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1 Úvod 

 

„V důsledku postupující globalizace světové ekonomiky musí podniky 

z transformujících se ekonomik, chtějí-li uspět na světových trzích, vyhledat 

spolehlivého partnera z hospodářsky rozvinuté země. S jeho pomocí pak založit vlastní 

podnikatelský rozvoj. V žádném případě nesmí spoléhat na komparativní výhody jako 

je levná pracovní síla, levné suroviny a energie apod. Jsou jen dočasné a nepřinášejí to 

nejdůležitější – originální podnikatelský nápad a na něm založenou trvalou a vysokou 

podnikatelskou výkonnost firmy.“ 1 

 

Světové trhy se v posledních letech stále více globalizují a podnikatelské subjekty se 

musí vyrovnávat s neustálými změnami vnějších podmínek. Schopnost inovovat se a 

měnit se je kritickým faktorem úspěchu. Úspěšně bojovat s konkurencí na světovém 

trhu mohou jen ty společnosti, které se dokáží co nejrychleji přizpůsobit změnám ve 

svém okolí. Toho mohou dosáhnout jen ty podniky, které trvale sledují úroveň své 

podnikatelské výkonnosti a snaží se o její neustálé zvyšování.  

 

Za tím účelem by měl management podniku v rámci finančního řízení pravidelně 

provádět sestavovat finanční analýzu a získané výsledky by měly být zdrojem 

informací, jak lépe řídit procesy ve firmě a plánovat jejich budoucí vývoj. Tyto 

informace jsou důležité jak pro management firmy, tak i pro externí osoby, kterými jsou 

hlavně poskytovatele kapitálu.  

 

 

                                                 
1 Peter F. Drucker, citace z jeho vystoupení na 3. International Competence Conference, konané 

v Londýně 8. a 9. září 1998 
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2 Definice problému a cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je provést komplexní finanční analýzu firmy OK mont-STM, 

spol. s r.o., jejíž hlavní podnikatelskou činností je výroba a montáž ocelových 

konstrukcí a navrhnout doporučení pro zlepšení výkonnosti podniku v budoucnu. 

Společnost žádnou finanční analýzu pravidelně neprovádí a právě proto jsem se 

rozhodla zaměřit na tuto oblast při výběru tématu své diplomové práce.  

 

Podkladem pro zpracování této práce jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) 

od roku 2003 do roku 2006. Dalším důležitým zdrojem pro provedení finanční analýzy 

jsou informace poskytnuté od majitelů firmy. 

 

V první části práce se budu zabývat teorií,ve které bude vysvětlen pojem výkonnost 

podniku a dále bude popsána finanční analýza jako nástroj měření výkonnosti. 

 

Další část práce je praktická. Nejdříve bude stručně charakterizována firma OK mont a 

následující kapitola bude již věnována finanční analýze.  

Jako první bude provedena analýza majetkové struktury, finanční struktury a výkazu 

zisků a ztrát. Dále se budu zabývat analýzou poměrových ukazatelů a hodnoty 

vybraných poměrových ukazatelů budou srovnány s oborovým průměrem a také dvěma 

konkurenčními firmami. Součástí provedené finanční analýzy bude také sestavení Du 

Pont diagramu a výpočet nejznámějších bonitních a bankrotních modelů. 

 

Další část práce obsahuje návrhy a doporučení vyplývající ze zpracované finanční 

analýzy. Nejdříve se budu zabývat doporučeními, které závisí na výsledcích finanční 

analýzy a které povedou ke zvýšení výkonnosti firmy.  

Součástí této kapitoly bude i sestavení finančního plánu na rok 2007 a 2008, který bude 

zahrnovat již zmiňované doporučení a na vybraných poměrových ukazatelích bude 

ukázáno, jak se bude výkonnost firmy vyvíjet v budoucnu. 

 

Při zpracování diplomové práce budou použity metody finanční analýzy, komparace, 

dedukce a modelování finančního plánu. 
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3 Výkonnost podniku 

 

Výkonnost je vymezena jako schopnost podniku co nejlépe zhodnocovat vložené 

finanční prostředky – kapitál do jejich podnikatelských aktivit. (3) 

Rostoucí  výkonnost vede ke zvyšování  atraktivnosti podniku  v očích budoucích 

investorů, což má za následek  investování jejich finančních prostředků právě do 

takového podniku. Pro růst atraktivity podniku je nutná  nadprůměrná výkonnost, to 

znamená  lepší výkonnost než  konkurenčních společností. 

  

Je proto nutné, aby podnik  znal svou výkonnost, měřil ji a snažil se neustále o její  

zlepšování. 

 

Každý podnik je však svázán s množstvím různých zájmů, jejichž nositelé jsou 

nazývání stakeholders. Ty představují především vlastníci (shareholders), zaměstnanci, 

věřitelé, zákazníci nebo dodavatelé, kteří od podniku vyžadují určitý přínos. 

Zaměstnanci se například zajímají o výši své mzdy, zákazníci požadují uspokojení 

svých požadavků, dodavatelé včasnou úhradu svých pohledávek a v neposlední řadě 

shareholders požadují výplatu dividend a růst ceny akcie. Aby byla firma 

životaschopná, musí respektovat zájmy všech zúčastněných. V zájmu všech 

stakeholderů je zhodnocování firmy, tedy její rozvoj, konkurenceschopnost a 

perspektivnost. (2) 
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4 Finanční analýza jako nástroj měření výkonnosti 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. 

Jakékoli finanční rozhodování v podniku by mělo být podloženo finanční analýzou, 

kterou coby součást řízení podniku provádí finanční manažeři a často také celé 

vrcholové vedení podniku. (5) 

 

4.1 Zdroje dat pro finanční analýzu 

 

Hlavním zdrojem dat je účetnictví firmy , které je schopno poskytnout prvotní a často 

hlavní ekonomická data. Mezi tyto zdroje se řadí výkazy finančního účetnictví, přílohy 

k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, účet zisku a ztrát, výkazy 

vnitropodnikového účetnictví, výroční zprávy, vývoj zakázek, strategické plány 

podniku, průzkumy trhy a další analýzy.  

Dalším zdrojem dat jsou externí data, mezi než patří například statistiky státu, 

ministerstev a  úřadů, zprávy tisku, burz nebo odhady analytiků. 

Výběr zdrojů informací je přizpůsoben konkrétnímu účelu a metodě finanční analýzy. 

  

4.2 Výběr srovnatelných firem 

 

„Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních dat 

firmy. Časová srovnatelnost je umožněna obecně uznávanou zásadou účetnictví o 

stálosti metod, podle níž nesmí firmy měnit v průběhu roku postupy účtování ani 

principy oceňování nebo způsoby odpisování. “ (4. str. 6) 

Při srovnávání firmy s jinými vybranými firmami je potřeba splnit určitá kritéria. Patří 

mezi ně především oborová srovnatelnost, která se opírá o srovnatelnost vstupů, 

technologií, výstupů a okruh zákazníků. Mezi další kritéria se řadí geografické, 

politické nebo legislativní hledisko.(4) 
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4.3 Přístupy k finanční analýze 

 

Metody finanční analýzy je možno rozdělit z různých pohledů. Obecně však existují dva 

přístupy, jak zhodnotit hospodářské jevy v podniku. Jedná se o fundamentální a 

technickou analýzu. (4) 
 

• Fundamentální analýza je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a jejich 

subjektivních odhadech. Informace kvantitativní povahy se do analýzy zahrnují, 

avšak bez použití algoritmizovaných postupů. 

• Technická analýza představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za 

použití matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod. (4) 

 

Dále se budu zabývat pouze technickou analýzou. 

 

4.4 Metody technické analýzy 

 

Metody lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří metody používající 

elementární matematiku a druhou metody založené na složitějších matematickým 

postupech. Podle (4, str. 8) mezi metody elementární technické analýzy patří: 

a) analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

- analýza trendů (horizontální analýza) 

- procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

c) analýza cash flow 

d) analýza poměrových ukazatelů 

- rentability 

- aktivity 

- zadluženosti a finanční struktury 

- likvidity 

- kapitálového trhu 

- provozní činnosti 

- cash flow 
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e) analýza soustav ukazatelů 

- pyramidové rozklady 

- predikční modely 

 

Vyšší metody finanční analýzy jsou tvořeny: 

a) matematicko-statistické metody 

- bodové odhady 

- statistické testy odlehlých dat 

- korelační koeficienty 

- regresní modelování 

- analýza rozptylu 

- faktorová analýza 

- diskriminační analýza 

b) nestatistické metody 

- matné (fuzzy) množiny 

- expertní systémy 

- gnostická teorie neurčitých dat  

 

V praktické části diplomové práce budu používat metody elementární technické 

analýzy, které v následující části práce podrobněji popíši. 

 

4.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Při této analýze se používají údaje obsažené v účetních datech. Kromě sledování 

absolutní změny hodnot v čase se také pozorují jejich procentní změny. Analýza 

absolutních ukazatelů se dělí na horizontální a vertikální analýzu. 

 

Horizontální analýza 

 

Porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Pro analýzu je potřeba mít účetní výkazy 

firmy za posledních 3 až 5 let. Při analýze se sledují nejen absolutní změny hodnot, ale 

také jejich procentní změny.  
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Při hodnocení je potřeba brát v úvahu i okolní podmínky, jako jsou změny v daňové 

soustavě, změny v poptávce, změny cen vstupů, vstup nových konkurentů na trh, 

mezinárodní vlivy a další. Je potřeba znát i plány firmy do budoucna. (4) 

 

Vertikální analýza 

 

U vertikální analýzy se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tedy 

struktura aktiv a pasiv. Z této struktury je zřejmé, jaké je složení prostředků 

potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly tyto prostředky 

pořízeny. (4) 

 

4.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele patří mezi 

nejrozšířenější metody finanční analýzy, protože umožňují získat rychlý a nenákladný 

obraz o základních finančních charakteristikách firmy.  

Lze je sestavovat jako podílové, kdy se do poměru dává část celku a celek (např. podíl 

cizího kapitálu na celkovém kapitálu) nebo se sestavují jako vztahové, kdy se poměřují 

samostatné veličiny. 

Nevýhodou poměrových ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy. (4) 

 

Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují zisk se zdroji, které byly použity k jeho dosažení. 

V praxi patří k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují o efektu, 

kterého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Obecný tvar tohoto ukazatele je 

následující: (2) 

 

Výnos 

 

  Vložený kapitál 
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Mezi nejznámější ukazatele rentability patří ukazatel rentability celkových aktiv 

(Return on assets, ROA), který říká, jakého efektu bylo dosaženo z celkových aktiv. 

Výpočet tohoto ukazatele je následující: 

 

Provozní hospodářský výsledek 

                  ROA    = 

Celková aktiva 

 

Do čitatele je potřeba dosadit provozní hospodářský výsledek, protože při použití 

čistého zisku by byl ukazatel ovlivněn strukturou financování podniku a nebylo by 

možné jej použít pro porovnávání podniků s rozdílnou kapitálovou strukturou. (2) 

 

Dalším používaným ukazatelem je ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on 

equity, ROE). Zde je naopak lepší počítat s čistým ziskem. Výpočet je následující: 

 

Hosp. výsledek po zdanění 

                           ROE = 

Vlastní kapitál 

 

Tento ukazatel vypovídá o tom, zda vlastní kapitál přináší dostatečný výnos. Pro 

investora je důležité, aby byl ROE vyšší než úroky, které by získal při jiné formě 

investování, jako např. z obligací, cenných papírů, termínovaných vkladů apod. Je-li 

hodnota ROE dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti cenných papírů garantovaných 

státem (pokladniční poukázky, státní obligace apod.), investor bude svůj kapitál 

investovat jinde výhodnějším způsobem.(1) 

 

Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak firma hospodaří se svými aktivy. Má-li firma více aktiv, 

než je účelné, vznikají tak nadbytečné náklady. Má-li jich naopak méně, přichází o 

mnoho potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a tím přichází o výnosy. 
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Ukazatel poměřuje nejčastěji tokovou veličinu (tržby) s veličinou stavovou (aktiva), je 

ho tedy možné vyjádřit ve dvou tvarech, a to počet obratů a doba obratu. V následující 

části jsou popsány hlavní ukazatele.(2) 

 

Tržby 

     Počet obratů celkových aktiv =     

     Aktiva celkem 

 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval, zpravidla za rok. Pokud je 

počet obrátek nižší než oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána 

některá aktiva. 

 

Tržby 

            Počet obratů stálých aktiv =     

Stálá aktiva 

 

Ukazatel je důležitý při rozhodování, zda pořídit další produkční investiční majetek. 

Nižší hodnota ukazatele než je oborový průměr je signálem zvýšit využití výrobních 

kapacit anebo omezení investic firmy. (4) 

 

Tržby 

                           Počet obratů zásob =     

Zásoby 

 

Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu uskladněna. 

Nevýhodou ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu a zásoby se naopak uvádějí 

v pořizovacích cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku.  

Pokud je hodnota ukazatele nižší než oborový průměr, znamená to, že má firma 

přebytečné zásoby. Ty s sebou nesou vyšší náklady na skladování a jsou v nich 

umrtveny finanční prostředky, které musí být doplňovány cizími zdroji. Také 

představují investici s nízkým nebo dokonce nulovým výnosem. (4) 
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Zásoby 

                        Doba obratu zásob=   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Tržby / 360 

 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje.  Jinak řečeno, udává počet dnů, za něž se zásoba přemění 

v hotovost nebo pohledávku. (4) 

 

   Pohledávky z obchodních vztahů 

   Doba obratu pohledávek=    

                                                                          Tržby / 360 

 

Tento ukazatel se dá také pojmenovat jako průměrná doba splatnosti pohledávek.  

Hodnota ukazatele udává počet dnů, během nichž je inkaso peněz za tržby zadrženo 

v pohledávkách. Doba obratu pohledávek se většinou srovnává s běžnou platební 

podmínkou, za které firma fakturuje své zboží. Je-li hodnota ukazatele delší než doba 

splatnosti pohledávky, znamená to, že odběratelé neplatí své dluhy včas a má-li tento 

trend dlouhodobější charakter, je třeba, aby firma uvažovala o opatřeních k urychlení 

inkasa svých pohledávek. (4) 

 

                  Závazky z obchodních vztahů 

        Doba obratu závazků= 

              Tržby / 360 

 

Ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Firma je ve 

značné výhodě,jestliže poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům po kratší dobu než 

sama čerpá svůj provozní úvěr od svých dodavatelů. (4) 

 

Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 

Ukazují, v jakém rozsahu firma používá k financování dluhy.  
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Zadluženost firmy není jen negativní charakteristikou, naopak její růst přispívá ke 

zvýšení rentability a tím k vyšší tržní hodnotě firmy. Avšak naopak tím současně 

zvyšuje riziko finanční nestability. (4) 

 

           Cizí zdroje 

                 Celková zadluženost =  

                 Aktiva celkem 

 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl cizích zdrojů financování, tedy dluhu firmy, na 

financování celkových aktiv. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu, tím vyšší je 

bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Věřitelé proto preferují 

nízkou hodnotu ukazatele zadluženosti. Naopak vlastníci hledají větší finanční páku, 

aby znásobili svoje výnosy. 

Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pravděpodobně obtížné získat další 

zdroje bez toho, aby vlastníci nepožadovali vyšší úrokovou míru. (4) 

 

                   Dlouhodobý cizí kapitál 

Dlouhodobá zadluženost =    

                          Celková aktiva 

 

Vyjadřuje, jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. Slouží k nalezení 

optimálního poměru dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Dlouhodobé zdroje 

zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry, rezervy a dluhopisy. (4) 

 

 

                      Krátkodobý cizí kapitál 

                 Běžná zadluženost = 

                   Celková aktiva 

 

Vyjadřuje, jaká část aktiv je financována z krátkodobých dluhů. Do krátkodobých cizích 

zdrojů se zahrnují krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a 

dohadné položky. (4) 
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4.4.3 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 

Soustavy ukazatelů v jedné tabulce stručně a přehledně zachycují souvislosti mezi 

výnosností a finanční stabilitou firmy. Oblíbené jsou pyramidové soustavy ukazatelů, 

které rozkládají ukazatele od vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí 

multiplikativních (násobení nebo dělení) nebo aditivních (sčítání nebo odčítání) vazeb. 

(4) 

 

Du Pont diagram 

 

„Rozklad ukazatele ROE byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické 

společnosti Du Pont de Nomeurs. 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány nákladové 

položky a jejich odečtením od výnosů se získá čistý zisk. Zisková marže se vypočítá 

jako zisk dělený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající 

tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. 

Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, 

sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. 

Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná rentabilitě celkových aktiv. 

“(4, str.103) 

 Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice, která má následující tvar: 

 

     Čistý zisk                 Čistý zisk                   Tržby             Aktiva 

  =       x    x 

  Vlastní kapitál               Tržby    Aktiva                Vlastní kapitál 

 



 23 

4.4.4 Bonitní a bankrotní modely 

 

Bonitní modely 

 

Jde o diagnostické modely, které odpovídají na otázku, zda jde o dobrou nebo špatnou 

firmu. Mají schopnost ohodnotit firmu jedním koeficientem na základě účelového 

výběru ukazatelů,které nejvýstižněji přispívají k její klasifikaci. Bonitní modely jsou na 

rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na teoretických poznatcích. (4,str.109) 

 

Index bonity 

 

Ukazuje finančně-ekonomickou situaci podniku. 

Výpočet je následující: 

IB = 1,5 x X1 + 0,08 x X2 + 10 x X3 + 5 x X4 + 0,3 x X5 + 0,1 x X6 

 

Kde 

X1 = provozní cash flow / cizí zdroje 

X2 = aktiva celkem / cizí zdroje 

X3 = HV před zdaněním / aktiva celkem 

X4 = HV před zdaněním / celkové tržby 

X5 = Zásoby /celkové tržby 

X6 = Celkové tržby /aktiva celkem 

 

Pokud se index pohybuje v kladných číslech, podnik není ohrožen insolvencí. Naopak 

pokud je index záporný, podnik ohrožen je. 

Přesná stupnice hodnocení je: 

 

menší jak –2  extrémně špatné 

-2 až –1  velmi špatné 

-1 až 0   špatné 

0 až 1   průměrný stav, určité problémy 

1 až 2   dobré 
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2 až 3   velmi dobré 

větší jak 3  extrémně dobré (4) 

 

 

Bankrotní modely 

 

„Mají informovat své uživatele o tom, zda firmě hrozí v blízké budoucnosti bankrot. 

Byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly nebo 

naopak dobře prosperovaly.“ (4, str.119) 

 

Altmanova formule bankrotu 

 

„Altmanova formule bankrotu, nazývaná též Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy 

uskutečněné koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a 

nezbankrotovaných firem. Profesor Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí 

k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na 

burze a zvlášť pro předvídání finančního vývoje ostatních firem.“ (4, str.129) 

 

Pro ostatní podniky se Z-skóre vypočítá ze vztahu: 

Z = 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E 

kde: 

A= čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

B= zisk po zdanění / celková aktiva 

C = EBIT/ celková aktiva 

D= základní kapitál/ celkové dluhy 

E= tržby / celková aktiva 

 

Pokud: 

Z > 2,9  můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 tzv. „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2  firma je ohrožena vážnými finančními problémy (4) 
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Index IN 

 

Tento index vychází z toho, že existuje korelace mezi tvorbou hodnoty a vybranými 

kvantitativními proměnnými, které byly určeny pomocí diskriminační analýzy, na 

základě údajů z 1 698 českých průmyslových podniků. 

Výpočet má následující tvar: 

IN = -0,017 A/CK + 4,573 EBIT/A + 0,481 V/A + 0,015 OA/CKkr 

 

Kde 

A = celková aktiva 

CK = cizí kapitál 

EBIT = zisk před úroky a daněmi 

V = celkové výnosy firmy 

OA = oběžná aktiva 

CKkr = krátkodobé závazky 

 

Pokud: 

IN ≥ 2,070  firma vytváří hodnotu 

1,420 ≤ IN < 2,070 spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN < 1,420 nelze určit, zda tvoří či ne 

0,684 ≤ IN < 1,089 spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684  firma netvoří hodnotu (4) 
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5 Charakteristika firmy 

 

5.1 Vznik firmy 

 

Společnost OK mont-STM, spol. s r.o. (dále jen OK mont) vznikla v únoru 1991 

privatizací střediska ocelové konstrukce - zámečníci - sklenáři podniku Stavomontáže 

Brno, na jehož tradice navázala a dále je rozvíjí.  

Jejími zakladateli jsou Ing. Jaroslav Kejduš a Ing. Luděk Nejedlý, kteří jsou po celou 

dobu trvání firmy jejími jedinými společníky a zároveň jednateli.  

Firma převzala kolektiv pracovníků a s ním i zkušenosti a obchodní vztahy v oblasti 

montáže ocelových konstrukcí, hliníkových fasád a opláštění budov. Stabilizoval se 

kolektiv pracovníků a byla zajištěna potřebná struktura zaměstnanců s odpovídající 

kvalifikací. Postupně došlo k úzké specifikaci prací, které nabízí svým odběratelům. 

(16) 

 

 

5.2 Hlavní činnost firmy 

 

„Firma se specializuje na generální dodávky budov a technologických celků, dodávky a 

montáže ocelových konstrukcí, opláštění budov ze skládaných  nebo celoskleněných 

systémových plášťů, dodávky a montáže zámečnických a sklenářských výrobků. 

 

Prováděné práce 

• výroba, dodávka a montáž nosných ocelových konstrukcí pro občanské i 

průmyslové stavby 

• opláštění halových objektů sendvičovými systémovými panely    

• skládané atypické pláště budov 

• dodávka a montáž výplní otvorů občanských a průmyslových staveb vč. systémů 

prosvětlení střech 

• výroba, dodávka a montáž atypických zámečnických výrobků vč. výrobků 

z nerezavějící oceli a mosazi 
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• výroba, dodávka a montáž stěnových konstrukcí s požadovanou požární 

odolností – systém FERRO – WIC vč. atestu české zkušeny 

• výroba, dodávka a montáž komplexních celohliníkových prosklených fasád a 

výplní otvorů ze systému WICONA a SCHUCO SRN.   

• projektová a inženýrská činnost v oblasti ocelových konstrukcí a AL fasádních 

plášťů.“ (16) 

Společnost získala i několik ocenění za provedené stavby, výběr těch nejvýznamnějších 

je zobrazen v příloze číslo 11 této práce. 

 

5.3 Významné změny ve firmě 

 

V roce 1996 byl ve společnosti navýšen základní kapitál z dosavadních 100 000,- Kč na 

4 874 000,- Kč. Oba společníci mají podíl na základním kapitálu ve výši 50%. 

V roce 2000 byla založena dceřinná společnost v Bratislavě, takže firma působí také na 

slovenském trhu. 

V roce 2005 společnost změnila své sídlo. Od začátku své činnosti měla sídlo na ulici 

Horní 32, 639 00 Brno a v roce 2005 zakoupila pozemek spolu s budovami na ulici 

Drážní 7, 627 00 Brno. S tou změnou sídla byly vynaloženy velké investice ve výši 33 

741 403 ,- Kč. 

Firma úspěšně završila dne 15.3. 2005 proces implementace integrovaného 

manažerského systému dle ISO 9001 :2001 a dle ISO 14.001:1996 a prošla certifikací.  

Dále také získala „Velký průkaz způsobilosti pro montáže ocelových konstrukcí“ podle  

ČSN 73 2601 –Z2, čl.203  

 

 

5.4 Odběratelé 

 

Cílovým segmentem jsou velké dodavatelské společnosti, pro které firma provádí velké 

subdodavatelské celky, nebo přímo investoři, kteří si prostřednictvím stavebně 

manažerských organizací zajišťují výstavbu investičních celků. Vzhledem k povaze 

produktu, který firma nabízí a povaze cílového segmentu, působí na celém území ČR a 

v posledních letech se snaží podílet i na zakázkách v zahraničí. Důkazem toho je 
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například zahájení montážních  prací v srpnu 2006 na  stavbě „Kings Waterfront 

Liverpool“ v Anglii. Předmětem kontraktu jsou dodávky a montáže prosklených 

obvodových pláštů (15 000 m2) a podpůrných ocelových konstrukcí (500 tun).  

 

 

5.5 Konkurence 

 

V oboru ocelových konstrukcí patří v regionu k největším konkurentům společnost 

Kepák s.r.o. (dále jen Kepák) ,která se však specializuje pouze na dodávky a montáže 

ocelových konstrukcí. Na rozdíl od firmy OK mont disponuje vlastními výrobními 

kapacitami, což jí umožňuje snižovat pořizovací náklady na ocelové konstrukce.   

Je specifickým rysem tohoto segmentu trhu, že v některých výjimečných případech se 

vzhledem k velikosti a objemu jednotlivých realizovaných projektů  konkurenční firmy 

stávají spojenci.  V posledních letech se vzájemné kontakty s firmou Kepák vylepšily a 

firma  s OK montem spolupracovala na několika velkých zakázkách.  

Dalším velkým konkurentem je společnost PSJ Brno s.r.o., která může OK montu 

konkurovat také co do šířky nabízených produktů a služeb, neboť i ona může dodávat a 

montovat kromě ocelových konstrukcí také opláštění a střechy budov z různých 

materiálů.  

V oboru dodávek a montáží stěnových plášťů z hliníkových profilů je na trhu obrovské 

množství firem a prosadit se na trhu je velmi obtížné. Mezi největší konkurenty v tomto 

oboru patří společnost Sipral a.s. nebo HSF system a.s. (dále jen HSF systém). 
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5.6 Organizační struktura 

 

 

 
Obrázek 1: Organizační struktura firmy OK mont-STM, spol. s r.o. (16) 

 

Firma zaměstnavá okolo sta zaměstnanců a v posledních letech nedošlo k výraznější 

změně v jejich počtu. Většina zaměstnanců je tvořena montážními pracovníky, ostatní 

zaměstnanci jsou znázorněni v organizační struktuře. Struktura firmy je rozdělena na tři 

odbory. Nejvíce zaměstnanců pracuje v odboru realizace staveb, další odbory jsou 

odbor přípravy staveb a odbor ekonomický. 
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5.7 Přehled významných realizovaných staveb 

 

Stavba Prováděné práce 

Objem 

prací 

(tis. Kč) 

Galerie Vaňkovka Brno prosklené hliníkové fasády 91.758 

Letiště Brno ocelová konstrukce 27.484 

Pilsner Urquell Plzeň ocelové konstrukce, obvodový plášť 89.936 

GAMMA building Praha prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť 179.000 

CTP SPIELBERK Brno prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť 78.000 

LIVERPOOL Kings WF prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť 
51.000 

 

OLYMPIA Olomouc  ocelové konstrukce obvodový a střešní plášť, 

prosklené hliníkové fasády 

193.650 

BVV a.s. Brno - Pasarely kompletní dodávky spojovacích mostů mezi 

pavilony E - C, E - B, B - C, A1 - C 

56.120 

BVV a.s. Brno - pavilon G montáž OK ( 1.050 t ) kompletní opláštění stěn 54.083 

Trolejbusová vozovna Brno - 

Komín 

OK, opláštění, prosklený fasádní plášť 

WICONA 

54.256 

Makro ČR (Praha - 

Průhonice, Brno, Ústí nad 

kompletní projekce, ocelové konstrukce, střešní 

obvodový plášť, světlíky, prosklené 

224.253 

 

 Olympia Brno kompletní střešní a obvodový plášť včetně 

prosklených a celohliníkových fasád a střech 

WICONA 

125.913 

EUROPARK Praha 

Štěrboholy 

ocelové konstrukce, prosklené hliníkové fasády, 

smaltované fasády, zámečnické práce 

229.730 

Sportovní hala Brno, Vodova generální dodavatel 102,300 

Olympia Olomouc ocelové konstrukce, střešní plášť, prosklené 

hliníkové střechy 

159,100 

Tabulka 1: Přehled významných realizovaných staveb (16) 
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6 Finanční analýza 

 

V následující části diplomové práce bude provedena finanční analýza firmy OK mont. 

Nejdříve bude provedena analýza absolutních ukazatelů, a to jak horizontální tak i 

vertikální analýza. Analyzovány budou data získaná z rozvahy a výkazů zisků a ztrát za 

roky 2003 až 2006. Analýza absolutních ukazatelů je rozdělena na majetkovou 

strukturu, finanční strukturu a analýzu výkazů zisků a ztrát. 

 

Další část je věnována analýze poměrových ukazatelů, kde budou výsledky porovnány 

s odvětvovým průměrem a dvěma konkurenčními firmami. 

 

Součástí finanční analýzy bude i výpočet nejznámějších bonitních a bankrotních modelů 

a také Du Pont diagramu. 

 

6.1 Majetková struktura 

 

V následující části se budu zabývat strukturou aktiv firmy. V jednotlivých grafech bude 

znázorněno jak se vyvíjela struktura jak dlouhodobého tak i oběžného majetku v letech 

2003 až 2006. 
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Graf 1: Základní struktura aktiv 

 
 

V letech 2003 a 2004 nedošlo k výrazné změně celkových aktiv, zato v roce 2005 

vzrostla celková aktiva o více než třetinu.Hlavní příčinou tohoto růstu bylo zvýšení 
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dlouhodobého majetku více jak třikrát. Ten měl za následek i změnu struktury aktiv. 

Podílel se na celkových aktivech téměř 20 procenty, v předchozích letech byl jeho podíl 

necelých 6%. 

K nárůstu došlo i u časového rozlišení, ale podíl na celkových aktivech je celkem 

zanedbatelný i nadále. 

V roce 2006 došlo opět k navýšení celkových aktiv o více jak třetinu. Důvodem toho 

růstu bylo nejen zvýšení dlouhodobého majetku, ale hlavně růst oběžných aktiv, která 

vzrostla oproti roku 2005 skoro o 40%. 
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Graf 2: Struktura dlouhodobého majetku 

 
 

Z grafu je patrné, že firma nevlastní žádný finanční majetek. V letech 2003 – 2005 měla 

jen dlouhodobý hmotný majetek, v roce 2006 už vlastnila i dlouhodobý nehmotný 

majetek ve výši 12 mil. Kč. Jednalo se o software používaný k programování strojů ve 

výrobě. 
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Struktura dlouhodobého hmotného majetku
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Graf 3: Struktura dlouhodobého hmotného majetku 

 
 

Struktura dlouhodobého majetku je v letech 2003 a 2004 stejná.  

Výrazná změna nastala v roce 2005, kdy dlouhodobý majetek zaznamenal růst skoro o 

20%. Hlavní příčinou byla již zmiňovaná změna sídla firmy.  

Do roku 2004 firma vlastnila pouze pozemek v Horních Heršpicích v hodnotě necelých 

2 mil. Kč, na kterém má postavený sklad v hodnotě 7 mil. Kč. Tento pozemek spolu se 

skladem si firma ponechává i nadále. 

V roce 2005 zakoupila pozemek ve Slatině v hodnotě 6 mil. Kč spolu s budovami 

v hodnotě 26 mil. Kč, kam se také v roce 2005 přestěhovala. Se změnou sídla je spojen i 

vznik nedokončeného dlouhodobého majetku. 

Firma novou budovu nevyužívá sama, ale tři pětiny plochy pronajímá firmám ACE 

design s.r.o., DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r.o., NIVELCO BOHEMIA s.r.o., 

HCI HOTEL CLUB INVESTMENTS, spol. s r.o. a Hanák s.r.o.  

Dále pronajímá i část dílny firmě Vzduchostav Brno, spol. s r. o., která pro firmu OK 

mont provádí některé klempířské práce. 
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Struktura ob ěžného majetku
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Graf 4: Struktura oběžného majetku 

 
 

Oběžný majetek je tvořen z většiny krátkodobými pohledávkami. V letech 2003 – 2005 

se na celkových aktivech podílely 70 procenty, v roce 2006 se jejich podíl ještě zvýšil 

na necelých 80 procent. Je podstatné, že dlouhodobé pohledávky mají výrazně menší 

podíl na aktivech firmy než krátkodobé a jejich podíl má klesající trend. V roce 2006 

netvoří ani jedno procento aktiv. Pro firmu je to výhodné hlavně z důvodu likvidity. 
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Graf 5: Pohledávky po lhůtě splatnosti 

 
Z grafu je patrné, že pohledávky po splatnosti byly v roce 2003 a 2004 na stejné výši, 

v roce 2005 ale vzrostly více jak jednou tolik. V roce 2003 měly největší podíl 
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pohledávky po splatnosti do 30 dnů, v následujících letech ale mají klesající trend. 

Naopak rostoucí trend je u pohledávek po splatnosti do 60 dnů, oproti roku 2003 

vzrostly téměř desetkrát v roce 2005. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6: Podíl pohledávek po splatnosti na krátkodobých pohledávkách 
 
 
 

Pohledávky po splatnosti se v roce 2005 podílely na krátkodobých pohledávkách téměř 

jednou desetinou, zaznamenaly též oproti minulým letům dvojnásobný nárůst. Z toho 

vyplývá, že se zhoršuje platební morálka odběratelů a je potřebné se zaměřit na řízení 

pohledávek, protože se tak firmě prodlužuje doba inkasa peněz, které by jinak mohly 

být investovány a přinášet firmě zisk. 

Firma využívá služeb právníka pro vymáhání pohledávek po splatnosti a v současné 

době je také přihlášena do třech konkurzních řízení, a to na: 

• pohledávky ve výši 317 875 Eur vůči firmě Conhäuser Vídeň 

• pohledávky ve výši 1 570 tis. Kč vůči firmě Stavební podnik Kroměříž a.s. 

• pohledávky ve výši 12,5 mil vůči firmě METAL PROGRES, a.s. 

 

Zásoby 

 

Jak je vidět z grafu struktury oběžného majetku, firma v letech 2003 – 2005 neměla 

skoro žádné zásoby a tyto zásoby byly tvořeny jen materiálem. Hlavní položky na 
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skladě představují hliníkové konstrukce, ocelové konstrukce, šrouby a silikon. Celkové 

zásoby netvoří ani jedno procento aktiv firmy. 

V roce 2006 se zásoby sice zvýšily, ale podílely se jen téměř 4 procenty na aktivech. 

Firma OK mont nevede vůbec skladovou evidenci a pro řízení zásob používá metodu 

Just-in-time.  

Metoda just-in-time je filosofie řízení zásob, která má za cíl redukci ztrát a 

nadbytečných zásob. Tento systém je založen na myšlence dodávat produkty, díly nebo 

materiál právě v tom okamžiku, kdy jsou v podniku zapotřebí. Systém JIT vyžaduje 

úzkou koordinaci poptávkových potřeb mezi logistikou, dopravci, dodavateli a výrobou. 

Hlavní příčinou popularity systému je výrazné snížení zásob polotovarů omezením 

produkce a montáže jen na množství, které je bezprostředně nutné v souladu s plánem 

výroby nebo skutečnými požadavky odběratelů. 

Přínosy ze zavedení systému just-in-time spočívají především ve zlepšení produktivity a 

větší úrovni řízení mezi různými úseky výroby, dále ve snížení stavu surovin, zásob ve 

výrobě a zásob hotových výrobků, zkrácení doby cyklu výroby a dále také výrazné 

zlepšení obrátky zásob. 

Systém just-in-time nabízí řadu výhod, ale přináší i jistá omezení a problém, která 

v sobě skrývají, tyto problémy lze shrnout do tří kategorií: 

• výrobní plánování daného závodu- pokud v podniku vznikají vysoké náklady při 

vyčerpání zásob z důvodu zpomalení nebo výpadků výroby, pak systém just-in-

time nemusí být pro podnik optimálním řešením 

• výrobní plány dodavatelů- úspěch systému just-in-time závisí na tom, zda budou 

dodavatelé schopni poskytovat díly v souladu s výrobním plánem podniku 

• rozmístění dodavatelů - s rostoucí vzdáleností mezi dodavatelem a podnikem se 

zvyšuje i kolísavost a nepředvídatelnost dodacích dob. Proměnlivost doby 

přepravy může způsobit vyčerpání zásob, která naruší celé výrobní plánování. 

Pokud se tato skutečnost zkombinuje s vyššími dodacími náklady za jednotku, 

pak se může stát, že celkové náklady jsou vyšší než úspory v nákladech na 

udržování zásob. 
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Struktura finan čního majetku

9671

29474

7532

378 495 483 800

420
0

6000

12000

18000

24000

30000

2003 2004 2005 2006

roky

tis
. K
č Účty v bankách

Peníze

 
Graf 7: Struktura finančního majetku  

 
 

Finanční majetek zaznamenal vysoký nárůst v roce 2004 a to zejména položka účty 

v bankách, která oproti roku 2003 vzrostla téměř třikrát. Důvodem byly velké investice 

v roce 2005 spojené se změnou sídla. 

Peníze v pokladně se pohybovaly po sledované období na přibližně stejné úrovni 

s výjimkou roku 2006, kdy zaznamenaly téměř dvojnásobný růst. Stále ale tvořily 

kolem 0,25% celkových aktiv. 

 

 

6.2 Finanční struktura 

 

V následující kapitole se budu zabývat finanční strukturou firmy. Podrobněji bude 

analyzována struktura vlastních a cizích zdrojů a její vývoj ve sledovaném období. 
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Základní struktura pasiv

54,17% 66,22% 55,40%
53,46%

45,83% 32,96%
44,60%

46,54%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2003 2004 2005 2006

roky

tis
. K
č Cizí zdroje

Vlastní kapitál

 
Graf 8: Základní struktura pasiv 

 

Z grafu je patrné, že firma využívá ke krytí aktiv z větší části vlastní zdroje než cizí. Dá 

se říct, že si firma udržuje poměr 55% vlastní zdroje a 45% cizí zdroje, v roce 2004 

tvořily vlastní zdroje dokonce 66% z celkových zdrojů. 
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Graf 9: Struktura cizích zdrojů 

 
 

U cizích zdrojů mají největší podíl krátkodobé závazky a jejich podíl se výrazně 

zvyšuje, v roce 2006 tvořily 44% celkových pasiv. Dlouhodobé závazky mají naopak 

klesající trend a jejich podíl byl v roce 2006 jen necelá dvě procenta. 
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Položku bankovní úvěry a výpomoci tvoří avalový rámec poskytnutý HVB Bank Czech 

Republic. Firma může čerpat zdroje do výše 70 mil. Kč. 
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Graf 10: Závazky po splatnosti 

 

Největší podíl na závazcích po splatnosti mají závazky do 30 dnů, což je pro firmu 

dobré. Stále ale roste podíl závazků do 60 a 90 dnů a dokonce byly v roce 2005 závazky 

nad 180 dnů ve výši 364 tis. Kč.  
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Graf 11: Podíl závazků po splatnosti na celkových krátkodobých závazcích 

 
 

Pozitivní je, že se podíl závazků po splatnosti na celkových krátkodobých závazcích 

v roce 2005 oproti roku 2004 snížil a to i přesto, že krátkodobé závazky téměř 

dvojnásobně vzrostly.  
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Závazky po splatnosti jsou tvořeny především závazky k projektantským firmám. Tyto 

firmy vystaví fakturu s datem vytvoření projektu, ale firma OK mont platí tuto fakturu 

až po realizaci celé zakázky, jejíž doba se pohybuje v řádech několika měsíců.  

 

 

6.3 Analýza výkazů zisků a ztrát 

 

U analýzy výkazů zisků a ztrát se zaměřím především na vývoj hlavních nákladů a 

výnosů a také na to, jak se tyto položky podílely na vývoji hospodářského výsledku. 
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Graf 12: Vývoj HV 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním do roku 2005 výrazně klesal, v roce 2005 byl 

dokonce poloviční než v roce 2003. Hlavní vliv na to mělo pokles provozního HV, 

jelikož tvořil největší podíl na hospodářském výsledku. 

V roce 2006 ale nastal obrat a hospodářský výsledek byl o více jak polovinu větší než 

v roce 2005. 
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Finanční výsledek byl jako u většiny výrobních podniků po celou dobu záporný a tato 

ztráta se  do roku 2005 stále zvyšuje a to hlavně díky nárůstu nákladových úroků. 

V roce 2006 byl finanční výsledek opět ztrátový, ale více než o 30 % menší než v roce 

2005.  

V roce 2006 firma neměla žádný mimořádný výsledek hospodaření. 

 

6.3.1 Struktura výnosů 

 

Téměř sty procenty se na výnosech podílí tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a 

proto také celkové výnosy kopírují trend těchto tržeb. V roce 2004 došlo k výraznému 

poklesu tržeb, v roce 2006 tržby ale opět rostly a jejich růst byl významný, protože byly 

o více jak 60% vyšší než v roce 2005. 

Velký růst zaznamenávají do roku 2005 tržby za prodej zboží, na celkových výnosech 

se ale podílí jen 1,5 procenty. Tyto tržby jsou hlavně za prodej hliníkových oken. 

V roce 2006 už ale firma žádné  tržby za prodej zboží nemá a soustřeďuje se jen na 

vlastní výrobu. 

 

 

6.3.2 Struktura nákladů 

 

Celkové náklady nejvíce ovlivňuje výkonová spotřeba, která tvoří průměrně 90% 

celkových nákladů. Podíl spotřeby materiálu a energie a podíl služeb na výkonové 

spotřebě je téměř stejný, pohybuje se ve sledovaném období mezi 40 a 50 procenty. 

Osobní náklady tvoří z většiny mzdové náklady, které proporcionálně rostou. Jelikož 

nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, je to dáno především růstem mezd zaměstnanců. 

S tím samozřejmě souvisí i rostoucí trend nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 

K nárůstu dochází i u odpisů, čehož je příčinou pořízení nového dlouhodobého majetku. 
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Graf  13: Vývoj hlavních položek nákladů a výnosů 

 

Hospodářský výsledek ovlivňují především položky zobrazené v grafu vývoje hlavních 

položek nákladů a výnosů. 

Přidaná hodnota do roku 2005 neustále klesala a bylo to dáno rychlejším růstem 

výkonové spotřeby v letech 2003 a 2004 a naopak jejím pomalejším poklesem v roce 

2004 oproti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb. V roce 2006 se situace obrátila 

a přidaná hodnota výrazně rostla, oproti roku 2005 byla o více jak 50% vyšší. Pro 

budoucí vývoj je to pro firmu určitě příznivé. 

Osobní náklady téměř konstantně rostly po celé sledované období. 
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6.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejpoužívanějších metod finanční analýzy. 

Její nevýhodou je ovšem nízká vypovídací schopnost a proto je potřeba srovnat 

výsledky s podobnými podniky nebo stejným odvětvím. 

Pro srovnání budou použity jak výsledky odvětví tak i dvou konkurenčních podniků. 

 

6.4.1 Analýza odvětví stavebnictví v ČR v roce 2006 

 

Činnost firmy OK mont patří do odvětví stavebnictví, tj. OKEČ 45, které zahrnuje 

stavební práce a to zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a 

údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnuje i montážní práce stavebních 

konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí. 

 

Růst celkové stavební produkce v roce 2006 pokračoval a stavební produkce vzrostla reálně 

o 6,6 %. Tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005, kdy celková stavební produkce 

vzrostla reálně o 4,2 %. V roce 2006 byly provedeny stavební práce v hodnotě 463,1 mld. 

Kč. (9) 

 

 
Graf 14: Vývoj objemu stavební produkce v letech 1998 – 2006 (7) 

 

V jednotlivých čtvrtletích roku 2006 bylo tempo růstu stavební produkce diferencované 

(v 1.čtvrtletí 2006 byl růst o 0,5 %, ve 2.čtvrtletí o 6,2 %, ve 3.čtvrtletí o 7,4 % a ve 
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4.čtvrtletí o 9,5 %). Diferenciaci velmi ovlivnily klimatické podmínky, které byly nepříznivé 

v 1. čtvrtletí a naopak příznivé ve 4. čtvrtletí.(9) 

 

 

Graf 15: Stavební výroba (10) 

„Graf zachycuje vývoj stavební výroby v jednotlivých čtvrtletích let 2002 - 2006. Je na 

něm dobře patrný sezónní a cyklický charakter stavebnictví, neboť v prvním čtvrtletí 

roku, kam spadají dva nejchladnější měsíce, leden a únor, objem stavebních prací 

pochopitelně klesá.“ (10) 

„Hlavní faktory r ůstu: 

• růst pozemního stavitelství, kde pokračovala intenzivní výstavba bytových a 

rodinných domů, která se opírala zejména o dynamický vývoj na trhu hypoték a 

úvěrů ze stavebního spoření a finanční podporou mladým manželům. Růst 

produkce byl dále ovlivněn realizací developerských stavebních projektů 

zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu administrativních a 

multifunkčních center.  

• růst inženýrského stavitelství byl ovlivněn zejména výstavbou dálnic a 

rekonstrukcemi a modernizacemi železničních tratí včetně jejich uzlů. “ (9) 

 

„Struktura stavební produkce 

Základní charakteristikou tržní struktury stavebnictví byla produkce pro investice (v rozsahu 
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téměř tří čtvrtin), tedy zboží s dlouhodobou životností.  

Nová výstavba, včetně rekonstrukcí a modernizací investičního charakteru, činila 

rozhodující část stavební produkce v dále uvedené struktuře: 

- bytové budovy 18,7 % (obytné a rodinné domy a nástavby a přístavby k nim)  

- budovy výrobní 17,0 % (tovární haly, budovy pro zemědělství, obchod a dopravu)  

- budovy nevýrobní 21,6 % (obchodní centra, školní, zdravotnické a administrativní budovy)  

- inženýrské stavby 41,2 % (silnice, dálnice, mosty, tunely)  

- vodohospodářské stavby 1,5 % (hráze, jezy a stupně, nádrže na tocích, plavební komory)“ 

(7) 

  

Struktura podle objemu stavební produkce Velikost podle počtu 

zaměstnanců % mld. Kč 
Index v % 

0-19 30,7 142,2 106,7 

20-49 13,8 63,9 107,7 

50-99 10,0 46,3 99,2 

100-249 11,6 53,7 121,9 

250-499 7,3 33,8 96,0 

500 a více 26,6 123,2 106,3 

celkem 100,0 463,1 106,6 

 

Tabulka 2: Růst a struktura stavebních prací podle velikosti podniků (11) 

 

“Z tabulky je patrné, že u dvou velikostních kategorií, a sice s počtem 50-99 a 250-499 

zaměstnanců, došlo k meziročnímu poklesu produkce (99,2 resp. 96,0), největší nárůst 

zaznamenaly podniky s počtem zaměstnanců 100-249. Malé podniky (do 49 zaměstnanců) 

realizovaly 44,5% produkce (meziroční nárůst 7,0%), střední podniky (50-249 zaměstnanců) 

21,6% (nárůst 110,2%) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců) se na objemu podílely 

33,9% (nárůst 3,9%). Z čísel je zřejmé, že malé podniky jsou přibližně na průměru, střední 

vykazují nejdynamičtější růst a zdvih u velkých podniků je poměrně malý. 

Zaměstnanost ve stavebnictví u podniků nad 20 pracovníků meziročně vzrostla o 0,3%. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 162,2 tis. osob, z toho 103,7 osob bylo manuálně 

pracujících. Počet manuálně pracujících se snížil, počet technickohospodářských 

zaměstnanců se zvýšil. To souviselo s tím, že větší podniky kromě stavební činnosti výrazně 
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rozšiřovaly developerské a realitní činnosti. U podniků do 19 pracovníků počet manuálně 

pracujících se zvýšil. 

Průměrná mzda zaměstnanců v podnicích nad 20 zaměstnanců se zvýšila o 7,3% a činila 20 

304,- Kč. Produktivita práce měřená objemem stavebních prací na jednoho zaměstnance se 

zvýšila o 6,3%.“ (11) 

  

„V evropském kontextu vykazovala struktura stavební výroby v ČR tyto odchylky:  

• nižší podíl bytové výstavby, i když v objemu postupně roste  

• nižší podíl oprav a údržby  

• vysoký podíl inženýrské výstavby. “(11) 

 

 

Graf 16: Počet stavebních povolení a orientační hodnoty staveb v letech 1993 až 2006 (7) 
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6.4.2 Konkurenční firmy 

Pro porovnání výsledků ukazatelů poměrové analýzy byly vybrány dvě firmy, které 

patří k hlavním konkurenčním podnikům firmy OK mont. Jedná se o firmy Kepák, spol. 

s r.o. a HSF System, a.s. 

Kepák, spol. s r.o. 

Společnost Kepák, spol. s r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána 29.srpna 1990. 

Sídlo má na ulici Sportovní 4, Brno. Základní kapitál je ve výši 115 000 000,- Kč. 

„Společnost je svým výrobním programem zaměřena především na výrobu a montáž 

ocelových konstrukcí. Dodavatelský program společnosti využívá moderní zahraniční 

technologie a licence a je zaměřen na dosažení vysoké kvality dodávek, montáží a 

služeb. “ (15) 

Předmětem výroby jsou nejen standardní ocelové konstrukce stavební a průmyslové, ale 

také mostní konstrukce, včetně mostů železničních, dále konstrukce technologické, 

zásobníky, sila, potrubní mosty, pece, lanové dráhy, ale i drobné zámečnické výrobky 

(zábradlí, rámy, schodiště, atd.). Firma spolupracuje s řadou projekčních a 

konstrukčních kanceláří, a proto může nabídnout dodávky od zadání záměru až po 

konečnou montáž, včetně kompletní povrchové úpravy. Společnost míří nejen na 

tuzemský trh, ale již několik let úspěšně exportuje zejména do Rakouska a SRN. (15) 

„V oblasti ocelových konstrukcí společnost vyrábí ve svém závodě ve Zbýšově u Brna 

cca 400 až 600 tun ocelových konstrukcí měsíčně dle typu konstrukce. V závodě je 

zaměstnáno přibližně 130 výrobních dělníků. Rovněž disponuje dalšími cca 60 montéry 

a také potřebnými montážními mechanismy.“ (15)  

Společnost je držitelem Certifikátu ISO 9001, vlastní Velký průkaz způsobilosti 

s rozšířením o oprávnění pro výrobu a montáž železničních mostů a je držitelem 

Velkého svářečského průkazu vydaného SLV Berlín, SRN.  
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HSF System, a.s. 

 

Společnost HSF System, a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 27. února 2002. 

Sídlo je na ulici Mourova 1131, Vratimov. Základní kapitál je ve výši 2 000 000,- Kč. 

„Hlavní náplní společnosti HSF System, a.s. je projektování, dodávky a montáže 

fasádních a střešních plášťů, hliníkových prosklených výplní otvorů, světlíků, zařízení 

pro odvod kouře a tepla a ocelových konstrukcí. Společnost zajišťuje rovněž generální 

dodávky staveb.“ (13) 

„Společnost HSF System, a.s. zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci od studií až 

po realizační dokumentaci. Kompletní projekt a výrobní dokumentace jsou 

zpracovávány konstruktéry z řad zaměstnanců společnosti HSF System, a.s. a rovněž 

externími projekčními kancelářemi.“ (13) 

Ve společnosti pracuje kolem 107 zaměstnanců. 

Společnost je držitelem certifikátu Řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 

s platností na „Výstavba a rekonstrukce bytových, občanských a průmyslových staveb, 

včetně zpevněných ploch pro pěší“. (13) 
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6.4.3 Analýza likvidity 

 

Ukazatele likvidity ukazují schopnost firmy dostát svým závazkům. Likvidita je vlastně 

souhrn všech likvidních prostředků, které může firma použít pro úhradu svých 

splatných závazků. 

Jelikož jsem neměla k dispozici údaje roku 2006 firem Kepák, spol. s r.o. a HSF 

systém, a.s., jsou v grafu vyznačeny šrafovanou čarou trendy. Údaje obou firem se 

samozřejmě  mohly v roce 2006 vyvíjet úplně jinak a proto bude lepší srovnávat tento 

rok pouze s oborovým průměrem.  
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Graf 17: Běžná likvidita 
 

Z grafu vývoje běžné likvidity je patrné, že Ok mont se celé sledované období 

pohyboval v doporučených hodnotách (2-3) kromě roku 2006. Od roku 2004 vývoj 

prudce klesal, je to ale dáno tím, že v roce 2004 měla firma na bankovním účtu velké 

množství finančních prostředků z důvodu rozsáhlé investice spojené se změnou sídla.  

Celou dobu se ale firma pohybovala jak nad oborovým průměrem tak i nad oběma 

konkurenčními podniky. 
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Rychlá likvidita
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Graf 18: Rychlá likvidita 

 

Z grafu rychlé likvidity je vidět, že má stejný vývoj jako běžná likvidita. Opět je na tom 

nejlépe OK mont, která se po celé období pohybovala vysoko nad doporučenými 

hodnotami, které jsou 1-1,5. Opět ale zaznamenala nadprůměrnou hodnotu v roce 2004 

a poté následoval prudký pokles. Při porovnání hodnot firmy OK mont v grafech běžné 

a rychlé likvidity je patrné, že hodnoty jsou stejné. Je to dáno téměř zanedbatelnou 

hodnotou zásob.  
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Graf 19: Peněžní likvidita 
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Vývoj peněžní likvidity měl u firmy OK mont stejný trend jako u předchozích likvidit. 

Pokles v letech 2005 a 2006 byl ale výraznější, protože se hodnoty pohybovaly hluboko 

pod doporučenými, které jsou 0,2-0,5. V roce 2005 na tom firma byla podstatně hůře 

než oborový průměr a obě konkurenční firmy. 

 

 

6.4.4 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují hospodářský výsledek s výší zdrojů, které byly použity 

k jeho dosažení. Vyjadřují schopnost podniku dosahovat hospodářského výsledku a 

vytvářet nové zdroje s použitím investovaného kapitálu. 
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Graf 20: Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Firma Ok mont do roku 2005 zaznamenala prudký pokles rentability vlastního kapitálu, 

v roce 2006 se ale situace obrátila a došlo opět k růstu. Po celé období se ale pořád 

pohybovala nad hodnotami odvětví stavebnictví, které vykazuje téměř stejné hodnoty.  
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Graf 21: Rentabilita celkového kapitálu 

 

U rentability celkového kapitálu je na tom OK mont výrazně lépe než konkurenční 

podniky a obor stavebnictví. Stejně jako u rentability vlastního kapitálu zaznamenala do 

roku 2005 výrazný pokles, v roce 2006 došlo ale opět k růstu. Celou dobu se 

pohybovala výrazně nad průměrem odvětví stavebnictví, jehož hodnoty mírně klesaly.  

Pro firmu Ok mont je velice příznivé, že po celé sledované období byla rentabilita 

vlastního kapitálu vyšší než rentabilita celkového kapitálu. 

 

 

6.4.5 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. 

Jinými slovy říkají, v jakém rozsahu firma používá pro financování dluhy. Je-li 

zadluženost ve správném poměru k vlastním zdrojům, napomáhá ke zvýšení tržní 

hodnoty a rentability firmy. Negativem je, že zvyšuje finanční riziko nestability firmy. 



 53 

Vývoj celkové zadluženosti
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Graf 22: Vývoj celkové zadluženosti 

 

Z grafu je patrné, že celková zadluženost firmy OK mont se pohybuje kolem 50 procent 

kromě roku 2004, kdy klesla pod úroveň 40 procent. Stále se ale pohybovala pod 

hodnotami odvětví stavebnictví, které byly po celé období kolem 65 procent.  

 

 

6.4.6 Ukazatele řízení aktiv 

 

Tyto ukazatele říkají, jak firma hospodaří se svými aktivy. Má-li firma více majetku, 

než je účelné, vznikají tak nadbytečné náklady. Má-li ho naopak méně nebo jej 

nedokáže dostatečně využít, přichází o mnoho potencionálně výhodných 

podnikatelských příležitostí a tím přichází o výnosy. 
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obrat celkových aktiv
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Graf 23: Obrat celkových aktiv  

 

Obrat celkových aktiv byl po celé sledované období vyšší než obě konkurenční firmy. 

Do roku 2005 sice zaznamenával pokles ale v roce 2006 došlo opět k růstu. 
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Graf 24: Doba obratu zásob 

 

Doba obratu zásob je u firmy OK mont téměř nulová, jen v roce 2006 byla téměř pět 

dnů. Je to dáno tím, že firma nemá žádné zásoby. Podrobněji je o systému řízení zásob 

popsáno v kapitole Majetková struktura.  
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doba obratu pohledávek
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Graf 25: Doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek firmy OK mont do roku 2005 výrazně rostla, v roce 2006 

mírně klesala. Hodnoty byly ale nadprůměrně vysoké ve srovnání s konkurenčními 

firmami a pohybovaly se kolem 130 dní.  
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Graf 26: Doba obratu závazků 

 

U doby obratu závazků firma OK mont vykazovala mírný růst, v roce 2006 byla doba 

obratu závazků 70 dnů. Pro firmu je samozřejmě lepší, když doba obratu pohledávek je 

nižší než doba obratu závazků.  
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6.4.7 Shrnutí analýzy poměrových ukazatelů 

 

Všechny druhy likvidity měly stejný trend, v roce 2004 zaznamenaly velký růst a 

pohybovaly se vysoko nad doporučenými hodnotami, v dalších letech ale stále klesaly. 

Hodnoty běžné a rychlé likvidity byly stejné z důvodu velice malých zásob.  

Běžná likvidita se v roce 2006 dostala pod doporučené hodnoty, pohybovala se ale stále 

nad oborovým průměrem.  

Rychlá likvidita se i v roce 2006 nacházela nad doporučenými hodnotami i nad 

oborovým průměrem.  

Nejhorší výsledky byly u peněžní likvidity, v roce 2005 i 2006 se nacházela pod 

doporučenými hodnotami a firma vykazovala menší hodnoty než oborový průměr i obě 

konkurenční firmy. 

 

Rentability vlastního kapitálu i celkových aktiv opět vykazovaly stejný trend, do roku 

2005 neustále klesaly, v roce 2006 nastal obrat a hodnoty rostly.  

Rentabilita vlastního kapitálu se nacházela po celé období nad oborovým průměrem a 

v roce 2006 byla vyšší než rentabilita obou konkurenčních firem.  

Ještě lepší výsledky byly u rentability celkových aktiv, kde se firma pohybovala vysoko 

nad hodnotami jak oborového průměru tak konkurenčních firem.  

Po celé období byla rentabilita vlastního kapitálu vyšší než rentabilita celkových aktiv. 

 

Zadluženost firmy se pohybovala kolem 50 procent, v roce 2004 klesla pod úroveň 40 

procent.  

Oborový průměr byl po celou dobu vyšší, v průměru byl okolo 65 procent.  

 

Obrat celkových aktiv vykazoval po celé období lepší hodnoty než konkurenční firmy. 

Do roku 2005 obrat sice klesal, ale v roce 2006 nastal jeho růst.  

Doba obratu zásob byla téměř nulová, je to dáno tím, že firma nevede sklad a používá 

pro řízení zásob metodu Just-in-time. 

U doby obratu pohledávek je na tom firma OK mont nejhůře ve srovnání 

s konkurenčními firmami. V roce 2006 sice doba obratu pohledávek mírně klesla, ale 

hodnoty se stále pohybovaly vysoko nad hodnotami obou  konkurenčních firem. 
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Doba obratu závazků byla naopak nižší než u ostatních firem. V roce 2006 byla 70 dnů 

a vykazovala mírný růst. 

 

Analýza poměrových ukazatelů dokázala, že firma OK mont je silnou konkurenční 

společnosti, protože skoro ve všech ukazatelích je na tom lépe než je oborový průměr a 

dokonce i než obě konkurenční firmy. Problém je jen u peněžní likvidity, která je velice 

nízká a neustále klesá a u doby obratu pohledávek, která je naopak příliš vysoká i když 

v roce 2006 vykazovala mírný pokles. 
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6.5 Du Pont Diagram 

 
Obrázek 2: Du Pont diagram 
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Na rentabilitu vlastního kapitálu působilo v roce 2006 příznivě jak zvýšení rentability 

celkových aktiv tak i zvýšení multiplikátoru vlastního kapitálu. Multiplikátor se zvýšil 

v důsledku růstu zadluženosti firmy. Rentabilita celkových aktiv se zvýšila jen díky 

obratu celkových aktiv, který se zvýšil v důsledku rychlejšího růstu tržeb než stálých a 

oběžných aktiv. Náklady i výnosy rostly téměř stejným tempem a na růstu nákladů se 

nejvíce podílel růst spotřeby materiálu a energie. 
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6.6 Bonitní a bankrotní modely 

 

6.6.1 Index bonity 
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Graf 27: Index bonity 

 
 

Z grafu vyplývá, že v letech 2003 a 2004 na tom byla firma extrémně dobře. V roce 

2005 došlo poklesu hodnoty indexu bonity, ale výsledky byly stále dobré. V roce 2006 

nastal růst a firma se nacházela v pásmu velmi dobrém. 

 

 

6.6.2 Altmanova formule bankrotu 
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Graf 28: Altmanova formule bankrotu 

 
Z grafu je patrné, že se firma kromě roku 2005 pohybovala v pásmu pro uspokojivou 

finanční situaci. 
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6.6.3 Index IN 
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Graf 29: Index IN 

 

V roce 2003 firma vytvářela hodnotu, v ostatních letech se dá říct, že podle indexu IN 

spíše vytvářela hodnotu.  
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7 Návrhy a doporučení 

 

V následující části se budu zabývat doporučeními, které budou mít za následek zvýšení 

výkonnosti firmy OK mont. Dále bude sestaven finanční plán na rok 2007 a 2008, kde 

budou doporučení zohledněna a na vybraných ukazatelích bude ukázáno, jak tato 

doporučení vybrané poměrové ukazatele ovlivní. 

 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že největší problém se jeví u velmi vysoké 

hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek. Proto by se měla firma na tuto oblast 

zaměřit a zkvalitnit řízení pohledávek.  

 

7.1 Řízení pohledávek 

 

Velmi důležitá je prevence, která sice zcela nezabrání vzniku pohledávek po lhůtě 

splatnosti, ale minimálně sníží jejich objem.  

Zejména je potřeba: 

• prověřovat bonitu budoucího obchodního partnera. V současné době 

existují internetové stránky, na kterých se dají důležité informace získat. 

Některé jsou bezplatné, za jiné se musí zaplatit. Náklady s tím spojené jsou 

však většinou nižší, než kdyby firma využila služeb společností, které se 

prověřováním bonity firem zabývají.  

• Připravovat takovou smluvní dokumentaci, která co nejlépe právně 

ošetřuje případná rizika pro věřitele. Existuje mnoho zajišťovacích 

prostředků počínaje zajištěním směnkou, exekučním titulem, ručením třetí 

osoby, zástavním právem k nemovitostem, zárukou apod.  

• Volit vhodné platební podmínky. Ty musí co nejlépe odpovídat bonitě a 

platební schopnosti budoucího odběratele. Novému obchodnímu partnerovi 

není dobré nabídnout dlouhé lhůty splatnosti, pokud není firma například pod 

nátlakem konkurence. Naopak se doporučuje co nejkratší splatnost nebo využití 

možnosti úhrady části plateb před dodáním zboží nebo služeb.  
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• Sledovat bonitu firmy a majetkové změny po celou dobu trvání obchodu. 

Bonitu firmy je nutné sledovat nejen před uzavřením obchodu ale v budoucnu, 

protože může dojít k nečekaným změnám, které zásadně ovlivní schopnost 

obchodního partnera hradit závazky.  

• Motivovat firmy k úhrad ě pohledávek v řádných termínech. Není dobré 

motivovat k úhradě pohledávek jen v negativním slova smyslu, jako jsou různé 

smluvní pokuty, úroky z prodlení apod. Spíše je lepší využít tzv. pozitivní 

motivace, např. různé slevy a bonusy v případě, že obchodní partner uhradí 

pohledávku v termínu nebo  před její splatností. (8) 

 

Ani sebelepší prevence však zcela nezabrání vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Nejčastěji používaný způsob úhrady pohledávek po lhůtě splatnosti je splátkový 

kalendář, tj. dohoda o uznání a zaplacení dluhu.  Jeho nevýhodou je však skutečnost, že 

dlužníka nic nenutí výši splátky a termín její úhrady dodržet. (8) 

V současné době však existují i další možnosti, jak lze pohledávky po lhůtě splatnosti 

řešit. Nejčastější způsoby jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 Produkt  
Zajištění nevůle či 

neschopnosti platit 

Financování 

dodavatelského 

úvěru  

Cena tohoto 

produktu  

Produkt 

nabízí 

Regresní faktoring Ne Ano Střední 
Faktoringová 

společnost 

Bezreg. faktoring Ano Ano Vysoká 
Faktoringová 

společnost 

Forfaiting 
Ano, v kombinaci se 

zajištěním 
Ano Vysoká 

Forfaitingová 

společnost 

Pojištění proti nevůli a 

neschopnosti zaplacení 
Ano Ne Střední 

Speciální 

pojišťovna 

Bankovní záruka Ano Ne Vysoká Banka 

Tabulka 3: Způsoby řešení pohledávek po splatnosti (12) 

Je vidět, že možností je hodně a proto není vhodné zaměřit se jen na jeden produkt a ten 

využívat pro všechny transakce. Naopak je vhodné aplikovat selektivní přístup založený 
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na vnitropodnikovém monitoringu odběratelů a na základě jeho výsledků aplikovat 

nejvhodnější řešení na konkrétní případy. 

 

7.2 Zvyšování celkové zadluženosti 

 

Z Du Pont diagramu vyplývá, že na rentabilitu vlastního kapitálu působí nejen 

zvyšování hospodářského výsledku ale také multiplikátor vlastního kapitálu. Cílem 

společnosti by tedy mělo být zvyšování celkové zadluženosti, která se nyní pohybuje 

kolem 45%. Je ovšem potřeba dodržet základní pravidlo financování, tedy dodržování 

časového souladu vázanosti majetku a disponibilních zdrojů. Majetek společnosti by 

měl být financován zdroji se stejnou dobou splatnosti. Při určování výše zadluženosti je 

potřeba brát v úvahu hodnotu čistého pracovního kapitálu, tedy rozdíl mezi 

dlouhodobými zdroji financování (vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje) a stálými 

aktivy. Vzhledem k vysoké výši vlastního kapitálu, který je v roce 2006 ve výši 173 935 

tis. Kč a nízké hodnoty stálých aktiv, která je ve stejném roce ve výši 56 356 tis. Kč, je 

hodnota čistého pracovního kapitálu velmi vysoká a lze tedy celkovou zadluženost 

v budoucnu postupně zvyšovat až k hranici 60 procent. 

 

 

7.3 Zvyšování peněžní likvidity 

 

V posledních letech firma vykazuje velice nízké hodnoty peněžní likvidity. V roce 2006 

byly hodnoty téměř nulové. Jestliže nebude mít společnost dostatek peněžních 

prostředků, může se stát, že nebude schopna včas dostát svým závazkům. Na druhé 

straně, kdyby měla společnost nadměrnou finanční hotovost, představuje to pro ni 

snížení výnosnosti vlastního kapitálu. Je tedy velmi důležité, aby se firma v budoucnu 

zaměřila na řízení finančního majetku, které spočívá v rozhodování o tom, jaké 

množství peněžních prostředků je potřebné ve společnosti držet a také v jaké formě. 

Poměr finančního majetku a jeho jednotlivé formy je potřeba udržovat tak, aby se při 

minimalizaci nákladů na udržení platební schopnosti podniku minimalizovalo současně 

riziko nesolventnosti. 
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7.4 Finanční plán 

 

V následující části bude sestavena plánová rozvaha a výkaz zisků a ztrát na roky 2007 a 

2008, ve které budou promítnuté změny v řízení pohledávek, celkové zadluženosti i 

peněžní likvidity. Zároveň zjistím, jak se budou vyvíjet vybrané poměrové ukazatele. 

 

 

Plánované tržby 

 

Plánované tržby nelze přesně vypočítat, protože vše závisí na provedených zakázkách, o 

kterých nemám bohužel přehled. Tržby z prodeje zboží by neměly vůbec být, protože 

firma o žádném prodeji zboží neuvažuje. Po poradě s majiteli firmy byly tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb odhadnuty následovně: 

 

 

 2007 2008 

Tržby  765 300 826 500 

Tabulka 4: Plánované tržby v tis. Kč 

Tržby v roce 2007 zaznamenávají meziroční růst o 8,7% a v roce 2008 o 8%. 

 

 

Plánované investice do dlouhodobého majetku 

 

Současným trendem v oblasti ocelových konstrukcí je montáž pomocí panelových 

bloků. Firma se chce touto oblastí do budoucna zabývat a proto má v plánu v roce 2007 

zakoupit pozemek v hodnotě 1 mil. Kč a postavit na něm novou výrobní halu, jejíž 

rozměry budou 30x15m. Hodnota je odhadována na 5 mil. Kč. V roce 2007 by měla být 

hala dokončena, s odpisy budu počítat ale až v roce 2008. 

Dále je potřeba do haly koupit linku na výrobu klempířských prvků a její hodnota se 

očekává ve výši 4 mil. Kč. 
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Položka Poč.stav 

2007 

Přírůstek Úbytek Odpisy Kon.stav 

2007 

Odpisy 

2008 

Kon.stav 

2008 
Dl.nehm.maj. 18000 0 0 6000 12000 6000 6000 

Dl.hm.majetek 40862 10000 0 5519 45343 5255 40088 

Pozemky 7935 1000 0  8935  8935 

Stavby 32153 5000 0 4745 32408 4745+ 70 27593 

Sam.mov.věci 774 4000 0 774 4000 440 3560 

Dl. fin.maj. 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 58862 10000  11519 57343 11255 46088 

Tabulka 5: Plánovaná stálá aktiva v tis. Kč 

 

V roce 2007 jsou v tabulce zahrnuty přírůstky, které tvoří pozemek, hala a výrobní 

linka. Odpisy jsou stanoveny podle roku 2006, protože nová hala a výrobní linka se 

budou odepisovat až v roce 2008. 

V roce 2008 se zatím neplánuje nákup dlouhodobého majetku, proto jsou v tabulce jen 

odpisy. U staveb je k současnému odpisu připočítán odpis nové haly ve výši 70 000,- 

Kč. U samostatných movitých věcí je už jen odpis nové výrobní linky, protože ostatní 

věci jsou již v předchozích letech plně odepsány. Odpis nové linky je ve výši 440 000,- 

Kč. 

 

 

Stanovení plánované hodnoty oběžných aktiv 

 

Výše zásob záleží na konkrétních potřebách určité zakázky, takže lze jen těžko 

odhadnout jejich výši ke konci roku. Hodnotu v roce 2007 jsem proto nechala stejnou 

jako v roce 2006. V roce 2008 se předpokládá již zmiňovaná výroba panelových bloků a 

proto lze očekávat vyšší hodnotu zásob. Zvolila jsem ji tedy dvojnásobnou než v roce 

2007. 

Dlouhodobé pohledávky byly sice v roce 2003 ve výši téměř 30 mil. Kč, ale postupně se 

snižovaly a v roce 2006 byly jen 147 tis. Kč. Do budoucna se s nimi již nepočítá.  

Následující tabulka zobrazuje hodnoty doby obratu pohledávek v letech 2003 až 2006 

plán na rok 2007 a 2008. 
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Položka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu pohledávek 84 114 133 130 127 125 

Tabulka 6: Plánovaná doba obratu pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek by se měla snižovat, firma by se měla podle mého doporučení 

na oblast řízení pohledávek zaměřit, ale o tom je zmiňováno v předchozí části o řízení 

pohledávek. 

 

Finanční majetek je odhadnut na základě metody konstantního poměru k tržbám, která 

vychází z výpočtu poměru odhadovaných položek k tržbám v minulých letech. 

 

Položka 2007 2008 

Plánované tržby (tis. Kč) 765300 826500 

Poměr finančního majetku k tržbám 0,0018 0,0018 

Plánovaný finanční majetek 1378 1488 

Tabulka 7: Plánovaný finanční majetek v tis. Kč 

 

Položka 2007 2008 

Zásoby 11000 22000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 269981 286979 

Finanční majetek 1378 1488 

Oběžná aktiva celkem 282359 310467 

Tabulka 8: Plánovaná oběžná aktiva v tis. Kč 
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Předpokládaná pasiva 

 

Položky vlastního kapitálu zůstávají stejné, měnit se bude pouze hospodářský výsledek 

minulých let a běžného období v závislosti na plánovaném hospodářském výsledku. 

U cizích zdrojů budou stejné rezervy. S dlouhodobými závazky firma do budoucna 

nepočítá. Krátkodobé závazky odhadnu stejně jako krátkodobé pohledávky podle doby 

obratu. 

 

Položka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu závazků 32 35 63 73 75 80 

Tabulka 9: Plánovaná doba obratu závazků 

 

Doba obratu závazků by se do budoucna měla mírně zvyšovat, aby docházelo ke 

zvýšení celkové zadluženosti firmy. Zvýšení doby obratu závazků ale záleží na 

vyjednávací síle společnosti vůči dodavatelům a není-li toto zvýšení možné, lze využít 

čerpání bankovního úvěru. 

 

Položka 2007 2008 

Krátkodobé závazky 159438 183667 

Tabulka 10: Plánované krátkodobé závazky v tis. Kč 

 

Stanovení předpokládaných nákladů 

 

Jednotlivé položky předpokládaných nákladů budou odhadnuty s využitím průměrného 

tempa růstu a pomocí metody konstantního poměru k tržbám. 

 

Osobní náklady 

 

Jelikož firma neplánuje nábor nových zaměstnanců a ani jejich propouštění a z grafu 

Vývoje průměrného počtu zaměstnanců je patrné, že se počet zaměstnanců v posledních 

dvou letech neměnil, je velice pravděpodobné, že i nadále zůstane počet zaměstnanců 
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stejný. Pro odhad osobních nákladů pro rok 2007 a 2008  jsem tedy použila průměrné 

tempo růstu. 

 

Položka 2003 2004 2005 2006 

Osobní náklady 29503 31705 33385 35723 

Mez.tempo růstu  7,46 5,3 7 

Prům.tempo růstu 6,6 

Tabulka 11: Průměrné tempo růstu osobních nákladů 

 

Položka 2007 2008 

Osobní náklady 38081 40594 

Tabulka 12: Plánované osobní náklady v tis. Kč 

 

 

Výkonová spotřeba 

 

Výkonová spotřeba je rozdělena na spotřebu materiálu a energie a na služby. Jednotlivé 

náklady jsou vypočteny metodou konstantního poměru k tržbám. 

 

Položka 2007 2008 

Plánované tržby 765300 826500 

Poměr spotřeby mat. a energie k tržbám 0,42 0,42 

Plánovaná spotřeba mat. a energie 321426 347130 

Poměr služeb k tržbám 0,42 0,42 

Plánované služby 321426 347130 

Tabulka 13: Plánovaná spotřeba materiálu a energie a plánované služby v tis. Kč 

 

Položka 2007 2008 

Spotřeba mat. a energie 321426 347130 

Služby 321426 347130 

Výkonová spotřeba celkem 642852 694260 

Tabulka 14: Plánovaná výkonová spotřeba v tis. Kč 
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Daně a poplatky 

 

Daně a poplatky jsou stanoveny podle metody konstantního poměru k tržbám 

 

Položka 2007 2008 

Plánované tržby (tis. Kč) 765300 826500 

Poměr daní a poplatků k tržbám 0,03 0,03 

Plánované daně a poplatky 230 248 

Tabulka 15: Plánované daně a poplatky v tis. Kč 

 

Ostatní provozní a finanční náklady 

 

Tyto náklady jsou opět stanoveny metodou konstantního poměru k tržbám 

 

Položka 2007 2008 

Plánované tržby (tis. Kč) 765300 826500 

Poměr ost.prov.nákladů k tržbám 0,77 0,77 

Plánované ostatní provozní náklady 5893 6364 

Poměr fin. Nákladů k tržbám 0,2 0,2 

Plánované finanční náklady 1531 1653 

Poměr nákladových úroků k tržbám 0,22 0,22 

Plánované nákladové úroky 1684 1818 

Tabulka 16: Plánované ostatní provozní a finanční náklady v tis. Kč 

 

Odpisy 

 

Odpisy jsou již vypočítány u plánovaného dlouhodobého majetku 

 

Položka 2007 2008 

Odpisy 11519 11255 

Tabulka 17: Plánované odpisy v tis. Kč 
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Stanovení předpokládaných výnosů 

 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou již spočítány na začátku plánu. 

 

Ostatní provozní výnosy a finanční výnosy 

 

Tyto výnosy jsou stanoveny metodou konstantního poměru k tržbám. 

 

Položka 2007 2008 

Plánované tržby ( v tis. Kč) 765300 826500 

Poměr ost.prov.výnosů k tržbám 0,18 0,18 

Plánované ost. Prov.výnosy 1378 1488 

Poměr fin. Výnosů k tržbám 0,08 0,08 

Plánované fin. výnosy 612 661 

Poměr výnosových úroků k tržbám 0,003 0,003 

Plánované výnosové úroky 23 25 

Tabulka 18: Plánované ostatní provozní a finanční výnosy v tis. Kč 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

 

Položka 2007 2008 

Výkony 765300 826500 

Výkonová spotřeba 642852 694260 

Osobní náklady 38081 40594 

Daně a poplatky 230 248 

Odpisy 11519 11255 

Ostatní provozní výnosy 1378 1488 

Ostatní provozní náklady 5893 6364 

Provozní výsledek hosp. 68103 75267 

Výnosové úroky 23 25 

Nákladové úroky 1684 1818 

Ostatní fin. Výnosy 612 661 
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Ostatní fin. Náklady 1531 1653 

Finanční výsledek hosp. -2580 -2785 

Daň z příjmů za běžnou činnost 15726 17396 

Výsledek hosp. za účetní období 49797 55086 

Výsledek hosp. před zdaněním 65523 72482 

Tabulka 19: Plánovaný výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 

 

Plánovaná rozvaha 

 

Aktiva 2007 2008 Pasiva 2007 2008 

Stálá aktiva 57343 46088 Vlastní kapitál 223732 278818 

Dl.hm.majetek 45343 40088 Základní kapitál 4874 4874 

Dl. nehm.majetek 12000 6000 Rez. a ost. fondy 12571 12571 

Oběžná aktiva 282359 310467 HV minulých let 156490 206287 

Zásoby 11000 22000 HV běžného období 49797 55086 

Krátkodobé pohl. 269981 286979 Cizí zdroje 161785 186014 

Dlouhodobé pohl. 0 0 Rezervy 2347 2347 

Finanční majetek 1378 1488 Dl. závazky 0 0 

   Kr. závazky 159438 183667 

      

      

Celkem 339702 356555 Celkem 385517 464832 

Tabulka 20: Plánovaná rozvaha v tis. Kč 

 

V 1. fázi tvorby plánované rozvahy se ani v jednom roce aktiva nerovnají pasivům a 

proto bude potřeba některou položku upravit. Společnost vykazuje vysoké hodnoty 
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rentability vlastního kapitálu i rentability celkových aktiv a výsledek hospodaření se 

vždy téměř celý přesouvá do položky nerozdělený zisk minulých let. Tím se zvyšuje 

hodnota vlastního kapitálu i když podle mých doporučení je naopak zapotřebí růst 

celkové zadluženosti, a proto bych společnosti doporučila jednak vyplatit podíly a také 

použít právě tento zdroj na nákup software.  Dále bych společnosti doporučila více 

investovat do propagace společnosti, do inovace a vývoje nových výrobků i výrobních 

technologií a v neposlední řadě by se měla společnost více podílet na zakázkách 

v zahraničí. 

 

Aktiva 2007 2008 Pasiva 2007 2008 

Stálá aktiva 65343 56088 Vlastní kapitál 200434 205023 

Dl.hm.majetek 45343 40088 Základní kapitál 4874 4874 

Dl. nehm.majetek 20000 16000 Rez. a ost. fondy 12571 12571 

Oběžná aktiva 296876 334949 HV minulých let 133192 132492 

Zásoby 11000 22000 HV běžného období 49797 55086 

Krátkodobé pohl. 269981 286979 Cizí zdroje 161785 186014 

Dlouhodobé pohl. 0 0 Rezervy 2347 2347 

Finanční majetek 1378 1488 Dl. závazky 0 0 

   Kr. závazky 159438 183667 

      

      

Celkem 362219 391037 Celkem 362219 391037 

Tabulka 21: Upravená plánovaná rozvaha v tis. Kč 
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7.4.1 Výpočet hlavních poměrových ukazatelů z plánované rozvahy a výkazů zisků 

a ztrát 

 

Ukazatel 2007 2008 

Celková zadluženost 0,45 0,48 

ROE 0,25 0,27 

ROA 0,19 0,19 

Běžná likvidita 1,86 1,82 

Rychlá likvidita 1,79 1,7 

Peněžní likvidita 0,008 0,008 

Počet obratů celkových aktiv 2,11 2,11 

Doba obratu zásob 5,17 9,58 

Doba obratu pohledávek 127 125 

Doba obratu závazků 75 80 

Tabulka 22: Hlavní poměrové ukazatele z plánované rozvahy a výkazů zisků a ztrát 
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7.4.2 Zhodnocení finančního plánu 

 

U většiny poměrových ukazatelů dochází ke zlepšení jejich hodnot. 

Celková zadluženost pomalu roste a v roce 2008 se dostává na úroveň 48% procent. Je 

tedy tímto splněno potřebné zvýšení celkové zadluženosti. 

Běžná a rychlá likvidita se v roce 2007 udržuje na téměř stejných hodnotách jako v roce 

2006, v roce 2008 dochází ale k poklesu. Je to dáno tím, že se počítá s růstem zásob 

z důvodu nové výroby panelových bloků.  

Rentabilita vlastního kapitálu i rentabilita celkových aktiv také roste a pozitivní je, že 

hodnoty rentability vlastního kapitálu jsou vyšší než rentability celkových aktiv. 

Díky vyšší hodnotě zásob dochází k růstu u doby obratu zásob, doba obratu závazků 

také roste a naopak doba obratu pohledávek postupně klesá. 

 

Snad poslední doporučení, které bych firmě dala je, aby celkovou finanční analýzu 

společnosti prováděla i v budoucnu. Z informací vedení společnosti vyplynulo., že 

žádnou analýzu do této doby neprováděli. Finanční analýzu je možné provádět ručně na 

základě ukazatelů a metod použitých v této diplomové práci nebo je možné využít 

nejrůznější ekonomické softwary. Je to pro firmu nejen jednodušší, ale také časově 

méně náročné. V současné době je na trhu spousta ekonomických softwarů, které ze 

zadaných účetních výkazů jednoduše a přesně spočítají vybrané ukazatele.  

Finanční analýzu je nutné provádět pravidelně, protože jen tak umožní firmě vytvořit 

srovnatelnou časovou řadu dat pro porovnávání a hlavně se tyto data stávají základním 

podkladem pro finanční řízení a pro tvorbu budoucích finančních plánů. 
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8 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo provést komplexní finanční analýzu firmy OK mont-STM, 

spol. s r.o. a navrhnout doporučení pro zlepšení výkonnosti firmy v budoucnu. 

 

Po provedení finanční analýzy, která zahrnovala analýzu majetkové struktury a  

finanční struktury, analýzu výkazů zisků a ztrát, analýzu poměrových ukazatelů, 

sestavení Du Pont diagramu a výpočet vybraných bonitních a bankrotních modelů jsem 

zjistila, že finanční situace firmy je více než dobrá.  

U většiny poměrových ukazatelů je na tom výrazně lépe než oborový průměr a než obě 

konkurenční firmy, se kterými byla srovnávána.  

Z vývoje ukazatelů během let 2003 až 2006 je patrné, že nejslabším rokem byl rok 

2005, ve kterém téměř všechny ukazatele zaznamenaly zhoršení. Vše bylo ale dáno 

změnou sídla firmy, která sebou nesla vysoké investice. V roce 2006 je ale opět vidět 

zlepšení všech ukazatelů. 

 

Podle mých doporučení, které jsem navrhla na základě výsledků finanční analýzy, by se 

měla firma zaměřit hlavně na oblast řízení pohledávek, protože ukazatel doby obratu 

pohledávek je nadprůměrně vysoký. Pro budoucí pokles tohoto ukazatele považuji za 

nejdůležitější hlavně prevenci, která bude mít za následek snížení pohledávek po 

splatnosti.  

Další doporučení vycházející z výsledků finanční analýzy jsou postupné zvyšování 

celkové zadluženosti firmy a zaměření se na oblast řízení finančního majetku. 

 

Firmě byl navrhnut finanční plán na rok 2007 a 2008, ve kterém jsou již všechny 

doporučení zohledněna.  

Finanční plán je sestaven tak, aby co nejpřesněji vystihl budoucí plány ve firmě. 

Výsledkem plánu je zlepšení problémových ukazatelů, kterými jsou především doba 

obratu pohledávek a celková zadluženost. 

 

Jelikož firma do této doby žádnou pravidelnou finanční analýzu neprováděla, bylo by 

vhodné tento nedostatek napravit a provádět finanční analýzu alespoň jedenkrát ročně. 
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Pro firmu bude nejjednodušší, když k tomu bude používat nějaký ekonomický software, 

kterých je v současné době nabízeno velké množství, například program Analysis 

Wizard od společnosti Logio, s.r.o. nebo program Premier systém od stejnojmenné 

společnosti. 

Data získaná z finanční analýzy se pak stanou důležitým podkladem pro finanční řízení 

firmy a pro tvorbu budoucích finančních plánů. 

 

Na závěr uvádím citát, který podle mě dobře vystihuje úspěšnost firmy na současných 

trzích. „Firma se musí transformovat v něco, co se bude podobat vozidlu s pohonem na 

všechna čtyři kola, vhodnému pro jakýkoli terén, vozidlu dravému a dokonale 

ovladatelnému.“2 

 

                                                 
2 citát ekonoma R. Gibsona 
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 I 

Přílohy 

Příloha 1: Aktiva firmy OK mont v letech 2003 –2006 v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 188034 177840 240454 325338 

Pohledávky za upsaný základní kapitál         

Dlouhodobý majetek 10526 10178 44661 56356 

Dlouhodobý nehmotný majetek       12000 

Dlouhodobý hmotný majetek 10526 10178 44661 44356 

Pozemky 1935 1935 7935 7935 

Stavby 7307 6746 32528 32153 

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1283 1497 1883 774 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     2315 3494 

Dlouhodobý finanční majetek         

Oběžná aktiva 175995 166290 191158 265596 

Zásoby 330 58 329 11000 

Materiál 101 58 329 11000 

Poskytnuté zálohy na zásoby 229       

Dlouhodobé pohledávky 
28828 16099 18877 147 

Pohledávky z obchodních vztahů 28828 15950 18727   

Pohl. - ovládající a řídící osoba 
        

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
  149 150 147 

Krátkodobé pohledávky 136787 120164 163937 253229 

Pohledávky z obchodních vztahů 
130860 119977 159171 241906 

Stát - daňové pohledávky 5884   4296 8424 

Krátkodobé poskytnuté zálohy   127 239 2448 

Dohadné účty aktivní     222   



 II  

Jiné pohledávky 43 60 9 451 

Krátkodobý finan ční majetek 10049 29969 8015 1220 

Peníze 378 495 483 800 

Účty v bankách 9671 29474 7532 420 

Časové rozlišení 1513 1372 4635 3386 

Náklady příštích období 1496 1347 4526 3386 

Příjmy příštích období 17 25 109   

 



 III  

Příloha 2: Pasiva firmy OK mont v letech 2003 – 2006 v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 

PASIVA CELKEM 188034 177840 240454 325338 

Vlastní kapitál 101860 117773 133208 173935 

Základní kapitál 4874 4874 4874 4874 

Základní kapitál 4874 4874 4874 4874 

Kapitálové fondy         

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 12569 12640 12599 12571 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 12517 12517 12517 12517 

Statutární a ostatní fondy 52 123 82 54 

Výsledek hospodaření minulých let 43139 76082 95669 114147 

Nerozdělený zisk minulých let 43139 76082 95669 114147 

Neuhrazená ztráta minulých let         

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 41278 24177 20068 42343 

Cizí zdroje 86174 58617 107246 151403 

Rezervy 86 21 1184 2347 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů     1163 2326 

Ostatní rezervy 86 21 21 21 

Dlouhodobé závazky 9942 9945 5894 5893 

Závazky z obchodních vztahů 9664 9427 5671 5670 

Odložený daňový závazek 278 518 223 223 

Krátkodobé závazky 70019 48651 84917 143163 

Závazky z obchodních vztahů 49427 36978 76049 134685 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 81 79 76 75 

Závazky k zaměstnancům 1499 1427 1820 1586 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 764 741 1056 959 



 IV 

Stát - daňové závazky a dotace 13425 3520 2017 1365 

Krátkodobé přijaté zálohy   2857 3160 4480 

Dohadné účty pasivní 4773 3049 739 13 

Jiné závazky 51       

Bankovní úvěry a výpomoci 6127   15251   

Bankovní úvěry dlouhodobé         

Krátkodobé bankovní úvěry 6127   15251   

Časové rozlišení   1450     

Výdaje příštích období         

Výnosy příštích období   1450     

 



 V 

Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát firmy OK mont v letech 2003 – 2006 v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 

Tržby za prodej zboží 10 2406 7293  

Náklady vynaložené na prodané zboží 10 1992 6718  

Obchodní marže  414 575  

Výkony 555559 369411 421610 703938 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 559197 369238 421560 685938 

Změna stavu zásob vlastní výroby -3846    

Aktivace 207 173 50 18000 

Výkonová spotřeba 465740 300529 356130 603873 

Spotřeba materiálu a energie 225944 152919 167875 327765 

Služby 239796 147610 188255 276108 

Přidaná hodnota 89819 69296 66055 100065 

Osobní náklady 29503 31705 33385 35723 

Mzdové náklady 21747 23358 24604 26180 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva     

Náklady na soc. zabezpečení a zdr. Pojištění 7589 8163 8565 9200 

Sociální náklady 167 184 216 343 

Daně a poplatky 173 191 209 206 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 1137 870 1575 7725 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 678 3753 1013 3384 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 240 70 691 115 

Tržby z prodeje materiálu 438 3683 322 3269 

Zůstatková cena prodaného dl. Majetku a 

materiálu 64 3689   

Zůstatková cena prodaného dl. Majetku     

Prodaný materiál 64 3689   

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov.oblasti a 

komplexních nákladů PO 940 -14349 1342 10918 

Ostatní provozní výnosy 1487 782 234 1300 

Ostatní provozní náklady 289 15826 998 5452 

Provozní výsledek hospodaření 59878 35899 29793 44725 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     

Prodané cenné papíry a podíly     



 VI  

Náklady z finančního majetku     

Výnosové úroky 94 406 238 23 

Nákladové úroky 584 510 1113 1550 

Ostatní finanční výnosy 23 134 771 544 

Ostatní finanční náklady 1658 2490 3432 1399 

Finanční výsledek hospodaření -2125 -2460 -3536 -2382 

Daň z příjmů za běžnou činnost 17530 9708 6734 10162 

splatná 17332 9468 7029 10162 

odložená 198 240 -295  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 40223 23731 19523 42343 

Mimořádné výnosy 1529 619 549  

Mimořádné náklady   6  

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 474 173   

splatná 474 173   

odložená     

Mimořádný výsledek hospodaření 1055 446 543  

Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům     

Výsledek hospodaření za účetní období 41278 24177 20066 32181 

Výsledek hospodaření před zdaněním 59282 34058 26800 42343 

 



 VII  

Příloha 4: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

  2004-2003 % 2005-2004 % 2006-2005 % 

AKTIVA CELKEM -10194 -5,42 62614 35,21 84884 35,30 

Pohledávky za upsaný 

základní kapitál     0  

Dlouhodobý 

majetek -348 -3,31 34483 338,80 11695 26,19 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek     12000  

Dlouhodobý hmotný 

majetek -348 -3,31 34483 338,80 -305 -0,68 

Pozemky 0 0,00 6000 310,08 0 0,00 

Stavby -561 -7,68 25782 382,18 -375 -1,15 

Samostatné movité věci a 

soubory mov. Věcí 214 16,68 386 25,78 -1109 -58,90 

Nedokončený dl. hmotný 

majetek   2315 100,00 1179 50,93 

Dlouhodobý finanční 

majetek     0  

Oběžná aktiva -9705 -5,51 24868 14,95 74438 38,94 

Zásoby -272 -82,42 271 467,24 10671 3243,47 

Materiál -43 -42,57 271 467,24 10671 3243,47 

Poskytnuté zálohy na 

zásoby -229 -100,00   0  

Dlouhodobé 

pohledávky -12729 -44,15 2778 17,26 -18730 -99,22 

Pohledávky z obchodních 

vztahů -12878 -44,67 2777 17,41 -18727 -100,00 

Pohl. - ovládající a řídící 

osoba     0  

Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 149 100,00 1 0,67 -3 -2,00 

Krátkodobé 

pohledávky -16623 -12,15 43773 36,43 89292 54,47 

Pohledávky z obchodních 

vztahů -10883 -8,32 39194 32,67 82735 51,98 



 VIII

Stát - daňové pohledávky -5884 -100,00 4296 100,00 4128 96,09 

Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 127 100,00 112 88,19 2209 924,27 

Dohadné účty aktivní   222 100,00 -222 -100,00 

Jiné pohledávky 17 39,53 -51 -85,00 442 4911,11 

Krátkodobý finan ční 

majetek 19920 198,23 -21954 -73,26 -6795 -84,78 

Peníze 117 30,95 -12 -2,42 317 65,63 

Účty v bankách 19803 204,77 -21942 -74,45 -7112 -94,42 

Časové rozlišení -141 -9,32 3263 237,83 -1249 -26,95 

Náklady příštích období -149 -9,96 3179 236,01 -1140 -25,19 

Příjmy příštích období 8 47,06 84 336,00 -109 -100,00 

 



 IX 

Příloha 5: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

  2004-2003 % 2005-2004 % 2006-2005 % 

PASIVA CELKEM -10194 -5,42 62614 35,21 84884 35,30 

Vlastní kapitál 15913 15,62 15435 13,11 40727 30,57 

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

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

Kapitálové fondy     0  

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 71 0,56 -41 -0,32 -28 -0,22 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Statutární a ostatní fondy 71 136,54 -41 -33,33 -28 -34,15 

Výsledek hospodaření 

minulých let 32943 76,36 19587 25,74 18478 19,31 

Nerozdělený zisk 

minulých let 32943 76,36 19587 25,74 18478 19,31 

Neuhrazená ztráta 

minulých let     0  

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období -17101 -41,43 -4109 -17,00 22275 111,00 

Cizí zdroje -27557 -31,98 48629 82,96 44157 41,17 

Rezervy 
-65 -75,58 1163 

5538,1

0 1163 98,23 

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů   1163 100,00 1163 100,00 

Ostatní rezervy -65 -75,58 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky 3 0,03 -4051 -40,73 -1 -0,02 

Závazky z obchodních 

vztahů -237 -2,45 -3756 -39,84 -1 -0,02 

Odložený daňový 

závazek 240 86,33 -295 -56,95 0 0,00 

Krátkodobé závazky -21368 -30,52 36266 74,54 58246 68,59 



 X 

Závazky z obchodních 

vztahů -12449 -25,19 39071 105,66 58636 77,10 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení -2 -2,47 -3 -3,80 -1 -1,32 

Závazky k zaměstnancům -72 -4,80 393 27,54 -234 -12,86 

Závazky ze soc. 

zabezpečení a zdrav. poj. -23 -3,01 315 42,51 -97 -9,19 

Stát - daňové závazky a 

dotace -9905 -73,78 -1503 -42,70 -652 -32,33 

Krátkodobé přijaté zálohy 2857 100,00 303 10,61 1320 41,77 

Dohadné účty pasivní -1724 -36,12 -2310 -75,76 -726 -98,24 

Jiné závazky -51 -100,00   0  

Bankovní úvěry a 

výpomoci -6127 -100,00 15251 100,00 -15251 -100,00 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé     0  

Krátkodobé bankovní 

úvěry -6127 -100,00 15251 100,00 -15251 -100,00 

Časové rozlišení 1450 100,00 -1450 -100,00 0  

Výdaje příštích období     0  

Výnosy příštích období 1450 100,00 -1450 -100,00 0  

 



 XI  

Příloha 6: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát v tis. Kč 

  2004-2003 % 2005-2004 % 2005-2006 % 

Tržby za prodej zboží 2396 23960,00 4887 203,12 -7293 -100,00 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 1982 19820,00 4726 237,25 -6718 -100,00 

Obchodní marže 414 100,00 161 38,89 -575 -100,00 

Výkony -186148 -33,51 52199 14,13 282328 66,96 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb -189959 -33,97 52322 14,17 264378 62,71 

Změna stavu zásob 

vlastní výroby 3846 -100,00   0  

Aktivace -34 -16,43 -123 -71,10 17950 35900,00

Výkonová spotřeba -165211 -35,47 55601 18,50 247743 69,57 

Spotřeba materiálu a 

energie -73025 -32,32 14956 9,78 159890 95,24 

Služby -92186 -38,44 40645 27,54 87853 46,67 

Přidaná hodnota -20523 -22,85 -3241 -4,68 34010 51,49 

Osobní náklady 2202 7,46 1680 5,30 2338 7,00 

Mzdové náklady 1611 7,41 1246 5,33 1576 6,41 

Náklady na soc. 

zabezpečení a zdr. 

Pojištění 574 7,56 402 4,92 635 7,41 

Sociální náklady 17 10,18 32 17,39 127 58,80 

Daně a poplatky 18 10,40 18 9,42 -3 -1,44 

Odpisy dl. nehm. a 

hmotného majetku -267 -23,48 705 81,03 6150 390,48 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a materiálu 3075 453,54 -2740 -73,01 2371 234,06 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku -170 -70,83 621 887,14 -576 -83,36 

Tržby z prodeje 

materiálu 3245 740,87 -3361 -91,26 2947 915,22 

Zůstatková cena 

prodaného dl. 

Majetku a materiálu 3625 5664,06 -3689 -100,00 0  



 XII  

Zůstatková cena 

prodaného dl. Majetku     0  

Prodaný materiál 3625 5664,06 -3689 -100,00 0  

Změna stavu rezerv a 

opr. pol. v prov.oblasti 

a kompl. nákladů  PO -15289 -1626,49 15691 -109,35 9576 713,56 

Ostatní provozní 

výnosy -705 -47,41 -548 -70,08 1066 455,56 

Ostatní provozní 

náklady 15537 5376,12 -14828 -93,69 4454 446,29 

Provozní výsledek 

hospodaření -23979 -40,05 -6106 -17,01 14932 50,12 

Výnosové úroky 312 331,91 -168 -41,38 -215 -90,34 

Nákladové úroky -74 -12,67 603 118,24 437 39,26 

Ostatní finanční 

výnosy 111 482,61 637 475,37 -227 -29,44 

Ostatní finanční 

náklady 832 50,18 942 37,83 -2033 -59,24 

Finanční výsledek 

hospodaření -335 15,76 -1076 43,74 1154 -32,64 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost -7822 -44,62 -2974 -30,63 3428 50,91 

splatná -7864 -45,37 -2439 -25,76 3133 44,57 

odložená 42 21,21 -535 -222,92 295 -100,00 

Výsledek hospodaření 

za běžnou činnost -16492 -41,00 -4208 -17,73 22820 116,89 

Mimořádné výnosy -910 -59,52 -70 -11,31 -549 -100,00 

Mimořádné náklady   6 100,00 -6 -100,00 

Daň z příjmů z 

mimořádné činnosti -301 -63,50 -173 -100,00 0  

splatná -301 -63,50 -173 -100,00 0  

odložená     0  

Mimořádný výsledek 

hospodaření -609 -57,73 97 21,75 -543 -100,00 

Výsledek hospodaření 

za účetní období -17101 -41,43 -4111 -17,00 12115 60,38 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním -25224 -42,55 -7258 -21,31 15543 58,00 



 XIII

Příloha 7: Vertikální analýza aktiv v procentech 

  2003 2004 2005 2006 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 
    

Dlouhodobý majetek 5,60 5,72 18,57 17,32 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
   3,69 

Dlouhodobý hmotný majetek 
5,60 5,72 18,57 13,63 

Pozemky 1,03 1,09 3,30 2,44 

Stavby 3,89 3,79 13,53 9,88 

Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí 
0,68 0,84 0,78 0,24 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
0,00 0,00 0,96 1,07 

Dlouhodobý finanční majetek    0,00 

Oběžná aktiva 93,60 93,51 79,50 81,64 

Zásoby 0,18 0,03 0,14 3,38 

Materiál 0,05 0,03 0,14 3,38 

Poskytnuté zálohy na zásoby 
0,12 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 
15,33 9,05 7,85 0,05 

Pohledávky z obchodních vztahů 
15,33 8,97 7,79 0,00 

Pohl. - ovládající a řídící osoba 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,08 0,06 0,05 

Krátkodobé pohledávky 
72,75 67,57 68,18 77,84 

Pohledávky z obchodních vztahů 
69,59 67,46 66,20 74,36 

Stát - daňové pohledávky 3,13 0,00 1,79 2,59 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,07 0,10 0,75 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,09 0,00 



 XIV  

Jiné pohledávky 0,02 0,03 0,00 0,14 

Krátkodobý finan ční majetek 5,34 16,85 3,33 0,37 

Peníze 0,20 0,28 0,20 0,25 

Účty v bankách 5,14 16,57 3,13 0,13 

Časové rozlišení 0,80 0,77 1,93 1,04 

Náklady příštích období 0,80 0,76 1,88 1,04 

Příjmy příštích období 0,01 0,01 0,05 0,00 
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Příloha 8: Vertikální analýza pasiv v procentech 

  2003 2004 2005 2006 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 54,17 66,22 55,40 53,46 

Základní kapitál 2,59 2,74 2,03 1,50 

Základní kapitál 2,59 2,74 2,03 1,50 

Kapitálové fondy    0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 6,68 7,11 5,24 3,86 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 
6,66 7,04 5,21 3,85 

Statutární a ostatní fondy 0,03 0,07 0,03 0,02 

Výsledek hospodaření minulých let 22,94 42,78 39,79 35,09 

Nerozdělený zisk minulých let 22,94 42,78 39,79 35,09 

Neuhrazená ztráta minulých let    0,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 21,95 13,59 8,35 13,02 

Cizí zdroje 45,83 32,96 44,60 46,54 

Rezervy 0,05 0,01 0,49 0,72 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
0,00 0,00 0,48 0,71 

Ostatní rezervy 0,05 0,01 0,01 0,01 

Dlouhodobé závazky 5,29 5,59 2,45 1,81 

Závazky z obchodních vztahů 5,14 5,30 2,36 1,74 

Odložený daňový závazek 0,15 0,29 0,09 0,07 

Krátkodobé závazky 37,24 27,36 35,32 44,00 

Závazky z obchodních vztahů 26,29 20,79 31,63 41,40 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0,04 0,04 0,03 0,02 

Závazky k zaměstnancům 
0,80 0,80 0,76 0,49 



 XVI  

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 0,41 0,42 0,44 0,29 

Stát - daňové závazky a dotace 
7,14 1,98 0,84 0,42 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 1,61 1,31 1,38 

Dohadné účty pasivní 2,54 1,71 0,31 0,00 

Jiné závazky 0,03 0,00 0,00 0,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 3,26 0,00 6,34 0,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé 
   0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 
3,26 0,00 6,34 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,82 0,00 0,00 

Výdaje příštích období    0,00 

Výnosy příštích období  0,82  0,00 
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Příloha 9: Vývoj jednotlivých položek výnosů v letech 2003 – 2006 v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Výnosy celkem 559379 377511 431708 709189 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 10 2406 7293 0 0,00% 0,64% 1,69% 0,00% 

Tržby za prodej vl. výr. a 

služeb 559197 369238 421560 685938 99,97% 97,81% 97,65% 96,72% 

Změna stavu zásob vl. výroby -3846       -0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aktivace 207 173 50 18000 0,04% 0,05% 0,01% 2,54% 

Tržby z prodeje dl .majetku a 

mat.  678 3753 1013 3384 0,12% 0,99% 0,23% 0,48% 

Ostatní provozní výnosy 1487 782 234 1300 0,27% 0,21% 0,05% 0,18% 

Finanční výnosy 117 540 1009 567 0,02% 0,14% 0,23% 0,08% 

Mimořádné výnosy 1529 619 549 0 0,27% 0,16% 0,13% 0,00% 
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Příloha 10: Vývoj jednotlivých položek nákladů v letech 2003 – 2006 v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Náklady celkem 500098 343453 404908 666846 100% 100% 100% 100% 

Náklady vyn. na prod. zboží 10 1992 6718  0 0,00% 0,58% 1,66% 0,00% 

Výkonová spotřeba 465740 300529 356130 603873 93,13% 87,50% 87,95% 90,56% 

Spotřeba materiálu a energie 225944 152919 167875 327765 45,18% 44,52% 41,46% 49,15% 

Služby 239796 147610 188255 276108 47,95% 42,98% 46,49% 41,41% 

Osobní náklady 29503 31705 33385 35723 5,90% 9,23% 8,25% 5,36% 

Mzdové náklady 21747 23358 24604 26180 4,35% 6,80% 6,08% 3,93% 

Nákl. na soc. zab. a zdr. poj. 7589 8163 8565 9200 1,52% 2,38% 2,12% 1,38% 

Sociální náklady 167 184 216 343 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 

Daně a poplatky 173 191 209 206 0,03% 0,06% 0,05% 0,03% 

Odpisy dl. nehm. a hm. 

majetku 1137 870 1575 7725 0,23% 0,25% 0,39% 1,16% 

Zůst. cena prod. dl. majetku a 

mat. 64 3689 0   0 0,01% 1,07% 0,00% 0,00% 

Změna stavu rezerv a opr. pol. 

v prov. oblasti a kompl. nákl. 

PO 940 -14349 1342 10918 0,19% -4,18% 0,33% 1,64% 

Ostatní provozní náklady 289 15826 998 5452 0,06% 4,61% 0,25% 0,82% 

Nákladové úroky 584 510 1113 1550 0,12% 0,15% 0,27% 0,23% 

Ostatní finanční náklady 1658 2490 3432 1399 0,33% 0,72% 0,85% 0,21% 

Mimořádné náklady     6   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Příloha 11: Výpočet Altmanovy formule bankrotu 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Čistý prac. kapitál Zisk po zdanění EBIT Základní kapitál Tržby 

Rok Ukazatel Aktiva celkem Aktiva celkem Aktiva celkem Celkové dluhy Aktiva celkem 

Výše ukazatele 0.56 0.22 0.32 0.06 2.97 

Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 

Vážená hodnota 0.4 0.19 0.99 0.03 2.96 

2003 

Součet váž. 

hodnot 4.57 

Výše ukazatele 0.66 0.14 0.19 0.08 2.09 

Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 

Vážená hodnota 0.47 0.12 0.59 0.03 2.09 

2004 

Součet váž. 

hodnot 3.3 

Výše ukazatele 0.44 0.08 0.11 0.05 1.78 

Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 

Vážená hodnota 0.32 0.07 0.34 0.02 1.78 

2005 

Součet váž. 

hodnot 2.53 

Výše ukazatele 0.38 0.13 0.14 0.03 2.11 

Váha ukazatele 0.717 0.847 3.107 0.420 0.998 

Vážená hodnota 0.27 0.11 0.43 0.01 2.10 

2006 

Součet váž. 

hodnot 2.92 
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Příloha 12: Výpočet indexu IN 

Index IN 

Aktiva celkem EBIT Celkové výnosy Oběžná aktiva 

Rok Ukazatel Cizí kapitál Aktiva celkem Aktiva celkem Krátkodobé závazky 

Výše ukazatele 2,18 0,32 2,97 2,51 

Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,04 1,46 1,43 0,04 

2003 Součet váž. hodnot 2,89 

Výše ukazatele 3,03 0,2 2,12 3,42 

Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,05 0,91 1,02 0,05 

2004 Součet váž. hodnot 1,93 

Výše ukazatele 2,24 0,12 1,8 2,25 

Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,04 0,55 0,87 0,03 

2005 Součet váž. hodnot 1,41 

Výše ukazatele 2,15 0,14 2,18 1,86 

Váha ukazatele -0,017 4,573 0,481 0,015 

Vážená hodnota -0,04 0,64 1,05 0,03 

2006 Součet váž. hodnot 1,68 
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Příloha 13: Oceněné stavby 
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