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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit k 

realizaci investičního projektu pro již existující společnost.   

Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza 

projektu pomocí stanovených metod. V poslední části je rozpracován navrhovaný 

postup pro úspěšné zavedení projektu včetně sestavení finančního plánu a jeho 

ekonomického vyhodnocení. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The diploma thesis is focused on a business plan proposal, which will be used for an 

invest project implementation for an already existing company.  

The project comes out of basic theoretical experience. The opening part of the work 

concerns the project analysis, which is made by fixed methods. 

There is an elaboration of a proposed procedure for a successful implementation of the 

project in the last part including financial plan and its economic evaluation. 

 

Key words 

Business plan, company development, financial analysis, project failure modes, 

financial plan 
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Úvod 

V této diplomové práci se zabývám tvorbou podnikatelského záměru, který je 

koncipován pro již existující společnost NORMA Czech, s. r. o., a věnuje se 

problematice hodnocení investice, kterou se společnost rozhodla realizovat. Cílem je 

zhodnotit současnou situaci a představit návrh na realizaci nového investičního 

projektu, kterým je výstavba skladové haly vstupních materiálů.  

Společnost je součástí celosvětově působící skupiny NORMA Group, která se zabývá 

výrobou upevňovacích a spojovacích materiálů a své největší zákazníky našla 

především v automobilovém průmyslu. Společnost se musí řídit pravidly, která jsou v 

rámci skupiny stanovena. Z hlediska hodnocení investic je zde stanoveno pravidlo 

návratnosti do 2 let, jinak není možné investici realizovat. Při hodnocení této investice 

však bylo toto pravidlo dodrženo a projekt se tak pro společnost stává žádoucím.  

Investorem je v tomto případě mateřská společnost působící v Německu. Tato 

společnost v roce 2011 přeměnila svou právní formu podnikání a začala nabízet své 

akcie na burze, čímž se jí otevřely nové možnosti v oblasti podnikání.  

Závod působící u nás byl koncem roku 2008 zasažen krizí, která postihla i všechny 

ostatní závody a společnost tak bojovala, jak o své silné postavení na trhu, tak i o své 

přežití. Tento fakt se ve velké míře podepsal na jejím dalším vývoji. Proces investování 

byl na dlouhou dobu pozastaven a společnost se zaměřila převážně na eliminaci 

nákladů. S delším odstupem je možné říci, že společnost zvládla krizi úspěšně a dnes je 

již na daleko vyspělejší úrovni jako tomu bylo před krizí.  

Díky skokovému zvýšení výroby bylo dosaženo maximální kapacity skladu a 

společnost musela operativně rozhodnout, jak tuto situaci řešit. Jako nejvhodnější řešení 

zvolila pronájem externích skladových prostor. Touto variantou se inspirovala nejen u 

sesterských společností, které tyto služby taktéž využívají, ale také proto, že se jednalo 

o nejrychlejší a v této situaci nejefektivnější řešení. Pronájem externích prostor však 

stojí nemalé peníze a společnost s odstupem času zvažuje, zda vybudování nového 

skladu nebude vhodnějším řešením.  

Diplomová práce se věnuje zhodnocení současného stavu a poté sestavení finančního 

plánu a zhodnocení navrhované investice. Kvalitní zpracování podnikatelského plánu je 

velice důležité pro úspěšnou realizaci tohoto projektu.  Bez předchozích plánů by totiž 

tento projekt neměl žádnou budoucnost. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Předmětem mé diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru pro 

společnost NORMA Czech, s. r. o. se sídlem v Hustopečích. Tato společnost v současné 

době nedisponuje volnými prostory ke skladování a chybějící kapacity řeší pronájmem 

externích skladových ploch u společnosti Moss Logistics, s. r. o. 

 

Hlavním cílem této práce je návrh na vybudování nového skladu pro uskladnění 

vstupních materiálů, kterými jsou ocelové svitky a elastomery a taktéž vznik nového 

efektivnějšího logistického toku mezi vzniklým skladem a pracovištěm lisovna, které 

slouží pro zpracovávání tohoto vstupního materiálu. 

Dalším důležitým cílem je rozhodnout, zda plánovaná investice přinese očekávaný 

výnos a bude pro společnosti výhodná či nikoliv. 

 

Mezi dílčí cíle, které mají sloužit k naplnění hlavního cíle, patří:  

· shromáždění teoretických poznatků a informací nutných pro zpracování 

kvalitního podnikatelského plánu; 

· zhodnocení současného stavu pomocí vybraných analýz; 

· představení projektu; 

· sestavení finančního plánu; 

· hodnocení rizik. 

 

Při zpracování jsem čerpala z teoretických poznatků zejména z oblasti financování 

projektů a také vhodných metod pro analýzu společnosti a hodnocení investic.  

V analytické části představím a popíši společnost, pro kterou bude zpracován 

podnikatelský plán. Nejvíce zásadní je zde však prováděná SWOT analýza, SLEPT 

analýza a finanční analýza. Hodnotí dosavadní vývoj společnosti, aby bylo možné 

stanovit reálné cíle a její možnosti pro realizaci projektu.  Dále je zde představen vývoj 

počtu zaměstnanců, vývoj obratu, největší zákazníci společnosti a taktéž velikost obratu 

dle jejích přímých zákazníků. Rovněž jsou zde analyzované materiálové zásoby a 

výrobní zakázky, které jsou úzce spjaty s navrhovaným projektem, a které dokazují, že 

každým rokem dochází k jejich navýšení. 
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Poslední část podnikatelského záměru přináší vlastní návrhy řešení a objasňuje 

současnou situaci. Pro úspěšnou realizaci projektu jsou zde hodnocena rizika, která jsou 

s ním spojená a stanoven harmonogram průběhu výstavby. Konec této kapitoly uvádí 

zhodnocení projektu z finančního hlediska pomocí sestavení finančního plánu a 

hodnocení efektivnosti projektu dle návratnosti investice stanovené pro jednotlivé 

varianty.  

Závěr pak shrnuje dosažené výsledky, které odpovídají cílům a hodnotí projekt jako 

celek. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Podnikatelský plán 

 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 1 

„Pro zajištění řádného rozvoje podniku je nutno definovat cíle pro tak rozdílné oblasti 

jako je vývoj, výroba, odbyt a financování, a rovněž je nutno stanovit strategii jejich 

dosažení. Výsledky tohoto plánovacího a rozhodovacího procesu jsou komplexní, a 

musí být proto obsaženy v jedné písemné studii (plánu). Tato studie se nazývá obchodní 

plán, podnikatelský plán nebo podnikatelská koncepce.“ 2 

Výhoda podnikatelského plánu tkví v tom, že uživatele učí přemýšlet systematicky a 

detailně o jejich budoucnosti. To poté vede k volbě variant, jež jsou nám otevřeny a 

poté k hodnocení těchto variant, které budeme muset provést. Je dobré si zapamatovat: 

podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi důležitý, a dobrý podnikatel 

nikdy neváhá modifikovat své plány, aby využil příležitosti a odvrátil hrozby stojící 

před jeho podnikem. 3 

„Podnikatelský plán je živý mechanismus, který nesmí být založen do šuplíku ihned po 

jeho zpracování. Teprve úspěšnou realizací podnikatelského plánu dojde k jeho 

naplnění.“ 4 

I ten nejlépe sestavený a zpracovaný podnikatelský plán může během jeho vývoje či 

předvedení a uvedení do provozu zastarat. Může dojít například k radikální změně 

vnějších, ale i vnitřních podmínek. Je tedy nesmírně důležité, aby podnik pečlivě 

sledovat veškeré změny všech podmínek, které na něj mohou působit. Pokud by i přesto 

tyto vzniklé změny mohly ovlivnit podnikatelský plán, je třeba provést takové opatření, 

aby byly v co možné největší míře zachovány cíle stanovené podnikatelským plánem. 5 

 

 

                                                 
1
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 11. 

2
 STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán, s. 10. 

3
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 11. 

4
 tamtéž, s. 121. 

5
 tamtéž, s. 121-122. 
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2.1.1 Plán realizace projektu 

 

Dříve, než klíčové osobnosti rozhodnou o zpracování podnikatelského plánu, mají již 

představy o obsahu, začátku a ukončení určitých aktivit, tzn., že mají stanovenou 

určitou vizi a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Veškeré prvotní představy by měly být před 

zpracováváním podnikatelského plánu zachyceny na papír a písemně zpracovány a 

později sloužit k časové orientaci plánování, protože z něho se odvozují důležité časové 

okamžiky nebo časové intervaly pro investice, personální rozhodnutí a další záležitosti.6 

„Realizační fáze začíná rozhodnutím o přijetí projektu (což často závisí na získání 

zdrojů financování), následuje zpracování technické dokumentace, vyjednávání a 

uzavírání kontraktů, vlastní investiční výstavba a až na konci stojí zahájení provozu 

výrobní jednotky. Všechny tyto fáze obsahují (v závislosti na rozsahu a složitosti 

projektu) desítky až tisíce dílčích činností a aktivit, které je třeba vzájemně skloubit a 

koordinovat. 

 

Plán realizace projektu by měl především stanovit: 

· jednotlivé aktivity (úkoly), které je třeba zabezpečit, 

· termíny, ve kterých je třeba dokončit (případně zahájit) tyto aktivity, 

· osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 

· zdroje (finanční prostředky aj.), které bude realizace jednotlivých aktivit 

vyžadovat,  

· výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity, 

· vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit, 

· aktivity, jež jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické a kterým je proto 

třeba věnovat zvýšenou pozornost.“ 7 

 

Plán realizace projektu je velice důležitou součástí podnikatelského plánu, a pokud 

neexistuje či není dobře připraven, dochází jednoznačně ke zvyšování nákladů, neboli 

ke ztrátám, což ohrožuje úspěch samotného projektu. 
8
  

                                                 
6
 STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán, s. 20. 

7
 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 58. 

8
 tamtéž, s. 58-59. 
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2.1.2 Požadavky na podnikatelský plán 

 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat určité požadavky, a to: 

· být stručný a přehledný, 

· být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 

· demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, 

· orientovat se na budoucnost, 

· být co nejvěrohodnější a realistický, 

· nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

· nebýt však ani příliš pesimistický, 

· nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

· upozornit na konkurenční výhody projektu, silné a slabé stránky firmy a 

kompetenci manažerského týmu, 

· prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 

· získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením, 

· být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

 

Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a podnikatelského plánování 

na dosažení prosperity firem v tržním prostředí je třeba, aby vedení těchto firem 

věnovalo zpracování podnikatelských plánů zaslouženou pozornost.  

Závěrem je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského plánu nezaručuje úspěch 

projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Proto je nutné podnikatelský plán chápat 

jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále adaptovat a upravovat 

vzhledem k měnícím se podmínkám. 9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 309-310. 
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2.1.3 Struktura podnikatelského plánu 

 

„V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 

však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro jakýkoliv 

podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů.  

Při porovnání struktury plánů uváděných v literatuře se zkušenostmi z praxe můžeme 

říci, že podnikatelský plán se skládá z následujících základních částí.“ 10
 

 

Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. 

Exekutivní souhrn se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu 

v rozsahu několika stráněk. Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí 

nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu.  

Analýza trhu představuje zejména analýzu konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti 

všichni významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by 

mohli negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. 

Popis podniku obsahuje informace o velikosti a jeho záběru. Měl by obsahovat pouze 

doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje 

strategie podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. 

Výrobní plán zachycuje celý výrobní proces. Musí zde být uveden popis potřebných 

strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. V neposlední řadě 

se na tomto místě uvádějí různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje. 

Organizační plán znázorňuje organizační struktura podniku. 

Hodnocení rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze slabých stránek 

marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. Tato rizika je 

žádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich eliminaci. 

Finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 

Přílohy neboli podpůrná dokumentace uvádí informativní materiály, které nelze začlenit 

do samotného textu podnikatelského plánu.11
 

                                                 
10

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 36. 
11

 tamtéž, s. 36-38. 
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2.2 Analýza trhu 

 

Základním cílem každého projektu je buď využití určitých disponibilních zdrojů nebo 

uspokojení existující či potenciální poptávky. V obou případech je však pro 

rozhodování o základních parametrech projektu i pro konečný úspěch tohoto projektu 

klíčovou aktivitou analýza trhu. 12
 

„Pro strukturovanější provádění analýzy je běžné odlišit analýzy vnitřních a vnějších 

podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů (SWOT, SLEPT, 

Porterův model konkurenčních sil), případně vyjít z určitých precedentních příkladů či 

schémat. Tím lze kromě zajištění určité konzistence analýzy také snížit – nikoli však 

vyloučit – riziko opomenutí některého z významných faktorů s důsledkem pozdějšího 

znehodnocení vytvářeného plánu. Co se týče vhodnosti nebo použitelnosti konkrétních 

analytických nástrojů, je dobré mít na paměti jejich podpůrný charakter často svádějící 

k určitému „automatismu“ při provádění analýzy. Kromě zúžené využitelnosti nástrojů 

pro případ každého konkrétního podnikatelského záměru (typ produktu a trhu, typ a 

rozsah podnikání atd.) je dobré mít na paměti, že žádný nástroj, postup či metodika 

nemůže nahradit komplexnost lidského uvažování v souvislostech a podnikatelskou 

kreativitu.“ 13
 

 

2.2.1 SWOT analýza 

 

„Završením analýzy okolí podniku je diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a 

příležitostí. Při této diagnóze se nejčastěji používá SWOT analýza.“ 14
 

Nejčastějším nástrojem analýzy vnitřních a vnějších podmínek je tzv. SWOT analýza. 

Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu, tedy v našem případě samotného podnikatelského záměru a budoucího 

podniku, a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je 

nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven. 15
 

                                                 
12

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 34. 
13

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 47-48. 
14

 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi, s. 120.  
15

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 48. 
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Přitom je třeba si uvědomit, že:  

· silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo 

špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, 

personálu); 

· hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak 

či onak reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 

legislativa). 
16

 

 

 

2.2.1 SLEPT analýza 

 

Tato analýza je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužící k identifikaci a 

zkoumání externích faktorů. Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, 

které pocházejí z určitých oblastí díky následujícím faktorům: 

· Sociální oblast (Social) - trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale 

také míra a vnímání korupce, zvyklosti krajů aj. 

· Legislativní oblast (Legal) - zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnou, 

práce soudů aj. 

· Ekonomická oblast (Economic) - makroekonomické hospodářské ukazatele a 

předpoklady, přímé i nepřímé daně, tržní trendy rozvoje automobilového 

průmyslu, restrikce vývozů a dovozů, státní podpora aj. 

· Politická oblast (Political) - stabilita státních a municipálních institucí, politické 

trendy, postoje k podnikání, k investicím aj.  

· Technologická oblast (Technology) - technologické trendy, jako např. typický 

vývoj a důsledky vývoje internetu, podpůrné technologie a aplikace, jejich 

dostupnost aj. 
17

 

 

 

                                                 
16

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 48. 
17

 tamtéž, s. 48-49.  
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2.3 Finanční analýza 

 

Finanční analýza představuje významnou část finančního řízení podniku, protože 

zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a 

skutečností. Je úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace 

prostřednictvím základních finančních výkazů, kterými jsou: výkaz zisku a ztrát, 

rozvaha a přehled o peněžních tocích (cash-flow).  

Samotné souhrnné výstupy neposkytují veškeré informace o hospodaření a finanční 

situaci podniku, a proto se k překonání těchto nedostatků využívá finanční analýza, jako 

metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich 

vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a 

finanční situaci podniku, na základě kterých je možné, přijmout různá rozhodnutí. 

Představuje tedy ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

finančního hospodaření podniku. 18
 

Mezi základní a nejrozšířenější metodu finanční analýzy řadíme analýzu poměrových 

ukazatelů, které vznikají jako podíl dvou absolutních hodnot získaných z finančních 

výkazů. Vypočítané poměry mohou být hodnoceny v procentech, počtu dnů nebo počtu 

obrátek apod. Zjištěné poměry se porovnávají v čase a v prostoru, tak že se v prvním 

případě sleduje trend ukazatelů za analyzované období anebo ve druhém případu se 

hodnoty porovnávají s konkurencí nebo s oborovým průměrem. Výsledné informace 

jsou důležité jak pro majitele podniku, tak i pro banky nebo jiné poskytovatele 

finančních zdrojů, kteří se na jejich základě rozhodují o investování do podniku. 
19

 

 

Poměrové ukazatele členíme do čtyř skupin:  

· ukazatele likvidity; 

· ukazatele aktivity; 

· ukazatele rentability; 

· ukazatele zadluženosti. 20
 

 

                                                 
18

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 91. 
19

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 162. 
20

 tamtéž, s. 163 



21 

 

2.3.1 Ukazatele likvidity 

 

Tyto ukazatele měří schopnost podniku splácet své krátkodobé závazky. K úhradě 

závazků může podnik použít současné peníze a peníze, které získá v blízké budoucnosti, 

případně i peníze, které získá zpracováním zásob a následným prodejem výrobků. 

V závislosti na likvidnosti oběžného majetku, tzn. rychlosti proměny v peníze, 

rozlišujeme tři druhy likvidity: 21
 

 

· Okamžitá likvidita (I. stupně) – udává, jak je firma schopna okamžitě hradit své 

krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Finanční 

majetek představuje peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek, ale 

také zde patří bankovní úvěry a výpomoci. 22
 

Finančnı́ majetek
 

 

· Pohotová likvidita (II. stupně) – ukazuje, do jaké míry je podnik schopen hradit 

krátkodobé závazky z likvidních prostředků a pohledávek. Ne všechna aktiva 

jsou stejně likvidní, a proto se zde odstraňuje nejméně likvidní položka 

oběžných aktiv, kterou jsou zásoby. 23
   

Oběžná aktiva - Zásoby
 

 

· Běžná likvidita (III. stupně) – ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věřitele, pokud promění veškerá oběžná aktiva v hotovost. Pokud se hodnota 

nachází mimo doporučený interval 1,5 – 2,5, znamená to, že oběžná aktiva 

nejsou efektivně využita. 24
 

Oběžná aktiva
 

                                                 
21

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 163. 
22

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 111-112. 
23

 tamtéž, s. 110-111. 
24

 tamtéž, s. 108-109. 
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2.3.2 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem a využívá ho 

k dosahování tržeb, které jsou předpokladem tvorby zisku. Měří buď rychlost obratu 

jednotlivých složek majetku, tedy kolikrát se otočí za určité období, anebo délku 

vázanosti finančních zdrojů v zásobách, pohledávkách nebo stálých aktivech, tj. dobu 

obratu. 
25

 

Počítají se pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva, oběžná aktiva a 

pro celková aktiva. 26
 

 

· Obrat celkových aktiv – měří efektivnost využití všech aktiv ve firmě. Pro tento 

ukazatel se doporučuje, aby nabýval hodnoty 1,6 – 3. Pokud je hodnota menší 

než 1,5, je nutné se zabývat možností efektivního snížení celkových aktiv. 27
 

 

 

 

· Obrat stálých aktiv – každý podnik má zájem na tom, aby zvyšoval počty 

obratů, protože znamená, že čím vyšší počet obratů se uskuteční, tím lépe 

podnik využívá svá stálá aktiva. 
28

 

 

 

 

· Obrat zásob – značí, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodeji hotových výrobků a opět nákup zásob. 29
 

 

 

                                                 
25

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 164. 
26

 SYNEK, M. Podniková ekonomika, str. 243. 
27

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 165. 
28

 tamtéž, s. 165. 
29

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 103. 
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· Doba obratu zásob – ukazatel vyjadřuje, kolik dní v průměru uběhne od přijetí 

zásob na sklad až do prodeje hotových výrobků. Snahou je zkracování doby 

obratu zásob, aby bylo možné rychleji otáčet peníze v podniku. 
30

 

 

 

 

· Doba obratu pohledávek – ukazuje, kolik dní se majetek podniku drží ve formě 

pohledávek, tzn., za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru spláceny. 31
 

 

 

 

· Doba obratu závazků – stanovuje dobu, která uplyne mezi nákupem zásob či 

externích výkonů a jejich úhradou. Dokazuje jaká je naše platební morálka vůči 

našim věřitelům. 32
 

 

 

 

 

2.3.3 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, též nazývána jako výnosnost nebo ziskovost je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Jedná 

se o formu vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium 

pro alokaci kapitálu. Obecně je definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 33
 

 

 

                                                 
30

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 165. 
31

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 104. 
32

 JADVIŠČÁK, D. Finanční analýza: Ukazatelé aktivity.Webnode.cz [online].  

    ©2011 [cit. 2013-  04-27]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-aktivity/ 
33

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 94. 
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· Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) – též označovaný jako ukazatel investice. 

Používá se zejména pro hodnocení jednotlivých investičních projektů. 34
 

 

 

 

· Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje skutečnou míru zisku, tzn. 

míru zhodnocení vlastního kapitálu. Umožňuje srovnání celkové výkonnosti 

vlastního kapitálu ve srovnání s výnosností celkového i cizího kapitálu. Dále 

porovnává zhodnocení vlastního kapitálu s mírou inflace a úrokovou mírou za 

půjčený cizí kapitál. 35
 

 

 

 

· Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – označovaný též jako rentabilita aktiv. 

Charakterizuje, jak management podniku využívá celá aktiva k uspokojování 

vlastníků a nehledí na to, zda jsou financována z vlastních nebo cizích zdrojů. 36
 

 

 

 

· Rentabilita tržeb (ROS) – informuje nás o tom, jak velké výnosy musíme v 

podniku vytvořit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. 37
 

 

 

 

                                                 
34

 ZIKMUND, M. Finanční analýza: Ukazatelé rentability. Businessvize [online].  

    Vydáno: 16. 03. 2010 [cit 2013-04-27].  

    Dostupné z: http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-rentability 
35

 NÝVLTOVÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy, s. 166. 
36

 VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 98. 
37

 JADVIŠČÁK, D. Finanční analýza: Ukazatelé rentability. Webnode.cz [online].  

    ©2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-rentability/ 
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2.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Tyto ukazatele měří rozsah, v jakém společnost využívá k financování své činnosti cizí 

zdroje neboli dluh. Dluhové financování může být pro podnik velice prospěšné, protože 

mu umožňuje financovat expanzi podniku. Je však nutné najít optimální poměr mezi 

vlastním a cizím kapitálem, aby podnik mohl zajistit finanční stabilitu a výnosnost 

podniku. 
38

 

 

· Celková zadluženost – měří se v procentech a ukazuje nám míru krytí majetku 

společnosti cizími zdroji, tzn., že charakterizuje finanční úroveň firmy. Vyšší 

hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. 39
 

 

 

 

· Koeficient samofinancování – je opakem ukazatele celkové zadluženosti. 

Vyjadřuje se taktéž v procentech a platí zde zlaté pravidlo financování 50 : 50 

(jejich součet musí dát 100%). Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své 

potřeby z vlastních zdrojů. 40
 

 

 

 

· Míra zadluženosti – významný ukazatel pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. 

Optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního kapitálu. 41
 

 

 

 

                                                 
38

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 168. 
39

 JADVIŠČÁK, D. Finanční analýza: Ukazatelé zadluženosti. Webnode.cz [online].  

    ©2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 
40

 tamtéž. 
41

 tamtéž. 
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· Úrokové krytí – čím vyšší je hodnota, tím vyšší je schopnost podniku hradit 

úroky. Měří, kolikrát provozní zisk převyšuje výši placených úroků nebo dalších 

fixních plateb. 42
 

 

 

 

 

 

2.4 Analýza rizik 

 

„Riziko je situace, v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, 

v nějž doufáme nebo který očekáváme.“ 43
 

Každý podnikatelský záměr, byť podložený sebelepšími analýzami, daty z výzkumů, 

sestavovaný a podporovaný týmy excelentních specialistů apod., v sobě vždy nese 

určitou míru rizika, že reálné výsledky se budou lišit od očekávaných. Proto by měla být 

součástí každého podnikatelského záměru analýza rizik, která se snaží předcházet 

negativním důsledkům možného vývoje konkrétních rizikových faktorů. 
44

 

 

 

2.4.1 Klasifikace rizik 

 

„Podnikání s sebou obecně nese jistou investici majetku. Podnikatel doufá, že tato 

investice vynese zisk. Pokud se věci nevyvíjejí podle plánu, investor může utrpět ztrátu; 

tato možnost ztráty představuje riziko podnikání. Podnikání může skončit úpadkem či 

zaznamenat ztrátu z mnoha různých příčin. Rozdíly mezi těmito příčinami a jejich 

důsledky tvoří základ pro různou klasifikaci rizik.“ 45
 

 

 

                                                 
42

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 168. 
43

 RAIS, K. a R. DOSKOČIL. Risk management: studijní text pro kombinovanou formu studia, s. 49. 
44

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 89. 
45

 RAIS, K. a R. DOSKOČIL. Risk management: studijní text pro kombinovanou formu studia, s. 77-78. 
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Významné a značně bohaté je členění rizik podle jejich věcné náplně. Z tohoto hlediska 

můžeme rizika například rozlišovat na:  

· Technicko-technologická – je spojeno s nezvládnutím technologického procesu 

spojeného s poklesem výrobní kapacity, dále s objevením nových produktů nebo 

technologií, které vedou k morálnímu zastarání našeho projektu apod.  

· Výrobní – zde řadíme nedostatky zdrojů (surovin, materiálů, pracovních sil aj.), 

poruchy na straně dodavatelů (rizika dodavatelská), a také rizika vyplývající 

z chyb a nedostatků inženýrsko-technického řešení projektu (provozní rizika).  

· Ekonomická – zahrnují tzv. nákladová rizika, jež jsou vyvolána růstem cen 

surovin, materiálů aj. a tím dochází k překročení plánované výše nákladů. 

· Tržní – jsou spojená s úspěšností výrobků (služeb) na domácích i zahraničních 

trzích, mající podobu rizik prodejních (poptávkových) ve vztahu k velikosti 

prodeje a prodejních cen.  

· Finanční – souvisí např. s dostupností zdrojů financování, změnami úrokových 

sazeb a měnových kurzů, aj.  

· Zásahy vyšší moci – patří sem havárie výrobních zařízení, nebezpečí živelných 

pohrom a teroristických útoků. 46
 

 

 

2.4.2 Metody analýzy rizik 

 

„Základem měření rizika je stanovení jeho číselných charakteristik. To však vyžaduje 

kvantitativní charakter veličiny (kritéria), vzhledem ke kterému se riziko určuje, a 

znalost jeho rozdělení pravděpodobnosti. V opačném případě není číselné měření rizika 

možné, ale lze uplatnit určité kvalitativní verbální charakteristiky.“ 47
 

Existují tedy dva základní přístupy: kvantitativní a kvalitativní metoda vyjádření 

veličin analýzy rizik. V analýze rizik se používá buď jedna z těchto metod, nebo její 

kombinace. 
48

 

 

                                                 
46

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 139-140. 
47

 HNILICA, J. a J. FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 

    rozhodování, s. 19. 
48

 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 95. 
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Kvalitativní metody – vyznačují se tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, 

například jsou obodována číslem od 1 do 10, dále určena pravděpodobností 0 a 1, nebo 

slovně (malé, střední, velké). Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale více 

subjektivní. Tím, že chybí jednoznačné finanční vyjádření, se kontrola efektivnosti 

nákladů znesnadňuje. 49
 

 

Kvantitativní metody – jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují se obvykle ve finančních jednotkách. 

Nejčastěji je riziko vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty, která se vyjadřuje 

finanční částkou. 50
 

 

 

2.5 Zdroje financování 

 

„Zdroje financování (kapitál) projektu lze řídit podle více hledisek, z nichž k 

nejvýznamnějším patří místo, odkud se tyto zdroje získávají, a vlastnictví těchto zdrojů. 

Podle místa se rozlišují interní a externí zdroje financování, tj. interní a externí 

kapitál.“51
 

 

 

2.5.1 Interní a externí zdroje financování 

 

Interní zdroje financování lze použít tehdy, jestliže projekt realizuje již existující firma. 

Tyto zdroje představují výsledky vlastní podnikatelské činnosti firmy a tvoří je 

především: 

Ø zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti a nevyplatil jej v podobě 

dividend a podílů zisku, 

Ø odpisy a přírůstky rezerv, které představují nákladové položky 

Ø odprodej některých složek dlouhodobého majetku, který se málo využívá 

Ø snížení oběžných aktiv, tj. především zásob a pohledávek. 

                                                 
49

 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 95. 
50

 tamtéž, s. 95. 
51

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 101. 
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Pro realizaci projektů nově vznikajícími firmami lze však použít jen externí zdroje 

financování, tj. externí kapitál. Mezi základní zdroje externího financování projektů 

patří: 

Ø původní vklady vlastníků a jejich zvyšování, 

Ø dlouhodobé bankovní, resp. dodavatelské úvěry, 

Ø dluhopisy (obligace), 

Ø krátkodobé bankovní úvěry, sloužící k financování části oběžných aktiv 

projektu, 

Ø účasti, které představují vklady další subjektů, jež se budou podílet na 

financování projektu, 

Ø subvence a dary poskytované ze státního rozpočtu, ze specializovaných fondů 

aj., 

Ø finanční leasing, 

Ø rizikový kapitál (venture capital) vstupující do značně rizikových projektů. 
52

 

 

 

2.5.2 Vlastní a cizí zdroje financování 

 

Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje financování a z externích zdrojů financování 

především původní vklady vlastníků a jejich zvyšování, dále účasti, subvence a dary a 

složka rizikového kapitálu spočívající ve vkladu do zvýšení základního kapitálu. 

Důležité přitom je, že vlastní kapitál není třeba splácet a představuje bezpečný zdroj 

financování investičních projektů. 

 

Cizí kapitál, u kterého je tato situace zcela odlišná je třeba jednak hradit jeho náklady 

(např. úroky z bankovních a dodavatelských úvěrů), jednak tento kapitál splatit (např. 

splátka jistiny bankovních a dodavatelských úvěrů). Díky této vlastnosti představuje cizí 

kapitál značně rizikovější způsob financování investičních projektů. 53
 

 

                                                 
52

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 101-102. 
53

 tamtéž, s. 102. 
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2.6 Finanční plán 

 

Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních toků, je 

završením tvorby podnikatelského plánu. Jedná se o spojovací článek mezi představami 

a touhami vlastníků podniku, případně jeho managementu a realitou. Ověřuje reálnost 

podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho výnosnosti. 54
 

„V praxi se ukázalo, že finanční plánování je jednou z nejtrnitějších etap na cestě k 

výmluvné a přesvědčivé koncepci podniku.“ 55
 

„Peněžní tok (cash flow) projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří 

veškeré příjmy a výdaje, které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života, tj. 

v průběhu výstavby, v období jeho provozu a při likvidaci, a to za předpokladu plného 

vlastního financování.  

Pro období výstavby je typické, že zde existují pouze výdaje, a to výdaje investičního 

charakteru, představující vynaložení prostředků, které budou dlouhodobě vázány 

v projektu. Období provozu je spojeno jak s příjmy, tak výdaji. Příjmy tvoří především 

příjmy z tržeb za prodej produkce, resp. služeb, na které se projekt orientuje. Výdaje 

v období provozu mohou mít investiční nebo provozní charakter. Investiční výdaje 

představují jednak výdaje na dokončení výstavby po uvedení projektu do provozu, 

případně výdaje na rozšíření velikosti výrobní kapacity v případě příznivého vývoje 

poptávky, jednak výdaje na obnovu určitých složek dlouhodobého majetku s kratší 

životností, než je doba života celého projektu. Provozní výdaje tvoří především výdaje 

na nákup surovin, materiálů a energií, výdaje za služby, vyplacené mzdy a platby 

sociálního a zdravotního pojištění. Likvidace projektu po skončení doby jeho života 

může být spojena jak s příjmy, tak s výdaji. V některých případech budou převažovat 

příjmy, jindy budou převažovat výdaje, a to v závislosti na konkrétní situaci a výši 

příjmů z likvidace (např. příjmů z prodeje pozemků, prodeje určitých složek 

dlouhodobého majetku aj.), resp. výdajů spojených s likvidací (výdaje na demontáž 

zařízení, výdaje na odstranění ekologických škod aj.).“ 56
 

 

                                                 
54

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 127. 
55

STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán, s. 75. 
56

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 87-88. 



31 

 

3 Analýza problému a současné situace 

 

V této části práce provedu analýzu současné situace společnosti NORMA Czech, s. r. o. 

Nejdříve představím firmu, její základní údaje, vize, strategie a cíle a dále vypracuji 

analýzu pomocí vhodně zvolených metod. Jedná se o analýzu SWOT, a tedy určení 

silných, slabých stánek, příležitostí a hrozeb společnosti. Dále provedu analýzu 

obecného okolí, která se nazývá SLEPT analýza. 

Na závěr této kapitoly budu společnost analyzovat pomocí finanční analýzy. 

 

3.1 Základní informace 

 

Obchodní firma: NORMA Czech, s. r. o. 

Sídlo společnosti: Havlíčkova 28, 693 01, Hustopeče 

Datum vzniku: 15. srpna 2007 

Základní kapitál: 160 000 000 Kč 

Výrobní plocha: 8 720 m²  

Identifikační číslo: 277 42 865  

Obor působnosti: - výroba kovového spotřebního zboží 

- kovoobrábění  

 

Obr. 1: Fotografie společnosti NORMA Czech, s. r. o. 

            Zdroj: NORMA Czech, s. r. o. 
57
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 NORMA CZECH. Firemní materiály. Hustopeče: NORMA Czech, 2012. 
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3.1.1 Profil společnosti 

 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. dříve fungovala pod názvem společnosti ABA 

Czech, která byla založena v České republice 5. května 1995 německou společností 

GEMI Metallwarenfabrik Verwaltungs GmbH Marsberg, s obchodním jménem GEMI 

kovodělná společnost, s. r. o. 

V dnešní době je společnost součástí skupiny NORMA Group. Dne 17. 11. 2006 byla 

podepsána dohoda o fúzi. Celá skupina vznikla sloučením švédského holdingu ABA 

Group s německou firmou Rassmusen. Sídlo společnosti NORMA Group se nachází ve 

Frankfurtu. Hlavním akcionářem nově vytvořené skupiny je nadnárodní investiční 

společnost „3 I“, která vlastní více než 150 dalších firem. Cílem nového holdingu je 

s využitím synergických efektů dřívějších konkurentů upevnit vedoucí postavení na 

světovém trhu ve výrobě upevňovací techniky.  

Celou skupinu NORMA Group tvoří 15 výrobních závodů po celém světě. 

Nejvýznamnější z nich sídlí v Anglii, Francii, Španělsku, České republice, USA, 

Austrálii, Polsku, Číně a Singapuru. Distribuci zajišťuje přes více než 40 zahraničních 

zastoupení ze všech koutů světa. V celé skupině NORMA Group je firma sídlící u nás 

čtvrtá největší, co se týká velikosti výrobních ploch.  

Od roku 1998 je společnost certifikována podle normy ISO 9002. V lednu 2001 získala 

společnost certifikaci podle normy VDA 6.1. V roce 2003 došlo k certifikaci podle 

nejnovější normy ISO TS 16949 : 2002. V rámci aktivity v oblasti ochrany životního 

prostředí společnost získala certifikaci ČSN EN 14001 : 2004. V roce 2011 firma 

získala certifikaci ČSN OHSAS 18001 : 2008, který spadá do systému managementu 

bezpečnosti práce. 

Z výrobního hlediska je celý holding rozdělen do tří divizí. První můžeme 

charakterizovat jako plasty, druhou je výroba hadicových spon a třetí se nazývá 

NORMA Connect, kam patří firma v Hustopečích. Firma sídlící u nás je postavena na 

dvou výrobních pilířích. Jedním je automobilismus a letectví, druhý je průmysl a 

distribuce, kam patří lodní doprava, stavebnictví apod. První pilíř zaujímá 55% objemu 

výroby a druhý 45%. 

Cílem společnosti je poskytnout zákazníkovi kvalitní služby a inovativní řešení v oblasti 

spojovací technologie. 
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Ve společnosti NORMA Czech, s. r. o. platí pojem „kvalita“ pro všechny organizační 

postupy od kompletních výběrových řízení až po distribuci zboží. Absolutní přednost je 

věnována tomu, aby našim zákazníkům byla zaručena „Kvalita až do detailu“.  

 

 

3.1.2 Historie společnosti 

 

Podrobnou historii společnosti NORMA Group ilustruje následující obrázek. 

 

 

Obr. 2: Historie vývoje společnosti NORMA Group 

Zdroj: Společnost NORMA Czech, s. r. o. 
58

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58
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3.1.3 Zdroje financování 

Hlavním zdrojem financování společnosti Norma Czech je mateřská společnost  

NORMA Group, od které si v případě potřeby společnost půjčuje. NORMA Group 

čerpá peníze z investičních fondů.  

Nově skupina NORMA Group vstoupila na kotovaný trh s akciemi na Frankfurtskou 

burzu, a to dne 8. dubna 2011, což přispělo k získání finančních zdrojů a ke snížení 

úvěrového zatížení skupiny. 

 

3.1.4 Poslání a vize společnosti 

Prioritou společnosti NORMA Group je zajistit maximálně inovační, cenově efektivní a 

konkurenceschopná řešení spojů a produktů pro distributory i komerční zákazníky po 

celém světě. 

Stanout v čele trhů i technologií v našem segmentu, abychom uspokojili své zákazníky 

v celosvětovém měřítku: 

· neustálým převyšováním očekávání zákazníků i akcionářů a stanutím v pozici 

nejžádanějšího zaměstnavatele, 

· rozšiřováním dovedností zaměstnanců a příležitostí vyúsťujících ve 

zdokonalenou pracovní sílu s kulturou neustálého zlepšování, 

· vnímáním naší společnosti ze strany zákazníků, konkurence a dodavatelů 

jakožto leadera v oblasti inovačních řešení s přidanou hodnotou, 

· vlastněním systémů managementu, postupů a nástrojů na světové úrovni, jež 

určuje způsob našeho podnikání. 

 

3.1.5 Prodejní příjmy skupiny NORMA Group 

Prodejní příjmy    1 miliarda € 

Základní     800 milionů € 

Akvizice     200 milionů € 

Podle uplatnění výrobků: 

Standardizované spojovací technologie 700 milionů € 

Distribuční služby    300 milionů € 

 

Evropa zajišťuje 55% těchto příjmů, americký kontinent 30% a Asie/Tichomoří 15%. 
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3.1.6 Provozní problémy 

 

Mezi nejčastější problémy, se kterými se firma potýká, při běžném provozu jsou  

např. prostoje pracovníků z důvodů poruchy stroje či špatného seřízení. Čekání na 

uvolnění do výroby dílenskou kontrolou. Dále nedostatek materiálu, z důvodu špatného 

naplánování nákupu, vyrobené vadné kusy, které se třídí nebo opravují, pokud je to 

možné, spadnutí informačního systému, kvůli kterému nejde odvádět práce, navádět 

výrobky na sklad, apod. 

 

3.1.7 Obchodní model 

 

Společnost NORMA Group zajišťuje svým zákazníkům v celosvětovém měřítku řešení 

spojů na základě jejich individuálních potřeb. Společnost své zákazníky podporuje 

navrhováním a výrobou správných řešení přinášejících konkurenční výhody 

v následujících oblastech: 

· omezování emisí, 

· snižování hmotnosti, 

· zkracování montážních časů, 

· zlepšování montážní přístupnosti, 

· vynikající dostupnost výrobků zajišťována jedinečnou prodejní sítí a 

integrovaným dodavatelským řetězcem pro distribuční služby. 

 

Koncoví zákazníci jsou rozděleni do dvou základních skupin „Cars and Personal 

Vehicles“ - C&PV a „Distribution and Industry“ - D&I. Prodeje, které se uskutečňují ve 

společnosti Norma Czech, s. r. o., se rozdělují na interní a externí.  Pod pojmem interní 

prodeje se rozumí veškeré dodávky, realizované přes „mateřskou“ společnost či ostatní 

„sesterské“ společnosti, které takto obdržené produkty dále distribuují konečným 

zákazníkům. Společnost NORMA Czech, s. r. o. realizuje v převážné míře interní 

prodeje, avšak od roku 2011 se v zájmu snížení nákladů celé skupiny intenzivně snaží 

přecházet na externí dodávky tak, že zboží je dodáváno přímo zákazníkovi a ne přes 

distribuční centra.  
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3.2 Vývoj obratu společnosti NORMA Czech, s. r. o. 

 

Níže uvedený graf znázorňuje obrat společnosti NORMA Czech, s. r. o. od roku 1997 

až po rok 2011.  

 

Graf 1: Obrat od roku 1997 do roku 2011 v mil. Kč 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že společnost, která vznikla roku 1995 pod tehdejším názvem GEMI 

kovodělná společnost, s. r. o., se postupně rozrůstala a její obrat se s rostoucím 

objemem produkce navyšoval. V těchto letech si společnost budovala své postavení na 

trhu a s rostoucí poptávkou rozšiřovala nabídku svých spon. V roce 1999 proběhl 

přesun výroby ANSER a Kovopol dodávaných do Škoda-Auto a. s. 

V roce 2001 se uskutečnil prodej divize GEMI společnosti ABA GROUP. Tato 

společnost měla na evropském trhu s upevňovací technikou druhý největší podíl. 

Koncem roku 2003 byl proveden přesun výroby Serflex. Vzniklé náklady, které byly 

vynaloženy na tento přesun, zapříčinily mírný pokles obratu v roce 2004. 

Společnost Gemi, kovodělná společnost, s. r. o. byla v roce 2005 přejmenována na ABA 

Czech, s. r. o.  

4
2

 0
2

6
 

6
7

 1
5

7
 1

6
9

 1
0

9
 

2
1

5
 9

1
8

 

1
8

7
 3

3
8

 

3
3

0
 3

7
3

 

3
9

7
 5

2
7

 

3
8

7
 6

9
1

 

3
3

1
 4

7
4

 

3
5

3
 9

3
0

 

3
7

5
 3

5
8

 

5
4

0
 7

8
2

 

3
2

3
 6

7
7

 

5
4

7
 8

1
0

 

5
7

2
 4

1
3

 

5
7

9
 0

3
3

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

v
 m

il
. 

K
č 

OBRAT v letech 1997 - 2011 v mil. Kč 



37 

 

Podepsáním dohody o fúzi roku 2006 došlo ke sloučení švédského holdingu ABA 

Group s největším konkurentem, německou firmou Rassmusen a vznikla skupina 

pojmenovaná NORMA Group. Skupina získala výsadní pozici na celém evropském 

trhu. Tyto rozsáhlé změny měly za následek pokles obratu společnosti.  

Roku 2008 proběhl přesun výroby Schmatloch do Hustopečí. Rozsah měl nahradit 

ztráty způsobené přesuny předcházejícího roku.  

Vysoký pokles obratu v roce 2009 zapříčinila celosvětová hospodářská krize, která 

postihla zejména automobilový průmysl, pro něhož je naše společnost výhradním 

dovozcem. Výrazným způsobem došlo ke snížení objednávek, což bylo redukováno 

snížením počtu pracovníků a také snížením pracovních dnů na pouhé 4 dny. Koncem 

roku byla převedena výroba z NORMA Polska a společnosti tak vznikly nemalé 

náklady způsobené tímto převodem. 

Společnost tuto krizi i s výraznými ztrátami překonala a v roce 2010 opět navýšila svůj 

obrat. K tomuto stavu přispělo i úspěšné převedení polské výroby.  

K narůstání obratu došlo i v roce 2011, kdy k tomuto přispělo zejména zaměření se na 

přímé dodávky ke konečným zákazníkům, a ne přes distribuční centra skupiny. Snížily 

se náklady způsobené složitým transferem, kdy zboží z NORMA Czech s. r. o., bylo 

expedováno do distribučního centra, zde bylo převzato a až poté dopraveno ke 

konečnému zákazníkovi. V této strategii společnost pokračovala i v roce 2012 a vize 

společnosti jsou takové, že postupem času bude tento složitý proces nahrazen přímými 

dodávkami ve smyslu výrobce – konečný zákazník.  

 

3.3 Vývoj počtu zaměstnanců 

 

Z níže uvedeného grafu je patrné, že tato společnost se vyvíjela díky přesunům výroby. 

V celém holdingu Norma Group je NORMA Czech firma s největším výrobkovým 

portfoliem a také firmou s největším podílem lidské práce na vyráběných produktech.  

S postupným rozvojem společnosti se zvyšoval i počet zaměstnanců. V roce 2000 se 

navyšování ustálilo a až do roku 2006 se počet zaměstnanců výrazně neměnil. 

Díky sloučení s německou firmou NORMA Rasmussen se rozšířilo portfolio 

společnosti a v důsledku výrazného navýšení počtu vyráběných kusů došlo i ke zvýšení 

počtu zaměstnanců. 
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V průběhu roku 2008 došlo k přesunu výroby Schmatloch a proto bylo nutné stav 

zaměstnanců navýšit o zhruba 150, z nichž 75 bylo zaměstnáno pracovními agenturami. 

Tyto počty byly pak průběžně redukovány a to zejména v důsledku působení 

hospodářské krize. V tomto období objem produkce klesl až o 70%. Po překonání této 

krize se stav zaměstnanců opět navýšil. K růstu zaměstnanců dochází, jak ve výrobní 

oblasti, tak i v administrativě. Tento trend je způsoben jednak narůstáním objemu 

zakázek a rozšiřováním výroby o nové projekty. Příprava projektů sebou nese řadu 

kroků, od přípravy dokumentace až po přípravu výroby. Dříve byl vývoj nových 

výrobků realizován pouze v mateřské společnosti, a poté převeden a aplikován v daném 

výrobním závodě. V roce 2012 se administrativa rozrostla o pozici „Aplikační inženýr“, 

který má na starost jednání se zákazníkem a převedení těchto potřeb do výkresové a 

technické dokumentace. V tomto roce dále přibyla posila na oddělení kvality a to z toho 

důvodu, že to vyžadovaly stále rostoucí zákazníkovi požadavky, ale také povinnosti 

norem, které je nutné dodržovat, a které sebou taktéž nesou spoustu příprav a práce.  

 

 

Graf 2: Vývoj zaměstnanců v letech 1997 - 2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 Produkty společnosti 

 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. nabízí svým zákazníkům širokou škálu výrobků, 

které splňují jejich požadavky i mezinárodní environmentální kritéria. Produkty dokáží 

bezpečně propojit různé komponenty a jsou proto důležitou součástí například vozidel, 

letadel, vlaků, lodí, bílé techniky, vodovodů a taktéž aplikací pro farmaceutický a 

biotechnický průmysl. 

Naše značky jsou:  ABA, NORMA, Breeze, Serflex, Serratub, Terry a Torca.  

Produkty společnosti ilustruje obrázek, který je uveden v příloze 1. 

 

Při výrobě uvedených typů produktů jsou používané zejména tyto operace: lisování, 

soustružení, ohýbání, tvarování za studena, stáčení, bodování, odmašťování, kooperace 

– nanášení povrchové úpravy, montáž - kompletace a balení dle požadavků zákazníka.   

 

Mezi nejznámější výrobky společnosti patří:  

Spony Serflex a Serratub  

Jedná se o víceúčelové spony, které byly zkonstruovány pro pokrytí rozsáhlé škály 

průměrů hadic. Díky vysokému rozsahu nastavení může být tato spona používána pro 

vyrovnání běžné odchylky tloušťky. Toho je dosaženo pomocí relativně tenkého, těsně 

přiléhajícího pásku spony. 

Tyto spony se vyznačují zejména malým utahovacím momentem, což znamená, že je 

velmi snadné šroub povolit nebo utáhnout. To také s sebou přináší vysoký stupeň 

účinnosti. Vyvíjená síle je převáděna ze šroubu přímo na pásek a hadici s minimálními 

třecími ztrátami.  

 

ESS 

Je to název pro nekonečný pásek, ke kterým se přidávají samostatně zámky. Je to 

ideální výrobek pro variabilní potřeby, kdy je možné si z pásku a zámků jednoduše 

vyrobit sponu na libovolný průměr. Používá se při investiční výstavbě, pro vedení 

vzduchotechniky, zařízení ochrany proti bleskům, pro upevnění znaků na místo, atd.  

 

 



40 

 

S, SP, SM, SPK  

Spony jsou schopny rozložení radiálních sil s vysokou účinností a mají pásek, který je 

hladký jak na vnější, tak na vnitřní straně. Využívají se na místech, kde nejdůležitější 

roli hraje bezpečnost a na poměrně tvrdých trubkách, jakou jsou hadice přívodu paliva. 

Na hadicích o malých průměrech často poskytují lepší utěsnění než kterékoliv jiné 

spony. Tenký pásek přesně přilehne k hadici a jako výsledek poskytuje vysokou svírací 

sílu.  

 

Širokopásové spony  

Jsou využívány zejména pro spojování hladkých trubek. Kovové trubky mohou být 

bezpečně spojeny bez sváření stejným způsobem, jako trubky plastové. Použití: 

například pneumatické rozvodné systémy, systémy sběru prachu a dopravníkové 

systému pro granulovitý materiál. 

 

RS, RSGU, RSGUV, SQ, SMS  

Tyto úchytky jsou především využívány pro zajištění trubek, potrubí a kabelů na dané 

místo. Jejich elastomerové opláštění zabraňuje přenosu vibrací, automaticky chrání před 

poškrábáním a také izoluje. 

K dispozici je široká škála provedení. Jedná se např. o úchytky bez elastomeru nebo 

speciální úchytky pro upevnění dvou hadic či trubek. 

 

Profilové spony  

Jedná se o spony, které jsou spolehlivé, a jejich montáž je časově nenáročná. Jsou 

navrženy zejména pro funkčnost a provozní podmínky specifikované zákazníkem.  

Používají se v automobilovém průmyslu, zdravotnictví a dalších průmyslových 

odvětvích.  

 

Velmi důležité jsou také speciální konstrukce, navrhované a vyráběné dle konkrétních 

zákaznických požadavků. Velký počet inovačních výrobků pro hadicové upevňovací 

systémy, zejména pro automobilový průmysl, byl vyvinut v úzké spolupráci mezi 

týmem inženýrů a zákazníky. 
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3.5 Zákazníci společnosti 

 

Společnost NORMA Group je lídrem v oblasti upevňovací techniky a našla své 

zákazníky ve více než 90 zemích s počtem okolo 10 000. Společnost dodává mimo jiné 

do všech pěti nejvýznamnějších automobilových výrobců světa, kterými jsou Toyota, 

Generals Motors, Volkswagen, Ford, Hyundai.  

V rámci společnosti Norma Czech, s. r. o. je zde výhodou zejména strategická poloha 

firmy. Nachází se v srdci Evropy a tvoří tak důležité tepny spojující západní Evropu 

s východní a severní s jižní. Má dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu, nachází se 

v přímé blízkosti dálnice a také v blízkosti železnic.  

V okolí společnosti se nachází spousta automobilových výrobců, servisů a prodejců. 

Mezi výrobce automobilů, kteří se nachází v blízkosti společnosti, patří například Škoda 

Auto, Hyundai, Peugeot, VW. Tito výrobci vyprodukují ročně kolem 4 000 000 

automobilů. Následující obrázky ilustrují výrobce automobilů v přímém okolí 

společnosti a výrobce automobilů v nejbližších státech. 

 

Obr. 3: Výrobci automobilů v okolí společnosti 

 Zdroj: Společnost NORMA Czech, s. r. o. 
59

 

                                                 
59

 NORMA CZECH. Firemní materiály. Hustopeče: NORMA Czech, 2012. 
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Obr. 4: Výrobci automobilů v nejbližších státech  

Zdroj: Společnost NORMA Czech, s. r. o. 
60

 

 

 

 Velikost obratu dle přímých zákazníků společnosti 3.5.1

 

Jak již bylo zmíněno dříve, zákazníky společnost dělí dle dodávek na interní a externí. 

Interní dodávky jsou ty, které nejdou k zákazníkům přímo, ale realizují se přes 

distribuční centra a „mateřskou“ společnost. Externí dodávky jsou tedy takové, které 

společnost realizuje přímo k zákazníkovi. Podíl externích dodávek má rostoucí trend a 

je pro společnost velice důležitý.  

Mezi zákazníky, kterým společnost NORMA Czech, s. r. o. dodává na „přímo“, patří 

například Hydac, Valeo, Matpro, Daikin, Cooper- Standard, Volkswagen, Liebherr, 

Westfalia, Variant, a mnoho dalších. Tyto společnosti mají zastoupení i v České 

republice a obchody se tak uskutečňují v převážné míře v tomto státě.  

Následující grafy vyjadřují velikost obratu od přímých zákazníků, které patří do TOP 20 

společnosti NORMA Czech, s. r. o. pro rok 2011 a v období 1. – 8. měsíce roku 2012. 

                                                 
60

 NORMA CZECH. Firemní materiály. Hustopeče: NORMA Czech, 2012. 
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Graf 3: Obrat za přímé zákazníky TOP 20 pro rok 2011 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 4: Obrat za přímé zákazníky TOP 20 za období 1. – 8. měsíc roku 2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Výrobní zakázky 3.5.2

 

Na základě objednávek, které společnost obdrží od svých zákazníků nebo distribučních 

center se vystavují zakázky. Snahou je zboží vyrobit a rovnou expedovat zákazníkovi, 

tzv. Just in Time, avšak při tak velkém množství výrobků a objemu výroby je tento 

proces plánování velice složitý, a proto se nelze vyhnout určitým minimálním zásobám 

na skladě. Proces Just in Time je pouze vizí této společnosti, ke které se snaží 

v budoucnu dospět.  

Z grafu, který je vyobrazen níže, je patrné, že počet vystavených zakázek v průběhu let 

2009 až 2012 má v podstatě rostoucí tendenci. Z údajů v roce 2009 vyplývá, že krize 

v automobilovém průmyslu zasáhla i její dodavatele, což zapříčinilo pokles objednávek. 

Avšak rok 2010 byl zlomový a zaznamenal enormní nárůst zakázek, ke kterým přispělo 

i převedení polské výroby do NORMA Czech. V letech 2011 a 2012 došlo ke stabilizaci 

výroby a počet vydaných zakázek zaznamenal pouze menší nárůst oproti roku 2011. 

 

 

Graf 5: Počet vydaných výrobních zakázek v letech 2009 – 2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6 Materiálové zásoby 

 

Vstupující materiály či komponenty, ze kterých se vyrábí hotové díly, jsou z převážné 

většiny kovové, taktéž se v menší míře používají plastové komponenty. Zahrnujeme 

však zde i papírové lepenky, krabice, proložky, či plastové krabičky, do kterých se 

finální výrobek balí dle požadavků zákazníka.  

Pro výrobu spon se nejvíce používají ocelové svitky, elastomery, šrouby, válečky, 

pouzdra, podložky, a mnoho dalšího. Tyto komponenty jsou z velké části nakupovány 

od externích dodavatelů, kterými jsou jak přímí výrobci, tak i pouze překupníci. Některé 

komponenty si společnost vyrábí sama, jedná se například o můstky, které se vyrábí 

z ocelových svitků anebo také některé druhy šroubů, vyrobené z tyčovin.  

V současné době má společnost kolem 200 dodavatelů. Mezi největší dodavatele 

můžeme řadit Norder Bandstahl, který je výrobcem pásovin nebo Gislaved Gummi pro 

elastomery, dále výrobci a dodavatelé šroubů Gebi Bierbach a Ets Baussant a 

v neposlední řadě překupníci polotovarů Dresselhaus a Lederer. 

Společnost využívá pro uskladnění materiálů své vlastní skladovací prostory, avšak 

s rozrůstající se výrobou rostou i objemy materiálových zásob a kapacita vlastních 

prostor je maximálně využita. Z tohoto důvodu uzavřela společnost NORMA Czech 

smlouvu s MOSS Logistics, která ji poskytuje za poplatek externí skladovací prostory.  

Graf níže ilustruje počet objednávek na materiál, které společnost vystavila v letech 

2009 až 2012. Zde je patrný rostoucí trend. 

 

Graf 6: Počet objednávek na materiál v letech 2009 – 2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Spotřeba materiálu 3.6.1

 

Spotřeba materiálu je plánována v závislosti na výrobě. To znamená, že pokud roste 

počet objednávek, zpravidla roste i spotřeba materiálu. Avšak záleží, do kterého 

výrobku materiál vstupuje a v jakém množství. 

Materiálové zásoby jsou vedeny v kusech, metrech a kilogramech, dle konkrétního 

druhu.   

Zásoba se vytváří i na několik měsíců dopředu, protože firma nemůže riskovat zastavení 

výroby a ohrožení konečného zákazníka. Požadavky na materiál stále narůstají, což je 

patrné z grafu uvedeného níže, který udává spotřebu materiálu v letech 2009 až 2012. 

Tento graf je rozdělen dle jednotek, ve kterých je materiál pro výrobu spon veden.  

Z tohoto důvodu byly uzavřeny smlouvy i s několika dodavateli a využívají se tzv. 

konsignační sklady. Smlouva je nastavena tak, že dodavatel drží určitou předem 

dohodnutou vyrobenou zásobu materiálu na svém skladu, a společnost v pozici 

odběratele odebírá potřebné množství v různých časových intervalech.  

 

Graf 7: Spotřeba materiálu v letech 2009 – 2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 

2009 2010 2011 2012

KS 3 215 834 684 5 027 119 474 5 365 970 259 5 804 821 044

M 114 019 806 141 890 143 166 804 170 191 720 197

KG 76 326 474 118 751 783 131 082 246 153 412 709
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3.7 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

· velmi příznivé ekonomické výsledky 

· dlouholeté zkušenosti s výrobou 

· mezinárodní firma, která nemá obdobného konkurenta 

· spokojenost zaměstnanců, která vyplývá z každoročního dotazníku ESS 

· neustále se rozšiřující výroba 

 

Slabé stránky 

· 80% našich výrobků dodáváme zákazníkům přes mateřskou společnost 

· mnoho výrobních zařízení je zastaralých 

· nasazování změn má pomalý průběh 

· stanovené cíle nejsou rozmístěny mezi všechny pracovníky 

· nedostatečné skladovací prostory 

 

Příležitosti 

· přímý prodej zákazníkům 

· zvýšení objemu prodávaných výrobků 

· rozšíření nabízeného sortimentu služeb 

· včasnost dodávek 

· zlepšení procesu plánování 

· vznik nových pracovních míst 

· rozšíření a uspořádání skladových prostor 

 

Hrozby 

· zvýšení cen materiálů a surovin 

· nedostatečné prostory a plochy společnosti 

· staré stroje, náklady na údržbu, bezpečnostní riziko 

· nedostatek potřebného materiálu na skladu 

· snížení poptávky odběratelů 
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3.8 SLEPT analýza 

 

V této části kapitoly popisuji jednotlivé faktory SLEPT analýzy, která se používá 

zejména na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí firmy. Je důležitým nástrojem 

poznávání ekonomického prostředí, které ovlivňuje každou firmu.  

 

 

3.8.1 Sociální faktory 

 

1. Demografické charakteristiky 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. sídlí ve městě Hustopeče, které se nachází v samém 

srdci Jižní Moravy. Žije zde téměř šest tisíc obyvatel.  

Společnost má dobře rozvinutou dopravní infrastrukturu, nachází se v přímé blízkosti 

dálnice a také v blízkosti železnic. V okolí společnosti nalezneme spoustu výrobců, 

servisů a prodejců patřících do automobilového průmyslu. 

Zaměstnanci společnosti jsou v převážné většině české národnosti, ale jsou zde 

zaměstnáni také lidé slovenské národnosti a v malé části i polské. Nejvíce 

zaměstnaných se nachází ve věkové skupině 21 – 30 let, řadíme sem více než 100 

pracovníků. Ve společnosti se vyskytuje kolem 100 pracovníků, kteří jsou zde 

zaměstnání po dobu 3 – 5 let, dále kolem 90 pracovníků, zaměstnaných po dobu 5 – 7 

let. Více než polovina pracovníků dojíždí do práce z blízkého okolí, zbytek jsou 

pracovníci bydlící přímo ve městě Hustopeče.  Celou skupinu zaměstnanců tvoří z více 

než 60 % ženy. Z celkového počtu administrativních zaměstnanců má celých 40 % 

vysokoškolský titul a z celkového počtu zaměstnaných dělníků má 11 % vystudovanou 

střední školu.  

 

2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce 

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji se pohybuje okolo 23 000 Kč, v Hustopečích se 

tato hodnota pohybuje v nižších relacích, a to okolo 21 000 Kč.  

Podle údajů Českého statistického úřadu byla míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2012 

v Jihomoravském kraji na úrovni 10,42 % a v České republice 9,4 %. Znamená to tedy, 

že nezaměstnanost je zhruba o 1 % vyšší v porovnání s celou Českou republikou.  
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Tato situace je výhodná zejména v tom, že firmy v tomto kraji mohou stanovit mzdy 

pod hranici průměru, protože procento lidí evidovaných na Úřadě práce je vyšší a další 

výhoda tkví v tom, že firmy mají větší možnost výběru z potenciálních zaměstnanců. 

 

3. Sociálně-kulturní aspekty 

Jihomoravský kraj se řadí k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Je zde 

několik kulturních památek chráněných UNESCO, o které se obyvatelé dobře starají. 

Avšak kromě kulturních památek je tento kraj znám také svými tradicemi, srdečností a 

pohostinností, které tvoří skutečnou součást života zdejších lidí.  

Město Hustopeče je hrdé na svou vinařskou tradici, ale také na své mandloňové sady, 

které se nachází přímo naproti společnosti a jsou unikátní v celé střední Evropě. Město 

však podporuje i sportovní aktivity a pořádá řadu sportovních akcí. Mimo jiné, zde 

každoročně probíhá Hustopečské skákání, které podporuje i společnost NORMA Czech, 

s. r. o., a na tuto akci poskytuje dar ve výši 40 000 Kč. 

Největší zastoupení z pozice zaměstnavatele lze nalézt ve strojírenství, dále v 

elektrotechnickém průmyslu a potravinářství, ale také v chemickém či farmaceutickém 

průmyslu. Poměrně vysoký podíl zaměstnanců pracuje i ve stavebnictví a zemědělství. 

 

4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklosti 

Poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle je nevyrovnaná. Zejména lokality na 

hranicích okresů a okrajové oblasti nabízí jen minimum pracovních příležitostí anebo 

nabízí takové, které nejsou pro potenciální zaměstnance dosti atraktivní. 

V Jihomoravském kraji je velice dobrá dopravní dostupnost pracovní síly a 

nadprůměrná vzdělanost obyvatelstva, projevující se zejména ve vzdělání v manuálních 

profesích, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj.  

Zaměstnavatelé preferují uchazeče s praxí a rozvinutými odbornými dovednostmi. 

Mladé a dynamické podniky (a také firmy, které nabízí nižší mzdy) však často cíleně 

hledají zaměstnance nižšího věku. Preferováni jsou především absolventi se znalostí 

práce s výpočetní technikou na vyšší než uživatelské úrovni a aktivní znalostí cizích 

jazyků, což bývá častou podmínkou zejména pro vysokoškoláky. K nim lze započítat i 

absolventy strojírenských oborů, bez ohledu na stupeň vzdělání, jichž je trvalý 

nedostatek. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dostupnost potencionálních zaměstnanců s 

požadovanými schopnostmi a dovednostmi není v Jihomoravském kraji dokonalá, 

zaměstnavatelé si musí svoje zaměstnance zaučovat a vychovávat a to z toho důvodu, že 

často přijímají mladé lidi ihned po škole a tedy bez zkušeností v praxi. 

 

 

3.8.2 Legislativní faktory 

 

1. Existence a funkčnost podstatných zákonných norem 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. je od roku 1998 certifikována podle normy ISO 

9002. V lednu 2001 získala společnost certifikaci podle normy VDA 6.1. V roce 2003 

došlo k certifikaci podle nejnovější normy ISO TS 16949 : 2002. V rámci aktivity 

v oblasti ochrany životního prostředí společnost získala certifikaci ČSN EN 14001 : 

2004. V roce 2011 firma získala certifikaci ČSN OHSAS 18001 : 2008, který spadá do 

systému managementu bezpečnosti práce. 

Sleva daně na poplatníka rok 2013 je taková, že v daňovém přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob za rok 2013 si můžeme snížit daň o 24 840 Kč. Slevu na dítě můžeme 

uplatnit ve výši 13 404 Kč na každé dítě. Máme-li nízké příjmy a slevu nevyčerpáme, 

přebytek slevy získáme jako daňový bonus. Slevu můžeme také uplatnit na manželku 

nebo manžela, který/á s námi žije ve společné domácnosti a její/jeho příjem za rok 2013 

nepřesáhl 68 000 Kč. V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 

můžeme snížit daň o 4 020 Kč, pokud jsme studentem. V roce 2013 činí maximální 

daňový bonus 60 300 Kč ročně. 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na 

penzijní připojištění ve výši 3 % z hrubé mzdy, nejvýše však do částky stanovené 

zákonem o dani z příjmů. Dále společnost poskytuje příspěvek na rehabilitační péči ve 

formě masáží v částce 100 Kč / měsíc a příspěvek na stravování ve výši 55 % z celkové 

ceny jídla. Ze zákona je všem zaměstnancům zajištěn pracovní oděv, obuv a další 

bezpečností pomůcky jako jsou rukavice, ucpávky do uší, ochranné přilby a brýle. Jsou 

zde každoročně organizována školení pro zaměstnance s cílem zvýšit jejich odbornost a 

kvalifikaci. Jedná se např. o jazykové kurzy a odborná profesní školení.  

Až do roku 2012 mohli zaměstnanci čerpat dovolenou ve výši 20 dnů, avšak pro rok 

2013 je stanoveno 25 dnů. 
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2. Další faktory 

V roce 2012 se společnost zapojila do projektu s názvem „Zelená firma“. Účast na 

projektu umožňuje zaměstnancům ekologickou cestou likvidovat vysloužilé 

elektrospotřebiče, které ve většině případů mohou obsahovat nebezpečné látky, ale také 

i mnoho recyklovatelných a dále využitelných materiálů. 

 

 

3.8.3 Ekonomické faktory 

 

1. Základní hodnocení makroekonomické situace 

V ČR aktuálně registrujeme pokles HDP o 1,3 % v meziročním srovnání. V úhrnu za 

první tři čtvrtletí roku 2012 byl v tuzemské ekonomice vytvořen HDP  

o 0,9 % nižší než ve stejném období minulého roku.  

Sazba daně z příjmu právnických osob, se postupně snižuje. V roce 2008 byla daň 21%, 

od roku 2009 byla 20 % a od roku 2010 klesla na 19 % a tato daň platí dodnes. V roce 

1999 byla dokonce na 34 %, poté v roce 2000 klesla na 31 % a na této úrovni vydržela 

celé 4 roky.  

V roce 2012 vláda jednala o sjednocení sazby DPH na 17,5 %. Nakonec však bylo 

odsouhlaseno zvýšení obou sazeb o 1 %. To znamená, že snížená sazba daně, která 

v roce 2012 činila 14 % je pro rok 2013 stanovena na 15 % a základní sazba DPH 

vzrostla pro rok 2013 na 21 % z původních 20%. Od roku 2007 snížená sazba daně 

postupně roste a to až trojnásobně.  

 

2. Dopad celosvětové hospodářské krize 

Koncem roku 2008 dostala společnost informaci o tom, že americká finanční krize 

graduje a zasáhne tak i evropský trh s tím, že nejvíce postižena budou odvětví 

navazující na automobilový průmysl. Společnost Norma Group, která je přímým 

dodavatelem pro automobilový průmysl, byla touto krizí zasažena ve druhé polovině 

roku 2009.  Firma byla nucena přehodnotit své možnosti a hledat cestu, jak této krizi 

odolat a přežít ji s co nejmenšími následky. Nejvíce zasažena byla personální a 

investiční oblast. Pokles objednávek nebyl zaznamenán pouze ze strany zákazníků 

z oblasti automobilového průmyslu, ale projevil se u všech a celkový pokles se 

pohyboval kolem 45 %. 
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Společnost NORMA Group se s touto krizí vyrovnala těžce, ale relativně úspěšně. Byly 

sice uzavřeny některé výrobní závody, spousta lidí došla o práci, ale společnost si i přes 

tuto skutečnost udržela své dominantní postavení na trhu v tomto odvětví a dnes již 

s jistotou můžeme říci, že následky krize jsou zažehnány. 

 

 

3.8.4 Politické faktory 

 

1. Hodnocení politické stability 

Dne 26. ledna 2013 byl v přímé volbě zvolen nový český prezident Miloš Zeman, který 

získal 54,8 % hlasů. Hlasovalo celkem 59,11 % občanů České republiky. Rozhodovalo 

se mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem, který ho porazil téměř o půl 

milionu hlasů. Stal se tak historicky prvním prezidentem, který byl zvolen přímou 

volbou a úřadu se ujme po slavnostním ceremoniálu inaugurace dne 8. března 2013. 

V České republice vládne již třetím politickým obdobím jistá nestabilita. Přestože se 

zdálo, že po posledních volbách do poslanecké sněmovny má vládní koalice značnou 

většinu, situace se v průběhu volebního období několikrát extrémně změnila. Jen za 

poslední dva roky se na 15 ministerstvech vystřídalo 29 ministrů, což k dosažení 

politické stability příliš nepřispívá. Tyto značně časté výměny souvisí s řadou tzv. 

vládních krizí, které se v České republice za celou svou historii tak často neobjevovaly, 

jako je tomu v poslední době.  

Ke konci své vlády ještě nyní úřadující prezident Václav Klaus vyhlásil dne 1. ledna 

2013 na konci novoročního projevu amnestii. Amnestie byla ihned po vyhlášení 

kritizována a lidé se s ní nesmířili dodnes. Ke dni 28. ledna 2013 již bylo díky amnestii 

propuštěno 6 401 osob a tedy 28 % z celkového počtu vězňů. Tato situace vyvolala 

v řadách občanů pohoršení, obavy a také strach, který je zcela oprávněný a to proto, že 

část vězňů je opět vyšetřována nebo byla navrácena zpět do vězení za opakované 

porušení zákona. Tento akt prezident zdůvodnil slovy, že udělená amnestie má být 

krokem pro nápravu soudu, aby nebyli zbytečně souzeni a odsuzováni nevinní lidé. Zda 

toto rozhodnutí bylo správné, to rozhodne čas, avšak rozhodně nebylo bezchybné. 
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2. Politicko-ekonomické faktory 

Po roce 1989 se Česká republika opět navrátila k tržní ekonomice a všechny dosavadní 

vlády se snažily podporovat privátní sektor a jejich vztah k podnikání byl kladný. 

Současná pravicová koalice má podporu podnikání rovněž ve svém programu. Vláda je 

velice nakloněna zahraničním investičním pobídkám, které pravidelně každá strana 

promítá do svých předvolebních programů. Avšak na straně druhé je v České republice 

značně výrazné korupční prostředí, které velice ztěžuje řádné podnikání.  

 

3. Hodnocení externích vztahů 

ČR má vcelku dobré vztahy se zahraničními státy. Česká republika je do značné míry 

orientována na mezinárodní spolupráci. To je dáno nejen tím, že je menším evropským 

státem, ale také otevřenou ekonomikou, vysokým podílem vývozu a služeb na tvorbě 

HDP a nedostatkem vlastních zdrojů. 

 

 

3.8.5 Technologické faktory 

 

V případě této firmy je velice důležité, aby zde byl bezproblémový hardware a software 

a byl zvolen vhodný informační systém. Hardware se musí udržovat neustále aktuální, 

aby nebyl opotřeben a nebyl zastarán, jelikož moderní vybavení slouží k podpoře ve 

vykonávání práce a také k pohodlí pracovníků, aby jejich efektivita práce rostla.  

Společnost NORMA Czech, s. r. o. používá jednotný systém, který byl implementován 

v celé skupině NORMA Group, s cílem sjednotit tok dat mezi všemi skupinami. Jedná 

se o informační systém Microsoft Dynamics AX, který umožňuje lepší a rychlejší 

sdílení dat, což má pozitivní vliv na zkracování dob vyřízení objednávek, zvýšení 

spolehlivosti vůči dodavatelům, apod. Tento informační systém umožňuje řízení 

veškerých hlavních procesů společnosti, pouze s výjimkou zpracování mezd a je 

neustále vyvíjen a doplňován dle požadavků jednotlivých skupin. 

Ke vzájemné výměně informací v rámci skupiny NORMA Group slouží především 

emailová komunikace. K tomu je využíván softwarový produkt Lotus Notes. Avšak tato 

aplikace umožňuje využívat také široké spektrum databází a dalších možností, např. je 

zde vytvořena databáze požadavků na vzorkování, nebo zde probíhá schvalování a 

uvolňování výkresové dokumentace a mnoho dalšího.  
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Hlavní činností společnosti NORMA Czech, s. r. o. je výroba upínacích spon 

z kovového materiálu, proto je největší důraz kladen především na vybavení výroby, 

bez něhož není možné tuto činnost realizovat. Je zde evidováno celkem 370 strojů a 

1 600 nástrojů.  

Používány jsou automatické, excentrické, hydraulické a poloautomatické lisy, dále 

svařovací, omílací, odmašťovací a ruční stroje. Převážná většina strojů byla převedena 

společně s výrobou z jednoho závodu do druhého nebo odkoupena od jiných 

společností. Pouze malé procento strojů bylo pořízeno jako nové, což se projevuje větší 

poruchovostí a nutností oprav a s tím související častou preventivní údržbou. Nachází se 

zde i více než 50 let staré stroje, a proto by se dalo shrnout, že vybavenost oproti jiným 

závodům v této skupině je spíše na střední a nižší úrovni.  

 

 

3.9 Finanční analýza 

 

Sestavujeme-li plán pro rozvoj či zlepšení našeho podniku, je nutné zhodnotit jeho 

finanční zdraví pomocí analýzy předchozí a současné situace. K tomuto slouží finanční 

analýza, která hodnotí finanční stabilitu podniku a umožňuje nám správně se 

rozhodnout z hlediska financí a řídit veškeré naše další kroky.  

Pro účely této diplomové práce jsem zvolila analýzu na základě poměrových ukazatelů, 

která je nejrozšířenější metodou finanční analýzy a charakterizuje vzájemný vztah mezi 

dvěma nebo více absolutními ukazateli, pomocí jejich podílu. 

Mezi poměrové ukazatele zahrnujeme: 

· ukazatele likvidity; 

· ukazatele aktivity; 

· ukazatele rentability; 

· ukazatele zadluženosti. 

 

Finanční analýzu společnosti Norma Czech, s. r. o. jsem zpracovala na základě 

informací z účetních výkazů za období 2008 - 2011. Přepsané výkazy jsou ve 

zkráceném rozsahu a přehledné formě uvedeny v příloze této práce. 
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 Ukazatele likvidity 3.9.1

 

Prostřednictví této analýzy zkoumám platební schopnost společnosti, tzn. jak je schopna 

dostát svým krátkodobým závazkům a hradit je včas. Tato analýza je považována za 

jednu z podmínek pro úspěšně fungující podnik v podmínkách tržní ekonomiky.   

Pro analýzu likvidity společnosti NORMA Czech, s. r. o. jsem použila tři v praxi běžně 

používané ukazatele, které se rozdělují podle stupně likvidity na okamžitou, pohotovou 

a běžnou likviditu.  

 

Tab. 1: Ukazatele likvidity  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita 

Z výsledných hodnot je patrné, že společnost je schopna okamžitě hradit veškeré své 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota 0,5 však nebyla ani v jednom analyzovaném 

roce dosažena, což značí, že společnost má k dispozici více krátkodobých finančních 

prostředků, které by bylo vhodné lépe investovat.  

  

Pohotová likvidita 

U tohoto druhu likvidity je důležité, aby výsledná hodnota neklesla pod 1, protože 

menší hodnoty signalizují, že firma není schopna své krátkodobé závazky hradit 

z likvidních prostředků, které získá úhradou od svých odběratelů a byla by později 

nucena prodat své zásoby. 

Z hlediska tohoto ukazatele dosahuje společnost NORMA Czech, s. r. o. dobrých 

výsledků a od roku 2009 zaznamenává rostoucí trend. V roce 2009 došlo ke zvýšení 

zásob a tím i k výraznému poklesu likvidity, což bylo způsobeno vlivem přesunů výrob 

a hospodářské krizi. 

 

 

Název ukazatele 2008 2009 2010 2011 Interval doporučených hodnot

Okamžitá likvidita (I. stupně) 1,36 0,68 0,98 2,17 <0,2 - 0,5>

Pohotová likvidita (II. stupně) 2,75 1,88 2,55 3,60 >1

Běžná likvidita (III. stupně) 7,60 4,64 5,41 6,61 <1,5 - 2,5>
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita je v porovnání s pohotovou likviditou nižší, což ukazuje, že zásoby tvoří 

významnou část majetku společnosti. 

Z výsledných hodnot za jednotlivé období lze usoudit, že se jedná o finančně zdravou 

firmu, která si zachovává svou platební schopnost. 

 

Pro lepší přehlednost je vývoj jednotlivých stupňů likvidity znázorněn v grafu, který je 

uveden níže. 

 

 

Graf 8: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008 – 2011  

             Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ukazatele aktivity 3.9.2

 

Díky těmto ukazatelům dokáže podnik zjistit, jak efektivně hospodaří se svým 

majetkem a jak ho využívá k dosahování tržeb. Měří se buď rychlost obratu, tedy 

kolikrát za rok se zásoby otočí, anebo doba obratu, která udává, jak dlouho držíme 

peníze v podobě zásob. Je známo, že obrat by měl dosahovat co nejvyšších hodnot a 

doba obratu naopak co nejnižších.  

Pokud má podnik aktiv více, než je potřebné, vznikají mu nadbytečné náklady, a tím 

přichází o patřičný zisk, avšak pokud jich má nedostatek, musí se vzdát potenciálních 

podnikatelských příležitostí a přichází tím pádem o možné výnosy z nich.  

 

Tab. 2: Ukazatele aktivity - Obrat  

Obrat 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 1,47 0,97 1,41 1,41 

Obrat stálých aktiv 2,88 1,76 3,11 3,48 

Obrat zásob 4,71 3,65 4,90 5,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv 

Doporučený počet obrátek celkových aktiv má být v rozmezí 1,6 – 3, čehož se 

společnosti nepodařilo dosáhnout ani v jednou analyzovaném roce. Tyto hodnoty 

signalizují, že podnik má vyšší stav majetku a díky tomu mu vznikají zbytečné náklady 

a klesá mu zisk. V roce 2009 došlo k výraznému počtu obrátek celkových aktiv a tu 

v důsledku krize. V ostatních letech zůstávají hodnoty téměř beze změny.  

 

Obrat stálých aktiv 

Každý podnik má zájem na tom, aby počet obratů stálých aktiv byl co nejvyšší, protože 

vyšší počet obratů signalizuje, že podnik využívá dobře svá stálá aktiva. Tento ukazatel 

je důležitý zejména pro plánování investic. Obrat stálých aktiv by měl být vyšší než 

obrat celkových aktiv, a v případě této firmy jsou výsledky ve všech letech vyšší než 

oborový průměr, což nám značí, že stávající výrobní kapacita je dobře využita a 

můžeme investovat do nákupu další.  
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Obrat zásob 

Při vysoké obrátce podnik zásoby spotřebovává velmi rychle, naopak nízká obrátka 

značí pomalou spotřebu. Z výsledných hodnot je patrný rostoucí trend. Pouze v roce 

2009 byl zaznamenán pokles, a to kvůli již zmíněné krizi. V roce 2008 a 2010 se zásoby 

obrátily téměř pětkrát a v roce 2011 již obrátka tuto hodnotu přesáhla.  

Pro podnik je lepší, když váže v zásobách méně peněžních prostředků, ale na druhou 

stranu nízké zásoby mohou ohrozit plynulý chod její výroby.  Společnost NORMA 

Czech, s. r. o. dodává výrobky mnoha významným zákazníkům, což přináší vysokou 

materiálovou náročnost.  

 

 

Graf 9: Ukazatele aktivity - Obrat  

             Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3: Ukazatele aktivity – Doby obratů  

Doby obratů 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob  76,39 98,65 73,52 68,57 

Doba obratu pohledávek  6,61 6,79 4,56 6,76 

Doba obratu závazků  9,91 26,46 20,09 16,20 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu zásob 

Díky tomuto ukazateli dokážeme určit, jak dlouho leží zásoby na skladě a vážou tak na 

sebe peněžní prostředky. Je samozřejmé, že doba obratu by měla být co nejnižší, čehož 

v tomto podniku není dosaženo a zásoby jsou zde vázány déle než dva měsíce. 

Zaznamenáváme však pozitivní vývoj, takže do budoucna je možné další snížení doby 

obratu zásob.  Dále mohu také podotknout, že pro tuto společnost je důležité, aby byla 

zajištěna plynulá výroba, a to se v tomto případě daří naplnit.  

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů od okamžiku prodeje, po které musí podnik čekat, 

než mu odběratelé zaplatí. Doba obratu pohledávek z obchodního styku se pohybuje 

mezi 6 až 7 dny, pouze v roce 2010 byl zaznamenán pokles na 4,5 dne. Tyto výsledky 

značí, že firma nemá téměř žádné potíže s úhradami od svých odběratelů.  

 

Doba obratu závazků 

Dosažené hodnoty jsou na velmi dobré úrovni a odpovídají běžným lhůtám splatnosti 

v obchodních vztazích.  Pouze v roce 2009 byla doba obratu závazků téměř 27 dnů. 

Tento skok je pochopitelný, protože stejně i jako naše společnost i ostatní společnosti, 

které jakkoliv souvisí s automobilovým průmyslem, byly zasaženy celosvětovou krizí. 

Došlo k poklesu objednávek a přísunu peněz a doby splatnosti musely být tím pádem 

posunuty na co nejdelší možnou dobu.   
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Graf 10: Ukazatele aktivity – Doby obratů  

               Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Ukazatele rentability 3.9.3

 

Těmto ukazatelům se též říká ukazatele výnosnosti nebo ziskovosti, protože díky nim 

získáváme základní obraz o efektivitě našeho podnikání. Srovnává se zisk s dalšími 

veličinami vyjadřující prostředky, které byly vynaloženy pro dosažení tohoto výsledku 

hospodaření. Pomocí nich získáváme informace o tom, zda je efektivní pracovat 

s vlastním nebo cizím kapitálem, nebo jak zhodnocujeme vlastní kapitál, ale také se 

díky nim dozvídáme, jaké jsou slabé stránky našeho hospodaření.  

Všechny ukazatele se udávají v procentech.  

 

Mezi základní ukazatele rentability patří: 

· rentabilita vloženého kapitálu – ROI; 

· rentabilita vlastního kapitálu – ROE; 

· rentabilita celkového kapitálu – ROA; 

· rentabilita tržeb – ROS. 
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Tab. 4: Ukazatele rentability  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu, někdy též označovaný jako ukazatel rentability 

investice, nezahrnuje daň a úroky. Ve výkazu zisku a ztrát odpovídá položce Provozní 

výsledek hospodaření. Doporučené hodnoty zdravého podniku se mají pohybovat 

v rozmezí 12 – 15 %.  

Výsledky tohoto ukazatele dosahují v letech 2008 a 2009 záporných hodnot. To bylo 

způsobeno značným vlivem přesunů výrob, což znamená, že po dobu těchto let nebyl 

kapitál společnosti výnosný. V roce 2010 se situace výrazně zlepšila a výsledky 

dosahují doporučených hodnot, ale v následujícím roce opět úroveň klesla.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je důležitý zejména pro vlastníky podniku. Ukazuje nám, zda kapitál, 

který jsme do společnosti vložili, přináší dostatečný výnos. Je důležité, aby rentabilita 

vlastního kapitálu přinesla vyšší výnos než např. výnos ze státních dluhopisů apod.  

V roce 2008 a 2009 společnost dosahuje záporných výsledků, a to díky Hospodářskému 

výsledku, který byl taktéž záporný. Rok 2010 byl z dosažených výsledků nejvíce 

příznivý a hodnota ukazatele se zvýšila na 30,58 %. Tato hodnota značí, že vlastní 

kapitál společnosti je výnosný a je tomu tak i v roce 2011, avšak s více než polovičním 

poklesem oproti roku 2010. 

 

 

 

 

 

Název ukazatele Vzorec výpočtu 2008 2009 2010 2011

Rentabilita vloženého kapitálu ROI = EBIT / Celkový kapitál -9,38 -7,83 12,38 11,06

Rentabilita vlastního kapitálu ROE = EAT / Vlastní kapitál -47,76 -88,24 30,58 12,48

Rentabilita celkového kapitálu ROA = EAT / Celková aktiva -12,40 -12,91 14,90 6,58

Rentabilita tržeb ROS = EAT / Tržby -8,44 -13,29 10,55 4,65
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Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel ROA poměřuje výsledek hospodaření po zdanění s celkovými aktivy a nehledí 

na to, zda jsou financována z vlastních nebo cizích zdrojů. Zjištěné hodnoty se 

porovnávají s odvětvovým průměrem. 

Pouze v letech 2010 a 2011 dosahuje rentabilita celkového kapitálu kladných hodnot. 

Záporné hodnoty v předchozích dvou letech byly způsobeny rozsáhlými transfery 

výrob.  

 

Rentabilita tržeb 

Poskytuje nám důležité informace o tom, zda je výrobní činnost ve společnosti zisková 

a jak velké výnosy je třeba vytvořit, aby společnost dosáhla 1 Kč zisku. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat okolo 10 %. Toho bylo dosaženo pouze 

v roce 2010. V letech 2008 a 2009 bylo vynaloženo 108 a 113 haléřů nákladů na 1 Kč 

tržeb. V roce 2010 přinesla 1 Kč tržeb 11 haléřů a 5 haléřů v roce 2011, to znamená, že 

na 1 Kč tržeb bylo třeba vynaložit v jednom roce 89 haléřů a v dalším 95 haléřů 

nákladů. 

 

 

Graf 11: Ukazatele rentability v letech 2008 - 2011  

               Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ukazatele zadluženosti 3.9.4

Tyto ukazatele hodnotí jaké je úvěrové zatížení podniku, tzn., že udávají vztah vlastního 

a cizího kapitálu ve finanční struktuře podniku. Úvěrové zatížení může být do jisté míry 

žádoucí, ale zvyšuje finanční nestabilitu podniku a může způsobit problémy při 

získávání dalšího cizího kapitálu. Vlastní kapitál je však považován za nejdražší zdroj 

financování, a proto není možné financovat majetek pouze z vlastních zdrojů. Tato 

skutečnost by vedla ke snižování výnosnosti vložených finančních prostředků. Podnik 

se musí snažit najít optimální poměr mezi vlastním a cizím financováním, aby mohl 

zajistit finanční stabilitu a výnosnost podniku. 

K této analýze jsem použila tyto ukazatele: 

· celková zadluženost; 

· koeficient samofinancování; 

· míra zadluženosti; 

· úrokové krytí. 

 

Tab. 5: Ukazatele zadluženosti  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Míra zadluženosti 

Ukazatel se stává významným zejména pro banku, pokud ji žádáme o poskytnutí úvěru. 

Vypočítá se poměrem cizích zdrojů a vlastního kapitálu, kde za optimální stav se 

považuje menší hodnota cizích zdrojů oproti vlastním. Pozitivní vývoj nastal v letech 

2010 a 2011, kdy vlastní zdroje začínají převažovat nad cizími. Od konce roku 2007 

byla společnost nucena navýšit hodnotu úvěrů o 120 mil. Kč a celková hodnota se 

vyšplhala na 270 mil. Kč. V roce 2010 došlo vlivem kapitalizace úvěrů k navýšení 

základního kapitálu a společnost tak začala využívat více vlastní zdroje, čímž posílila 

finanční stabilitu podniku. 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011

Celková zadluženost 74,03% 85,37% 51,29% 47,27%

Koeficient samofinancování 25,97% 14,63% 48,71% 52,73%

Míra zadluženosti 2,85 5,83 1,05 0,90

Úrokové krytí -2,16 -1,52 3,37 4,01
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Úrokové krytí 

Ukazatel udává, zda zisk, kterého společnost dosáhla pomocí financování cizími zdroji 

je dostačující, aby pokryl veškeré náklady na cizí kapitál. Čím vyšší jsou dosažené 

hodnoty, tím lepší je úroveň finanční situace ve společnosti. Bankovní standard pro 

tento ukazatel je 3, ale podniky, které velmi dobře fungují, dosahují i vyšších hodnot 

mezi 6 – 8.  

V tabulce 5 můžeme vidět, že analyzovaná společnost dosahuje těchto hodnot v roce 2010 a 

2011. V předchozích dvou letech tento výsledek ovlivňuje záporný provozní výsledek 

hospodaření. 

 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

Ukazatel celkové zadluženosti poskytuje informace o tom, do jaké míry jsou aktiva 

firmy zatížena cizím kapitálem. Koeficient samofinancování doplňuje celkovou 

zadluženost a je jejím opakem. Vyjadřují se v procentech a součet těchto dvou 

ukazatelů musí dát 100 %. Platí zde zlaté pravidlo financování 50 : 50.  

Jak je patrné z grafu níže, ukazatele celkové zadluženosti a koeficienty samofinancování 

se v posledních dvou analyzovaných letech pohybují v poměru 50 : 50, což je velice 

pozitivní a je zde plněno zlaté pravidlo financování. Hodnoty, které byly dosaženy 

v roce 2008 a 2009 jasně dokazují, že zadluženost podniku byla vysoká. Tento jev byl 

způsoben značnými úvěry, které společnost využívala jako pomoc při financování 

transferů výrob realizované v těchto letech. 

 

Graf 12: Analýza zadluženosti  

              Zdroj: vlastní zpracování 
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 Souhrnné zhodnocení finanční analýzy 3.9.5

 

Finanční analýzu společnosti NORMA Czech, s. r. o., jsem prováděla pomocí vhodných 

ukazatelů pro zajištění efektivního hodnocení její finanční situace. Vybrala jsem 

základní ukazatele finanční analýzy, kterými jsou poměrové ukazatele likvidity, 

aktivity, rentability a zadluženosti. 

Z finanční analýzy vyplývá, že ve sledovaném období 2008 až 2011 společnost 

vykazovala v prvních dvou analyzovaných letech neuspokojivé hodnoty, ale dokázala 

na ně poměrně rychle reagovat a v dalších letech bylo zaznamenáno prudké zlepšení ve 

všech oblastech. Problémy začaly v roce 2008, kdy společnost realizovala přesuny 

výrob, a to bylo doprovázeno nutností zatížit firmu cizím kapitálem. V dalším roce 

společnost zasáhla celosvětová krize, což způsobilo ještě horší výsledky a bylo nutné 

podstoupit řadu radikálních úprav zejména z hlediska úspor nákladů. Situace se obrátila 

k lepšímu v roce 2010, kdy díky kapitalizaci úvěrů došlo k navýšení základního kapitálu 

o 80 mil. Kč na celkovou hodnotu 160 mil. Kč a společnost tak začala využívat více 

vlastní zdroje, čímž posílila finanční stabilitu podniku. Dluh ve výši 80 mil. Kč měla 

společnost vůči své mateřské společnosti, která díky svým rozhodnutím ohledně 

přesunů výrob dostala tento závod do velké zadluženosti, ale díky vlastníkům a 

akcionářům mateřské společnosti byl tento dluh „rozpuštěn“.  

Jako velké pozitivum zde vidím především to, že firma dodržuje zlaté pravidlo 

financování a poměr vlastního a cizího kapitálu byl v roce 2010 a 2011 ve vyrovnaném 

poměru. Dalším velice příznivým výsledkem jsou doby obratu krátkodobých 

pohledávek a krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Z výsledných hodnot je 

patrné, že společnost přijímá platby od svých odběratelů včas a peníze za tržby jsou 

v pohledávkách drženy opravdu krátkou dobu. Platební morálka společnosti je taktéž na 

dobré úrovni a vykazuje, že společnost platí svým dodavatelům v době splatnosti. 

Společnost by se zejména měla zaměřit na sledování doby obratu zásob, která vykazuje 

za celé sledované období vysoké hodnoty. Je zde sice patrný klesající trend, ale doba 

obratu je stále vysoká a zásoby jsou zde vázány déle než dva měsíce.  Je zde velice 

důležité, aby byla zajištěna plynulá výroba, což se v tomto případě daří naplnit, avšak 

měl by být nalezen optimální stav těchto zásob.  
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Výsledky ukazatele okamžité likvidity jsou nad hranicí doporučených hodnot. To značí, 

že společnost má k dispozici více finančních prostředků, které by bylo vhodné lépe 

investovat. Z hlediska ukazatele pohotové likvidity společnost vykazuje velice dobré 

výsledky a je zde patrný rostoucí trend, což ukazuje, že je schopna své krátkodobé 

závazky hradit z likvidních prostředků, které získá úhradou od odběratelů. Běžná 

likvidita je v porovnání s pohotovou likviditou nižší. To dokazuje, že zásoby tvoří 

významnou část v majetku společnosti.  Z výsledných hodnot za jednotlivé období lze 

usoudit, že se jedná o finančně zdravou firmu, která si zachovává svou platební 

schopnost. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

Tato závěrečná kapitola se zaměřuje na návrh realizace projektu, kterým je výstavba 

nové haly pro skladování materiálu. Nejdříve je nutné popsat současný stav týkající se 

skladování, aby bylo možné lépe nastínit situaci a navrhnout vhodné řešení. Dále bude 

představen samotný projekt, jeho harmonogram, provedena analýza rizik, sestaven 

finanční plán a celá investice zhodnocena vhodnými metodami.  

 

 

4.1 Popis současné situace 

 

Z předchozích analýz je patrné, že společnost disponuje velkým počtem skladových 

zásob, které neustále narůstají a to díky přesunům výrob z jiných závodů či 

odkoupených společností, dále díky projektům nových spon, které společnost navrhuje 

a konstruuje dle požadavků a přání zákazníka, ale také s narůstajícím počtem 

objednávek na sériové díly. Toto vše způsobuje nejen rostoucí skladové zásoby 

hotových výrobků, ale hlavně neúměrně rostoucí počet zásob vstupních materiálů, 

kterými je především pásovina a elastomer, zabírající nejvíce skladových ploch. 

V současné době společnost NORMA Czech, s. r. o. disponuje dvěma sklady. Jedním 

z nich je výškový sklad, umístěný nejblíže výrobě, protože se zde uskladňují pouze 

polotovary, jako např. šrouby, matice, pouzdra, ale také se může jednat o polotovary 

spon, které přichází z mateřské společnosti a u nás se dále kompletují a tím vzniká 

hotová spona. Tento sklad obsluhují pouze dvě osoby, které se střídají na dvousměnném 

provozu, a pohyb ve skladu zabezpečuje automatický vysokozdvižný vozík. Celková 

kapacita tohoto skladu činí 1 200 paletových míst a v současné době je využíván na 

95%. Druhý sklad, kterým společnost disponuje je z vyšší části využíván pro uskladnění 

hotových výrobků, ale také ocelových svitků, elastomerů a obalových materiálů. Je 

umístěn v oblasti balení a expedice a jeho celková kapacita činí 1 350 skladových míst.  

Nevýhodou tohoto skladu je jeho poloha vůči pracovišti lisovna, kde se využívá 

základní materiál pásovina, nacházející se nejdále od tohoto skladu. To znamená, že 

k přesunu materiálu na pracoviště lisovna je využívána nejdelší logistická cesta, kdy se 

potřebný materiál přepravuje přes tři výrobní haly a po ukončení výroby je jeho 
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zbývající část převezena zpět do skladu. Tuto situaci znázorňuje obrázek níže, kde 

červená šipka ukazuje, jak dochází k přesunu materiálů ze skladu do výroby. 

 

Obr. 5: Současná logistická cesta ze skladu do výroby 

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková kapacita obou skladů činí 2 550 paletových míst a až do konce roku 2010 byla 

tato kapacita pro potřeby společnosti dostačující. V letech 2008 a 2009 se firma díky 

rozsáhlým přesunům výrob a také působením krize v roce 2009 dostala do nemalých 

problémů a bylo nutné držet minimální nutnou zásobu. V průběhu roku 2010 se situace 

rapidně zlepšovala a došlo ke zlepšení situace o více než 50 % oproti předchozímu roku. 

Avšak neustále rostoucí počet objednávek způsobil, že se společnost dostala do situace, 

kdy maximální kapacita skladu byla téměř využita a musela operativně rozhodnout, jaké 

kroky společnost postoupí dále. 

V tomto případě bylo nutné rychle dojít k nejlepšímu řešení pro danou situaci. Tím se 

jevilo pronajmutí skladových prostor u externí společnosti, která se nachází co nejblíže. 

Jedná se o společnost Moss Logistics, s. r. o., která společnosti již několik let zajišťuje 

v převážné míře kamionovou dopravu pro hotové výrobky po celé Evropě. S touto 

společností byla uzavřena nová smlouva o pronájmu a od začátku roku 2011 jsou zde 

skladovány pásoviny a elastomery, ale také hotové výrobky, které jsou připraveny 

přímo k expedici pro zákazníky. V současnosti je zde uskladněno téměř 1000 palet. 
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Možnost externího skladování využívají i sesterské společnosti a jejich skladovací 

prostory se nachází i ve vzdálenosti 25 km, ale pro společnost NORMA Czech, s. r. o. je 

externí sklad vzdálen pouhé 3 km.  

Materiál, který společnost potřebuje do výroby, je dovážen z externího skladu dvakrát 

denně, tj. ráno v osm hodin a odpoledne kolem druhé hodiny. Společnost pracuje ve 

dvousměnném provozu, někdy též ve třísměnném a není zde přijatelné, aby firma kvůli 

nedostatku materiálu úplně zastavila výrobu. S touto možností skladování se však toto 

riziko rapidně zvyšuje a evidujeme několik případů, kdy výroba v pozdějších 

odpoledních hodinách urgentně vyžadovala materiál a neměla ho k dispozici, protože 

byl uskladněn v externích prostorách a již ho nebylo možné přivést. Tento případ lze 

považovat za další negativum pro tuto zvolenou variantu. 

 

 

 Náklady na externí skladování 4.1.1

 

S možností externího skladování u společnosti Moss Logistics, s. r. o. vznikají nemalé 

náklady, zaznamenávající rostoucí trend, jak je patrné z grafu níže. Nachází se zde dva 

ukazatele grafu. První představuje vývoj uloženého materiálu, jako je pásovina a 

elastomer a druhý znázorňuje náklady na uskladnění palet, které jsou již připraveny pro 

expedici ke koncovým zákazníkům. 

 

Graf 13: Náklady na skladování u společnosti MOSS Logistics, s. r. o. 

Zdroj: vlastní zpracování
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Do těchto nákladů je zahrnuta cena za jedno paletové místo, pohybující se kolem 6 Kč / 

1 den a rovněž náklady na jakoukoliv manipulaci s paletou, tato denní sazba je 

stanovena na 20 Kč / 1 pohyb palety. Z grafu je taktéž patrné, že náklady na skladování 

neustále rostly a až od 8. měsíce se tato hodnota ustálila a měsíční pronájem se 

pohybuje v rozmezí 250 000 – 300 000 Kč. Celkové náklady za skladování a 

manipulaci za rok 2011 činily 3 273 733 Kč.  

 

 

4.2 Představení projektu 

 

Podnikatelský záměr se zabývá výstavbou nové skladovací haly pro vstupní materiál. 

Tyto prostory budou využívány pro skladování ocelových svitků a elastomerů. V tomto 

případě není nutné rozšiřovat stávající areál společnosti, tudíž výstavba haly bude 

probíhat na pozemku, který je ve vlastnictví investora.  

Cílem tohoto projektu je snížení logistických nákladů, které vznikají externím 

skladováním a optimalizace logistické cesty ve společnosti NORMA Czech, s. r. o.  

Projekt je koncipován tak, že dochází k přístavbě nového skladového objektu na štítu 

stávající výrobní haly, včetně řešení nakládky a vykládky materiálu. Půdorys nové 

skladové haly bude mít rozměry 12,5 m x 35,0 m. Tvarem a venkovním lícem opláštění 

navazuje na stávající část. Kapacita nového skladu bude 1 125 paletových míst a 

nacházet se zde bude pět řad regálů. V této chvíli společnost eviduje zhruba 970 palet 

ocelových svitků a elastomerů, a proto byla kapacita nového skladu navržena tak, aby 

společnost měla určitou rezervu pro případ nárůstu počtu palet s těmito surovinami.  

V případě plného nevyužití těchto míst je možné použít tyto volné prostory i pro 

uskladnění jiných materiálů.  

Jak již bylo řečeno, skladová hala bude navazovat na stávající výrobní halu. Bude tedy 

nutné demontovat současný plášť haly a propojit tyto dvě budovy vysokorychlostními 

dveřmi. Z boční strany nově postaveného skladu, který směřuje do dvora společnosti, 

budou vystavěna venkovní vrata, která poslouží pro příjem materiálu a jeho následné 

naskladnění. Tento venkovní prostor nazveme plocha příjmu a bude zde složen veškerý 

materiál předtím, než bude skladníkem přepočítán, zkontrolován a převzat na sklad.  
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Kvůli působení počasí bude nutné tuto plochu zastřešit, protože není možné, aby 

ocelové svitky či elastomery byly vystaveny dešti, sněhu a dalším vlivům. Na přístřešek 

bude použit plech o síle 8 mm a jeho rozměry jsou navrženy: délka 6 m a šířka 4,5 m.  

Skladová hala je umístěna ihned za výrobní halou, kde probíhá spotřeba materiálů, pro 

které je tento sklad navržen. Tím dochází k zefektivnění současné logistické cesty.  Na 

obrázku níže, který je zde pro lepší vizualizaci projektu, je možné vidět návrh pro 

umístění nové skladové haly, nacházející se v místech zvýrazněných v červeném 

kroužku. Nová logistická cesta je vyobrazena žlutou šipkou. V porovnání s původní 

cestou, znázorněnou červenou šipkou, je patrné, že nová logistická cesta je mnohem 

efektivnější.  

 

 

Obr. 6: Umístění skladové haly v areálu NORMA Czech, s. r. o. 

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po ukončení výstavby haly se počítá s dvousměnným provozem skladu, který navazuje 

na provoz výrobních hal, tzn. 16 hodin denně vždy po dobu pěti pracovních dnů. Provoz 

skladu bude zajištovat na každé směně jeden skladník, to znamená, že vzniknou dvě 

nová pracovní místa na této pozici.  Počítáme s měsíční hrubou mzdou 15 000 Kč na 

jednoho pracovníka.   
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 Vybavení skladu 4.2.1

 

Jedná se sklad, který slouží k uskladnění materiálových zásob, proto je zde nutné, aby 

vybavení skladu bylo praktické, funkční a hlavně bezpečné.  

 

Regálový systém 

Regálový systém bylo nutné navrhnout tak, aby byla maximálně využita kapacita 

skladu. Značka Jungheinrich nenabízí pouze manipulační vozíky, ale také regálové 

systémy šité zákazníkům přesně na míru a splňuje všechny bezpečnostní kritéria. Pro 

potřeby naší společnosti byl zvolen regálový systém Typ E. Je zde navrženo pět řad 

regálů s celkovou kapacitou 1 125 paletových míst. Díky zkosení střechy a průjezdu pro 

vozík není možné, aby každý regál byl tvarově a počtem míst stejný. Do každé buňky je 

možné uložit tři, nejvíce však čtyři palety vedle sebe o rozměrech 1 200 x 800.  Celý 

návrh regálového systému od společnosti Jungheinrich je možné spatřit na obrázku níže. 

Pro celý regálový systém byly stanoveny následující technická data:  

· maximální výška 1. podlaží nad podlahou:   1,2 m; 

· poslední uložení v maximální výšce:    5,95 m; 

· max. počet nadzemních buněk pro palety ve sloupci:  6; 

· maximální počet buněk ve sloupci celkem:   7; 

· nosnost paletového místa:      1 000 kg; 

· maximální zatížení regálového sloupce:    18 000 kg. 

Celková hodnota regálového systému byla vyčíslena na 805 000 Kč. 

Obr. 7: Návrh regálového systému 

            Zdroj: společnost Jungheinrich (ČR), s. r. o. 61
  

                                                 
61

 JUNGHEINRICH. Návrh regálového systému. Říčany: Jungheinrich, 2012.  
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Vysokozdvižný vozík 

Skladovací hala bude vybavena speciálním vysokozdvižným vozíkem značky 

Jungheinrich, model EKX 410, v ceně 1 415 978 Kč. Tento model byl vybrán díky své 

schopnosti pohybovat se v úzkých uličkách.  

„U typu EKX 410 se jedná o zakládací vozík s nosností do 1 000 kg. Vozík dnes 

dosahuje výšek zdvihu přes devět metrů a díky technice střídavého proudu umožňuje 

vysoké překládací výkony ve skladech s úzkými uličkami. Podle použití může mít vozík 

různé výkonové vybavení a dosáhnout tak špičkových hodnot ve třídě 48 V.“ 62
  

 

 

Obr. 8: Vysokozdvižný vozík Jungheinrich 

             Zdroj: Stavební technika [online]. 63
 

 

Ostatní vybavení 

Skladník, který bude vykonávat práci ve skladu, musí mít zřízeno pracoviště, kde bude 

registrovat přijatý materiál. Jedná se o pracovní stůl, židli, stolní počítač a tiskárnu pro 

tisk skladových štítků. Toto vybavení nebude pořizováno jako nové, ale bude pouze 

přesunuto ze skladu hotových výrobků, kde mají k dispozici větší počet tohoto vybavení 

než je zcela nutné.  

 

 

                                                 
62

 JUNGHEINRICH. Vysokozdvižné vozíky: Nový kombi-vozík EKX 410 pro úzké uličky.  

  Stavební-technika [online]. Vydáno: 20. 06. 2012 [cit 2013-03-26].     

  Dostupné z: http://stavebni-technika.cz/clanky/novy-kombi-vozik-ekx-410-pro-uzke-ulicky/ 
63

 tamtéž, [cit 2013-03-26]. 
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 Harmonogram výstavby 4.2.2

 

Výstavba skladové haly by měla být započata podpisem smlouvy a to poslední den 

v měsíci květnu. Stavební povolení si společnost vyřídila s předstihem a vlastní ho již 

od loňského roku. Termín dokončení stavby je předpokládán na 20. 11. 2013. Celková 

délka výstavby haly je počítána na necelých 6 měsíců, ale do harmonogramu byly 

zahrnuty i časové rezervy, takže je možné, že výstavba bude dokončena i dříve. Tabulka 

níže znázorňuje jednotlivé fáze harmonogramu projektu. 

Začátkem června by měla být podepsána smlouva se společností Jungheinrich o dodání 

vysokozdvižného vozíku a regálového systému a poté zaplacena záloha. Dodací lhůta je 

minimálně 4 měsíce. Po dodání bude probíhat instalace regálového systému, která je 

plánována na třetí týden v říjnu a taktéž vyzkoušení funkčnosti vysokozdvižného vozíku 

v provozu.  

Po předání díla je nutné zaškolit pracovníky a seznámit je s provozním řádem a poté je 

možné nechat externě uskladněné palety převést do nového skladu společnosti. Koncem 

letošního roku je již počítáno s plynulým dvousměnným provozem skladové haly.  

 

Tab. 6: Harmonogram výstavby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Fáze Etapy výstavby
Předpoklád. 
doba trvání 

Předpoklád. 
začátek

Předpoklád. 
konec

1. fáze Podpis smlouvy 1 den 31.5.2013 31.5.2013

2. fáze Zaměření patek 1 týden 3.6.2013 7.6.2013

3. fáze Výroba projektové dokumentace 3 týdny 10.6.2013 28.6.2013

4. fáze Pozemkové úpravy 2 týdny 1.7.2013 12.7.2013

5. fáze Objednání a dovoz hutního materiálu 2 týdny 15.7.2013 26.7.2013

6. fáze Výroba ocelové konstrukce 4 týdny 29.7.2013 23.8.2013

7. fáze
Demontáž opláštění staré konstrukce na 
propojení

1 týden 26.8.2013 30.8.2013

8. fáze Montáž ocelové konstrukce 2 týdny 2.9.2013 13.9.2013

9. fáze Opláštění střechy 1 týden 16.9.2013 20.9.2013

10. fáze Opláštění stěn 2 týdny 23.9.2013 4.10.2013

11. fáze Elektroinstalace vč. rozvodů 1 týden 7.10.2013 11.10.2013

12. fáze Instalace vrat 2 dny 14.10.2013 15.10.2013

13. fáze Instalace regálového systému 1 týden 16.10.2013 22.10.2013

14. fáze Klempířské prvky 3 týdny 23.10.2013 13.11.2013

15. fáze Předávání díla 1 týden 14.11.2013 20.11.2013
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4.3 Hodnocení rizik spjatých s projektem 

 

Každý projekt sebou nese riziko neúspěchu. Může být sebelíp zpracován a naplánován, 

ale pokud nebudou vyhodnoceny všechny možnosti, které projekt mohou negativně 

ovlivnit, je velice pravděpodobné, že se riziko projeví a projekt bude ohrožen nebo 

dokonce skončí definitivním propadem.  

Všechna potenciální možná rizika projektu musí být vyhodnocena. Pomocí kvalitativní 

metody určím velikost rizik a každému riziku přiřadím stupeň od 1 do 5, kde 1 znamená 

velice malé riziko a 5 znamená zvláště vysoké riziko. Taktéž je nutné určit míru 

pravděpodobnosti, s jakou může riziko nastat. Pravděpodobnosti budou opět přiřazeny 

číselné hodnoty, které v součtu dají číslo 1. 

 

Tab. 7: Analýza rizik  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Technicko - technologické riziko 

Toto riziko může být pro nás nebezpečné v tom, že v nejbližší době bude vyvinuta nová 

technologie pro systém skladování, např. vozík, který bude ovládán automaticky, pouze 

pomocí dálkově zadaných úkolů a nebude potřeba skladníka, který by stroj manuálně 

řídil.  Z tohoto důvodu by se naše vybavení mohlo stát předčasně zastaralým a 

neefektivním. Skladová hala však bude vybavena novým typem vysokozdvižného 

vozíku, který byl speciálně navrhnut pro tento typ skladování, proto je zde 

pravděpodobnost rizika velice malá. 

 

 

 

Riziko Míra pravděpodobnosti Velikost rizika Slovní charakteristika rizika

technicko-technologické 0,05 1 Velmi malé riziko

výrobní (provozní) 0,20 4 Vysoké riziko

ekonomické 0,40 3 Střední riziko

tržní 0,10 3 Střední riziko

finanční 0,10 4 Vysoké riziko

zásahy vyšší moci 0,05 4 Vysoké riziko

bezpečnostní 0,10 3 Střední riziko



76 

 

Výrobní (provozní) riziko 

Je způsobeno zejména selháním ze strany dodavatelů, které může ohrozit průběh 

výstavby. Stavební materiál, ale i vybavení skladu musí být dodáno v očekávaném 

termínu a kvalitě, jinak bude ohrožen harmonogram plánované výstavby. Také zde 

můžeme zařadit nebezpečí nedostatků projektového řešení a také možnost narušení 

průběhu stavebních prací. Veškeré stavební práce provedou externí společnosti, které 

mohou úmyslně anebo i neúmyslně, např. kvůli působení počasí protahovat stavební 

úpravy a práce. To bude ošetřeno smlouvou a sankcí v případě narušení plánu. Dále zde 

může vzniknout riziko poruchy vysokozdvižného vozíku při jeho provozu. Veškerá tato 

rizika znamenají pro společnost dodatečné náklady. 

 

Ekonomické riziko 

Toto riziko vyvolává široká škála nákladových rizik, díky nimž může dojít k překročení 

plánované výše nákladů. Ceny surovin, energií, mezd anebo také náklady na dopravu 

mohou neočekávaně vzrůst, což může vést až k překročení stanového limitu. Vždy je 

nutné počítat s jistou rezervou na neočekávané výdaje, protože tyto situace nastávají 

velice často. V praxi běžně dochází k situaci, že skutečná ziskovost projektu je nižší než 

ta předpokládaná, proto pravděpodobnost tohoto rizika je značně vysoká. 

 

Tržní riziko 

Pokud by došlo k poklesu objednávek, znamenalo by to snížení produkce a tím pádem i 

snížení skladového množství materiálových zásob. V tomto případě by mohlo dojít k 

poklesu využití kapacity skladu a v nejhorším případě i k úplné neefektivnosti tohoto 

projektu. Společnost vidí v systému objednávky minimálně s půlročním předstihem a na 

tuto situaci může tedy efektivně reagovat. Avšak predikce trhu ukazuje rostoucí trend a 

tyto výsledky byly potvrzeny i pomocí finanční analýzy. Pokud by však nastala situace, 

kdy sklad bude využit pouze z malé části, je možné ho použít např. ke vzniku pracoviště 

pro novou výrobu. 
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Finanční riziko 

Potřebné finanční prostředky bude společnost NORMA Czech, s. r. o. čerpat od 

mateřské společnosti, která sídlí v Německu. Celá skupina se řídí pravidlem, že doba 

návratnosti investice musí být alespoň 2 roky. Pokud nebude toto pravidlo dodrženo, 

není možné projekt realizovat. Z provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že 

společnost má dostatek finančních prostředků, které by měla investovat, aby došlo k 

jejich zhodnocení. 

 

Zásahy vyšší moci 

Do této kategorie zahrnujeme rizika, která ve většině případů nejsme schopni ovlivnit. 

Jedná se například o havárii u zařízení nebo živelné pohromy, jako je požár, povodeň, 

silná bouřka apod. Tyto nahodilé události se vyskytují zřídka, ale pokud se tak stane, 

následky bývají mnohdy fatální.  Z tohoto důvodu je nutné dodržovat prevenci a bránit 

se proti nim požárním systémem, pojištěním, proškolením zaměstnanců, ale také 

zabezpečovacím systémem.  

Do těchto rizik je možné zahrnout i nemoc člověka, který se velkou částí podílí na 

projektu, např. vedoucí projektu. Pokud taková situace nastane, je to veliký problém, 

který může ohrozit celý průběh projektu a narušit jeho harmonogram. 

 

Bezpečnostní riziko 

Zde může dojít k porušení bezpečnosti a pracovních předpisů. Každé pracoviště ve 

firmě vč. skladu se řídí řádem, který je nutné dodržovat. Při porušení těchto pravidel 

může dojít k úrazu pracovníka nebo újmě na majetku. Ve skladu se mohou pohybovat 

pouze zaškolené a pověřené osoby. Nově příchozí zaměstnanci na pozici skladníka 

budou řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti a pracovních podmínek. V případě 

nedodržení hrozí sankce či ztráta práce. Na všech potřebných místech budou umístěna 

pravidla, která je nutné dodržovat. Jedná se například o maximální zatížení regálového 

systému, manipulace s vozíkem, požární instrukce a další. 
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4.4 Finanční plán 

 

Tato kapitola podnikatelského plánu patří mezi jeho stěžejní části. Na základě výsledků 

finančního plánu můžeme objektivně posoudit, zda jsou navrhované řešení a cíle 

realizovatelné a na kolik je tento plán efektivní.  

 

 

 Počáteční náklady 4.4.1

 

Počáteční náklady projektu tvoří náklady na realizaci stavby a její vybavení. Jednotlivé 

ceny jsou stanoveny na základě cenových nabídek od vybraných firem. Dlouhodobý 

majetek, kterým je budova, vysokozdvižný vozík a regálový systém budou odpisovány 

dle odpisového plánu. Tento projektu bude realizován z vlastních zdrojů díky 

financování mateřské společnosti.  

 

Tab. 8: Náklady na výstavbu a vybavení 

Položka  Cena celkem 

Základy a podlaha 808 771 Kč 

Kovová konstrukce 1 774 400 Kč 

Demontáž současného pláště 61 020 Kč 

Vysokorychlostní dveře 93 710 Kč 

Venkovní dveře 300 785 Kč 

Venkovní přístřešek 43 275 Kč 

Osvětlení + příslušenství 41 500 Kč 

Elektroinstalace 130 000 Kč 

Vysokozdvižný vozík 1 415 978 Kč 

Regálový systém 805 000 Kč 

Náklady celkem 5 474 439 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Odpisy majetku 4.4.2

 

Mezi dlouhodobý majetek patří: 

· vysokozdvižný vozík – pořizovací cena 1 415 978 Kč; 

· budova – pořizovací cena 3 253 461 Kč. 

· regálový systém – pořizovací cena 805 000 Kč; 

 

Společnost NORMA Czech, s. r. o. při odpisování dlouhodobého majetku postupuje 

podle zákona o účetnictví, podle § 26 zákona o daních z příjmů a podle vlastního 

interního předpisu. Společnost používá metodu lineárního odpisování DM. Účetní 

odpisy jsou účtované měsíčně na účet 551 a představují náklady společnosti, které 

vyjadřují skutečné opotřebení. Daňové odpisy DM budou ve stejné výši jako účetní 

odpisy. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 

 

Vysokozdvižný vozík 

Majetek byl dle zákona o dani z příjmu zařazen do II. odpisové skupiny a doba 

odpisování byla stanovena na 5 let. Kód SKP je 29.22.15. Odpisy majetku v 

jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tab. 9: Odpisový plán – vysokozdvižný vozík 

Vysokozdvižný 

vozík 

Výše odpisů Zůstatková cena 

2014 155 758 Kč 1 260 220 Kč 

2015 315 056 Kč 945 164 Kč 

2016 315 056 Kč 630 108 Kč 

2017 315 056 Kč 315 052 Kč 

2018 315 052 Kč 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Budova 

Jedná se o skladovou halu, která byla zařazena do V. odpisové skupiny s dobou 

odpisování 30 let. Budova byla zařazena dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a 

byl jí přidělen kód 46.21.13. Kompletní odpisový plán je uveden v tabulce níže.  

 

Tab. 10: Odpisový plán – budova 

Skladová hala Výše odpisů Zůstatková cena 

2014 45 549 Kč 3 207 912 Kč 

2015 110 618 Kč 3 097 294 Kč 

2016 110 618 Kč 2 986 676 Kč 

2017 110 618 Kč 2 876 058 Kč 

2018 110 618 Kč 2 765 440 Kč 

2019 110 618 Kč 2 654 822 Kč 

2020 110 618 Kč 2 544 204 Kč 

2021 110 618 Kč 2 433 586 Kč 

2022 110 618 Kč 2 322 968 Kč 

2023 110 618 Kč 2 212 350 Kč 

2024 110 618 Kč 2 101 732 Kč 

2025 110 618 Kč 1 991 114 Kč 

2026 110 618 Kč 1 880 496 Kč 

2027 110 618 Kč 1 769 878 Kč 

2028 110 618 Kč 1 659 260 Kč 

2029 110 618 Kč 1 548 642 Kč 

2030 110 618 Kč 1 438 024 Kč 

2031 110 618 Kč 1 327 406 Kč 

2032 110 618 Kč 1 216 788 Kč 

2033 110 618 Kč 1 106 170 Kč 

2034 110 618 Kč 995 552 Kč 

2035 110 618 Kč 884 934 Kč 

2036 110 618 Kč 774 316 Kč 

2037 110 618 Kč 663 698 Kč 

2038 110 618 Kč 553 080 Kč 

2039 110 618 Kč 442 462 Kč 

2040 110 618 Kč 331 844 Kč 

2041 110 618 Kč 221 226 Kč 

2042 110 618 Kč 110 608 Kč 

2043 110 608 Kč 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Regálový systém 

Tento typ dlouhodobého majetku byl zařazen do III. odpisové skupiny a odpisovat se 

bude po dobu 10 let. Kód SKP je 28.11.23. 

 

Tab. 11: Odpisový plán – regálový systém 

Regálový systém Výše odpisů Zůstatková cena 

2014 44 275 Kč 760 725 Kč 

2015 84 525 Kč 676 200 Kč 

2016 84 525 Kč 591 675 Kč 

2017 84 525 Kč 507 150 Kč 

2018 84 525 Kč 422 625 Kč 

2019 84 525 Kč 338 100 Kč 

2020 84 525 Kč 253 575 Kč 

2021 84 525 Kč 169 050 Kč 

2022 84 525 Kč 84 525 Kč 

2023 84 525 Kč 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Provozní náklady 4.4.3

Provozní náklady vznikají po udělení kolaudačního souhlasu a následném uvedení do 

provozu. Při běžném provozu skladové haly vznikají náklady za spotřebu energie, 

osobní náklady a odpisy dlouhodobého majetku, které taktéž řadíme mezi náklady 

společnosti. 

 

Tab. 12: Provozní náklady  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spotřeba energie 

V hale bude instalováno 30 zářivek, které budou po dobu 16 hodin denně zajištovat 

přísun světla. U spotřeby se počítá s každoročním nárůstem o 5 %.  

 

Osobní náklady 

Zahrnují souhrn hrubých mezd, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. 

Provozní doba skladu bude navazovat na provoz výroby, který je dvousměnný, proto 

práci skladníka budou vykonávat dva lidé. Stanovená hrubá mzda jednoho pracovníka 

je 15 000 Kč. Sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance je stanoveno dle 

zákona, 34 % ze mzdy zaměstnance. V rámci společnosti jsou stanovena pravidla, která 

stanovují každoroční nárůst mzdy o 3 %, a s těmito pravidly je taktéž počítáno v dalších 

letech.  

 

Odpisy 

Nedílnou součást nákladových položek tvoří odpisy, které byly vyčísleny dle 

odpisového plánu. 

 

Položka Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

Spotřeba energie 210 000 Kč 220 500 Kč 231 525 Kč

Osobní náklady 482 400 Kč 496 872 Kč 511 788 Kč

Odpisy 245 582 Kč 510 199 Kč 510 199 Kč

CELKEM 937 982 Kč 1 227 571 Kč 1 253 512 Kč

Provozní náklady
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 Úspory plynoucí z realizace projektu 4.4.4

 

S ohledem na charakter projektu, kterým je výstavba skladové haly, nebudou 

realizované žádné výnosy, ale pouze úspory. Ty vzniknou tím, že společnost již nebude 

muset platit nájemné za externí skladové prostory.   

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.1, společnost využívá od roku 2011 skladové 

prostory společnosti MOSS Logistics, která ji zde za poplatek umožňuje skladovat 

ocelové svitky, elastomery, ale i hotové výrobky. Nájemné za jeden měsíc se většinou 

pohybuje v rozmezí 250 000 Kč – 300 000 Kč, někdy však i více. 

V roce 2011 činily výdaje za pronájem skladových prostor 3 273 733 Kč a za rok 2012 

rovných 3 600 000 Kč. Předpokládaný vývoj nájemného v dalších letech můžeme 

vyčíslit pomocí tří variant. Zvolíme si optimistickou, realistickou a pesimistickou 

variantu. Při hodnocení efektivnosti projektu je pro nás horší, když se nájemné nebude 

zvyšovat a lepší, když bude docházet v jednotlivých letech k postupnému zvyšování, 

protože návratnost investice bude při vyšším nájemném rychlejší. Realistická bude 

počítat se zvýšením o 5 %, což vychází v porovnání s roky 2011 a 2012. Pesimistická 

varianta počítá se stejnou výší nájemného a stejným počtem uskladněných palet jako 

v roce 2012. Optimistická varianta představuje nárůst o 10 %. V realistické a 

optimistické variantě se počítá s možností růstu cen nájemného a také s růstem počtu 

uskladněných palet.  

 

Tab. 13: Vývoj nájemného v letech 2013 – 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

2013 2014 2015 2016

Pesimistická 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč

Realistická 3 780 000 Kč 3 969 000 Kč 4 167 450 Kč 4 375 823 Kč

Optimistická 3 960 000 Kč 4 356  000 Kč 4 791 600 Kč 5 270 760 Kč

Období
Varianta
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 Hodnocení efektivnosti projektu 4.4.5

 

Je nutné zhodnotit, za jakou dobu se nám vrátí investice, kterou jsme vložily do 

výstavby nové skladové haly. Pro správný výpočet doby návratnosti se ve většině 

případů používá peněžní tok očekávaných příjmů projektu a kapitálový výdaj. Při tomto 

druhu investice nám však vznikají pouze úspory, protože nebudeme nuceni platit 

nájemné za externí skladové prostory, a proto mezi sebou porovnám kapitálový výdaj 

na investiční akci spolu s předpokládanou výší nájemného za externí skladování, která 

by vznikala v dalších letech. Výpočet postupně určím pro realistickou, pesimistickou a 

optimistickou variantu. 

 

Tab. 14: Návratnost investice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při výpočtech jsem dosazovala za hodnotu kapitálového výdaje částku 5 474 439 Kč a 

do jmenovatele jednotlivé hodnoty předpokládaného nájemného, které jsou dosazeny na 

základě průměru v prvních dvou letech. 

Výsledné hodnoty se liší pouze o měsíc, což je velice příznivé a dokazuje nám to, že 

investice se firmě při všech variantách vrátí do dvou let. Výpočty však nezohledňují 

náklady, vznikající při provozu skladové haly. Proto předpokládám, že skutečná doba 

návratnosti této investice bude o něco delší než u vypočtených variant, avšak 

nepřesáhne stanovené dva roky.  

 

 

 

 

 

 

Varianta Výpočet Návratnost

Pesimistická 5 474 439 / 3 600 000 = 1,52 1 rok a 5 měsíců

Realistická 5 474 439 / 3 874 500 = 1,42 1 rok a 4 měsíce

Optimistická 5 474 439 / 4 158 000 = 1,32 1 rok a 3 měsíce
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský záměr pro již existující 

společnost NORMA Czech, s. r. o., k realizaci projektu, jehož úkolem bylo zhodnotit 

současnou situaci, kdy si společnost díky nedostatku vlastních kapacit pronajímá externí 

prostory pro uskladnění vstupních materiálů. Dále navrhnout nová řešení, kterými je 

výstavba skladu, díky čemuž společnost ušetří nemalé peníze za pronájem a rovněž 

vytvoření a vznik efektivnějšího logistického toku mezi vzniklým skladem a 

pracovištěm lisovna, sloužící pro zpracovávání tohoto vstupního materiálu. 

Důvod, který mne vedl k vypracování tohoto projektu, byl zejména ten, že v této 

společnosti již několik let pracuji a tato situace se stává postupně více a více 

problematickou. Je to způsobeno zejména tím, že neustále narůstá objem výroby a 

kapacita skladů již dosáhla maximální úrovně, proto při využívání externího skladování 

dochází k neustálému narůstání nákladů v podobě nájemného. V počátcích, kdy bylo 

nutné tuto situaci řešit operativně, se toto řešení jevilo jako nejvíce ideální, ale 

postupem času je nutné ho přehodnotit.  

Při zpracování podnikatelského záměru jsem nejprve čerpala teoretické poznatky, které 

mi pomohly ke správnému pochopení problematiky a souvislostí tak, aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle a projekt mohl být vytvořen.  

Veškerý úspěch podnikání závisí na schopnostech podnikového managementu příznivě 

reagovat na vzniklé změny a nové příležitosti na trhu. Předpokladem úspěchu je tyto 

příležitosti identifikovat a vyhodnotit ve správné míře. Z tohoto důvodu byla pro tuto 

práci velice důležitá analýza, která vedla k vyhodnocení projektu z více hledisek, a která 

se nachází ve třetí kapitole této práce. Jedná se o SWOT analýzu, SLEPT analýzu a 

nezbytnou finanční analýzu, pomocí níž jsem zhodnotila finanční zdraví podniku. 

Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že se jedná o finančně zdravou společnost, která 

si sice prošla řadou problémů v letech 2008 a 2009 díky celosvětově působící krizi, ale 

úspěšně se jí je podařilo zvládnout a vedoucí pozici na trhu si stále udržuje. Celou 

situaci jsem taktéž nastínila pomocí analýz vývoje obratů, materiálových zásob a 

výrobních zakázek. Tyto analýzy odkryly možnosti, které vedou k realizaci tohoto 

projektu. 
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Návrh na výstavbu skladové haly, který tvoří stěžejní část podnikatelského záměru, 

definuje podstatu projektu a přináší konkrétní návrhy řešení. Popisuji zde současný stav 

a vyčísluji náklady na externí skladování, díky nimž bylo možné celou situaci nastínit. 

Na základě těchto skutečností byl sestaven projekt pro výstavbu nové skladové haly, 

která se bude nacházet v areálu společnosti a bude přímo navazovat na poslední halu, 

kde se nachází pracoviště lisovna. Hala slouží k uskladnění vstupních materiálů, 

kterými jsou ocelové svitky a elastomery. Tato poloha haly je situována z důvodu co 

nejefektivnějšího rozvržení logistických cest, protože tento vstupní materiál je 

zpracováván v sousedící hale pracoviště lisovny a také kvůli přehlednějšímu uspořádání 

materiálů a hotových výrobků, které původně byly skladovány společně v jednom 

skladu. 

Sestavený časový harmonogram informuje o délce trvání výstavby. Ta byla stanovena 

na necelých šest měsíců od podpisu smlouvy až po předání samotného díla. Je však 

nutné počítat s jistými rezervami, vyskytující se v průběhu výstavby. Z těchto důvodů 

bylo nutné vyhodnotit rizika spjatá s projektem, kde nejvíce hodnocené potenciální 

riziko vzniká v oblasti výrobní, finanční a díky zásahům vyšší moci.  

Stěžejní část projektu tvoří finanční plán, hodnotící investici z finančního hlediska. 

Finanční plán sestává z vyčíslení počátečních nákladů, kterými jsou náklady na realizaci 

stavby a její vybavení v celkové hodnotě 5 474 439 Kč. Pro dlouhodobý majetek, jenž 

bude zařazen do odpisování a mezi něhož patří regálový systém, vysokozdvižný vozík a 

budova, byl sestaven odpisový plán. S ohledem na charakter projektu, zde nebudou 

realizované výnosy, ale pouze úspory, vzniklé díky ušetřenému nájemnému za externí 

skladové prostory. Vývoj nájemného jsem vypočítala na základě skutečností minulých 

let pro tři varianty, a to optimistickou, realistickou a pesimistickou. V poslední části 

finančního plánu je samotné zhodnocení efektivnosti projektu a jeho návratnost. 

Finanční návratnost tohoto projektu by při pesimistické variantě měla být do jednoho a 

půl roku nejdéle. Výsledné hodnoty potvrdily, že při všech variantách se investice 

navrátí nejpozději do dvou let, čímž bylo splněno pravidlo společnosti.  

V závěru je možné konstatovat, že na základě výstupů z provedených analýz, je tento 

podnikatelský záměr zajímavou podnikatelskou příležitostí a je považován za 

perspektivní z pohledu podnikatelské volby. Cíl práce byl splněn a podnikatelský plán 

může být v praxi realizovatelný. 
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Příloha 1: Produkty společnosti NORMA Czech, s. r. o. 

 

 

Zdroj: Společnost NORMA Czech, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Rozvaha za období 2008 – 2011 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 364 860 344 035 385 458 406 896

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 186 329 189 420 175 106 165 521

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 1 008 3 283 929 1 441

Zřizovací výdaje 005 90 65 41 16

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

Software 007 918 3 218 640 449

Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 248 976

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 185 321 186 137 174 177 164 080

Pozemky 014 12 683 12 683 12 683 12 683

Stavby 015 75 081 72 249 67 676 67 680

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 88 365 80 164 85 521 78 683

Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 9 299 21 129 5 647 4 854

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 2 718 228

Oceňovací rozdíl k nabytému majteku 022 -107 -88 -68 -48

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 027 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

Období
AKTIVA Číslo řádku

ROZVAHA  v plném rozsahu (tis. Kč)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 178 131 154 214 209 958 241 077

Zásoby (ř. 33 až 38) 032 113 748 91 613 111 194 109 651

Materiál 033 74 594 64 139 64 687 64 637

Nedokončená výroba a polotovary 034 18 491 8 518 22 470 16 493

Výrobky 035 17 133 15 430 21 775 26 841

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

Zboží 037 3 530 3 526 2 262 1 680

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 206 218 11 719 5 398

Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 043 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

Jiné pohledávky 046 206 218 127 0

Odložená daňová pohledávka 047 0 0 11 592 5 398

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 32 341 39 913 48 919 46 961

Pohledávky z obchodních vztahů 049 9 837 6 304 6 896 10 808

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 19 646 30 361 38 028 33 147

Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 052 0 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 340 18 18 0

Stát - daňové pohledávky 054 2 024 1 676 3 111 2 260

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 298 1 546 391 695

Dohadné účty aktivní 056 59 0 0 0

Jiné pohledávky 057 137 8 475 51

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 31 836 22 470 38 126 79 067

Peníze 059 55 64 48 96

Účty v bankách 060 31 781 22 406 38 078 78 971

Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 400 401 394 298

Náklady příštích období 064 400 401 394 298

Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

Příjmy příštích období 066 0 0 0 0



 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 364 860 344 035 385 458 406 896

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 94 765 50 342 187 766 214 537

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 80 000 80 000 160 000 160 000

Základní kapitál  070 80 000 80 000 160 000 160 000

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 0 0 0 0

Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0

Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 0 0 0 0

Emisní ážio 074 0 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti 077 0 0 0 0

Rozdíly z přeměn společnosti 078 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 80 + 81) 079 6 008 6 008 6 008 8 879

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 6 008 6 008 6 008 8 879

Statutární a ostatní fondy 081 0 0 0 0

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082 54 014 8 758 -35 665 18 887

Nerozdělený zisk minulých let 083 62 848 62 848 62 848 18 887

Nerozdělená ztráta minulých let 084 -8 834 -54 090 -98 513 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
(ř. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119) 085 -45 257 -44 424 57 423 26 771

Cizí zdroje (ř. 86 + 92 + 103 + 115) 086 270 095 293 693 197 692 192 359

Rezervy (ř. 88 až 91) 087 0 0 3 147 3 581

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 0 0

Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0

Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 0 0

Ostatní rezervy 091 0 0 3 147 3 581

Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 3 062 5 204 0 0

Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0

Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 0 0

Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 096 0 0 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0

Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0

Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0

Jiné závazky 101 0 0 0 0

Odložený daňový závazek 102 3 062 5 204 0 0

Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 267 033 288 489 194 545 188 778

Závazky z obchodních vztahů 104 14 750 24 582 30 391 25 904

Závazky - ovládající a řídící osoba 105 243 332 39 958 155 480 152 285

Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 107 268 215 283 0 0

Závazky k zaměstnancům 108 5 015 4 228 4 992 5 691

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 2 728 2 097 2 695 3 026

Stát - daňové závazky a dotace 110 563 373 488 581

Krátkodobé přijaté zálohy 111 50 49 0 0

Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0

Dohadné účty pasivní 113 327 1 919 232 1 291

Jiné závazky 114 0 0 267 0

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 0 0 0 0

Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0

Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0

Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 0 0 0 0

Výdaje přístích období 120 0 0 0 0

Výnosy příštích období 121 0 0 0 0



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty za období 2008 – 2011 

 

2008 2009 2010 2011

I. Tržby za prodej zboží 01 14 176 5 940 4 858 5 557

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 8 983 4 082 3 067 3 650

+ Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 5 193 1 858 1 791 1 907

II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 518 745 310 473 536 185 557 509

II.      1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 512 836 319 916 530 936 559 752

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 5 909 -9 443 5 249 -2 243

3 Aktivace 07 0 0 0 0

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 407 037 229 085 359 996 369 723

B.               1Spotřeba materiálu a energie 09 320 651 187 749 302 849 322 714

B.               2Služby 10 86 386 41 336 57 147 47 009

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 116 901 83 246 177 980 189 693

C. Osobní náklady 12 118 810 81 686 101 618 123 971

C.               1Mzdové náklady 13 86 959 61 590 74 214 90 692

C.               2Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0

C.               3Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 28 598 17 873 24 389 29 587

C.               4Sociální náklady 16 3 253 2 223 3 015 3 692

D. Daně a poplatky 17 123 119 174 175

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 41 370 30 408 32 637 27 861

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 9 010 8 467 8 717 10 333

III.      1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 198 671 168 163

2 Tržby z prodeje materiálu 21 8 812 7 796 8 549 10 170

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23 + 24) 22 3 047 5 535 1 756 2 720

F.               1Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého majetku 23 36 459 270 32

F.               2Prodaný materiál 24 3 011 5 076 1 486 2 688

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 -4 877 -42 1 809 -569

IV. Ostatní provozní výnosy 26 233 275 242 902

H. Ostatní provozní náklady 27 1 889 1 234 1 239 1 765

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0

*

Provozní výsledek hospodaření
/(ř. 11 - 12 - 17 -18 + 19 -22 - 25 + 26 -27 + (-28) - (-29)/ 30 -34 218 -26 952 47 706 45 005

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 +36) 33 0 0 0 0

VII.     1

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0

VII.     2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0

VII.     3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 5 050 403 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 1 360 591 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 42 50 36 11 14

N. Nákladové úroky 43 15 862 17 790 14 171 11 215

XI. Ostatní finanční výnosy 44 14 246 10 964 17 698 12 142

O. Ostatní finanční náklady 45 18 354 8 352 10 616 12 981

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0

*

Finanční výsledek hospodaření
/(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 -43 + 44 - 45 - (-
46) + (-47))/ 48 -16 230 -15 330 -7 078 -12 040

Text Číslo řádku
Období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  v plném rozsahu (tis. Kč)

Označení



 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 1 209 2 142 -16 795 6 194

Q.               1 - splatná 50 0 0 0 0

Q.               2 - odložená 51 1 209 2 142 -16 795 6 194

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 -49) 52 -51 657 -44 424 57 423 26 771

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 54 -6 400 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0

S.               1 - splatná 56 0 0 0 0

S.               2 - odložená 57 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 6 400 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 -59) 60 -45 257 -44 424 57 423 26 771

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -44 048 -42 282 40 628 32 965


