od roku 2011 začaly ostatní finanční 

náklady klesat a následně začal finanční výsledek hospodaření růst. V loňském roce 

byla absolutní výše finančního výsledku hospodaření – 1 165 000 Kč. 
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Daň z příjmů za běžnou činnost také potvrzuje změnu ve společnosti, jelikož od roku 

2011 daň velice výrazně poklesla, v roce 2010 to bylo téměř 14 milionů a v roce 

2011 již pouhé 2 351 000 Kč. Úplně shodný trend tedy vykazuje i výsledek hospodaření 

za účetní období a výsledek hospodaření před zdaněním. 

 

3.4.2 Vertikální analýza 

Tato analýza vyjadřuje, jak se zkoumané položky podílely na tvorbě celkové veličiny 

(např. celkových aktiv). Výsledky této analýzy se již nevyjadřují jako u předchozí 

analýzy v absolutních hodnotách, ale pouze v procentuálním určení. 

 

Vertikální analýza aktiv 

U této části vertikální analýzy byla zvolena pro rozvrhovou základnu položka aktiva 

celkem. Ve vertikální analýze aktiv je tedy sledováno, jakou měrou se podílí jednotlivé 

položky aktiv na jejich celkové sumě. Aktiva byla v roce 2008 v celkové výši 

146 078 000 Kč, v roce 2009 vzrostla na 148 810 000 Kč, v roce 2010 se ještě zvýšila 

a to na 162 169 000 Kč, v roce 2011 byla ve výši 168 625 000 Kč a v roce 2012 ve výši 

169 678 000 Kč. 

 
Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  položka	  rozvahy	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

AKTIVA	  CELKEM	   100%	   100%	   100%	   100%	   100%	  

Stálá	  aktiva	   14,97%	   12,79%	   10,52%	   10,51%	   10,43%	  

Dlouhodobý	  hmotný	  majetek	   14,97%	   12,79%	   10,52%	   10,51%	   10,43%	  

Oběžná	  aktiva	   84,14%	   86,39%	   88,81%	   88,35%	   88,70%	  

Zásoby	   30,20%	   27,76%	   24,62%	   24,64%	   21,06%	  

Dlouhodobé	  pohledávky	   0,70%	   0,77%	   0,59%	   0,54%	   0,37%	  

Krátkodobé	  pohledávky	   51,25%	   51,66%	   50,60%	   52,08%	   52,60%	  

Krátkodobý	  finanční	  majetek	   1,99%	   6,20%	   13,00%	   11,09%	   14,67%	  

Časové	  rozlišení	   0,89%	   0,82%	   0,67%	   1,14%	   0,87%	  

 

Na první pohled je patrná dlouhodobá vyrovnanost poměru stálých a oběžných aktiv. 

Stálá aktiva jsou zcela tvořena dlouhodobým hmotným majetkem. V roce 2008 tvořila 

stálá aktiva 14,97 % celkových aktiv, v následujícím roce se hodnota snížila o dvě 

procenta, v roce 2010 o další dvě procenta a od tohoto roku se hodnota ustálila 

na přibližně 10,5 % stálých aktiv.  
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Oběžná aktiva oproti stálým aktivům nepatrně narůstala. Za pět let se posunula 

z původních 84,14 % na 88,7 %.  Největší část oběžných aktiv tvoří krátkodobé 

pohledávky, jejich stav nepatrně narůstal z důvodu zhoršené platební morálky 

v ekonomické krizi, avšak poměrově se v průběhu celého zkoumaného období pohybuje 

na úrovni 50 % celkových aktiv. Zásoby se postupně snižovaly a od roku 2008, 

kdy tvořily 30 % oběžných a jejich hodnota klesala až do roku 2012, kdy tvořily 21 % 

celkových aktiv. Dlouhodobé pohledávky netvořili v žádném ze sledovaných let 

ani jedno procento. Naopak poměr finančního majetku postupně rostl z 1,99 % 

na 14,67 % celkových aktiv. Většina krátkodobého majetku jsou peníze na bankovních 

účtech, jejich poměr se postupně zvyšoval, aby byl podnik schopen lépe platit 

své závazky. 

 

Časové rozlišení tvořilo z celkových aktiv ve zkoumaném období maximálně jedno 

procento celkových aktiv, což v porovnání s předchozími srovnávanými položkami 

tvoří opravdu zanedbatelnou míru. 

 
Graf 2: Vývoj aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 

Vertikální analýza pasiv 

Za rozvahovou základnu pro vertikální analýzu pasiv byla zvolena celková pasiva. 

Hodnoty celkových pasiv se rovnají výše zmíněným hodnotám celkových aktiv. 

Struktura pasiv je zachycena v tabulce níže. 
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Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní tvorba.) 
Vybraná	  položka	  rozvahy	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

PASIVA	  CELKEM	   100%	   100%	   100%	   100%	   100%	  
Vlastní	  kapitál	   59,23%	   41,52%	   71,69%	   53,54%	   56,28%	  
VH	  minulých	  let	   0,47%	   2,22%	   34,63%	   47,82%	   49,90%	  

VH	  běžného	  úč.	  období	   54,92%	   35,57%	   33,60%	   2,38%	   3,07%	  
Cizí	  zdroje	   40,77%	   58,48%	   28,31%	   46,46%	   43,72%	  
Rezervy	   0,77%	   0,90%	   0,82%	   0,95%	   0,63%	  

Krátkodobé	  závazky	   39,14%	   33,01%	   27,49%	   45,51%	   43,09%	  
Bankovní	  úvěry	  a	  výpomoci	   0,86%	   24,58%	   0,00%	   0,00%	   0,00%	  

 

Z prvního pohledu je patrné, že kromě roku 2009 vždy převažoval poměr vlastního 

kapitálu nad cizími zdroji. V prvním analyzovaném roce tvořil vlastní kapitál 59,23 % 

celkových pasiv, v roce 2009 poklesl na 41,52 % z důvodu čerpání bankovního úvěru 

na zaplacení dividend, po zaplacení úvěru se a zvýšení výsledku hospodaření minulých 

let se vlastní kapitál podílel na celkových pasivech 71,69 % a od roku 2011 se hladina 

vlastního kapitálu pohybuje kolem 55 % celkových pasiv. 

 

V roce 2008 tvořil výsledek hospodaření běžného účetního období hlavní část vlastního 

kapitálu, stejně tomu bylo i v roce 2009. V roce 2010 byl vlastní kapitál tvořen přibližně 

z poloviny výsledkem hospodaření z minulých let a druhou polovinu tvořil výsledek 

hospodaření běžného účetního období. V roce 2011 se již z důvodu výše zmíněných 

změn v řízení společnosti změnil zcela poměr položek tvořících vlastní kapitál a jeho 

hlavní část je výsledek hospodaření minulých let, naopak výsledek hospodaření běžného 

účetního období tvoří poměrně zanedbatelnou část. 
 

Cizí zdroje se kromě roku 2009 pohybovaly vždy pod úrovní 50 % celkových pasiv. 

V roce 2008, stejně jako v ostatních letech tvořily hlavní složku cizích zdrojů 

krátkodobé závazky. Pouze v roce 2009, kdy si vzal podnik úvěr tvořila tato položka 

24,58 % celkových pasiv a krátkodobé závazky 33,01 %, v následujících letech byly 

cizí zdroje tvořeny opět převážně krátkodobými závazky a ty se pohybovaly ve výši 

27,49 % - 45,51 % celkových pasiv. 
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Graf 3: Vývoj pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 

 

Vertikální analýza tržeb 

Jedná se o část vertikální analýzy výkazů zisků a ztrát a to o hlavní položky tržeb. 

Rozvahovou základnou jsou celkové tržby. 

 
Tabulka 7:Vertikální analýza tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  položka	  VZZ	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Tržby	  celkem	   100%	   100%	   100%	   100%	   100%	  
Tržby	  za	  prodej	  zboží	   99,04%	   99,18%	   99,13%	   98,91%	   98,68%	  

Tržby	  za	  prodej	  vl.	  výrobků	  a	  služeb	   0,80%	   0,69%	   0,85%	   1,04%	   1,29%	  
Tržby	  z	  prodeje	  DM	  a	  materiálu	   0,16%	   0,12%	   0,02%	   0,05%	   0,03%	  

 

Jak již ukázala horizontální analýza výkazů zisků a ztrát, největší část tržeb tvoří tržby 

za prodej zboží. To je vzhledem k oboru podnikání očekávaný jev. V loňském roce 

tvořily tržby za prodej zboží 98,68 % celkových tržeb a tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 1,29 % celkových tržeb. V tomto roce se tržby za prodej zboží 

a služeb dostaly na nejvyšší hodnotu ve sledovaném období, což potvrzuje výše 

zmiňovaný záměr společnosti o poskytování komplexních služeb a ne pouze prostého 

prodeje produktů. 
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Vertikální analýza nákladů 

Následující tabulka znázorňuje procentuální poměr jednotlivých nákladových položek 

na celkových nákladech. 

 
Tabulka 8: Vertikální analýza nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Vybraná	  položka	  VZZ	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Náklady	  celkem	   100%	   100%	   100%	   100%	   100%	  

Náklady	  vynaložené	  na	  prodané	  zboží	   45,53%	   47,04%	   47,52%	   39,09%	   42,56%	  

Výkonová	  spotřeba	   32,52%	   32,94%	   32,08%	   42,25%	   40,10%	  

Osobní	  náklady	   19,86%	   18,39%	   19,10%	   17,70%	   16,53%	  

Ostatní	  provozní	  náklady	   0,93%	   0,95%	   0,54%	   0,38%	   0,40%	  

Ostatní	  finanční	  náklady	   1,16%	   0,68%	   0,77%	   0,59%	   0,41%	  

 

 

Hlavní část celkových nákladů tvoří náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová 

spotřeba. Náklady vynaložené na prodané zboží do roku 2010 plynule rostly, v roce 

2011 se snížily, což bylo pravděpodobně způsobeno změnou struktury prodávaného 

zboží a v roce 2012 opět mírně vzrostly na 42,56 %.  Výkonová spotřeba se v letech 

2008–2010 pohybovala na úrovní 32 % celkových nákladů. V roce 2011 se projevila 

již několikrát zmíněná změna řízení a tak se poměr výkonové spotřeby na celkových 

nákladech zvýšil o 10 %. Osobní náklady byly až do roku 2010 stabilní a tvořily 

přibližně 19 % celkových nákladů, v roce 2011 a 2012 se poměr těchto nákladů 

postupně snižoval přibližně po jednom procentním bodu. Toto mohlo být zapříčiněno 

snížením počtu zaměstnanců. Ostatní provozní a finanční náklady tvoří v porovnání 

s ostatními náklady zanedbatelnou část a pohybují se pod hranicí 1 %. 

 

Výše jmenované skutečnosti potvrzuje graf vývoje celkových nákladů a výnosů, výnosy 

se po drobném propadu stabilizovaly a začaly opět růst, naopak celkové náklady po roce 

2010 rapidně vzrostly. 
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Graf 4: Vývoj celkových výnosů a nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 
 
 
Následující tabulka a graf znázorňují, jak se podařilo jednotlivým divizím splnit plán 

tržeb na rok 2012. Sloupec meziroční srovnání 2012/2011 ukazuje, zda se tržby oproti 

roku 2011 snížily či zvýšily. Sloupec procentního splnění plánu potom dokládá, 

jak jednotlivé divize splnily předem stanovený plán tržeb rok 2012. Perfektní práci 

odvedla divize Food & Beverage, která oproti roku 2011 zvýšila své tržby o 12,5 % 

a plán na rok 2012 překročila o 6,9 %. Ostatní divize zaznamenaly drobný mírný pokles 

tržeb a ocitly se výrazněji pod plánem. Na divizi Textil Care se podepsal odchod 

některých zaměstnanců a nefunguje tak, jak by měla. Celkově Ecolab Hygiene s.r.o. 

zvýšil své tržby o 1,3 %, avšak nepodařilo se mu naplnit vytyčený plán o 3,6 %. 

 

 
Tabulka 9: Plnění plánu tržeb dle divizí (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Divize	   Meziroční	  srovnání	  2012/2011	   %	  splnění	  plánu	  2012	  
Institutional	  	   96,90%	   94,90%	  
Healthcare	   97,10%	   91,90%	  

Food&Beverage	  	   112,50%	   106,90%	  
Textil	  Care	   97,80%	   84,00%	  
Celkem	   101,30%	   96,40%	  
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Graf 5: Plnění plánu tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 

3.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů, často označovaná jako fondy finančních prostředků, 

slouží k analýze a řízení finanční situace společnosti. 

 
Tabulka 10: Fondy (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Fond	  (v	  tis.	  Kč)	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

ČPK	   64	  715	   78	  293	   98	  494	   71	  337	   76	  762	  

ČPP	   -‐54	  273	   -‐39	  896	   -‐23	  489	   -‐58	  033	   -‐48	  225	  

 

ČPK 

Čistý pracovní kapitál měl v roce 2008 hodnotu 64 715 000 Kč. Následující období 

vzrostl o 23 578 000 Kč a v roce 2010 dokonce o dalších 20 201 000 Kč. V tomto roce 

dosáhl svého maxima a tedy 98 494 000 Kč. V roce 2011 se hodnota snížila 

na 71 337 000 Kč z důvodu markantního nárůstu krátkodobých závazků, 

avšak v posledním období čistý pracovní kapitál opět vzrostl. Hodnoty čistého 

pracovního kapitálu je možné považovat za dobré, jelikož jsou za celé sledované období 

kladné a poměrně vysoké, společnost je možné považovat za finančně stabilní 

bez hrozby úpadku. 
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ČPP 

Čisté pohotové prostředky vyjadřují schopnost okamžitě platit právě splatné krátkodobé 

závazky. Zkoumaný podnik měl ve všech zkoumaných letech tento ukazatel 

v záporných hodnotách. Je to zapříčiněno poměrně vysokým stavem krátkodobých 

závazků a nízkým stavem peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech. 

Podnik tedy není zcela schopen hradit své okamžitě splatné závazky penězi 

na bankovních účtech nebo hotově. 

 

3.4.4 Analýza poměrových ukazatelů  

Je jedním z nejčastěji využívaných nástrojů finanční analýzy. Níže je rozdělena 

do 4 skupiny a to na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele výnosnosti jsou pravděpodobně nejčastěji užívané ukazatele. Říkají nám, 

zda je podnik schopen produkovat nové finanční zdroje a docílit zisku. 
 

Tabulka 11: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování.) 
Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Rentabilita	  vložených	  aktiv	  (ROA)	   71,18%	   46,04%	   36,01%	   3,78%	   4,49%	  
Rentabilita	  vlastního	  kapitálu	  (ROE)	   92,72%	   85,68%	   46,86%	   4,45%	   5,45%	  

Rentabilita	  tržeb	  (ROS)	   18,37%	   12,58%	   13,04%	   0,95%	   1,22%	  
 

Rentabilita vložených aktiv (ROA) 

Celková výnosnost kapitálu byla za celé sledované období kladná, což znamená, 

že podnik byl schopen tvořit zisk. Rentabilita dosáhla své nejvyšší hodnoty již v roce 

2008, v dalších letech klesala a rapidně se tam opět projevil jiný způsob vedení 

a snižující se výsledek hospodaření za účetní období, od toho momentu se úroveň 

rentability vložených aktiv pohybuje pod hranicí 5 %. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu byla až do roku 2011 nadprůměrná, v roce 2008 měla 

hodnotu 92,72 %, což byla ve sledovaném období nejvyšší rentabilita. Od roku 2011 

opět hodnoty poklesly stejně tak, jako tomu bylo u rentability vložených aktiv, nyní 
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se pohybuje kolem hodnoty 5 %. Za všechny sledované roky byla rentabilita vlastního 

kapitálu vyšší, než rentabilita vložených aktiv. 

 
Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb vykazuje stejný trend jako předchozí rentability. Její doporučené 

hodnoty se pohybují mezi 2-6 %. Znamená to tedy, že v letech 2008–2010 byly její 

hodnoty opravdu velice dobré, V roce 2011 a 2012, kdy se hodnoty pohybují kolem 1 % 

není výsledek příliš uspokojivý. Důvodem tak markantního propadu byl propad čistého 

zisku. 
 

 
Graf 6: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 

 

V roce 2011 došlo u všech ukazatelů k výraznému poklesu hodnot, klesl tedy zisk 

a vzrostly náklady, dle výsledků z předchozích analýz se pravděpodobně nejedná 

o krátkodobý propad, ale o budoucí trend ve zkoumaném podniku. 
 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity znázorňují, zda je podnik schopen efektivně hospodařit se svými 

aktivy. Přehled vybraných ukazatelů je zahrnut v tabulce níže. 
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Tabulka 12: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování.) 
Ukazatel	  (ve	  dnech)	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Obrat	  aktiv	   2,99	   2,83	   2,58	   2,50	   2,51	  
Doba	  obratu	  zásob	   36,36	   35,35	   34,40	   35,55	   30,21	  

Doba	  obratu	  pohledávek	   61,70	   65,78	   70,72	   75,14	   75,46	  
Doba	  obratu	  závazků	   47,12	   42,03	   38,42	   65,66	   61,82	  

 

Obrat aktiv 

Obecně se předpokládá, že hodnota obratu aktiv by měla dosahovat alespoň hodnoty 1. 

To se podniku podařilo, ve všech zkoumaných letech se výše obratu aktiv pohybovala 

od 2,5 do 2,99. Znamená to, že společnost v roce 2012 obrátila celková aktiva firmy 

v tržby 2,51krát.  
 

Doba obratu zásob 

Teto ukazatel nám říká, kolik dnů mine od nákupu do doby spotřeby zásob. V letech 

2008 – 2011 se doba obratu zásob pohybovala kolem 35 dnů. V roce 2012 

se společnosti podařilo tuto hodnotu ještě snížit na 30,21. V tomto období došlo 

k poklesu zásob a společnosti se pravděpodobně podařilo lépe zvládnout jejich řízení. 

 

Doba obratu pohledávek 

Dobra obratu zásob vypovídá o tom, jak dlouho musí podnik čekat, než mu zákazníci 

zaplatí za zboží, tedy na jak dlouhou dobu jim poskytuje bezúročný úvěr. Tato hodnota 

byla nejnižší v roce 2008, kdy společnost inkasovala své pohledávky za 61,7 dne. 

V následujících letech se splatnost ještě více prodlužovala a v roce 2011 se ustálila 

na 75 dnech. Tyto údaje poukazují na fakt, že podnik dodává i do velkoobchodních 

řetězců a jiných velkých společností, kterým musí poskytovat delší dobu splatnosti 

faktur a tolerovat jim platby se zpožděním. Podnik se samozřejmě snaží o dřívější 

inkaso svých pohledávek. Motivuje zákazníky různými bonusy, skontem a dalšími 

prvky, avšak u velkých zákazníků, kteří průměrnou dobu obratu pohledávek rapidně 

zvyšují to němá příliš velký účinek. Pro společnost není dobré, že doba obratu 

pohledávek je vyšší než doba obratu závazků. 
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Doba obratu závazků 

Ideální hodnoty doby obratu závazků jsou vyšší než hodnoty doby obratu pohledávek. 

Tohoto stavu se podniku nepodařilo dosáhnout ani v jednom roce. V roce 2008 platil 

své závazky za 38,42 dne. Kvůli zhoršené ekonomické situaci po doznívající krizi byly 

společnosti sníženy doby splatnosti závazků. V roce 2011 se splatnost opět prodloužila 

a podnik hradil své závazky po 65,66 dnech. V roce 2012 se tato hodnota snížila 

o 4 dny. Výsledky tohoto ukazatele nejsou pro podnik zcela ideální. 

 

Pro lepší přehlednost jsou níže v grafu zaneseny doby obratu zkoumaných položek. 

 

 
Graf 7: Ukazatele doby obratu (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 
 
Ukazatele likvidity 

Níže v tabulce jsou zaznamenány tři hlavní ukazatele likvidity – běžná, pohotová 

a okamžitá, značí schopnost podniku hradit své závazky. Liší se aktivy v čitateli, 

která jsou brána v úvahu. 

 
Tabulka 13: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Běžná	  likvidita	  (3.stupně)	   2,15	   2,62	   3,23	   1,94	   2,06	  

Pohotová	  likvidita	  (2.stupně)	   1,38	   1,78	   2,34	   1,40	   1,57	  
Okamžitá	  likvidita	  (1.stupně)	   0,05	   0,19	   0,47	   0,24	   0,34	  
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Běžná likvidita 

Kromě roku 2010, kdy běžná likvidita dosáhla své nejvyšší hodnoty 3,23 se vždy 

pohybovala v doporučených mezích 1,6 – 2,5. V letech 2011 a 2012 se hodnoty ustálily 

kolem 2, což znamená, že oběžná aktiva podniku by pokryla krátkodobé závazky 

dvakrát. Společnost je tedy podle tohoto ukazatele schopna dobře plnit své závazky. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita by měla mít hodnotu alespoň 1. Toto se podniku podařilo splnit 

ve všech letech. Po propadu z 2,34 na 1,4 v roce 2011 začala pohotová likvidita 

vykazovat opět stabilní trend a v roce 2012 vzrostla pouze nepatrně na 1,57.  Toto číslo 

značí, že podnik by byl schopen pokrýt své závazky 1,57 krát, aniž by musel prodat 

své zásoby. 

 

Okamžitá likvidita 

V našich podmínkách se považují dle Ministerstva průmyslu a obchodu dostatečné 

hodnoty okamžité likvidity nad 0,2, dle ostatních pramenů nad 0,6. V roce 2008 byla 

okamžitá likvidita podniku rovna 0,05. Bylo to způsobeno především velice nízkým 

stavem peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, od tohoto roku 

se začal stav peněžních prostředků zlepšovat a hodnota narůstala. Nedá se ji považovat 

za ideální, avšak dle Ministerstva průmyslu a obchodu je možné ji prohlásit 

za uspokojivou. 
 

Ukazatele zadluženosti 

Další skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti.  Vyjadřují riziko, 

které společnosti hrozí, při daném poměru vlastního a cizího kapitálu. Vybrané 

ukazatele jsou zobrazeny v tabulce níže. 

 
Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Věřitelské	  riziko	  (celk.	  zadluženost)	   0,41	   0,58	   0,28	   0,46	   0,44	  

Kvóta	  vlastního	  kapitálu	   0,59	   0,42	   0,72	   0,54	   0,56	  
Míra	  zadluženosti	  vlastního	  kapitálu	   0,69	   1,41	   0,39	   0,87	   0,78	  

Úrokové	  krytí	   781,74	   332,59	   394,55	   -‐	   7618,00	  
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Celková zadluženost a kvóta vlastního kapitálu 

Tyto ukazatele vyjadřují, v jaké míře jsou činnosti společnosti financovány vlastními 

a v jaké míře cizími zdroji. V posledním zkoumaném období tedy celkový kapitál 

společnosti tvořilo 44 % cizího kapitálu a 56 % vlastního. Pokud tedy podnik vychází ze 

zlatého pravidla samofinancování, je poměrně úspěšný a struktura majetku odpovídá 

přibližně požadované struktuře 50:50. V roce 2010 podnik splatil úvěr a zvýšila se tak 

hladina vlastního kapitálu. V roce 2011 se opět snížila a nadále se pohybuje kolem 

hranice 50 %. 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel porovnává čitatele věřitelského rizika a kvóty vlastního kapitálu. Je to 

tedy poměr celkových závazků k vlastnímu majetku. 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí dokládá fakt, že společnost má opravdu nízké nákladové úroky. V roce 

2011 byla jejich hodnota dokonce nulová a v následujícím období byly nákladové úroky 

pouze 1 000 Kč, z toho důvodu byla jejich hodnota tak vysoká. V roce 2010 bylo 

úrokové krytí ve výši 394,55. Znamená to, že společnost byla ve všech letech zcela 

bez problémů schopna uhradit ze svého zisku úroky z úvěrů a v roce 2010 by je byla 

schopna pokrýt 394krát. 
 

3.4.5 Bonitní a bankrotní modely 

Pro vhodné využití bonitních a bankrotních modelů se doporučuje pracovat s delší 

časovou řadou ukazatelů. Pomáhají nám hodnotit podnikovou bonitu a odhalit hrozící 

bankrot. Jsou podstatné především pro získání úvěrů a z důvodu důvěryhodného 

působení na věřitele. 

 

Kralickův rychlý test 

Výpočty pro rychlý test byly provedeny na základě vzorců uvedených v teoretické části 

této práce. Dosazovány byly údaje volně dostupné z výročních zpráv společnosti. 

Ukazatel R1 a R2 hodnotí finanční situaci a R3 a R4 zkoumají výnosovou situaci. 
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Tabulka 15: Hodnoty indexů R Kralickova rychlého testu (Zdroj: Vlastní zpracování.) 
Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

R1	   0,592	   0,415	   0,717	   0,535	   0,563	  
R2	   0,487	   0,506	   0,368	   4,383	   3,246	  
R3	   0,712	   0,460	   0,360	   0,038	   0,045	  
R4	   0,255	   0,187	   0,153	   0,031	   0,035	  

 

Dalším krokem po výpočtu hodnot jednotlivých ukazatelů je přidělení bodů 

dle následující tabulky. 

 
Tabulka 16: Bodové hranice Kralickova rychlého testu (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Ukazatel	   0	  bodů	   1	  bod	   2	  body	   3	  body	   4body	  
R1	   < 0 0	  -‐	  0,1	   0,1	  -‐	  0,2	   0,2	  -‐	  0,3	   >	  0,3	  
R2	   >	  30	   	  12	  -‐	  30	   	  5	  -‐	  12	   	  3	  -‐	  5	   <	  3	  
R3	   <	  0	   0	  -‐	  0,08	   0,08	  -‐	  0,12	   0,12	  -‐	  0,15	   >	  0,15	  
R4	   <	  0	   0	  -‐	  0,05	   0,05	  -‐	  0,08	   0,08	  -‐	  0,1	   >	  0,1	  

 

Hodnoty se přidělují každému ukazateli a zanáší do další tabulky, kde dojde 

k vyhodnocení testu. Výsledný známka je aritmetickým průměrem dosažených bodů 

počítaná pro každý rok zvlášť. 

 
Tabulka 17: Kralickův rychlý test (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
R1	   4	   4	   4	   4	   4	  
R2	   4	   4	   4	   3	   3	  
R3	   4	   4	   4	   1	   1	  
R4	   4	   4	   4	   1	   1	  

R1	  +	  R2	   8	   8	   8	   7	   7	  
R3	  +	  R4	   8	   8	   8	   2	   2	  

Finanční	  situace	   4	   4	   4	   3,5	   3,5	  
Výnosový	  situace	   4	   4	   4	   1	   1	  
R1	  +	  R2	  +	  R3	  +	  R4	   16	   16	   16	   9	   9	  
Celková	  situace	   4	   4	   4	   2,25	   2,25	  

 

Ukazatel R1 dosahoval celou dobu možného maxima čtyř bodů. Ukazatel R2 dopadl 

pouze nepatrně hůře, když v roce 2011 a 2012 získal 3 body, k nižšímu bodovému 

ohodnocení došlo především z důvodu snížení provozního cash flow. Při pohledu 

na celkové hodnocení finanční situace je podnik ve velice dobré situace a může být 

prohlášen za opravdu bonitní. 
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Při hodnocení výnosové situace dopadl podnik v letech 2008, 2009 a 2010 opět výborně 

a získal ve všech těchto letech 4 body. V roce 2011 dosáhl pouze 1 bodu a stejně 

tak tomu bylo i v roce 2012. Je to z důvodu podstatného snížení hospodářského 

výsledku a již dříve zmiňovanou změněnou politikou společnosti. Podnik se tedy podle 

tohoto ohodnocení v rámci výnosové situace pohyboval v posledních dvou letech 

na spodní hranici šedé zóny. 

 

Celková situace se v prvních třech zkoumaných letech pohybovala na výborné úrovni. 

V roce 2011 došlo k markantnímu poklesu a podnik se z hodnoty 4 dostal na hodnotu 

2,25 a nadále v tomto trendu pokračuje. Momentálně se tedy nachází v šedé zóně 

a pravděpodobně bude mít i nadále stejné obdobné hodnocení. 

 

Index IN05 

Index IN05 je nejaktuálnější verzí indexu IN. Byl vytvořen speciálně pro podniky 

v českém prostředí a proto byl zvolen jako vhodný ukazatel pro zkoumání zvoleného 

podniku. V tabulce níže jsou zaznamenány ukazatele A,B,C,D a E dle postupu 

uvedeného v teoretické části práce a následně dosazeny do rovnice indexu. 

 

kde:  A = aktiva / cizí kapitál 

 B = EBIT / nákladové úroky 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = celkové výnosy / celková aktiva 

 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry100 

 
Tabulka 18: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Ukazatel	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
A	   2,45	   1,71	   3,53	   2,15	   2,29	  
B	   781,74	   332,59	   394,55	   -‐	   7618,00	  
C	   0,71	   0,46	   0,36	   0,04	   0,04	  
D	   2,99	   2,83	   2,58	   2,50	   2,51	  
E	   2,15	   2,62	   3,23	   1,94	   2,06	  

IN05	  =	  0,13A	  +	  0,04B	  +	  3,97C	  +	  0,21D	  +	  0,09E	  
IN05	   35,24	   16,18	   18,50	   1,13	   305,91	  

 
                                                             
100 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 111. 
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Na první pohled je patrné, že index se nepohybuje v klasických hodnotách. 

Pokud IN05 ≥ 1,6, jedná se o podnik s uspokojivou finanční situací, dále jsou 

pro hodnocení specifikovány pouze nižší hodnoty. Tímto přístupem je možné 

konstatovat, že kromě roku 2011, kdy se podnik nacházel v šedé zóně (neměl totiž 

vůbec žádné nákladové úroky a ukazatel B byl nulový) si vede velice dobře. Tyto 

výsledky jsou způsobeny ukazatelem B, podnik nemá úvěry a tím pádem i žádné nebo 

zcela minimální nákladové úroky. Pokud by nebyl započítán tento ukazatel, pohyboval 

by se podnik do roku 2010 stále na velice dobré úrovni a od změny systému vedení by 

potom výsledné hodnoty ležely v šedé zóně. 

 

3.4.6 Celkové zhodnocení finanční situace 

V této podkapitole jsou shrnuty nejdůležitější poznatky ohledně finanční situace 

podniku, které byly zjištěny na základě předchozích analýz.  

 

Ecolab Hygiene s.r.o. nevlastní žádné budovy. Dlouhodobý majetek tvoří samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. Jedná se z velké části o majetek, který společnost 

půjčuje svým zákazníkům na základě smluv o výpůjčkách a který je používán k práci 

s jejich produkty. V rámci snahy o snižování nákladů podnik snižuje stav zásob. Tento 

sestupný trend byl přerušen pouze v roce 2011, kdy nakoupila větší zásoby produktové 

řady, které končila výroba a u zákazníků byla oblíbená. Hospodaření běžného účetního 

období zaznamenalo v roce 2011 pokles o 92,63 %. Tento trend a jeho provázanost 

s dalšími ukazateli dokládá změnu systému vedení společnosti. Cizí zdroje 

ve sledovaném období poměrně kolísaly, to zapříčinil úvěr roku 2009 a jeho následné 

úplné splacení v roce 2010. Krátkodobé závazky v roce 2011 vzrostly o více jak 50 % 

opět z důvodu zaváděných změn. Tržby za prodané zboží jsou pouze mírně narůstající 

a velice stabilní. Největší jejich část tvoří tržby za prodané zboží ve výši 98 %. Největší 

propad zaznamenal provozní výsledek hospodaření z původních 104 480 000 Kč 

na 8 783 000 Kč. Důvodem je opět již zmiňovaná změna a zvýšené náklady. 

 

Vertikální analýza ukázala dlouhodobě vyrovnaný poměr aktiv v přibližném rozložení 

11 : 88 : 1 (stálá aktiva : oběžná aktiva : časové rozlišení). Přibližně 50 % celkových 

aktiv tvoří krátkodobé pohledávky a zásoby se snížily z původních 30 % 
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až na současných 21 %. Kromě roku 2009, kdy byl čerpán úvěr na zaplacení dividend, 

vlastní kapitál vždy převažoval nad cizím.  

 

Dle výsledků ukazatele čistého pracovního kapitálu je možné společnost považovat 

za stabilní bez hrozby úpadku. Výpočet čistých pohotových prostředků ukázal, 

že podnik nemá dostatečnou výši peněz v hotovosti a na bankovních účtech, 

aby byl schopen uhradit okamžitě splatné krátkodobé závazky včas. 

 

Dle výsledků ukazatelů rentability si podnik vede dobře. Stejně tak, jako dokládají 

ukazatele likvidity, je potřeba si při zkoumání výsledků uvědomit nový systém řízení 

společnosti, který se projevil u výsledků od roku 2011. I přesto jsou však hodnoty 

nadále stabilní, pouze se jejich úroveň snížila. Okamžitá likvidita má relativně nízkou 

hodnotu, avšak dle hodnocená Ministerstva průmyslu a obchodu jsou tyto výsledky 

dostatečné. 

 

Jediným podstatným nedostatkem může být nesoulad mezi dobou obratu pohledávek 

a závazků. Pohledávky společnost inkasuje za delší dobu, než hradí své závazky. 

Zákazníci jsou mnoha způsoby motivování k dřívějším platbám, ale ani to nestačí 

ke zlepšení tohoto ukazatele. 

 

Kralickův rychlý test dopadl pro Ecolab Hygiene s.r.o. výborně do roku 2010. 

Na výsledcích od roku 2011 se projevila opět nová filozofie vedení společnosti a tak se 

dle klasického posuzování momentálně podnik pohybuje v šedé zóně. 
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3.5 SWOT analýza 
Podkladem pro sestavení SWOT analýzy společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. byla zjištění 

z předchozích analýz, interních dokumentů a rozhovorů se zaměstnanci. V této části 

práce jsou přehledně shrnuty silné a slabé stránky firmy, její příležitosti a hrozby. 

 
Tabulka 19:SWOT analýza (Zdroj:Vlastní tvorba.) 
Silné stránky: 

• známá a stabilní společnost, 

• komplexní služby, 

• silná pozice na trhu, 

• velice kvalitní produkty, 

• zkušení a odborní zaměstnanci, 

• velice nízká fluktuace zaměstnanců, 

• nadnárodní kontrakty se zákazníky a 

dodavateli, 

• výborně fungující divize 

Food & Beverage. 

Slabé stránky: 

• vyšší cenová hladina produktů, 

• velice omezené rozhodovací kompetence, 

• vysoké vnitřní náklady, 

• mnoho substitučních produktů, 

• řízení pohledávek a závazků, 

• zhoršující se divize Textil Care, 

• nepřehledné a zastaralé internetové 

stránky, 

• závislost na mateřské společnosti. 
 

Příležitosti: 
• větší propagace zvýhodněných nabídek, 

• možné zvyšující se požadavky a nařízení 

na vyšší hygienu, 

• restrukturalizace divize Textil Care, 

• vyzdvihnutí levnějších produktů, 

• úspora na provozních nákladech 

kanceláře. 

Hrozby: 
• zcela direktivní řízení centrály, 

• možný zájem o výplatu vyšších dividend, 

• navýšení doby splatností pohledávek, 

• vznik malých domácích konkurenčních 

společností, 

• odchod zaměstnanců ke konkurenci. 

 

Silné stránky 

Ecolab Hygiene s.r.o. je známou a stabilní společností s mnohaletou tradicí 

jak na českém trhu, tak i celosvětově. Její tržby jsou stálé. Nabízí komplexní služby, 

které je schopna individuálně přizpůsobit každému zákazníkovi. Její jméno znamená 

pro odborníky a uživatele vysokou kvalitu produktů. Zaměstnává pracovníky 

se zkušenostmi v oboru, kteří jsou schopni se vypořádat i s netradičními požadavky 

a přáními zákazníků. Fluktuace zaměstnanců ve společnosti je nízká, společnost díky 

svým motivačním programům je schopna si své zaměstnance dlouhodobě udržet. 

Vzhledem k celosvětové působnosti má zajištěnou část zákazníků nadnárodními 
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kontrakty. Ty jí zároveň umožňují čerpat v rámci celého holdingu výhodně 

např. reklamní předměty a některé služby, u nichž by se k tak výhodným cenám nikdy 

nedostala. Divize Food & Beverage plní nadmíru plány na prodej a i přes změny 

ve společnosti stále roste. 

 

Slabé stránky 

Slabou stránkou společnosti oproti konkurenci je vyšší cenová hladina produktů. Česká 

pobočka má velice omezené rozhodovací kompetence a je závislá na mateřské 

společnosti, která je zároveň jediným dodavatelem zboží, které prodává. Společnost 

má vysoké vnitřní náklady, které ještě vzrostly od roku 2011 z důvodu změny řízení 

společnosti. Na trhu se nachází mnoho substitučních produktů. Webové stránky 

jsou zastaralé, nepřehledné a neposkytují aktuální informace. Závazky společnost hradí 

v kratším časovém horizontu než inkasuje své pohledávky. Divize Textil Care se stále 

zhoršuje a její výsledky zdaleka nejsou schopny dostát vytyčených plánů. 

 

Příležitosti 

Velkou příležitostí je větší propagace akčních nabídek, které podnik pravidelně 

vypisuje, ale skoro nikdo o nich neví. Stále se zvyšující požadavky a nařízení v oblasti 

hygieny představují příležitost, jelikož produkty firmy jsou opravdu kvalitní a splní i ty 

nejnáročnější požadavky. Restrukturalizace divize Textil Care a návrat k jejímu 

původnímu úspěchu by mohl pomoci pozvednout celkové tržby a splňovat lépe plány 

stanovené centrálou. Společnost většinou delší dobu setrvává u dodavatele služeb, 

kterého si jednou vybere (např. úklidová firma, dodavatelé kancelářských potřeb, 

telekomunikace apod.), porovnáním možné konkurence by bylo možné snížit některé 

provozní náklady. 

 

Hrozby 

Možnost, že by se mateřská společnost pokusila zcela ovládnout řízení české pobočky je 

poměrně velkou hrozbou. Chovají se totiž ke všem trhům stejně a nezohledňují 

odlišnost tuzemských podmínek. Po změně systému vedení v roce 2010 se situace 

stabilizovala, ale i nadále přetrvává hrozba o zájem ještě vyšší výplaty dividend, 

které již podnik musel jednou v minulosti čelit pomocí úvěru. Byl zmíněn nesoulad 
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pohledávek se závazky ve slabých stránkách. Velkými zákazníky jsou nemocnice 

a v poslední době se proslýchá, že plánují navýšení doby splatnosti svých závazků 

až na půl roku, což by se negativně projevilo na inkasu pohledávek firmy. Tuzemský trh 

má pár českých společností s užším sortimentem produktů a bez doplňkových služeb, 

jejich produkty jsou však natolik levné, že pokud by se takových společností 

v budoucnu vyskytlo více, mohly by získat část stávajících zákazníků podniku. 

Tato hrozba nových konkurentů s sebou nese možnost, že by se mohli pokusit získat 

stávající nebo bývalé zaměstnance. S jejich pomocí by ohrozili prosperitu podniku. 



 

74 
  

4 Vlastní návrhy řešení 
V závěrečné části práce jsou uvedeny návrhy, které by mohly vést ke zlepšení stávající 

situace společnosti. V rámci analytické části byly aplikovány získané teoretické 

poznatky. S jejichž pomocí byla společnost Ecolab Hygiene s.r.o. podrobena celkové 

analýze z vnějšího i vnitřního pohledu. Z výsledků bylo zjištěno, že se jedná o silnou 

a stabilní společnost s opravdu malým množstvím problémů. Je však zcela podrobena 

své mateřské společnosti a tudíž má velice malé rozhodovací pravomoci a možnosti 

k zavádění větších změn. I přes velice stabilní situaci v oblasti tržeb se z důvodu 

zahájení nového systému řízení společnosti zhoršila většina zkoumaných ukazatelů. 

Na venek se může zdát, že se situace podniku nevyvíjí dobře. V rámci celého holdingu 

je to však úmyslné řešení. Firma se z pohledu finanční analýzy jeví jako průměrná, její 

zisky jsou nižší a náklady se naopak zvyšují. To je zapříčiněno především vysokými 

poplatky za management a zvyšujícími se cenami produktů pro zkoumanou pobočku, 

které optimalizují zisky z pohledu akcionářů a vedení v zahraničí. Přestože je mateřská 

společnost schopna ovlivnit výši nákladů, nadále tlačí na jejich místní snižování. Níže 

jsou uvedeny návrhy na zlepšení stávající situace, jejichž řízení je v kompetenci Ecolab 

Hygiene s.r.o., většina z nich se týká redukování nákladů a získání nových zákazníků. 

Jejich aplikace by tedy mohla i v těchto omezených podmínkách řízení přispět 

ke zlepšení současné situace. 

 

4.1 Konsignační sklad 
První možnou variantou snížení nákladů na prodané zboží by bylo zavedení 

konsignačního skladu. Po prostudování systému skladování zboží u větších odběratelů 

se ukázalo, že společnost ABS cz s.r.o. již nějakou dobu v rámci spolupráce s jinými 

dodavateli má konsignační skladování zřízeno. Ecolab Hygiene s.r.o. již tento způsob 

skladování provozuje u Plzeňského Prazdroje, kde se osvědčil. 

 

ABS cz s.r.o. spadá pod ABS Global, Inc. se sídlem v USA, což je největší samostatná 

plemenářská firma na světě. Počáteční písmena jsou akronymem dřívějšího názvu 
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American Breeders Service. Na našem území nabízí chovatelům skotu špičkovou 

americkou genetiku všech plemen masného a mléčného skotu.101  

 

Vzhledem k tomu, že ABS cz s.r.o. je dceřinou společností nadnárodního gigantu stejně 

jako Ecolab Hygiene s.r.o., má velice podobnou filozofii. Pokouší se svým zákazníkům 

nabídnout nadstandartní servis a je pro ni tedy nezbytné, aby dodávky zboží a služeb 

probíhaly včas bez časové prodlevy. Z tohoto důvodu také konsignační skladovaní, 

které u nás není zatím příliš rozšířeno, už využívá. Je tedy velice pravděpodobné, 

že by došlo k dohodě, aby mohla včasné zajištění svých služeb podpořit tímto 

způsobem. 

 

Změna by znamenala, že ABS cz s.r.o. (dále ABS) by si ve skladu vyhradilo prostor 

pro produkty Ecolab Hygiene s.r.o. (dále Ecolab). Ecolab by své produkty navezl 

do skladu ABS a měla je ve svém majetku evidovány až do doby spotřeby společností 

ABS. Ta by v případě spotřeby poslala informaci a Ecolab by průběžně zajišťoval 

dostatečné množství produktů ve skladu a jednou měsíčně by fakturoval ABS 

spotřebované zboží. 

 

Pro ABS by tato změna nesla potřebu vyhrazení prostoru ve skladu. Vzhledem 

k velikosti skladovacích prostor a znalosti tohoto systému by to neměl být problém. 

Dále by záleželo na dohodnuté smlouvě a možném požadavku na pojištění těchto zásob, 

které by musela hradit ABS. Jako velká pozitiva by jim to přineslo stále dostupné 

produkty ve vlastním skladu připravené k okamžité spotřebě, ale vyfakturované 

až v době spotřeby. 

 

Pro Ecolab by tato změna znamenala především úsporu skladovacích nákladů. ABS 

spotřebuje měsíčně přibližně 30 palet produktů. Sídlí v Modleticích u Prahy. Skladování 

Ecolabu zajišťuje externí společnost v Brně. Úspory by se tedy týkaly snížení nákladů 

na skladované palety a další potom dopravy drobných dodatečných zásilek. Dopravu 

drobných zásilek si Ecolab zajišťuje sám. ABS je účtován pouze v případě, že hodnota 

zboží nedosáhne 3000 Kč, což bývá zcela výjimečné a dopravné tedy skoro vždy hradí 
                                                             
101 ABS CZ S.R.O. O firmě ABS [online]. 2012 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://www.abscz.cz/o-
firme-abs.aspx 
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Ecolab. Pro podnik nehraje roli, zda své zboží naskladní u ABS nebo v Brně a nenese 

to tedy dodatečný náklad. 

 

Ecolab nemá vlastní sklad a skladování mu zajišťuje externí firma. Skladování jedné 

palety stojí Ecolab 670 Kč/měsíc. Průměrná měsíční spotřeba ABS je 30 palet. 

Průměrná cena dodatečné dopravy drobných zakázek je 8000 Kč/měsíc. V tabulce jsou 

přehledně vyjádřeny celkové měsíční a roční úspory v případě zavedení konsignačního 

skladu. 

 
Tabulka 20: Úspora konsignačního skladu (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

V	  celých	  Kč	  	   Měsíční	  úspora	   Roční	  úspora	  
Skladování	  30	  palet	   20	  100	  Kč	   241	  200	  Kč	  
Dodatečná	  doprava	   8	  000	  Kč	   96	  000	  Kč	  
Celková	  úspora	   28	  100	  Kč	   337	  200	  Kč	  

 

Realizace prvního návrhu by tedy pro společnost znamenala roční úsporu ve výši 

337 200 Kč. U externí společnosti na skladování nemá stanoveny objemy, kolik musí 

měsíčně uskladnit palet a proto by je mohla ihned po dohodnutí podmínek začít navážet 

přímo k zákazníkovi a dále by ušetřila na dodatečné dopravě, kterou zajišťuje obchodní 

zástupce, který by měl více času a mohl se například věnovat dalším potenciálním 

zákazníkům. 

 

 

4.2 Car control – monitoring vozidel 
Vzhledem k filozofii osobního přístupu k zákazníkům je pro obchodní zástupce zcela 

nezbytné je pravidelně navštěvovat. Momentálně společnost žádným způsobem 

nekontroluje, zda jsou vykázané návštěvy opravdu uskutečněné, nebo ne. 

Dle společností zajišťující monitoring vozidel je po zavedení této služby úspora 

na pohonných hmotách až 20 %. Dále s sebou tato změna nese zefektivnění práce 

zaměstnanců a umožňuje vytvářet velice snadným způsobem knihu jízd. 

 

V minulosti společnost monitoring vozidel zkoušela u jednoho vozu. Tehdy to nebylo 

z důvodu úspory nákladů, ale kvůli podezření na neefektivní práci zaměstnance. 

Po namontování jednotky se situace zlepšila a vedení společnosti i zákazníci poznali 
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změnu v pracovní morálce. Na jiné zaměstnance stížnosti nikdy nebyly a proto se jejich 

vozů tato změna netýkala. Do minulého roku měli zaměstnanci možnost využívat 

své vozy i k osobním účelům. Od ledna roku 2013 jim byl tento zaměstnanecký bonus 

odebrán a benzín k osobním účelům si musí zcela hradit sami. Očekávaná úspora 

však nenastala a dle knih jízd se zaměstnanci začali více věnovat zákazníkům. V rámci 

úspor by tedy bylo možné zavést tuto inovaci do celého vozového parku a pokusit 

se tak snížit náklady a vést lepší evidenci o tom, které jízdy opravdu slouží k pracovním 

a které k osobním účelům. 

 

Průměrně společnost utratí za pohonné hmoty 238 000 Kč měsíčně. Vozový park 

se skládá z 42 osobních automobilů. V současné době není sledovací zařízení 

namontované ani v jednom z nich. Společnost Telefónica Czech Republic, a.s., 

u které by mohl Ecolab Hygiene s.r.o. monitoring objednat, udává již zmíněnou úsporu 

až 20 %. Pro reálnost bude dále uvažováno s úsporou pouze 10 %. 

 

Existuje více možností služby. Podniku by zcela dostačovala základní verze Basic. 

V rámci varianty Basic by mohla pověřená osoba kontrolovat pohyb celého vozového 

parku. Počáteční náklady jsou spojeny s montáží a pořízením modulu na správu jízd. 

Dále potom společnost hradí pouze měsíční poplatek za přístup k údajům. Správu 

by mohla vykonávat stejná osoba, která má na starosti například docházku zaměstnanců 

a mobilní telefony, jelikož má již s podobnými systémy bohaté zkušenosti. 

 

V případě, že by si podnik objednal službu na 24, 36 nebo 48 měsíců, je cena modulu 

na správu jízd opravdu symbolická, tedy 121 Kč, rozdíl je v následných měsíčních 

poplatcích. V tabulkách níže jsou vyjádřeny náklady na instalaci a provoz ve všech 

třech variantách úvazku. 

 
Tabulka 21: Vstupní náklady pro Car control (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

V	  celých	  Kč	   Jeden	  automobil	   Vozový	  park	  
Montáž	   1	  089	  Kč	   45	  738	  Kč	  

Cena	  jednotky	   121	  Kč	   5	  082	  Kč	  
Celkem	   1	  210	  Kč	   50	  820	  Kč	  
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Celkové vstupní náklady pro kompletní vozový park jsou 50 820 Kč. Na jeden 

automobil je to 1 210 Kč. Největší část vstupních nákladů tvoří montáž. 

V následující tabulce jsou shrnuty náklady při různé délce smlouvy. Všechny 

tři varianty jsou v rámci služby Basic možné. Jejich číslo udává délku úvazku 

v měsících, kterou by podnik musel dodržet. 

 
Tabulka 22:Varianty tarifů Car kontrol (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

V	  celých	  Kč	   Jeden	  automobil	   Vozový	  park	  
Varianta	  24	   206	  Kč	   8	  652	  Kč	  
Varianta	  36	   133	  Kč	   5	  586	  Kč	  
Varianta	  48	   103	  Kč	   4	  326	  Kč	  
Roční	  náklady	   	  	   	  	  
Varianta	  24	   2	  472	  Kč	   103	  824	  Kč	  
Varianta	  36	   1	  596	  Kč	   67	  032	  Kč	  
Varianta	  48	   1	  236	  Kč	   51	  912	  Kč	  

 

Čím delší si společnost zvolí úvazek, tím nižší jsou následné poplatky za provoz. 

Pro další uvažování byla vybrána Varianta 36, která uvazuje společnost na 36 měsíců. 

Varianta 24 má roční náklady 103 824 Kč, co je poměrně velký rozdíl v porovnání 

s Variantou 36, kde jsou roční náklady na roční správu 67 032 Kč. U Varianty 49 se již 

náklady nesnižují tak rapidně a navíc je úvazek na 4 roky opravdu dlouhý a je možné, 

že v budoucnu nabídne společnost v rámci konkurenčního boje službu levněji. 

 
Tabulka 23: Plánovaná úspora pomocí Car kontrol (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

V	  celých	  Kč	   Měsíčně	   Ročně	  
Vozový	  park	   23	  800	  Kč	   285	  600	  Kč	  

 

Při průměrných nákladech 238 000 Kč měsíčně, které jsou vynaloženy na pohonné 

hmoty je plánovaná 10% úspora 23 800 Kč za měsíc a 285 600 Kč za celý rok a celý 

vozový park. 
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Tabulka 24: Úspory návrhu Car kontrol (Zdroj: Vlastní tvorba.) 
	  V	  celých	  Kč	   Vozový	  park	  

Jednorázové	  náklady	   50	  820	  Kč	  
Roční	  náklady	   67	  032	  Kč	  

Celkové	  náklady	  v	  1.	  roce	  provozu	   117	  852	  Kč	  
Roční	  náklady	  v	  dalších	  letech	   67	  032	  Kč	  

Celkové	  náklady	  za	  celou	  životnost	  návrhu	   251	  916	  Kč	  
Úspora	  na	  pohonných	  hmotách	  za	  celou	  životnost	  návrhu	   856	  800	  Kč	  

Celková	  úspora	  pro	  společnost	   604	  884	  Kč	  
Roční	  úspora	   201	  628	  Kč	  

 

Po zavedení služby Car control by byla průměrná roční úspora 201 628 Kč. Tato suma 

je 7,06 % celkových ročních nákladů na pohonné hmoty. Společnosti by se tedy 

z ekonomického pohledu vyplatilo zavést službu car control a dále by měla lepší 

přehled o práci svých zaměstnanců. 

 

 

4.3 Přesun sídla společnosti 
V současné době je sídlo společnosti na poměrně prestižní adrese Hlinky 118 v Brně. 

Tato ulice sousedí s areálem Brněnských veletrhů a výstav. Dům, ve kterém jsou 

kanceláře pronajaty patří První brněnské strojírně. Vzhledem k tomu, že se nachází 

přímo naproti bočnímu vstupu G2 do areálu výstaviště a navíc disponuje podzemními 

garážemi, je nájem odpovídající. Ecolab Hygiene s.r.o. však nepotřebuje sídlo 

na takovéto adrese. Jedná se o velkoobchod a většinu zákazníků navštěvují osobně 

obchodní zástupci. Pravděpodobně by tedy společnost mohla ušetřit na nájemném, 

pokud by se přestěhovala. 

 

V poslední době v Brně vyrostlo mnoho nových kancelářských celků a byly 

zrekonstruovány i starší budovy a to ceny nájmů snížilo. V současnosti má podnik 

kromě kanceláří pronajatých osm parkovacích míst. Celková plocha kanceláří 

je 550 m2. Při 25 pracovních místech je plocha na jednoho zaměstnance 

naddimenzovaná. V návrhu je však uvažováno, že se společnost přestěhuje do stejně 

velkých prostor, aby si zachovala standard příjemného pracovního prostředí 

pro všechny své zaměstnance. Roční nájemné činní momentálně 2 125 624 Kč. Cena 

za parkování je ročně 200 000 Kč. Při průzkumu aktuální nabídky realitních kanceláří 
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a kancelářských celků nabízejících prostory k pronájmu bylo zjištěno, že průměrná cena 

je 3 000 Kč za m2 ročně a parkovací místo 1 250 Kč měsíčně. 

 

V tabulce níže je srovnáno, kolik by společnost ušetřila stěhováním do nového sídla. 

Ecolab Hygiene s.r.o. se již jednou v minulosti stěhoval a většinu stěhovacích prací 

zajistili zaměstnanci vlastními silami. V úvaze je však počítáno i se stěhovací službou, 

která by v rámci jednoho týdne společnost přesunula do nových prostor. Cena 

této služby je přibližně 37 000 Kč. 

 
Tabulka 25: Úspora při změně sídla (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

V	  celých	  Kč	   Měsíčně	   Ročně	  
Současné	  nájemné	  kanceláří	   177	  135	  Kč	   2	  125	  624	  Kč	  

Současné	  parkovné	   16	  667	  Kč	   200	  000	  Kč	  
Celkový	  současný	  nájem	   193	  802	  Kč	   2	  325	  624	  Kč	  

Nájemné	  v	  nových	  kancelářích	   137	  500	  Kč	   1	  650	  000	  Kč	  
Parkovné	  v	  nových	  prostorách	   10	  000	  Kč	   120	  000	  Kč	  

Celkové	  nájemné	  po	  přestěhování	   147	  500	  Kč	   1	  770	  000	  Kč	  
Celková	  úspora	   46	  302	  Kč	   555	  624	  Kč	  

 

Při odečtení stěhovacích nákladů v prvním měsíci nového sídla by společnost ušetřila 

9 302 Kč, v následujících měsících už by byla pravidelná úspora 46 302 Kč, ročně 

potom 555 624 Kč. V současném ani novém nájmu nejsou zahrnuty služby a energie, 

takže nájmy jsou opravdu porovnatelné a tabulka dokazuje, že přesun do jiného místa 

společnosti ročně ušetří více než dva současné měsíční nájmy. 

 

 

4.4 Outsorcingované mzdové účetnictví 
Ecolab Hygiene s.r.o. zaměstnává v rámci ekonomického se pouze účetnictvím zabývá 

hlavní účetní, dvě další účetní a mzdová účetní, která má na starosti vedení mzdové 

agendy. Jedná se o zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr, který čerpá 

14 platů jako ostatní pracovníci a ostatní benefity, např. stravenky, příspěvek 

na dopravu apod. V případě vedení agendy externí společností se předpokládá úspora 

mzdových nákladů. Společnost si nepřála zveřejnit výši mzdy zaměstnance, proto jsou 

úspory pro tento návrh vyjádřeny pouze v procentuální výši. Cena vedení mzdové 

agendy byla stanovena průměrnou cenou nabídek účetních společností v okolí. 
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Tabulka 26: Úspora outsorcingováním mzdové účetní (Zdroj: Vlastní tvorba.) 
	  	   Měsíčně	   Ročně	  

Náklady	  na	  vlastního	  mzdového	  účetního	   X	  Kč	   12X	  Kč	  
Outsorcingovaná	  mzdová	  agenda	   0,2285X	  Kč	   2,742X	  Kč	  
Odstupné	  dle	  zvyklostí	  společnosti	   Y	  

Úspora	  v	  1.	  roce	  opatření	   	  	   51,43%	  
Úspora	  v	  následujících	  letech	   	  	   77,15%	  

 

Pokud by se podnik rozhodl snížit počet zaměstnanců o mzdovou účetní, znamenalo 

by to pro něj vyplacení jednorázového odstupného dle zvyklostí v podniku ve výši Y. 

Následné úspory v 1. roce po zavedení nového opatření by byly ve výši 51,43 % výše 

ročního platu mzdové účetní a v následujících letech by to bylo 77,15 %. 

 

 

4.5 Změna tarifu telefonních služeb 
Ecolab Hygiene s.r.o. má všechny své telefony vedeny u společnost O2 Telefónica. 

V dubnu letošního roku však společnost přišla na trh s novými paušálními tarify, 

které by pro společnost mohly znamenat jisté snížení nákladů. Smlouva společností 

vyprší v říjnu letošního roku a bude tak moci teoreticky změnit operátora. Vzhledem 

k příslušnosti k holdingu je vázána rámcovou smlouvou, takže i nadále musí zůstat 

u stejné společnosti, ale je možné využít výhodnější nabídky a neprodlužovat smlouvu 

za stávajících podmínek. 

 

Momentálně jsou telefonní služby účtovány v rámci tarifu Business 30. Průměrné 

celkové měsíční náklady za mobilní telefony jsou 51 400 Kč. Pro návrh se předpokládá, 

že se úspory dotknou pouze paušálů za mobilní telefony a nepostihnou jiná zařízení 

od mobilního operátora. Každý zaměstnanec má mobilní telefon, celkem jich je tedy 

šedesát. Dle nových nabídek by měla společnost dostat výhodnější nabídku 

s neomezeným voláním v České republice za 495 Kč na jedno mobilní číslo měsíčně. 

 
Tabulka 27: Úspora při změně telefonního tarifu (Zdroj: Vlastní zpracování.) 

	  V	  celých	  Kč	   Měsíčně	   Ročně	  
Stávající	  cena	  mobilního	  volání	   51	  400	  Kč	   616	  800	  Kč	  

Cena	  s	  novým	  tarifem	   29	  700	  Kč	   356	  400	  Kč	  
Celková	  úspora	   21	  700	  Kč	   260	  400	  Kč	  
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Jak je patrné z tabulky, společnost by při neprodloužení stávající smlouvy a změně 

na nový tarif mohla měsíčně za mobilní volání ušetřit 21 700 Kč. Roční úspora by byla 

260 400 Kč. Náklady na změnu jsou pro společnost nulové. 

 

 

4.6 Změna poštovního systému 
Ecolab Hygiene s.r.o. i v dnešní době, kdy je zcela běžná emailová komunikace, posílá 

velké množství dokumentů (např. faktury, upomínky atd.) v papírové podobě poštou. 

Využívá  k tomu kurýrní službu Messenger. Ta usnadňuje práci administrativní 

pracovnici tím, že vyzvedává poštovní zásilky přímo v sídle společnosti a nemusí 

se vozit na poštu. Za tuto službu si měsíčně účtuje 1 800 Kč. Průměrně ze společnosti 

odejde 2 000 psaní měsíčně. Velká většina z nich je do 50 gramů. Cena u služby 

Messenger za takovýto dopis je 9,50 Kč. 

 

Společnost Mediaservis nově zavedla službu MediaPost. Tato novinka znamená již roky 

zaběhnutý servis ostatních společností, kdy vyzvedávají denní poštu přímo v sídle 

podniku. V porovnání s Messengerem si za odvoz při vyzvednutí 20 a více zásilek nic 

neúčtují, tuto podmínku Ecolab Hygiene s.r.o. splní každý den. Standardní listovní 

zásilka do 50 gramů je za 8,90 Kč. Na těžších dopisech a balíčcích vychází společnost 

také výhodněji, pro zjednodušení je však počítáno pouze se základní úsporou. 

 
Tabulka 28: Úspora při změně poštovního systému (Zdroj: Vlastní tvorba.) 

	  V	  celých	  Kč	   Měsíčně	   Ročně	  
Stávající	  cena	  zásilek	   19	  000	  Kč	   228	  000	  Kč	  

Současný	  poplatek	  za	  vyzvednutí	   1	  800	  Kč	   21	  600	  Kč	  
Současná	  celková	  cena	  poštovních	  služeb	   20	  800	  Kč	   249	  600	  Kč	  

Cena	  zásilek	  u	  nové	  společnosti	   17	  800	  Kč	   213	  600	  Kč	  
Celková	  úspora	   3	  000	  Kč	   36	  000	  Kč	  

 

V případě přechodu k společnosti Mediaservis by Ecolab Hygiene s.r.o. ušetřila 

na běžných listovních zásilkách 3 000 Kč měsíčně. Roční úspora by potom činila 

36 000 Kč. Změnit poštovní služby je bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. 
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4.7 Změna webových stránek 
Ecolab Hygiene s.r.o. má již od roku 2007 stále stejné webové stránky. Šest let tedy 

nedošlo k žádné výrazné změně. V dnešní době je internet velice důležitým 

komunikačním kanálem a proto by ho společnost neměla zanedbávat. V současnosti 

je na webových stránkách možné většinu informací o produktech dohledat ve formě pdf 

ke stažení, není však jednoduché se k nim propracovat a zabere to poměrně dlouhou 

dobu. 

 

Po inovaci stránek by měly působit dynamičtěji a moderněji. Více korespondovat 

se stylem stránek mateřské společnosti. Poslední zpráva v záložce aktuálně 

je z 22.10.2012, jedná se o promo akci na produkt divize Textil Care. Zvýhodněné 

nabídky jsou vypisovány alespoň jednou za dva měsíce, ale na internetu se objeví zcela 

výjimečně. Dozví se tak o nich pouze stávající zákazníci nebo noví zákazníci, kteří však 

musí být v obou případech přímo osloveni obchodním zástupcem. Tyto zvýhodněné 

nabídky by mohly přilákat poměrně velký počet nových zákazníků. V poslední době 

se objevily nabídky jako je 50 % sleva na odběr zboží pro nového zákazníka, v případě 

odběru určitého množství pracího prášku a aviváže byla aviváž zcela zdarma apod. 

 

Není možné tyto akce zaměřovat na získání velkých zákazníků, jelikož na jednání 

s nimi je potřeba delší časová doba a nestihlo by se to v termínu vypsané akce. Pokud 

by však byly nabídky pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách, 

mají velký potenciál oslovit menší a nové zákazníky, s jejichž získáním má společnost 

problémy. 

 

Společnost má svého externího IT pracovníka, který by byl schopen webové stránky 

přepracovat a udělat zajímavějšími jak pro nové, tak i stávající zákazníky. Cena 

by se odvíjela od celkově stráveného času na práci na nových stránkách. 

Pravděpodobný odhad ceny IT pracovníka je 25 – 35 000 Kč. V případě úspěšnosti 

jedné promo akce by se tento vstupní náklad ihned vrátil ve formě zisku. Aktuální 

nabídky mohou na webové stránky vyvěšovat asistentky jednotlivých divizí, které jsou 

o nich dobře informovány a měsíční náklady na chod stránek by se tak nezměnily. 
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4.8 Přepočítávání ceny produktu na uklizený prostor (povrch) 
Jak již bylo zmíněno dříve, především divize Istitutional má problém s vyšší cenou 

za jednotku u svých produktů v porovnání s konkurencí. Pro lepší orientaci zákazníků 

v konkurenčních produktech by pomohly názorné karty. Na každé kartě by byl 

zobrazený uklízený prostor a vypočítané sumy, kolik s kterým produktem a jakým 

způsobem čištění bude stát denně a měsíčně úklid vybraných prostor. Tímto způsobem 

by zákazník viděl, že i přes vyšší jednotkovou cenu je produkt schopen velice obstojně 

konkurovat ostatním. 

 

Tyto karty by měly k dispozici asistentky divizí a jednotliví obchodní zástupci. 

Ve vzájemné spolupráci by je upravovali individuálně pro každého zákazníka. 

Vytvoření základních karet by spadalo do kompetence asistentek. Obchodní zástupci 

by pouze dodali údaje o cenách a potom by si pouze vyzvedli hotové karty připravené 

k předání zákazníkovi. V případě lepšího zpracování, kdy by karty byly zalaminované 

by se cena jedné karty pohybovala okolo 5 Kč, pokud by byly pouze papírové 

a nelaminovaly se, cena by byla maximálně 2 Kč za jednu kartu. Vzhledem k tomu, 

že obchodní zástupci navštěvují své zákazníky vždy osobně, navýšení nákladů jedné 

návštěvy o 2 – 5 Kč je pro podnik zcela zanedbatelné. 
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Obrázek 6: Příklad informační karty (Zdroj: Vlastní tvorba.) 
 

Na obrázku je možný vzhled informační karty. Z druhé strany by byly uvedeny celkové 

náklady kromě denních i měsíční a důkladnější popis produktů včetně způsobů použití. 

 

V minulosti společnost zavedla podobné karty. Ty jsou určeny k přesnému určení, jaký 

produkt se má jakým způsobem a na co přesně použít. Obzvlášť u větších zákazníků, 

kde často pracují lidé, kteří nemluví zcela dobře česky, se tyto názorné pomůcky setkaly 

s velice kladným ohlasem. Předpokládám tedy, že s minimálním nákladem by se i tyto 

nové karty staly dobrými pomocníky v argumentaci při získávání nových zákazníků 

a prodeji produktů. 
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4.9 Zavedení ekonomické řady produktů 
Jak již bylo několikrát zmíněno, společnost je známá především svými kvalitními 

produkty ve vyšší cenové hladině. Neznamená to však, že by neměla vůbec žádné 

levnější produkty. V téměř každém druhu nabízených produktů existuje výhodnější 

varianta, s nižší cenovou marží a pouze lehce slabšími účinky. Tyto produkty 

však nejsou příliš vyzdvihovány.  

 

V současné době nabízí podnik několik specifických řad s konkrétním zaměřením, 

např. dezinfekční řadu, řadu P3 pro potravinářství nebo Ekoselect. Ekologická řada 

by mohla být inspirací pro vznik nové ekonomické řady. Tato řada prochází všemi 

divizemi a nabízí zcela ekologicky odbouratelné produkty. Ekologická řada by 

tedy mohla obsahovat ekonomicky výhodnější zboží. V řadě by byl zahrnut nejlevnější 

produkt každého typu, např. mycí a prací prostředek, aviváž, dezinfekce, čistící 

potravinářská chemie apod. Tato řada by byla zcela bezservisní na rozdíl od většiny 

ostatních produktů, což by pro podnik znamenalo také úsporu. 

 

Společnost se pravidelně zviditelňuje v odborných časopisech, které se týkají odvětví, 

do kterých Ecolab Hygiene s.r.o. dodává své zboží. Jedná se tedy např. o magazín 

Školouš, Maso, Pivo nebo Zemědělec. Stávající reklamy nejsou nijak efektivní 

a nepřivádí nové zákazníky, propagují pouze logo a všeobecný popis podniku. 

V případě nahrazení těchto reklam propagací nové ekonomické řady by se dostala 

rychleji do povědomí odborné veřejnosti a mohla tak oslovit případné nové zákazníky 

bez dodatečných nákladů. Ti by zajistili nové odbytiště produktů s menším ziskem, 

ale na druhou stranu by pro podnik vzhledem k nulovému servisu bylo snazší tohoto 

zisku dosáhnout. 

 

Pro realizaci nové změny je potřeba pouze vyčlenit ekonomicky nejvýhodnější 

produkty, což je práce na půl dne pro asistentky divizí. Asistentka, která momentálně 

vytváří informační karty, pozvánky, plakáty a další materiály s potřebou dobré znalosti 

grafiky by vytvořila novou reklamu pro tuto řadu, která by se potom uváděla 

v časopisech místo té stávající. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo na základě vybraných analýz navrhnout opatření, 

která by vedla ke zlepšení současné situace společnosti. Aby bylo cíle dosaženo, 

byly nastudovány teoretické poznatky a v analytické části aplikovány na zvolený 

podnik. Jednalo se především o PESTLE analýzu, Porterův model a následně finanční 

analýzu. Z jejich podkladů vzešla SWOT analýza, která identifikovala hlavní silné 

a slabé stránky podniku, jeho příležitosti i hrozby. V závěru byla vypracována návrhová 

část, ve které byly uvedeny možnosti, jak využít některých zmíněných silných stránek 

a příležitostí a s jejich pomocí odstranit vybrané slabé stránky a čelit hrozbám. 

 

V průběhu analýz bylo zjištěno, že Ecolab Hygiene s.r.o. je opravdu silný podnik 

s mnohaletou tradicí a dobrou pověstí. Veškeré vybrané ukazatele byly na výborné 

úrovni. K zásadní změně došlo v roce 2010 a projevila se v následujícím období, 

kdy se mateřská společnost rozhodla pro zavedení transfer pricingu. Od té doby 

se např. hodnoty Kralickova rychlého testu pohybují v šedé zóně. Je však potřeba brát 

v úvahu, čím je to zapříčiněno. Tržby podniku jsou totiž stále stejné s mírnou tendencí 

růstu a i výsledky zkoumaných ukazatelů jsou od té doby zcela stabilní, pouze se jejich 

úroveň snížila. Toto opatření pomohlo naopak mateřské společnosti a akcionářům. 

Celosvětově totiž podnik plní plán a jejich očekávání a hodnota akcií od zavedení změn 

vzrostla o přibližně 25 %. 

 

Je potřeba si také uvědomit, že podnik se pohybuje na neklidném trhu. Stávající 

i potenciální zákazníci prochází podobnými změnami. Šetří náklady, mění dosavadní 

uspořádání svých společností a mají obavy. Pro Ecolab Hygiene s.r.o. je to hrozba 

a příležitost zároveň. Bude nesnadné udržet si dlouhodobé zákazníky, naopak příležitost 

je u těch nových, kteří jsou pod stejným tlakem okolností a doby a hledají nějaké 

změny, nové příležitosti a úspory nákladů. 

 

Podnik je opravdu v dobré kondici. Nepotřebuje a vzhledem k silné závislosti 

na mateřské společnosti ani nemůže provádět zásadní změny. Výše uvedené návrhy jsou 

však v jeho kompetenci a jejich realizace by mohla zlepšit současnou situaci podniku 

a naplnit cíl této diplomové práce.  



 

88 
  

Seznam použitých zdrojů 
ABS CZ S.R.O. O firmě ABS [online]. 2012 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: 

http://www.abscz.cz/o-firme-abs.aspx 

 

ALLEN, M. Analysing the Organisational Environment. Welwyn Garden City: Select 

Knowledge, 2001.  ISBN 978-07-4460-296-8. 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Vybrané devizové kurzy - grafy [online]. ©2003-2013 

[cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_j

s.jsp 

 

DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3.rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 

 

ECOLAB HYGIENE S.R.O. Výroční zpráva za rok 2011. Brno: Ecolab  

Hygiene s.r.o., 2012. 

 

GRASSEOVÁ, M. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. 

 

GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ, Finanční analýza a plánování podniku. 

Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 

HADRABA, J. Marketing: produktový mix – tvorba inovací produktů. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-89-9. 

 

JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. 

ISBN 978-80-247-2690-8. 

 



 

89 
  

KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL, Strategické řízení: teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: 

C. H. BECK, 2006. ISBN 80-7179-453-8. 

 

KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. 

 

KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.  

ISBN 978-80-7400-194-9. 

 

KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2001. ISBN 80-7179-529-1. 

 

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4456-8. 

 

NEUMAIEROVÁ, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 

2002. ISBN 80-247-0125-1. 

 

MRKVIČKA, J. a P. KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2006. 

ISBN 80-7357-219-2. 

 

PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 

Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2. 

 

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 

2010. ISBN 978-80-247-3308-1. 

 

RŮČKOVÁ, P a M. ROUBÍČKOVÁ, Finanční management. Praha: Grada, 2012. 

ISBN 978-80-247-4047-8. 

 

SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 

2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 



 

90 
  

SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 

ISBN 80-7226-562-8. 

 

SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA, Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. 

 

SYNEK, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. 

ISBN 978-80-7400-154-3. 

 

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ, Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dop. vyd. 

Praha: C. H. BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 



 

91 
  

Seznam vzorců 
Vzorec 1: Absolutní a procentní změna .......................................................................... 21 

Vzorec 2: Podíl na celku ................................................................................................. 22 

Vzorec 3: Rentabilita ...................................................................................................... 24 

Vzorec 4:Rentabilita vložených aktiv ............................................................................. 24 

Vzorec 5:Rentabilita vlastního kapitálu .......................................................................... 25 

Vzorec 6: Rentabilita tržeb ............................................................................................. 25 

Vzorec 7: Obrat aktiv ...................................................................................................... 26 

Vzorec 8: Doba obratu zásob .......................................................................................... 26 

Vzorec 9: Doba obratu pohledávek ................................................................................ 26 

Vzorec 10: Doba obratu závazků .................................................................................... 27 

Vzorec 11: Běžná likvidita ............................................................................................. 28 

Vzorec 12: Pohotová likvidita ........................................................................................ 29 

Vzorec 13: Okamžitá likvidita ........................................................................................ 29 

Vzorec 14: Ukazatel věřitelského rizika ......................................................................... 31 

Vzorec 15: Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv ................................................. 31 

Vzorec 16: Míra zadluženosti vlastního kapitálu ........................................................... 31 

Vzorec 17: Kvóta vlastního kapitálu (R1) ...................................................................... 32 

Vzorec 18: Doba splácení dluhu z cash flow (R2) ......................................................... 33 

Vzorec 19:Rentabilita aktiv (R3) .................................................................................... 33 

Vzorec 20: Rentabilita tržeb (R4) ................................................................................... 33 

Vzorec 21: Index IN05 ................................................................................................... 35 

 

Seznam grafů 
Graf 1: Vývoj kurzu CZK/EUR ...................................................................................... 41 

Graf 2: Vývoj aktiv ......................................................................................................... 55 

Graf 3: Vývoj pasiv ......................................................................................................... 57 

Graf 4: Vývoj celkových výnosů a nákladů .................................................................... 59 

Graf 5: Plnění plánu tržeb ............................................................................................... 60 

Graf 6: Ukazatele rentability ........................................................................................... 62 

Graf 7: Ukazatele doby obratu ........................................................................................ 64 

 



 

92 
  

Seznam tabulek 
Tabulka 1: Bodové hranice Kralickova rychlého testu ................................................... 34 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv ............................................................................ 49 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv ........................................................................... 51 

Tabulka 4: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát .................................................... 52 

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv ................................................................................ 54 

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv ............................................................................... 56 

Tabulka 7:Vertikální analýza tržeb ................................................................................. 57 

Tabulka 8: Vertikální analýza nákladů ........................................................................... 58 

Tabulka 9: Plnění plánu tržeb dle divizí ......................................................................... 59 

Tabulka 10: Fondy .......................................................................................................... 60 

Tabulka 11: Ukazatele rentability ................................................................................... 61 

Tabulka 12: Ukazatele aktivity ....................................................................................... 63 

Tabulka 13: Ukazatele likvidity ...................................................................................... 64 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti ............................................................................... 65 

Tabulka 15: Hodnoty indexů R Kralickova rychlého testu ............................................ 67 

Tabulka 16: Bodové hranice Kralickova rychlého testu ................................................. 67 

Tabulka 17: Kralickův rychlý test .................................................................................. 67 

Tabulka 18: Index IN05 .................................................................................................. 68 

Tabulka 19:SWOT analýza ............................................................................................. 71 

Tabulka 20: Úspora konsignačního skladu ..................................................................... 76 

Tabulka 21: Vstupní náklady pro Car control ................................................................ 77 

Tabulka 22:Varianty tarifů Car kontrol .......................................................................... 78 

Tabulka 23: Plánovaná úspora pomocí Car kontrol ........................................................ 78 

Tabulka 24: Úspory návrhu Car kontrol ......................................................................... 79 

Tabulka 25: Úspora při změně sídla ............................................................................... 80 

Tabulka 26: Úspora outsorcingováním mzdové účetní .................................................. 81 

Tabulka 27: Úspora při změně telefonního tarifu ........................................................... 81 

Tabulka 28: Úspora při změně poštovního systému ....................................................... 82 

 

 

 



 

93 
  

Seznam obrázků 
Obrázek 1: Okolí podniku ............................................................................................... 12 

Obrázek 2: Porterův model ............................................................................................. 15 

Obrázek 3: Elemntární metody finanční analýzy ........................................................... 20 

Obrázek 4: Logo společnosti .......................................................................................... 38 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti ................................................................ 40 

Obrázek 6: Příklad informační karty .............................................................................. 85 

 

Seznam příloh 
Příloha č. 1: Aktiva k 31.12. 2012 

Příloha č. 2: Pasiva k 31.12. 2012 

Příloha č. 3: VZZ k 31.12 2012 

Příloha č. 4: Aktiva k 31.12. 2010 

Příloha č. 5: Pasiva k 31.12. 2010 

Příloha č. 6: VZZ k 31.12. 2010 

Příloha č. 7: Aktiva k 31.12. 2008 

Příloha č. 8: Pasiva k 31.12. 2008 

Příloha č. 9: VZZ k 31.12. 2008  



 

94 
  

Příloha č. 1: Aktiva k 31.12. 2012 
Firma: Ecolab Hygiene s.r.o. 
Identifikační číslo: 46995935 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků 
Rozvahový den: 31. prosince 2012 
  

ROZVAHA 
(v celých tisících Kč) 

        
Označení AKTIVA 31.12.2012 31.12.2011 

    Brutto Korekce Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

      AKTIVA CELKEM  233 085 -  63 407  169 678  168 625 
B.     Dlouhodobý majetek  75 775 -  58 082  17 693  17 721 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  2 380 -  2 380 0 0 
B. I. 1. Software  2 380 -  2 380 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  73 395 -  55 702  17 693  17 721 

B. II. 1. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí  62 099 -  47 536  14 563  13 265 

   2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   161 0   161   744 

   3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  11 135 -  8 166  2 969  3 712 

C.     Oběžná aktiva  155 828 -  5 325  150 503  148 988 

C. I.   Zásoby  40 137 -  4 407  35 730  41 549 
C. I. 1. Materiál   6 0   6   126 

   2. Zboží  40 131 -  4 407  35 724  41 423 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   622 0   622   910 

C. II. 1. Odložená daňová pohledávka   622 0   622   910 

C. III. Krátkodobé pohledávky  90 175 -   918  89 257  87 821 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů  71 234 -   918  70 316  73 805 

   2. Stát - daňové pohledávky  17 603 0  17 603  12 645 

   3. Krátkodobé poskytnuté zálohy   383 0   383   505 

   4. Dohadné účty aktivní   292 0   292   368 

   5. Jiné pohledávky   663 0   663   498 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  24 894 0  24 894  18 708 

C. IV. 1. Peníze   103 0   103   59 

   2. Účty v bankách  24 791 0  24 791  18 649 

D. I.   Časové rozlišení  1 482 0  1 482  1 916 
D. I. 1. Náklady příštích období  1 482 0  1 482  1 916 

 

 

 



 

   
  

Příloha č. 2: Pasiva k 31.12. 2012 
Označení PASIVA 31.12.2012 31.12.2011 

a b 6 7 

      PASIVA CELKEM  169 678  168 625 
A.     Vlastní kapitál  95 487  90 280 
A. I.   Základní kapitál  4 500  4 500 
A. I. 1. Základní kapitál  4 500  4 500 
A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  1 118  1 118 
A. III. 1. Zákonný rezervní fond  1 118  1 118 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  84 662  80 644 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let  84 662  80 644 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  5 207  4 018 
B.     Cizí zdroje  74 191  78 345 
B. I.   Rezervy  1 072  1 604 
B. I. 1. Ostatní rezervy  1 072  1 604 
B. III. Krátkodobé závazky  73 119  76 741 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů  50 486  48 880 
   2. Závazky k zaměstnancům  3 923  3 973 

   3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění  1 947  2 304 

   4. Stát - daňové závazky a dotace  4 736  5 375 
   5. Krátkodobé přijaté zálohy   7   25 
    6. Dohadné účty pasivní  12 020  16 184 

 

 



 

   
  

Příloha č. 3: VZZ k 31.12. 2012 
Firma: Ecolab Hygiene s.r.o. 
Identifikační číslo: 46995935 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků 
Rozvahový den: 31. prosince 2012 
  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(v celých tisících Kč) 

      

Označení TEXT 
Skutečnost v 

účetním 
období 

  

    2012 2011 

a b 1 2 

  I. Tržby za prodej zboží  420 156  416 170 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží  177 370  161 251 

  + Obchodní marže  242 786  254 919 

  II. Výkony  6 051  5 000 

  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  5 494  4 357 

   2. Aktivace   557   643 

B.   Výkonová spotřeba   167 111  174 289 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie  9 910  9 939 

   2. Služby  157 201  164 350 

  + Přidaná hodnota  81 726  85 630 
C.   Osobní náklady  68 863  73 039 

C. 1. Mzdové náklady  50 341  52 719 

   2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  15 950  18 263 

   3. Sociální náklady  2 572  2 057 

D.   Daně a poplatky   100   43 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  7 723  7 339 

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu    144   218 

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   49   96 

   2. Tržby z prodeje materiálu   95   122 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   92   162 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0   3 

   2. Prodaný materiál   92   159 

G.   Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti -   482 -   468 

  IV. Ostatní provozní výnosy  4 863  4 497 

H.   Ostatní provozní náklady  1 654  1 569 

  *   Provozní výsledek hospodaření  8 783  8 661 
  IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   461   846 

L.   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  1 019   839 

  X. Výnosové úroky   14   114 

N.   Nákladové úroky   1 0 



 

   
  

  XI. Ostatní finanční výnosy  1 101   3 

O.   Ostatní finanční náklady  1 721  2 416 

  *   Finanční výsledek hospodaření -  1 165 -  2 292 

Q.   Daň z přijmů za běžnou činnost  2 411  2 351 

Q. 1.  - splatná  2 122  2 307 

   2.  - odložená   289   44 

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  5 207  4 018 
  *** Výsledek hospodaření za účetní období  5 207  4 018 

  *** Výsledek hospodaření před zdaněním  7 618  6 369 
 



 

   
  

Příloha č. 4: Aktiva k 31.12. 2010 

 



 

   
  

Příloha č. 5: Pasiva k 31.12. 2010 

 



 

   
  

Příloha č. 6: VZZ k 31.12. 2010 

 



 

   
  

Příloha č. 7: Aktiva k 31.12. 2008 

 



 

   
  

Příloha č. 8: Pasiva k 31.12. 2008 

 



 

   
  

Příloha č. 9: VZZ k 31.12. 2008 

 


