
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUT OF MANAGEMENT 

 

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÉHO 

PODNIKU A NÁVRHY NA JEHO ZLEPŠENÍ 

EVALUATION OF THE FINANCIAL HEALTH OF THE SELECTED COMPANY AND 

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER´S THESIS 

 

 

AUTOR PRÁCE   BC. TOMÁŠ VRZÁČEK 

AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. LENKA ZEMÁNKOVÁ 

SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2013  



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Vrzáček Tomáš, Bc.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení

v anglickém jazyce:

Evaluation of the Financial Health of the Selected Company and Suggestions for
Improvement

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení a jejich zhodnocení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BAŘINOVÁ, D. VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery,
společníky a akcionáře. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 100s. ISBN 80-247-1115-X.
ČERNÁ, A. a kol. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s. ISBN
8072650173.
KISLINGEROVÁ, E. HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 1. vyd. Praha:
K.H.Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-247-1046-3.
LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer press, 2008. 176 s. ISBN
978-80-251-1994-5.
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.
120 s. ISBN 978-80-247-1386-1.
SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN
80-7226-562-8.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Lenka Zemánková

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 15.01.2013



  

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy a zhodnoceni finanční situace 

ve společnosti BUWOL METAL, s.r.o. Teoretická část je věnovaná teoretickým 

poznatkům finanční analýzy. Poznatky jsou v praktické části následně využity pro 

rozbor finanční situace podniku. Výsledky dále poslouží jako podklad pro zlepšení 

současné situace ve společnosti.  

   

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the financial analysis and evaluation of the financial 

situation in BUWOL METAL company, Ltd. The theoretical part deals with the 

theoretical knowledges of the financial analysis. In the practical part are these 

knowledges used for the analysis of the financial situation of company. The results of 

this thesis will be used as basis for the improvement of the current situation of 

company. 
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ÚVOD 

Finanční řízení podniku je v dnešní době velmi důležitým nástrojem pro správný chod a 

hodnocení společnosti. U malých a středních firem bývá často výrazně zanedbávanou 

oblastí finanční analýza. Finanční analýza poskytuje společnosti informace o hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí finanční situaci podniku. Vychází 

ze základních dat, které jsou získané z účetních výkazů. Z tohoto důvodu je nutností, 

aby společnost měla neustále své finance pod kontrolou. 

 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BUWOL 

METAL s.r.o., která působí na českém trhu již od roku 1990 a zabývá se výkupem 

a zpracováním kovového odpadu. Zpracovaná dokumentace zjištěných informací bude 

sloužit společnosti jako podklad pro zhodnocení firemní výkonnosti v oblasti financí. 

Společnost bude mít možnost se zaměřit, dle vyhodnocených výsledků, na slabá místa 

a zlepšit tak dosavadní řízení podniku. 

 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování teoretických poznatků k dané problematice 

týkající se finančního zhodnocení podniku. Praktická část se věnuje analýze dat a dále 

vyhotovení návrhů možných řešení pro zlepšení situace v podniku. V dnešní době 

k úspěchu na trhu nestačí pouze znalost finanční situace společnosti. Velmi důležitá je 

analýza vnitřního okolí podniku, ale neméně důležitou součástí je i analýza okolí 

společnosti. Pouze v případě důsledné analýzy všech relevantních faktorů je možné 

uskutečnit vhodná, kvalitní a hlavně správná opatření pro zlepšení stávající situace a 

eliminace rizikových faktorů. Bez těchto důkladných analýz již není možné v dnešním 

tvrdém konkurenčním prostředí obstát. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku. 

Hlavním cílem práce je posouzení finančního řízení podniku BUWOL Metal s.r.o., 

nalezení příčin nepříznivého stavu a navržení opatření ke zlepšení situace. 

 

Práce se zabývá zpracováním návrhu možného zlepšení firemní situace v oblasti financí 

a tak udržení svého postavení na českém trhu. Hodnocení finanční stránky podniku 

bude provedeno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě stanovených 

analýz budou interpretovány výsledky, které budou porovnány s doporučenými 

hodnotami nebo oborovými průměry. 

 

K tomu, aby byl uskutečněn stanovený cíl, je třeba získat teoretické poznatky k dané 

problematice týkající se finančního hodnocení společnosti a jednotlivých metod 

a finančních ukazatelů pro vypracování finanční analýzy vybraného podniku. 

 

V další části diplomové práce bude provedena analýza trhu vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti, ekonomická a finanční analýza současného stavu společnosti 

BUWOL Metal s.r.o. V diplomové práci budou využity následující metody: SLEPTE 

analýza, Porterův model 5-ti konkurenčních sil a analýza SWOT a metody finanční 

analýzy. 

 

Posledním a nejdůležitějším cílem práce je zpracování návrhů a opatření jednotlivých 

řešení pro zlepšení daných nedostatků a lepších výsledků výkonnosti firmy. Zpracování 

návrhů bude realizováno na základě zjištěných informací z provedené finanční analýzy 

společnosti s ohledem na provedenou analýzu okolí podniku. K provedení finanční 

analýzy bude vycházeno z účetních výkazů z období 2006 – 2011.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce bude zpracován teoretický základ, který bude využit při 

zpracování analytické části práce. 

 

1.1 Analýza okolí podniku – externí a interní  

Mezi analýzy podnikového okolí patří SLEPT(E) analýza, Porterův 5-ti faktorový 

model a interní analýzy podniku. Tyto analýzy vymezují trendy, které podnik 

ovlivňovaly v minulosti a mohou ovlivnit v budoucnu. (21) 

 

1.1.1 SLEPT(E) analýza 

Předmětem SLEPT(E) analýzy je rozbor faktorů makroekonomického okolí, které jsou 

pro podnik příležitostí nebo hrozbou. Mezi jednotlivé faktory této analýzy patří sociální, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory. Počáteční 

písmena výše uvedených faktorů pak tvoří samotný název analýzy. Podstatou tohoto 

rozboru je nalezení faktorů, které na podnik působí nebo na něj mají konkrétní vliv. (3) 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory se týkají obyvatelstva dané země. Lze sem zařadit demografické údaje, 

mezi které patří počet obyvatel, geografické rozložení či věková struktura. Dále sem 

spadá životní úroveň, rozdělení příjmů, struktura obyvatelstva, otázka nezaměstnanosti 

ekonomicky aktivního obyvatelstva a zvyklosti. (3) 

 

Legislativní faktory  

Legislativní faktory se zabývají daňovými zákony, legislativou, obchodním právem, 

právní úpravou pracovních podmínek, apod. Jedná se např. o občanský zákoník, 

obchodní zákoník, zákon o účetnictví či daňové zákony. (3) 
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Ekonomické faktory 

Tyto faktory by měly být zaměřeny na zhodnocení makroekonomických ukazatelů, jako 

je míra inflace, vývoj hrubého domácího produktu, základní úrokové míry, přebytek či 

deficit rozpočtu, měnová stabilita, stav kurzu, apod. (3) 

 

Politické faktory 

V rámci politických faktorů by měla být zhodnocena politická situace dané země, vztah 

vládnoucí strany k podnikání, politická forma a stabilita vlády, daňová politika, apod. 

(3) 

 

Technologické faktory 

Mezi tyto faktory se dá jednoznačně zařadit podpora vědy a výzkumu, výdaje na 

výzkum, novinky v této oblasti, rychlost realizace a zastarávání technologií. (3) 

 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory začaly být důležité až v poslední době a patří sem přírodní 

a klimatické podmínky, ekologické hrozby, ochrana životního prostředí 

či environmentální otázky. (18) 

 

Zkoumání těchto jednotlivých faktorů by mělo korespondovat s analyzovaným 

podnikem, tedy zkoumat pouze ty faktory, které jsou pro tento subjekt důležité 

a podstatné. (3) 

 

1.1.2 Porterův model 

Tento model pěti konkurenčních sil analyzuje vnější okolí, které se nachází v blízkosti 

podniku a skládá se z hrozby vstupů dalších konkurentů na daný trh, vyjednávací síly 

dodavatelů, vyjednávací síly odběratelů a hrozby substitutů. Tyto dílčí části poté určují 

intenzitu rivality v daném odvětví. (2) 

 

Grafická podoba porterova modelu je následující:  
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Obrázek 1:  Porterův 5- ti faktorový model (Zdroj: 39) 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Tyto faktory zjišťují, jak snadný či obtížný je vstup pro nové konkurenty na trh a zda 

existují nějaké bariéry. Mezi bariéry vstupu lze zahrnout např. zákonná opatření, úspory 

z rozsahu, finanční prostředky nutné ke vstupu do daného odvětví nebo reakce firem 

v odvětví již působících. Čím více těchto existuje bariér, tím menší je hrozba vstupu 

nových konkurentů na trh. (2) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Trh je pro potencionální firmu neatraktivní, když si mohou dodavatelé určovat 

podmínky obchodů, především v cenové oblasti, oblasti kvality a dodávaného množství. 

Pokud je dodávaný produkt jedinečný či životně důležitý, síla dodavatelů roste. Nejlepší 

obrannou taktikou pro zamezení růstu vyjednávací síly dodavatelů, je potřeba s nimi 

budovat dobré vztahy. (2) 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Vstup na trh pro dané firmy je neatraktivní, jestliže vyjednávací síla zákazníků je na 

vysoké úrovni. Zákazníci se totiž snaží ovlivňovat rozhodování podniku především 

v cenové oblasti a oblasti kvality samotného výrobku, díky čemuž může docházet 

k poklesu zisku firmy. Síla zákazníků roste, když finanční prostředky vynakládané na 

daný produkt tvoří významnou část příjmů analyzovaného podniku, a když jsou 

výrobky nediferencované. V takovém případě je snadné vyměnit tento výrobek za jiný, 

zejména pokud je zákazník citlivý na cenové změny. (2) 

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů se zaměřuje na zaměnitelnost výrobků firmy – „jak snadno lze 

zaměnit výrobky s podobnou funkcí, kvalitou či cenou“. Substituty ovlivňují ceny a tím 

pádem samozřejmě i zisk firmy. V případě snížení ceny u substitutů tak většinou 

zákazník reaguje právě nakupováním zlevněného substitutu. (2) 

 

Hrozba rivality v odvětví 

Potenciální nový zájemce nebude zvažovat vstup do odvětví, jestliže se v něm nachází 

mnoho silných firem. V takovém případě se pro něj bude zdát odvětví neatraktivní. 

Firmy, které již v daném odvětví působí, by se měly snažit o zlepšení své pozice vůči 

konkurenčním podnikům. (2) 

 

1.1.3 Interní analýza 7S 

K interní analýze okolí se využívá analýza 7S, která pomáhá podniku odhalit silné 

a slabé stránky. 

Mezi hlavní faktory úspěchu, které definují rámec „7S faktorů“ firmy Mc Kinsey patří:  

 

 Strategie – stanovená vize společnosti a způsob jak toho má být dosaženo. 

 Struktura – funkční a obsahová náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílených 

informací. 

 Systémy – procedury a systémy, které pomáhají posunovat podnik daným 

směrem. 
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 Spolupracovníci – řídící a řadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace či 

chování vůči firmě. 

 Sdílené hodnoty – základní skutečnosti, idea, principy respektované pracovníky 

a firmami, které se podílí na úspěchu firmy. 

 Styl vedení – přístup managementu k řízení a vyřešení vyskytnutých problémů. 

 Schopnosti – profesionální zdatnost kolektivu jako celku. (6) 

 

 

 

Obrázek 2: Rámec „7S faktorů“ firmy McKinsey (Zdroj: 25) 

 

1.2 SWOT analýza 

Každá společnost usiluje o udržení se na trhu. Proto je potřeba dbát na důslednou 

analýzu vnějšího prostředí vzhledem k vnitřnímu prostředí firmy. SWOT analýza 

identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Zatímco silné a slabé stránky (S-

W) hodnotí situaci uvnitř podniku, vnější prostředí mapují příležitosti a hrozby (O-T). 

 

Na základě zjištěných informací je možné s použitím matice SWOT vytvořit strategie, 

kterými může firma využít svých silných stránek a příležitostí k eliminaci hrozeb a 

slabých stránek. (5) 
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Strategie SWOT analýzy zahrnuje 4 varianty: 

1. MAX – MAX strategie – maximalizace silných stránek, maximalizace 

příležitostí. 

2. MAX – MIN strategie – maximalizace silných stránek, minimalizace hrozby. 

3. MIN – MAX strategie – minimalizace slabých stránek, maximalizace 

příležitostí. 

4. MIN – MIN strategie – minimalizace slabých stránek, minimalizace hrozeb. (5) 

 

1.3 Finanční analýza  

Finanční analýza patří mezi nejlepší a nejrychlejší zpětnou vazbu, jak se dozvědět, zda 

podnikatelská činnost je úspěšná či nikoliv. Tato analýza představuje ohodnocení 

minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření 

společnosti. Cílem finanční analýzy je rozpoznat, zda je firma zdravá, identifikovat 

slabiny, které by v budoucnu mohly vést k určitým problémům a naopak začít stavět na 

silných stránkách. (21)  

 

Dále tato analýza také odhaluje skryté rezervy a podněcuje k hledání nových možností, 

které by vedly ke zvýšení podnikové výkonnosti. Finanční analýza se využívá i jako 

podklad pro strategické plánování rozvoje podniku. (21) 

 

1.4 Zdroje vstupních dat – účetní výkazy 

Data pro finanční analýzu mohou pocházet z různých zdrojů a právě výběr vhodných 

dat je prvním a velmi důležitým krokem finanční analýzy. Až ze zvolených dat může 

analytik získat potřebné informace. Vstupní data finanční analýzy pocházejí ze tří 

velkých skupin zdrojů: 

 

1. Interní data – Tato data mají původ v samotném podniku a podnik si je sám 

shromažďuje a hodnotí. Jsou to data z účetních výkazů a tvoří je: rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, přehled cash flow a z výročních zpráv i vnitropodnikové účetnictví.  
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2. Externí data – Tato data pochází z vnějšího okolí firmy a týkají se jak okolí, tak 

i samotného podniku. Do těchto dat lze zahrnout údaje z odborného tisku, 

burzovní zpravodajství či státní statistiky. 

 

3. Ostatní data o podniku – Ostatní data o podniku jsou čerpána například 

z vnitřních směrnic, předpovědí a ze zpráv vedoucích pracovníků podniku. (11) 

 

Mezi nejvyužívanější data pro finanční hodnocení podniku patří: 

 

Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční 

výkaz představuje přehled o stavu majetku podniku a zdrojů jeho krytí k určitému dni. 

Většinou se jedná o poslední den účetního období nebo první den finančního roku 

podniku. Rozvaha je vyjádřena v peněžních jednotkách a je založena na bilančním 

principu (aktiva = pasiva). Aktiva se skládají ze stálých aktiv, oběžného majetku a 

ostatních aktiv (časové rozlišení). Do pasiv patří vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní 

pasiva (časové rozlišení). (1) 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Hlavním smyslem výkazu zisku a ztrát je informování o úspěšnosti práce podniku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činností. Poskytuje nám přehled nákladů v podniku 

vynaložených na zajištění a udržení zisku a výnosů za sledované období. Dále výkaz 

zisku a ztrát pojednává o hospodářském výsledku, který je rozdílem výnosu a nákladů. 

Jedná se buď o zisk, nebo ztrátu. (2) 

 

Cash flow 

Cash flow, nebo také peněžní tok, je jednoduše řečeno příjem a výdej peněžních 

prostředků za určité období v souvislostech s ekonomickou činností podniku. 

V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která ukazuje stav a tok peněz. 

Přehled o peněžních tocích slouží i pro posouzení likvidity podniku. (17) 
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1.5 Metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze existuje velké množství různých metod. Využití mají jednoduché 

matematické operace či složitější matematické úvahy a statistické metody. (15) 

 

1.5.1 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí rozdílových a poměrových ukazatelů lze analyzovat finančně ekonomickou 

situaci podniku. Jednotlivé ukazatele mají samy o sobě omezenou vypovídací 

schopnost, což je právě nevýhodou tohoto přístupu, protože ukazují jen určitý úsek 

činnosti podniku. K posouzení celkové finanční situace podniku byly vytvořeny 

soustavy ukazatelů, které se často označují jako analytické systémy nebo modely 

finanční analýzy. (15) 

 

Existující modely lze rozdělit do dvou skupin: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely. 

 

Bankrotní modely představují systém jakéhosi varování, neboť lze pomocí vybraných 

ukazatelů určit případné ohrožení finančního zdraví podniku. Mezi tyto modely patří 

Altmanův model či Indexy IN. 

 

Bonitní modely odpovídají na otázku, zda je podnik ziskový či ztrátový. Hodnotí 

podnik pomocí jednoho syntetického ukazatele (výběru několika málo ukazatelů), které 

nejlépe umožní její klasifikaci. Mezi tyto modely lze zahrnout například Index bonity. 

(15) 

 

Altmanův model 

Altmanova formule bankrotu, která se nazývá i Z-skóre, vychází u diskriminační 

analýzy a je doplňující složkou finanční analýzy. Tento model byl původně určen pro 

firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze a obzvláště pro předvídání 

finančního vývoje ostatních firem. Pro ostatní podniky se využívá upravená verze 

Altmanovy rovnice, která je vyjádřena dle vztahu:  
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Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5 

 

,kde  X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva, 

 X3 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva, 

 X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje, 

 X5 = tržby / celková aktiva. 

 

V případě hodnoty ukazatele vyšší než 2,99 se jedná o uspokojivou finanční situaci 

podniku. Hodnota pohybující se v rozmezí 1,2 – 2,99 vyjadřuje „nevyhraněnou finanční 

situaci“ neboli tzv. „šedou zónu“. Je-li hodnota tohoto modelu menší než 1,2, tak je 

podnik ohrožen vážnými finančními problémy a tehdy je potřeba se zamyslet nad 

otázkou možného bankrotu podniku. (15) 

 

Index IN05 

Tento index sestavili Inka a Iva Neumaierovi v roce 2004 a umožňuje posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. Jedná se o aktuální verzi indexu IN01 

z roku 2001. Index se vypočítá pomocí rovnice: 

 

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

 

,kde  X1 = celková aktiva / cizí zdroje, 

 X2 = EBIT / nákladové úroky, 

 X3 = EBIT / celková aktiva, 

 X4 = výnosy / celková aktiva, 

 X5 = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy. 

 

Pokud je IN05 větší než hodnota 1,6 je možné předvídat uspokojivou finanční situaci. 

Hodnoty pohybující se v rozmezí 0,9 – 1,6 vyjadřují zónu nevyhraněných výsledků 

a v případě hodnoty nižší než 0,9 je podnik ohrožen vážnými finančními problémy. (19) 
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Index bonity 

Index bonity, který se též nazývá indikátor bonity, pracuje se šesti ukazateli, z nichž 

každý je vynásoben váhou, která je určena pro daný ukazatel. Výsledek se zaznamená 

na stupnice od -3 do + 3, kde hodnoty nižší než nula jsou hodně špatné a hodnoty nad 

nulou jsou pro podnik přijatelnější. Index bonity má tvar:  

 

Bi = 1,5 * X1 + 0,082 * X2 + 10 * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 *  X6 

 

,kde X1= cash flow / cizí zdroje, 

 X2 = celková aktiva / cizí zdroje,  

 X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva, 

 X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony, 

 X5 = zásoby / celkové výkony, 

 X6 = celkové výkony / celková aktiva. (15) 

 

 

1.5.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza sleduje vývoj jedné veličiny (položka rozvahy či výsledovky) v čase nebo 

ve vztahu k jiné vztažné veličině. Při výpočtu veličin se pracuje s položkami rozvahy. 

Důležité jsou stavy jednotlivých aktiv a pasiv, proto se tyto ukazatele označují jako 

stavové. (8) 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza zkoumá vývoj podniku v čase. Provádí se meziroční porovnání 

jednotlivých hodnot položek aktiv, pasiv či nákladů a výnosů. Analýza pomáhá odhalit 

docházející změny v daném podniku a hlavní trendy v jeho hospodaření. Prvotním 

cílem této analýzy je změřit pohyby jednotlivých veličin a jejich intenzitu. (15) 

 

Absolutní a procentní změna ukazatele v čase se vypočítá dle vztahu:  

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

% změna = (Absolutní změna * 100) / ukazatel t-1 
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,kde t = běžné období 

 t-1 = předchozí období (1)             

 

 

Vertikální analýza 

Rozdíl mezi vertikální a horizontální analýzou je ten, že vertikální analýza se zabývá 

pouze jedním obdobím. Porovnává jednotlivé složky majetku a kapitálu (strukturu aktiv 

a pasiv). Cílem této analýzy je zjištění, jak se na konkrétní hlavní veličině účetních 

výkazů podílejí veličiny dílčí. Ze skladby aktiv a pasiv je pak vidět, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku 

a z jakých zdrojů byly pořízeny. Vertikální analýzy není určena jen pro rozvahu, ale 

i pro výkaz zisku a ztrát. (9) 

 

% změna = (položka aktiv / celková aktiva) * 100 

% změna = (položka pasiv / celková pasiva) * 100 

 

1.5.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele jsou využívány při finančním hodnocení podniku a označují se 

jako fondy finančních prostředků. Zpravidla se jedná o rozdíl mezi souhrnem určité 

části aktiv a souhrnem části pasiv. Jejím předpokladem je, že část oběžných aktiv 

podniku je financována dlouhodobými cizími zdroji. (7) 

 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál patří mezi nejčastěji využívané ukazatele skupiny rozdílových 

ukazatelů. Lze ho použít pro případné finanční výkyvy, neboť představuje část 

oběžných aktiv, která je kryta dlouhodobými zdroji. Můžeme tedy říci, že se jedná 

relativně o volný kapitál, který podnik využívá k zajištění naprosto bezproblémového 

průběhu činnosti podniku. Čím větší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím je větší 

schopnost podniku hradit své závazky. V případě záporné hodnoty čistého pracovního 

kapitálu jde o tzv. nekrytý dluh. (7) 
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ČPK = oběžná aktiva – celkové krátkodobé závazky 

 

 

Čisté pohotové prostředky  

Do čistých pohotových prostředků lze zahrnout peníze v hotovosti a na běžných účtech. 

Umožňují okamžité krytí potřebných závazků. Hodnota ukazuje okamžitou likviditu, 

která znázorňuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. (7) 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

Čistý peněžní majetek  

Tento ukazatel je kompromisem čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových 

prostředků. Pro výpočet tohoto ukazatele je nutné vyloučit méně likvidní položky 

oběžných aktiv. Čistý peněžní majetek může být chápán jako kompromis mezi ČPK 

a ČPP. (7) 

 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 

 

 

1.5.4 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanější 

a nejoblíbenější metodou finanční analýzy. Podnik tak získá rychlý a pravdivý obraz 

o tom, jak si stojí.  

 

V dnešní době existuje mnoho poměrových ukazatelů. Aby analytik zachytil skutečný 

a věrohodný stav firmy, měl by vybírat jen ty nejdůležitější, tedy určité menší množství 

finančních ukazatelů. (16) 

 

Dle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele člení na: 

 ukazatele rentability, 
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 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele provozní činnosti, 

 ukazatele na bázi cash flow a finančních fondů. (16) 

 

Rentabilita 

Rentabilitu lze obecně chápat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Poměřuje zisk 

dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo využito pro jejich dosažení. 

Rentabilita udává vztah mezi efektem činnosti a prostředky, které jsou vynaložené na 

tuto činnost a ukazatele rentability jsou hojně využívány pro hodnocení a komplexní 

posouzení celkové efektivnosti podniku. Při hodnocení rentability platí, čím vyšších 

hodnot je dosaženo, tím lépe pro podnik. Výsledné hodnoty rentability jsou 

pochopitelně ovlivněny oborem, ve kterém společnost působí. (20) 

 

Mezi nejsledovanější ukazatele rentability lze zahrnout: 

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Mohou být financována z vlastních, 

cizích, krátkodobých či dlouhodobých zdrojů. (16) 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos či se využívá s intenzitou, která odpovídá velikosti jejich 

investičního rizika. (16) 
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ROE může být zlepšeno pěti způsoby: 

 zvýšením ceny, ale ostatní činitele zůstanou nezměněny, 

 snížením výdajů, ale nesmí dojít k narušení kvality, 

 podpoření výrobků s dobrým přínosem a naopak eliminaci výrobků 

s nedostatečným přínosem, 

 snížením vlastních nákladů, což dosáhneme zpeněžením nemovitých hodnot 

a snížením podnikového kapitálu tak, aby byl vyplacen zpět akcionářům. Tento 

krok lze realizovat pouze ve specifických případech, 

 zvýšení obratu pomocí zvýšení výkonnosti, ale za předpokladu existence trhu 

a dostatečné likvidity (12) 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb patří k důležitým ukazatelům efektivnosti podniku. Celkové náklady 

jsou odhadnuty jako rozdíl tržeb a zisku. Ukazatel vyjadřuje, kolik zisku je z 1 Kč tržeb 

a získáme ho výpočtem tohoto vzorce: 

  

 

Doporučené hodnoty ukazatelů rentability nejsou obecně stanovené, jelikož se odvíjí od 

podnikatelského odvětví. Přesto se dá říci, že čím vyšší je rentabilita, tím lepší je situace 

ve firmě z hlediska produkce. (16) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ukazuje výnosnost dlouhodobě investovaného 

kapitálu. Tedy kolik podnik dosáhl provozního zisku před zdaněním z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli. (16) 
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Finanční páka 

Finanční páka se vypočítá za pomoci následujícího vzorce: 

 

 

Finanční páka za použití cizího kapitálu zvyšuje rentabilitu vlastních zdrojů. Působí 

pozitivně za předpokladu, když výnosnost celkového kapitálu je vyšší jak úroková míra 

za cizí kapitál. (14) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku. Zadluženost sice 

zvyšuje riziko podnikání, na druhé straně však také zvyšuje výnosnost kapitálu 

akcionářů a vlastníků v případě kladné finanční páky. (15) 

 

Určitá výše zadlužení je pro firmu užitečná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. 

Úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást 

nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně. Tento jev se obecně nazývá daňový efekt 

nebo daňový štít. (10) 

 

Celková zadluženost 

Celkovou zadluženost lze vypočítat jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti, protože čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je menší finanční riziko právě pro věřitele. Přiměřená zadluženost je 

pozitivní pro zajištění zdravého a funkčního podniku, neboť způsobí zvýšení rentability 

a zároveň přispívá ke zvýšení tržní hodnoty podniku. Doporučená hodnota celkové 

zadluženosti je mezi 30 – 60% v závislosti na podnikatelském odvětví. (15) 
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Kvóta vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost podniku a je doplňkem k ukazateli 

celkové zadluženosti. Kvótě vlastního kapitálu se jinak říká koeficient samofinancování 

a spolu s celkovou zadlužeností (jejich součet) se musí rovnat 1. (15) 

 

 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Má-li být dosaženo zlaté pravidlo financování, musí být dlouhodobý majetek kryt 

dlouhodobými zdroji. Firma řídící se tímto pravidlem upřednostňuje neutrální strategii 

financování.  

 

Pokud je výsledek menší jak 1, musí společnost krýt svůj dlouhodobý majetek 

krátkodobými zdroji a snadno se tak může dostat do problému s úhradou závazků. Je-li 

ČPK záporný, je podnik podkapitalizován. Tento způsob je velmi rizikový a nazývá se 

agresivní strategie financování. (10) 

 

V případě, že velkou část krátkodobého majetku financuje podnik dlouhodobými zdroji, 

mluvíme o něm jako o podniku, který je překapitalizovaný. Má vysoký podíl ČPK na 

oběžných aktivech a nazývá se konzervativní strategie financování. Tato strategie je 

bezpečná, ale na druhou stranu drahá. (10). 

 

 

 

Koeficient zadluženosti  

Celková zadluženost a koeficient zadluženosti mají stejnou vypovídající hodnotu. 

Jediný rozdíl je v tom, že celková zadluženost roste lineárně (až do 100%), zatímco 

koeficient zadluženosti exponenciálně (až k ∞). (15) 
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Koeficient úrokového krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát zisk před odečtením úroků a daní převyšuje úrokové 

platby. Patří mezi nejdůležitější ukazatele zadluženosti. Doporučená hodnota je rovna 

přibližně číslu 3. Kdyby hodnota byla 1, je podnik schopen splatit své úroky, avšak jeho 

zisk se rovná 0. V případě dobře fungujícího podniku se doporučují hodnoty vyšší. (15) 

 

 

 

Doba splácení dluhu 

Informuje podnik o tom, po kolika letech je schopen splatit všechny své dluhy. Doba 

splácení dluhů se vyjadřuje počtem roků, po jejichž uplynutí by byly všechny dluhy 

splaceny za předpokladu, že všechny odpovídající peněžní toky by zůstaly na úrovni 

běžného roku. (4) 

 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují efektivní hospodaření podniku se svými aktivy. Při 

nedostatku aktiv, se musí podnik vzdát mnoha výhodných příležitostí a připravit se tak 

o zisk. Při velkém množství aktiv je naopak úrokové zatížení velké, čímž vznikají 

zbytečné náklady. (1)  

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv v tržbách za určitý časový 

interval. Doporučené hodnoty daného ukazatele se nachází v intervalu 1,6 – 3. Při 

hodnotách nižších jak 1,6 má podnik více aktiv něž je potřeba (účelné) a vznikají tím 

nadbytečné náklady. Hodnoty nad číslo 3 pak značí nedostatek majetku daného podniku 

a unikají tak budoucí podnikatelské příležitosti. (16)  
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv je měřítkem celkové produkční efektivnosti a vyjadřuje výkonnost, 

s jakou podnik využívá svých stálých aktiv k tvorbě zisku. Čím vyšší hodnoty tento 

ukazatel má, tím lépe. Hodnoty nižší než oborový průměr signalizují pro výrobu 

zvýšení výrobních kapacit a pro manažery omezení investic. (16) .  

 

 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku až do jejich 

spotřeby (suroviny či materiál), nebo do doby jejich prodeje (zásoby vlastní výroby). 

Podnik je v optimální situaci, když ukazatel obratu zásob zvyšuje a ukazatel doby 

obratu zásob snižuje. (15)  

 

 

 

Doba obratu pohledávek  

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje, kolik dní uplyne, než je inkaso peněz 

zadrženo v pohledávkách. Při vyšší době obratu pohledávek než době splatnosti to 

značí, že obchodní partneři neplatí své účty včas. (16)  

 

 

 

Doba obratu závazků  

Tento ukazatel ukazuje počet dnů, po které firma odkládá platbu svých faktur. Pro 

podnik je výhodné, je-li doba obratu pohledávek kratší jak doba obratu závazků. (16) 
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Likvidita 

Aby mohl podnik dlouhodobě fungovat, musí být nejen rentabilní či výnosný, ale musí 

být také schopen uhradit své potřeby. Je důležité rozlišení pojmů likvidita a solventnost. 

Likvidita je schopnost podniku uhradit okamžitě své splatné závazky. Solventnost je 

schopnost zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z běžné činnosti. Tyto ukazatele 

vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy, krátkodobými pasivy a schopnosti dostát včas 

svým závazkům. (7) 

 

Běžná likvidita – Likvidita 3. stupně 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokryjí oběžná aktiva podniku jeho krátkodobé závazky. 

Tímto ukazatelem lze zjistit, kolikrát by podnik uspokojil všechny své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost. (8) Hodnota tohoto ukazatele by měla být 

v rozmezí 1,5 – 2,5. (13) 

 

 

 

Pohotová likvidita – Likvidita 2. stupně 

Pohotová likvidita je podobná jako běžná likvidita s tím rozdílem, že z tohoto ukazatele 

jsou vyloučeny zásoby (nejméně likvidní položka oběžných aktiv). Standardní hodnoty 

se pohybují v rozmezí 1 – 1,5. (13)  

 

 

Okamžitá likvidita – Likvidita 1. stupně  

Okamžitá likvidita udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele. Ukazatel 

používá pouze nejlikvidnější prostředky, jako jsou peníze na běžném účtu, hotovost 

a krátkodobé cenné papíry. Doporučené hodnoty jsou mezi 0,2 – 0,5. (13)  
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Ukazatele provozní činnosti 

Tyto ukazatele se využívají pro vnitřní hodnocení činnosti podniku (pro vnitřní řízení) 

a využívá je management. (17) 

 

 Mezi nejčastěji využívané ukazatele patří: 

 

Mzdová produktivita 

„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by měl 

ukazatel vykazovat rostoucí tendenci.“ (15) 

 

 

 

Produktivita DHM 

Produktivita DHM udává využití DHM. To znamená množství výnosů vytvořených 

jednou korunou vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla 

být co největší. (15) 

 

 

 

Nákladovost výnosů 

Daný ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady a jeho hodnota by 

měla v čase klesat. (15) 
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2 ANALÝZA SOUČANÉHO STAVU 

V praktické části práce jsou výše popsané metody ekonomické analýzy aplikovány na 

podnik BUWOL METAL, s.r.o. Cílem této části práce je představení a finanční analýza 

sledovaného podniku, která poskytne podklady pro návrh optimalizačních řešení. Dále 

je to určení problémových oblastí a nalezení silných stránek podniku. Doporučení ke 

zlepšení situace v podniku budou součástí návrhové části práce. 

 

2.1 Představení společnosti BUWOL METAL s.r.o. 

BUWOL METAL, s.r.o. je společnost, která se může pyšnit více než dvacetiletou 

tradicí. Nachází se v obci Luka nad Jihlavou nedaleko krajského města Jihlava. Firma 

byla založena v květnu roku 1990 pod názvem BUWOL METAL a zabývala se 

výkupem a zpracováním kovového odpadu. Oficiálně se podnik „rozeběhl“ 1. června 

1990 na pronajatém pozemku od obecního úřadu Luka nad Jihlavou. Sídlo se nacházelo 

v blízkosti železniční stanice a personál firmy čítal jednoho zaměstnance. Firma se 

nicméně začala zdravě vyvíjet a docházelo k přibírání dalších zaměstnanců a k dalšímu 

navyšování výroby a techniky. Vše vyvrcholilo koupí pozemků bývalé loucké cihelny. 

Zde byl od základu vybudován zcela nový provoz, byla zde vystavěna nová 

administrativní budova a společnost získala díky tomuto přesunu mnohem větší 

skladovací plochy.  

 

Veškerá obchodní činnost firmy byla převedena kvůli výhodnějším podmínkám na nově 

založenou firmu BUWOL METAL s.r.o. dne 1. 6. 2001 (zápis do obchodního rejstříku 

proběhl 11. 12. 2000).  

 

Firma BUWOL METAL s.r.o. má v současné době 18 zaměstnanců, z technického 

vybavení dvě TATRY s hydraulickou rukou, dvoje hydraulické nůžky, dvě 

kontejnerová vozidla VOLVO a dva nakladače FUCHS. Současná produkce firmy je 

zpracování zhruba 1500 tun kovového odpadu měsíčně. Důležitým krokem kupředu 

bylo otevření pobočky ve Žďáře nad Sázavou v roce 1999. Tato pobočka je uvedena 

pod názvem Petr Bulíček a momentálně čítá 4 zaměstnance. (26) 
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2.1.1 Základní charakteristika společnosti 

 

Název firmy: BUWOL METAL, s.r.o. 

Sídlo: Osvobození 703 

 58822, Luka nad Jihlavou 

IČ: 26231956 

DIČ: CZ26231956 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Společnost zapsána: Krajským soudem v Brně 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Den zápisu: 11. 12. 2000 

Počet zaměstnanců: 18 

Jednatel:  Petr Bulíček 

 

2.1.2 Předmět činnosti 

V předmětu podnikání společnosti BUWOL METAL, s.r.o. je u obchodního rejstříku 

zapsáno: 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné odpady, 

 silniční a motorová doprava nákladní, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 velkoobchod. 

 

Věcně se jedná o výkup a zpracování kovového odpadu a ekologická likvidace 

autovraků. (32) 

2.2 Analýza okolí podniku 

Před tím, než bude provedena finanční analýza podniku, bude provedena analýza jejího 

okolí. Ta je do práce zařazena z toho důvodu, že pochopení souvislostí okolí zkvalitní 
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samotnou finanční analýzu a zejména poskytne cenné podklady pro analýzu SWOT, 

která je také součástí této práce.  

 

Cílem této kapitoly není podrobné zkoumání všech vlivů, jež na podnik mohou působit, 

ale shrnutí těch nejdůležitějších elementů a jejich krátké přiblížení. 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza prostředí se provádí za účelem lepší informovanosti o situaci, ve které se 

společnost nachází. Dnešní doba vybízí k neustálým změnám, proto je potřeba provádět 

pravidelný průzkum okolního prostředí, ze kterého se může vycházet při budování 

procesu strategického řízení. Nejčastější analýzou pro zjištění makroprostředí je model 

analýzy SLEPTE. SLEPTE analýza je založena na následujících faktorech: sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických.  

 

S → Sociální a společenské podmínky 

Firma BUWOL METAL, s.r.o. leží z geografického rozložení v kraji Vysočina, 

v okrese Jihlava. Celkový počet obyvatel v kraji Vysočina ke dnu 31. 12. 2011 činí 

511 925 obyvatel. (27) Tento počet obyvatel v kraji Vysočina poskytuje pro společnost 

BUWOL METAL, s.r.o. relativně širokou základnu potenciálních zákazníků. Pro 

získání nových zákazníků firma zřídila v roce 1999 pobočku ve městě Žďár nad 

Sázavou. 

 

Společnost je ovlivňována několika faktory, ovšem největší hrozbou pro společnost je 

míra nezaměstnanosti. Kraj Vysočina se řadí ke krajům s vyšší mírou nezaměstnanosti. 

Míra registrované nezaměstnanosti se roce 2012 ke dnu 31. 6. pohybuje kolem 6,7 %, 

konkrétně v okrese Jihlava je to kolem 8,95 %. Celkový počet plné zaměstnanosti je 

v kraji Vysočina kolem 440 000 ekonomicky aktivních obyvatel, s průměrnou hrubou 

mzdou kolem 21 500 Kč. (28) Kraj Vysočina se v České republice řadí spíše k chudším 

krajům. Nízké mzdy a vysoká nezaměstnanost způsobují, že obyvatelé nedisponují 

velkým množstvím finančních prostředků. To se poté například odráží na koupi nových 

automobilů a likvidaci automobilů starších a společnost to eviduje na menším nárůstu 

kovového odpadu.  
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Kvůli práci s těžkými stroji je ve firmě značně hlučno, což mohlo způsobovat stížnosti 

ze strany obyvatel obce. Těmto stížnostem společnost předešla výstavbou areálu na 

kraji obce. Nejbližší obytné domy se nacházejí 300 metrů od společnosti a hluk či 

zápach se k nim nedostane. 

 

L → Legislativní prostředí a podmínky 

Mezi legislativní faktory patří zákony, vyhlášky a normy. Tyto faktory ovlivňují chod 

společnosti a stejně tak je to i u společnosti BUWOL METAL, s.r.o. Těmito zákony 

jsou myšleny všechny zákony platné pro Českou republiku a je to například: obchodní 

zákoník, občanský zákoník, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmu, zákon o DPH, 

zákon o spotřebních daní, zákoník práce a mnoho dalších. Každý rok dochází k změnám 

v různých zákonech a rok 2012 nebyl výjimkou. Aktuální změny, které vešly v účinnost 

od 1. 1. 2012, a mohou mít vliv na chod společnosti, jsou: 

 změny v zákoníku práce, 

 změny sazby DPH. 

 

Změnou v zákoníku práce je např. odstupné. Pracovník dostane odstupné ve výši 

jednoho průměrného výdělku a to v případě, kdy jeho pracní poměr ve společnosti trval 

méně jak 1 rok. Zaměstnanec pracující v podniku 1-2 roky má nárok na odstupné ve 

výši dvojnásobku průměrného výdělku. V případě odpracování alespoň dvou let je to 

trojnásobek. Zaměstnancům vzniká nárok na tato odstupné za předpokladu, pokud 

dostali výpověď, kterou zapříčinily organizační změny. Změny se týkaly i dohody 

o provedení práce. V první řadě došlo k navýšení pracovního limitu ze 150 hodin na 

300 hodin ročně. Další novelou je placení sociálního a zdravotního pojištění při příjmu 

nad 10 000 Kč. (35) 

 

Firma za posledních 5 let propustila 6 zaměstnanců, což mělo vliv na náklady 

společnosti právě kvůli odstupnému. Největší propouštění způsobila ekonomická krize 

v roce 2009, kdy společnost byla nucena propustit 3 své zaměstnance. Firma BUWOL 

METAL, s.r.o. v posledních letech najímá více brigádníků na dohodu o provedení 

práce. Důvodem je pochopitelně levnější pracovní síla oproti zaměstnanci na hlavní 

pracovní poměr. Počet brigádníků byl ke konci roku 2012 šest.  Společnost se obává 
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zaměstnávat více zaměstnanců z důvodu případného zákonného odstupného. Proto 

v podniku nedochází ke zvýšení počtu zaměstnanců, ale roste počet brigádníků. Mzda 

brigádníků u firmy nepřesáhne částku 10 000 Kč, proto novela upravující placení 

sociálního a zdravotního pojištění společnost neovlivní. 

 

Změnou prošla i sazba daně z přidané hodnoty, která od 1. 1. 2012 zvýšila sníženou 

sazbu DPH z 10 na 14%. Základní sazba DPH zůstala rovna 20 %. Další změny jsou 

naplánovány na rok 2013. V daném roce se mají sazby DPH sjednotit a to na 17,5 %. 

(30) Tyto změny však neměly výrazný vliv na firmu, a to zejména z toho důvodu, že 

v dané snížené sazbě daně z přidané hodnoty nemá mnoho nákupů a prodejů. 

 

Změny se udály i v novele nemocenské (22) s platností od 1. 1. 2011. Novela říká, že 

pokud zaměstnanec onemocní, nedostane 1. - 3. den žádnou náhradu mzdy. Do 21. dne 

pak hradí náhradu mzdy zaměstnavatel a od 22. dne stát. Dříve vše bylo hrazeno státem 

již od prvního dne nemocenské. I přes náročnou fyzickou práci ve firmě je nemocnost 

v podniku malá a vliv novely na firmu byl zanedbatelný. Firma je tak se zdravotním 

stavem svých zaměstnanců spokojena.  

 

Společnost se také řídí zákonem o odpadech (č.185/2001 Sb.). Zákon se zabývá 

ochranou životního prostředí (viz. Ekologické faktory). 

 

E → Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jak u nás, tak v zahraničí ovlivnila světová ekonomická krize. Dle 

Českého statistického úřadu ekonomická krize udeřila v České republice ve velké míře 

a ovlivnila jak malé, tak i středně velké podniky. 

 

Inflace v České republice má poslední léta vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 2009 

byla pouhé 1 %, v roce 2011 dosahovala téměř 2 % a její rostoucí trend se dá 

předpokládat i v budoucnu. (40) Každoročně tak dochází ke zdražování ze strany 

dodavatelů, což má vliv na náklady společnosti a podnik to pocítil při nákupu 

potřebných materiálů, nástrojů apod . 

 



 37 

Další nepříznivý vývoj lze spatřit v míře nezaměstnanosti. Tato míra dosahovala 

v některých krajích hodnotu 9,7 %. V kraji Vysočina, kde se společnost nachází, činila 

nezaměstnanost na konci roku 2011 9,44 %. Tento rostoucí trend má negativní nepřímý 

dopad na kvalitu života. Lidé totiž disponují s menšími finančními prostředky, což se 

projevuje koupí menšího množství nových výrobků a likvidaci starších. Na druhou 

stranu je možné vidět ve vysoké nezaměstnanosti značnou výhodu. Čím je totiž vyšší 

nezaměstnanost, tím vyšší je pak poptávka po pracovních místech. Podnik si tak může 

více vybírat mezi uchazeči a zaměstnat uchazeče s menšími mzdovými požadavky. 

Průměrná mzda ve společnosti je okolo 16 000 Kč, přičemž průměrná měsíční mzda 

v kraji Vysočina je dle statistik (40) 21 710 Kč. Firma v posledním roce (2012) přijala 

dva nové zaměstnance a právě kvůli vyšší poptávce po pracovních místech je 

zaměstnala s menší mzdou než v minulosti, což vede k úspoře mezd a nákladů. Platy 

v dělnických profesí se v okolních podnicích v Lukách nad Jihlavou se pohybují na 

stejné úrovni. 

 

P → Politické prostředí a podmínky 

Česká republika je demokratický stát. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným 

orgánem exekutivy je pak vláda a parlament České republiky je tvořen dvěma 

komorami. První komorou je Poslanecká sněmovna, která se skládá z 200 poslanců, 

kteří jsou voleni na 4 roky. Druhou komoru tvoří Senát s 81 senátory, kteří jsou voleni 

na 6 let.  

 

Politická situace je nestabilní. Hlavním cílem vlády je prosazování zákonů, které mají 

vést ke snižování zadluženosti České republiky. Uvažované škrty ve státním rozpočtu 

dopadají převážně na skupinu obyvatelstva sociálně slabších. Politické scéně 

nepomáhají ani korupční aféry. Tyto zmíněné jevy znamenají pro firmu nejistotu 

v podnikatelském prostředí.  

 

T → Technologické a technické prostředí a podmínky 

Oblast vývoje technologie se firmy týká především z hlediska uspokojení požadavků 

zákazníků. Z tohoto důvodu rozšiřuje svůj zpracovatelský proces o nové stroje. 

Společnost využívá pro likvidaci kovových autovraků nakladače FUCHS či hydraulické 
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nůžky, jejichž pořízení stálo nemalé peníze. Cena nakladače FUCHS činila 3 mil. Kč a 

hydraulické nůžky dokonce 7 mil Kč. Nicméně technologické vybavení společnosti lze 

považovat za zastaralé. 

 

V současnosti je důležitou věcí využívání internetu, díky kterému se společnost může 

prezentovat nejen před zákazníky, ale i před odběrateli. Internetové stránky 

pochopitelně nebudou mít vliv na běžné zákazníky (FO), kteří bydlí v blízkosti 

provozovny a podnik pro ně skýtá nejbližší místo pro „zbavení se“ kovového odpadu. 

Svojí roli ale můžou sehrát při rozhodování potenciálních odběratelů a dodavatelů z řad 

firem.  

 

Marketingová strategie firmy je téměř nulová. Do povědomí se dostává pouze jako 

sponzor místního fotbalového klubu. Velkým nedostatkem jsou i zastaralé webové 

stránky. 

 

E → Ekologické faktory 

V minulosti se průmyslová výroba moc nezaměřovala na ekologické faktory výroby. 

Nyní je tomu právě naopak. Nutností v oblasti průmyslové výroby je dodržování 

ekologických firemních vyhlášek či nařízení, která kladou velký důraz na ochranu 

životního prostředí. Podnik se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Daný zákon se 

zabývá předcházením vzniku a nakládáním s odpady a řeší základní principy ochrany 

životního prostředí. Firma podniká v takovém odvětvím, kde jsou časté kontroly na 

dodržování ochrany životního prostředí. Tyto kontroly probíhají asi dvakrát do roka a 

firma bývá takřka pravidelně potrestána finanční pokutou, která se pohybuje v řádech 

několika desítek až stovek tisíc korun. Kontrolují se zejména venkovní prostory firmy, 

skladování nebezpečného odpadu atd. Společnost si také musela pořídit čističku 

odpadních vod, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlého potoka. Pro společnost jsou 

náklady na ochranu životního prostředí stále větší. 

 

2.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Daný model se zabývá jednotlivými silami, které působí na podnik. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Firma BUWOL METAL, s.r.o. se zabývá výkupem a zpracováním kovového odpadu. 

Proto jsou pro podnik kvalitní dodavatelé velice důležití. Bez kovového odpadu by 

podnik nemohl existovat. Dodavatelé jsou jak fyzické osoby, tak i významné osoby 

právnické. Zejména spolupráce s velkými firmami je pro společnost životně důležitá, 

neboť tyto firmy dováží do společnosti BUWOL METAL s.r.o. značné množství 

kovového odpadu v řádu několika set tun. Společnosti, které dovážejí do firmy kovové 

odpady, jsou: 

 Moravské kovárny, a.s. 

 Lagus, s.r.o. 

 Dobrosev, a.s. 

 ICOM transport, a.s. 

 LUKA, a.s. 

 Zemědělská společnost Zhoř, a.s. 

 

Společnost si své dodavatele „hýčká“´vyšší cenou vykupovaného materiálu. Firmy 

dostávají za 1kg železa až o 2 Kč více, něž běžný zákazník. Vyjednávací síla dodavatelů 

je malá a dodavatelé tolik „netlačí“ na ceny. Velkou roli zde totiž hraje majitel firmy, 

který si za 20 let praxe v oboru vypěstoval velmi dobré vztahy (až přátelské) s těmito 

dodavateli. Díky tomuto nadstandardnímu vztahu nehrozí odchod dodavatelů ke 

konkurenčním společnostem. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Důležitou součástí všech firem jsou odběratelé. Bez odběratelů by se v podniku 

hromadil zpracovaný kovový odpad, za který by firma nedostala zaplaceno, což by po 

nějakém čase mohlo vést až k zániku. Odběratelé společnosti jsou jak fyzické, tak i 

právnické osoby. U fyzických osob dochází ale k tak malému odběru (v řádech několika 

desítek tisíc Kč měsíčně), že mají pro podnik BUWOL METAL, s.r.o. zanedbatelný 

vliv. Důležitějšími odběrateli jsou právnické osoby. Společnost spolupracuje nejvíce 

s následujícími firmami: 

 TSR Czech republic, a.s. 

 ŠROT GEBESHUBER, s.r.o. 
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 Železárny Štěpánov, s.r.o. 

 DRUMETAL, s.r.o.  

 THERMA FM, s.r.o. 

 

Vyjednávací síla odběratelů je silná, zejména v tlaku na ceny. BUWOL METAL, s.r.o. 

je někdy nucena prodávat i mírně pod cenou, aby z přijatých finančních prostředků byla 

schopna splatit své závazky, což může při takovémto dlouhodobém stavu způsobit 

podniku existenční problémy.  

 

Odběratelé kladou také důraz na kvalitu vykupovaného materiálu. Většina 

odběratelských společností slouží jako přestupní stanicí pro další firmy. Například 

podnik TSR Czech republic, a.s. většinu kovového odpadu transportuje do Rakouska. 

V případě jakékoliv odchylky dodaného materiálu oproti běžným standardům, dochází 

k pokutám. Ty jsou vyčísleny v řádech desítek tisíc korun, proto je na kvalitu kladen 

takový důraz.  

 

V odvětví, ve kterém se společnost nachází, není lehké získat nové odběratele. Aby 

firma nepřišla o stávající odběratele, musí přistupovat na jejich podmínky. Společnosti 

by prospělo, kdyby se začala orientovat na zahraniční trhy a snažila se navázat 

spolupráci se zahraničními firmami.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Typickou hrozbou pro každou společnost je vstup nových konkurentů na daný trh. 

Jedinou bariérou trhu, na kterém se společnost BUWOL METAL, s.r.o. pohybuje je 

nutnost vlastnit relativně vysoký kapitál (desítky miliónů korun), což může některé 

nové konkurenty od podnikání v tomto oboru odradit. Na druhou stranu jsou ale obory, 

kde jsou nároky daleko větší. V poslední době dochází k nárůstu firem podnikajících 

v daném oboru. V kraji Vysočina, kde loucká firma sídlí, to není jinak. Jako ukázkový 

příklad lze uvést společnost ALFA SCRAP, s.r.o., která začala v kraji Vysočina 

podnikat před 4 lety a nyní patří k nejznámějšímu podniku v kraji. Výskyt tohoto 

podniku neměl dopad na hlavní sídlo firmy v Lukách nad Jihlavou, ale na pobočku ve 
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Žďáru nad Sázavou, která má z geografického hlediska ke společnosti ALFA SCRAP, 

s.r.o. blíže. Společnost díky tomu přišla o značné množství zákazníků.  

 

 

Hrozba substitutů  

Hrozbou substitutů se firma nemusí obávat. Substitut neexistuje, dokud bude existovat 

kovový odpad. Vzhledem k tomu, že kov lze recyklovat, se této hrozby neobávají. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

V České republice je mnoho firem, které působí ve stejném nebo podobném oboru. 

Firma BUWOL METAL, s.r.o. nepatří ve svém odvětví ke „gigantům“, proto se 

diplomová práce zaměřuje na kraj Vysočina, kde se podnik nachází. Největšími 

konkurenty jsou: 

 

 REMAT JIHLAVA, s.r.o. 

 ALFA SCRAP, s.r.o. – Alfa šrot 

 TSR Czech Republic,s.r.o. (pobočka Jihlava – Pávov) 

 KOVO – ŠROT, s.r.o. 

 

REMAT JIHLAVA, s.r.o. 

Společnost REMAT JIHLAVA, s.r.o. (provozovna) je součástí ASA Group, s.r.o., která 

je jednou z nejvýznamnějších firem zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním 

komunálních služeb. Firma dosáhla v roce 2011 obratu ve výši 4,2 miliard korun, a tím 

potvrdila své dominantní postavení, na trhu odpadového hospodářství v České 

republice. (24) 

 

ALFA SCRAP, s.r.o. – Alfa šrot 

ALFA SCRAP, s.r.o. je dynamickou a stále se rozvíjející firmou. Zabývá se výkupem 

barevných kovů, druhotných surovin, autobaterií a papíru zejména z regionů Žďár nad 

Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí či Velká 

Bíteš. Firma je rozdělena na dvě provozovny, a to Dolní Rožínka a Osová. Společnost je 
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největším podnikem zabývající se výkupem a pracováním kovového odpadu v kraji 

Vysočina. (23) 

 

TSR Czech Republic,s.r.o. (pobočka Jihlava – Pávov) 

Společnost TSR Czech Republic, s.r.o. zaujímá přední postavení v oblasti nakládání 

s kovovými odpady. Pobočka Jihlava – Pávov je jednou ze 43 provozoven, které se 

nachází po celé České republice. Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 téměř 

10 mld. Kč. (38) 

  

KOVO – ŠROT, s.r.o. 

Další firma v kraji Vysočina je KOVO – ŠROT, s.r.o. Společnost byla založena v roce 

1988 a její obrat byl v roce 2011 přes 11 mld. Kč. (33) 

 

Výše uvedené společnosti si mezi sebou konkurují převážně cenou. Většina 

konkurenčních firem má výkupní ceny kovového odpadu vyšší než firma BUWOL 

METAL s.r.o. Dále si společnosti konkurují různými doplňkovými službami. Jsou jimi 

například: vyšší výkupní ceny při překročení množství dovezeného kovového odpadu, 

svoz kovového odpadu z okolních obcí, zapůjčení vozíku na odvoz kovového odpadu a 

další. Těmito doplňkovými službami by se společnost mohla nechat inspirovat.  

 

I přes výše zmíněnou konkurenci lze považovat rivalitu firem za střední. Každá 

společnost si převážně drží své teritorium, ve kterém se nachází a jen občas vedou 

konkurenční boje o výhodné zakázky. Že se nejedná o velkou rivalitu firem utvrzuje i 

fakt, že v případě časově náročných zakázek často dochází ke vzájemné spolupráci. 

 

2.3 Analýza interního okolí 

Analýza vnitřního prostředí zahrnuje samotné dění ve firmě a v této práci je řešena 

pomocí 7 S faktorů dle firmy Mc Kinsey. 
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2.3.1 7 S faktorů dle Mc Kinsey 

McKinseyho model ukazuje základních 7 oblastí, které manažeři musejí brát v potaz, 

chtějí-li, aby zvolená strategie byla úspěšná. Všechny faktory jsou navzájem ve vztahu. 

Přestože je jejich význam proměnlivý, nelze žádnou oblast zanedbat.  

 

 

Strategie 

Strategií firmy je poskytování kvalitních služeb a udržení stabilní pozice na daném trhu. 

Dále se snaží o udržitelný rozvoj. Mezi další cíle společnosti jistě patří udržování 

dobrých vztahů jak s dodavateli tak i odběrateli. Strategii společnost nemá více 

rozpracovanou. 

 

Struktura 

Ve firmě není žádná klasická organizační struktura. Vše řídí majitel a zároveň jednatel 

firmy pan Petr Bulíček. O administrativní práci se stará dvojice pracovnic a činnosti 

potřebné v běžném provozu jsou rozděleny mezi jednotlivé pracovníky. Každý 

pracovník se tedy stará pouze o svoji činnost a zodpovídá se pak přímo samotnému 

majiteli. V současné době pracuje ve firmě 18 zaměstnanců. 

 

Systémy 

Společnost do rozvoje informačních systémů ve třech základních oblastech (software, 

hardware, datová komunikace) neinvestuje. Používá zastaralé počítače či programy. Pro 

různé administrační činnosti společnost dodnes využívá papírovou formu. Firma na 

vedení účetnictví využívá externí pracovnici.   

 

Styl vedení 

Ve firmě BUWOL METAL, s.r.o. převládá autoritativní styl řízení. Ve všech 

rozhodnutích má konečné slovo majitel firmy, který má již dvacetiletou praxi v oboru a 

velmi dobré znalosti v oboru. Ten má na starosti vše podstatné, co se týká chodu firmy. 

V případě nepřítomnosti majitele ve firmě, není podnik jakkoliv řízen, tzv. „žije si svým 

životem“. Nejsou zde vedeny žádné standardy pro řízení firmy ani obecně definovaná 

norma zásadních procesů ve firmě a lidí za ně zodpovědných.  
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Spolupracovníci 

Společnost v současnosti zaměstnává malý počet zaměstnanců, což působí pozitivně na 

atmosféru ve firmě, která je díky tomu „rodinného typu“. Zaměstnanci se často schází 

i po práci. Otázkou k zamyšlení jsou tyto aspekty: odměňovací systém, kariérní růst 

či rozvoj zaměstnanců.  

 

Všichni zaměstnanci firmy mají základní plat bez možnosti bonusů za dobře odvedenou 

práci, což může působit, a často i působí, značně nemotivačně. Takový zaměstnanec 

dostane za každé situace vždy stejný základní plat. Není zde žádná motivace pro to, aby 

práci udělal kvalitně a v požadovaném časovém rozmezí. Motivační faktor v podobě 

bonusů může zapříčinit odchod pracovníků za lepší prací. To se stává zejména u 

mladších zaměstnanců, kteří nevidí ve společnosti svoji budoucnost a v případě jiné 

pracovní nabídky neváhají firmu opustit. Za posledních pět let došlo k více jak 50 % 

fluktuaci zaměstnanců způsobenou již výše zmíněnými faktory a finanční krizí v roce 

2009. 

 

Neexistující organizační struktura pak nedává možnost kariérního růstu, který by 

v každé společnosti měl existovat. Firma by se dále měla zaměřit na školení a rozvoj 

svých zaměstnanců. I na této úrovni má firma nedostatky. Rozvoj dělníků by mohl 

spočívat například ve svářečských kurzech, řidičských oprávnění na nákladní 

automobil, nakladač FUCHS apod. U pracovnic v administrativě by mohlo jít o kurzy 

účetnictví či výuku cizího jazyka. 

 

Sdílené hodnoty 

Firemní kultura v analyzované firmě je na nízké úrovni. Firma realizuje pouze jednou 

ročně vánoční večírek, který je konán po pracovní době v nedaleké restauraci. Firmě by 

se měla zaměřit i na různá jubilea svých zaměstnanců. Důležitou součástí samotného 

podniku je sponzoring, kdy se sponzoruje místní fotbalový klub SK BUWOL METAL 

Luka nad Jihlavou.  
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S okolím vychází společnost dobře zejména díky umístění samotné firmy. Podnik se 

nachází na samém kraji obce a tak zápach či hluk neobtěžují obyvatelstvo v samotné 

obci.  

 

Schopnosti firmy 

Každý zaměstnanec ve firmě má na svou pozici, pokud to daná pozice vyžaduje 

(příjemce kovového odpadu), potřebnou kvalifikaci. Firmě by nicméně prospělo, aby 

využívala více schopností svých zaměstnanců a i samotné zaměstnance motivovala ke 

vzdělávání se. Jako příklad lze uvézt vzdělávání administrativních pracovnic v cizím 

jazyce, popřípadě účetnictví. Cizí jazyk by pracovnice mohly uvítat při budoucí 

spolupráci samotné společnosti se zahraničními firmami.  

 

Oproti konkurenci firma zaostává převážně v technickém vybavení a nemoderních 

postupech pro zpracování kovového odpadu.  

 

2.4 SWOT analýza 

Principem SWOT analýzy je jednoduchá, avšak výstižná charakteristika současných 

vnitřních silných a slabých stránek společnosti a možných vnějších budoucích 

příležitostí a ohrožení jejího rozvoje. 

 

Z předešlých analýz, které byly provedeny, vycházejí výsledky, které jsem shrnul 

pomocí přístupu SWOT. 

 

Silné stránky firmy  

 Dobré znalosti majitele v oboru, 

 přátelské vztahy majitele s dodavateli, 

 sponzoring (fotbalový klub), 

 pobočka ve Žďáru nad Sázavou, 

 relativně dobrý zdravotní stav zaměstnanců, 

 brigádnická výpomoc. 
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Slabé stránky firmy 

 slabá marketingová strategie, 

 zastaralé internetové stránky, 

 zastaralé technické vybavení (časté poruchy a z toho vyplývající zdržování), 

 absence motivačních programů pro zaměstnance, 

 nemoderní prostředí. 

 

 Příležitosti 

 orientování na zahraniční trhy, 

 rozšíření nabídky produktů a služeb, 

 školení zaměstnanců, 

 investování do nových technologií. 

 

Hrozby 

 velká závislost na odběratelích a dodavatelích, 

 klesání cen vykupovaných materiálů odběrateli, 

 ztráta zakázek, 

 růst daní, 

 nestabilní politická situace, 

 větší nároky na ochranu životního prostředí. 

 

2.5 Finanční analýza firmy BUWOL METAL, s.r.o. 

Tato kapitola diplomové práce se již zabývá samotnou finanční analýzou vybraného 

podniku  BUWOL METAL, s.r.o., o kterém bylo pojednáno v předešlé kapitole. Data 

pro finanční analýzu vychází z účetních výkazů za období šesti po sobě jdoucích let, 

a to v letech 2006 až 2011. Pomocí těchto účetních výkazů byla získána šestiletá časová 

řada, která je dostačující k získání představy o finanční situaci podniku. 

 

Finanční analýza se skládá z analýzy absolutních ukazatelů, rozdílových a poměrových 

ukazatelů a také z vybraných bankrotních a bonitních modelů.  Pro přehlednost jsou 

k analýze z velké části využity grafy a tabulky. 
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2.5.1 Analýza soustav ukazatelů - bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní modely slouží k prognóze budoucí finanční tísně podniku. Na jejich základě 

podnik může zjistit, zda mu hrozí v blízkých letech bankrot. Pro zjištění budoucí 

finanční tísně bude proveden jeden test a to Altmanovo Z-skóre. Bonitní modely naopak 

slouží k určení celkové situace podniku. Z této kategorie bude proveden Index bonity a 

index IN05. 

 

Altmanovo Z- skóre 

Ve všech šesti letech se Altmanův index nachází nad hodnotou 2,9, což značí, že se 

jedná o pevný a stabilní podnik. Nejmenší hodnoty dosáhla společnost v roce 2009 a to 

3,37. Tento pokles byl způsoben poklesem ukazatele X5, a to z důvodu poklesu tržeb 

společnosti. Nicméně v roce 2010 se firma opět dostala na vysokou hodnotu 5,72.  

 

Tabulka 1: Altmanovo Z- skóre 

Altmanovo Z- skóre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,21 0,24 0,42 0,42 0,48 0,45 

X2 0,73 0,47 0,5 0,76 0,66 0,59 

X3 0,07 0,59 0,83 -0,32 0,59 0,7 

X4 3,26 1,01 1,81 1,63 2,77 2,33 

X5 1,93 1,9 1,59 0,88 1,22 1,23 

Z skóre 6,2 4,21 5,15 3,37 5,72 5,3 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

Graf 1: Vývoj Altmanova Z- skóre (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Index bonity 

Prvním bonitním modelem je Index bonity. Výsledek Indexu bonity je vidět 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 2: Index bonity 

Index Bonity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 -0,74 0,01 0,01 -2,14 -1,40 0,09 

X2 0,72 0,28 0,44 0,41 0,62 0,53 

X3 0,24 1,87 2,68 -1,02 1,89 2,43 

X4 0,08 0,66 1,31 -0,58 0,77 0,99 

X5 0,05 0,09 0,15 0,15 0,14 0,15 

X6 0,16 0,14 0,10 0,09 0,12 0,12 

Index Bonity 0,51 3,05 4,69 -3,09 2,14 4,31 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

 

Graf 2: Vývoj indexu bonity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro dobrou finančně-ekonomickou situaci podniku je vhodné, aby se hodnoty indexu 

bonity pohybovaly nad hodnotou 0. Čím vyšší a vzdálenější hodnoty, tím je situace 

firmy lepší. Při nižších hodnotách než 0 je situace pro podnik špatná. 
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Indikátor bonity dosahuje kromě roku 2009 kladných hodnot. Nejvyšší hodnoty 

společnost dosáhla v roce 2008 a to 4,69. Nicméně hned rok následující hodnota 

indikátoru bonity klesla na -3,09, což značí extrémně špatnou situaci. Velký vliv na 

tomto stavu mělo záporné cash flow a zisk před zdaněním (zisk po zdanění). Rok 2010 

byl pro firmu BUWOL METAL, s.r.o. příznivější. Hodnota byla 2,14, což vypovídá o 

velmi dobré situaci.  

 

Index IN 05 

Druhým bonitním modelem, který je na podniku proveden je index IN05. Tento index 

IN05 se využívá pro posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti podniku. 

Speciálně je určen pro hodnocení českých podniků. 

 

Tabulka 3: Index IN 05 

Index IN 05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 1,14 0,44 0,69 0,64 0,99 0,85 

X2 0,26 0,36 0,36 -0,36 0,36 0,36 

X3 0,09 0,75 1,06 -0,40 0,75 0,97 

X4 0,41 0,40 0,34 0,40 0,50 0,26 

X5 0,37 0,23 0,83 0,85 1,02 0,65 

IN 05 2,26 2,18 5,26 1,13 3,62 3,09 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

 

Graf 3: Vývoj  indexu IN 05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z výsledků je patrné, že se ve všech letech s výjimkou roku 2009, firma nacházela 

v dobré finanční situaci, vysoko nad hranicí „šedé zóny“. V roce 2009 má index IN05 

hodnotu 1,13 a společnost se tedy pohybovala v šedé zóně. Tento rapidní pokles byl 

způsoben zejména ukazateli X2 a X3. Problém vznikl kvůli zápornému výsledku 

hospodaření před zdaněním, kdy firmě klesly tržby o 50 %. Tento pokles zapříčinila 

finanční krize.  Firma tento rok překonala a následující roky se hodnoty pohybují opět 

nad „šedou zónou“. 

 

2.5.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Výchozím bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza. Tato analýza 

umožňuje vidět údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Nejprve bude 

analyzována rozvaha, následně výkaz zisku a ztrát.  

 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Rozvaha obsahuje tzv. stavové ukazatele, které informují o stavu majetku a zdrojů 

podniku k určitému datu. Analýza tohoto výkazu informuje o podrobnějším složení 

majetku i zdrojů a jeho vývoji.Před zahájením konkrétních analýz je uvedena vybraná 

strukturu aktiv a pasiv společnosti BUWOL METAL, s.r.o. Následující tabulky jsou 

zjednodušené a obsahují pouze nejdůležitější položky rozvahy. Celková rozvaha 

společnosti je uvedena v přílohách této práce. 

 

Tabulka 4: Aktiva (údaje v tis. Kč) 

 AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 20224 23243 27366 24763 28230 37738 

Dlouhodobý majetek 11242 9868 9258 8456 7623 9837 

Pozemky 1362 1362 1362 1672 1672 1672 

Oběžná aktiva 7675 12638 17856 16209 20513 27791 

Zásoby 5234 9971 14775 10758 16533 23454 

Krátkodobé pohledávky 2366 2627 3007 5393 3935 3941 

Krátkodobý finanční majetek 75 40 74 58 45 396 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Tabulka 5: Pasiva (údaje v tis. Kč) 

 PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 20224 23243 27366 24763 28230 37738 

Vlastní kapitál 17909 16380 22212 19686 24508 31943 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

HV minulých let 17441 12986 16279 22112 19587 23908 

HV běžného úč. období 368 3294 5833 -2526 4821 7435 

Cizí zdroje 2308 6853 5147 5058 3708 5744 

Krátkodobé závazky 1852 4866 1931 1716 1807 3876 

Bankovní úvěry a výpomoci 456 1987 1500 1959 1901 1868 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Jedná se o tzv. analýzu vývojových trendů. Trendová analýza je prováděna jako 

procentní nárůst jednotlivých komponent oproti předchozímu roku, jde tedy o řetězovou 

metodu. 

 

Pomocí horizontální analýzy aktiv lze zjistit, o kolik jednotek či procent se změnila 

daná položka aktiv v čase. 

 

Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv (údaje v tis. Kč) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Aktiva celkem 3019 4123 -2603 3467 9508 

Dlouhodobý majetek -1374 -610 -802 -833 2214 

Pozemky 0 0 310 0 0 

Oběžná aktiva 4963 5218 -1647 4304 7278 

Zásoby 4737 4804 -4017 5775 6921 

Krátkodobé pohledávky 261 380 2386 -1458 6 

Krátkodobý finanční majetek -35 34 -16 -13 351 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv (údaje v %) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Aktiva celkem 14,93 17,74 -9,51 14,00 33,68 

Dlouhodobý majetek -12,22 -6,18 -8,66 -9,85 29,04 

Pozemky 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 64,66 41,29 -9,22 26,55 35,48 

Zásoby 90,50 48,18 -27,19 53,68 41,86 

Krátkodobé pohledávky 11,03 14,47 79,35 -27,04 0,15 

Krátkodobý finanční majetek -46,67 85,00 -21,62 -22,41 780,00 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

V období 2006-2007 se zvedla celková aktiva o 14,93 %, zatímco dlouhodobý majetek 

zaznamenal pokles o zhruba 13 %. Pokles byl způsoben odepisováním dlouhodobého 

hmotného majetku. Velký nárůst v tomto období nastal u oběžných aktiv a to téměř 

65 %, které odpovídají částce téměř 5 mil. Kč. Na zvýšení oběžných aktiv má největší 

vliv rapidní nárůst zásob. Zásoby v roce 2007, oproti roku 2006, narostly o 90,5 %. 

Tento nárůst způsobil jednak nedostatek odběratelů a také majitel firmy, který si začal 

v podniku ponechávat cenné kovy. Jen nepatrné zvýšení pocítily krátkodobé 

pohledávky a to o 11 %, tedy o 261 tis. Kč,  U krátkodobého finančního majetku došlo 

ke snížení o 35 tis. Kč, které odpovídají přibližně 47 %. Růst pohledávek a pokles peněz 

mohl značit fakt, že odběratelé hůře platí. Nicméně v této situaci to byl růst tržeb. 

 

V letech 2007-2008 byl zachován růst celkových aktiv, které se zvýšily o 17,74 %, které 

odpovídají částce více jak 4 mil. Kč. Celková aktiva se nezvýšila díky investici do 

dlouhodobého majetku (dlouhodobý majetek vlivem odpisů zaznamenal pokles 

o 6,81 %), ale opět nárůstem oběžných aktiv. Ty se zvýšily o 41,29 % (cca. 5,2 mil Kč) 

a hlavní podíl na zvýšení oběžných aktiv mají opět zásoby, jejichž nárůst byl téměř 

50 %. Opět se jednalo o zadržení cenných kovů v podniku.  V tomto období také došlo 

opět k mírnému růstu krátkodobých pohledávek. Pohledávky narostly o 14,47 % (380 

tis. Kč), což poukazuje na zhoršující se platební morálku odběratelů.  

 

Období 2008-2009 bylo značně odlišné oproti minulým obdobím. První změna je patrná 

u poklesu celkových aktiv, které se snížili o 2,603 mil. Kč. Tento pokles nebyl 
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způsoben dlouhodobým majetkem (snížení o téměř 9 %), ale vlivem poklesu oběžných 

aktiv, kde hlavní roli hrály zásoby (snížení o 27,19 %). Pokles zásob způsobila finanční 

krize, kdy zákazníci dováželi do firmy méně kovového odpadu než v předešlém období. 

Vlivem přikoupení pozemku, který sousedil se sídlem firmy, došlo přibližně k 23 % 

nárůstu pozemků. Horizontální analýza ukázala, že v tomto období se platební morálka 

odběratelů zhoršila. Došlo totiž k navýšení krátkodobých pohledávek o téměř 80 %, což 

je růst přibližně o 2,5 mil. Kč.  

 

V letech 2009-2010 se zvýšila celková aktiva opět vlivem nárůstu oběžných aktiv 

(respektive zásob). Zásoby se zvýšila jednak v důsledku ekonomické recese, kdy nebyla 

taková poptávka po kovovém odpadu, tak i díky pokračujícímu zadržování cenných 

kovů majitelem firmy. Dlouhodobý majetek opět klesal vlivem odpisů a to o 10 %.  

 

Za zmínku stojí pokles krátkodobých pohledávek o 27,04 %. Platební morálka 

odběratelů se mírně zlepšila.  

 

V časovém úseku let 2010-2011 došlo k nárůstu celkových aktiv. Na tomto růstu se 

podílel dlouhodobý majetek (došlo k nákupu druhého nakladače FUCHS) a oběžná 

aktiva. U oběžných aktiv se znovu jednalo o zvýšení zásob ve společnosti (opět 

zadržení cenných kovů). 
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Graf 4: Aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z výše uvedeného grafu č. 4 jsou vidět změny sledovaných položek aktiv. Dlouhodobý 

majetek neustále klesá vlivem odpisů, pozemky se od roku 2009 zvýšily přikoupením 

sousedního pozemku pro skladování odpadů a v horizontu 2006-2010 se v podniku 

neustále zvyšují zásoby díky zadržování cenných kovů. Krátkodobé pohledávky ve 

sledovaných letech rostly a největší nárůst je vidět v roce 2009 vlivem krize a 

neplatících odběratelů. Krátkodobý finanční majetek je v celkových aktivech 

zanedbatelnou částí.   

 

Pomocí horizontální analýzy pasiv lze zkoumat o kolik jednotek, nebo procent, se 

změnila daná položka pasiv v čase.  

 

Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv (údaje v tis. Kč) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Pasiva celkem 3019 4123 -2603 3467 9508 

Vlastní kapitál -1529 5832 -2526 4822 7435 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 

HV minulých let -4455 3293 5833 -2525 4321 

HV běžného úč. období 2926 2539 -8359 7347 2614 

Cizí zdroje 4545 -1706 -89 -1350 2036 

Krátkodobé závazky 3014 -2935 -215 91 2069 

Bankovní úvěry a výpomoci 1531 -487 459 -58 -33 

Zdroj : Vlastní zpracování  

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv (údaje v %) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Pasiva celkem 14,93 17,74 -9,51 14,00 33,68 

Vlastní kapitál -8,54 35,60 -11,37 24,49 30,34 

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

HV minulých let -25,54 25,36 35,83 -11,42 22,06 

HV běžného úč. období 795,11 77,08 -143,31 290,86 54,22 

Cizí zdroje 196,92 -24,89 -1,73 -26,69 54,91 

Krátkodobé závazky 162,74 -60,32 -11,13 5,30 114,50 

Bankovní úvěry a výpomoci 335,75 -24,51 30,60 -2,96 -1,74 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Za období 2006-2007 vrostla celková pasiva o 14,93 % a to především díky růstu cizích 

zdrojů o 196 %. Růst cizích zdrojů v tomto období způsobily krátkodobé závazky, které 

stouply o 162 % a také bankovní úvěry a výpomoci. Bankovní úvěry a výpomoci 

vzrostly o 335,75 %. Toto navýšení má na svědomí krátkodobý bankovní úvěr ve výši 

1,5 mil. Kč, který si společnost pořídila na nákup druhého nakladače FUCHS.  

 

V letech 2007-2008 celková pasiva opět vzrostla, tentokrát o 17,74 % (4,1 mil. Kč). 

Vlastní kapitál narostl o 35,6 % a cizí zdroje klesly o téměř 25 %. Za růstem vlastního 

kapitálu je ponechání si zisku z minulého roku a příčinou poklesu cizích zdrojů je 

především splácení bankovních úvěrů.  

 

Za období 2008-2009 klesla celková pasiva o 10 %. Vlastní kapitál klesl o 11 % a cizí 

zdroje o 2 %. Největší „propad“, který byl způsoben hospodářskou krizí, zaznamenal 

HV běžného účetního období a to o 143 %, což činní téměř 6 mil Kč. Firma v roce 2009 

zaznamenala výrazný pokles zákazníků a nepodařilo se jí získat ani žádnou velkou 

zakázku.  

 

V letech 2009-2010 se opakovala situace z období 2007-2008. V období vzrostla pasiva 

(o 14 %) a to díky vlastnímu kapitálu, který vzrostl o 25 % (opět ponechání si zisku 

z minulého roku) a cizí zdroje klesly o 27 %. Velký narůst nastal u HV běžného 

účetního období, který vzrostl o 7,3 mil Kč (290 %) . Nárůst je o to markantnější, 

jelikož v roce 2009 byl hospodářský výsledek běžného účetního období v záporných 

číslech.  

 

V období 2010-2011 se celková pasiva navýšila o 33,68 %. Tento růst mělo na svědomí 

zvýšení vlastního kapitálu a zejména krátkodobých závazků. Ty se zvýšily v roce 2011 

oproti roku 2010 o téměř 115 %. Vliv na tento nárůst měla zhoršená platební morálka 

odběratelů. 
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Graf 5:  Pasiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z grafu č.5 lze vidět pasiva v průběhu sledovaných let. Nejzajímavější vývoj má 

hospodářský výsledek běžného účetního období. V letech 2006-2008 plynule rostl, 

avšak v roce 2009 se dostal do minusových částek (z důvodu finanční krize), tzn., že 

firma negenerovala zisk, ale generovala ztrátu. 

 

Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Prostřednictvím vertikální analýzy aktiv lze vyjádřit procentuální změny jednotlivých 

položek rozvahy k jedné zvolené rozvrhové základně jako 100 %. 

 

Tabulka 10: Vertikální analýza (údaje v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 55,59 42,46 33,83 34,15 27,00 26,07 

Pozemky 6,73 5,86 4,98 6,75 5,92 4,43 

Oběžná aktiva 37,95 54,37 65,25 65,46 72,66 73,64 

Zásoby 25,88 42,90 53,99 43,44 58,57 62,15 

Krátkodobé pohledávky 11,70 11,30 10,99 21,78 13,94 10,44 

Krátkodobý finanční majetek 0,37 0,17 0,27 0,23 0,16 1,05 

Zdroj : Vlastní zpracování  

Z vertikální analýzy aktiv je zřejmé, že poměr oběžných aktiv převládá nad 

dlouhodobým majetkem (stálá aktiva). Jedná se o středně těžkou kapitálovou  
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společnost. Výjimku tvoří pouze rok 2006, kdy převládal ještě dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen samostatnými movitými věcmi, např. nakladač 

FUCHS, hydraulické nůžky atd. 

 

Oběžná aktiva tvoří z největší části zásoby a dále pak krátkodobé pohledávky. Zásoby 

se každým rokem neustále zvyšují. Růst způsobuje ponechávání si cenného kovového 

odpadu majitelem firmy. U krátkodobých pohledávek dochází k největšímu nárůstu 

v roce 2009. V letech 2010 a 2011 se dostanou opět na typickou hodnotu.  

 

Zanedbatelnou část celkových aktiv tvoří krátkodobý finanční majetek, který dosáhl 

nejvyšší procentuální hodnoty z celkových aktiv v roce 2011. 

 

Za rozvrhovou základnu u vertikální analýzy pasiv byla zvolena celková pasiva. Cílem 

analýzy je zjistit, jak se jednotlivé položky pasiv podílejí na celkových pasivech.  

 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv (údaje v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 88,55 70,47 81,17 79,50 86,82 84,64 

Základní kapitál 0,49 0,43 0,37 0,40 0,35 0,26 

HV minulých let 86,24 55,87 59,49 89,29 69,38 63,35 

HV běžného úč. období 1,82 14,17 21,31 -10,20 17,08 19,70 

Cizí zdroje 11,41 29,48 18,81 20,43 13,13 15,22 

Krátkodobé závazky 9,16 20,94 7,06 6,93 6,40 10,27 

Bankovní úvěry a výpomoci 2,25 8,55 5,48 7,91 6,73 4,95 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Při pohledu na vlastní kapitál se dá říci, že jeho podíl na celkových pasivech výrazným 

způsobem převažoval nad podílem cizích zdrojů. To znamená, že firma je financována 

z drtivé většiny z vlastních zdrojů. Největší podíl na složení vlastního kapitálu měl 

výsledek hospodaření z minulých let. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
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se v roce 2008 podílel největší měrou na vlastním kapitálu oproti rokům minulým. 

Podnik zisk nerozděluje ale ponechává si ho.  

 

Cizí zdroje se nejvíce zvýšily pouze v letech 2007. Společnost si v tomto roce pořídila 

nový nakladač FUCHS v ceně vyšší jak 2 mil Kč.  

 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Následující kapitola se zabývá rozborem výkazu zisku a ztrát neboli výsledovky. Tento 

výkaz porovnává výnosy a náklady podniku a informuje tedy o zisku. Chápeme-li 

měřítko efektivnosti, jako poměr výstupu ke vstupu, pak se z položek výkazu zisku 

a ztrát dá také poměrně jednoduše odvodit, jak efektivně podnik hospodaří.  

 

Nejprve bude provedena horizontální analýza pro vysledování tendencí v čase. Dále 

bude rozebrána vnitřní struktura tohoto výkazu. Obdobně jako u rozvahy i u výkazu 

zisku a ztrát je prováděna analýza za období 2006 až 2011.  

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Tabulka 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (údaje v %) 

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Výkony 13,40 -1,69 -50,11 59,21 34,64 

Výkonová spotřeba 3,49 -15,06 -32,07 30,78 22,78 

Přidaná hodnota 57,53 37,40 -82,72 261,25 65,15 

Osobní náklady 4,81 -4,97 -14,47 -0,81 8,74 

Odpisy DNM a DHM -9,97 -0,43 -4,14 -14,30 120,78 

Provozní výsledek hospodaření 388,30 59,55 -126,66 -373,95 67,68 

Finanční VH 1,17 -11,20 -2,39 -21,16 0,85 

VH za účetní období 795,11 77,08 -143,31 -290,86 54,22 

VH před zdaněním 794,47 67,95 -134,46 311,24 72,11 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (údaje v tis. Kč) 

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Výkony 5236 -747 -21826 12868 11985 

Výkonová spotřeba 1112 -4970 -8992 5864 5675 

Přidaná hodnota 4124 4223 -12834 7004 6310 

Osobní náklady 217 -235 -650 -31 333 

Odpisy DNM a DHM -129 -5 -48 -159 1151 

Provozní výsledek hospodaření 3883 2908 -9868 7767 3851 

Finanční VH -6 58 11 95 -3 

VH za účetní období 2926 2539 -8359 7347 2614 

VH před zdaněním 3877 2966 -9857 7862 3848 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Společnost je převážně výrobní a její obchodní činnost je zanedbatelná. Z tabulky je 

patrné, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dlouhodobě rostou. Výjimku lze 

spatřit v roce 2009, kdy klesly oproti roku 2008 o více jak 50 %. Na pokles měla 

výrazný vliv celosvětová ekonomická krize Mezi další důležité položky pro podnik je 

výkonová spotřeba či přidaná hodnota. Ideální stav je takový, když přidaná hodnota 

v čase roste. U společnosti BUWOL METAL, s.r.o. hodnota rostla až do roku 2009, kdy 

nastal strmý pád o 82 %. Důvodem byla již několikrát zmíněná ekonomická krize. 

Podnik nestihl včas reagovat snížením nákladů na pokles tržeb. Od tohoto roku však 

přidaná hodnota nadále stoupá a v roce 2011 byla nejvyšší za posledních 6 let.   

 

Finanční výsledek hospodaření je ve všech analyzovaných letech záporný. Mohou za to 

nákladové úroky a ostatní finanční náklady. Mimořádný výsledek hospodaření 

společnost nevykazuje. Kolísavou tendenci má hospodářský výsledek před zdaněním. 

 

Společnost vždy vykázala zisk až na rok 2009, kdy její ztráta činila více jak 2,5 mil. Kč. 

Nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, kdy společnost překonala 

devítimiliónovou hranici.  
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2.5.3 Rozdílové ukazatele 

Analýza rozdílových ukazatelů je využívána při finančním hodnocení podniku. Jedná se 

zpravidla o rozdíl souhrnu určité části aktiv a souhrnu určité části pasiv.  

 

Tabulka 14: Rozdílové ukazatele (údaje v tis. Kč) 

Rozdílové ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČPK 5823 7772 15925 14493 18706 23915 

ČPP -1777 -4826 -1857 -1658 -1762 -3480 

ČPM 585 -2199 1150 3735 2173 461 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Graf 6: Vývoj rozdílových ukazatelů (údaje v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je relativně volný kapitál a využívá se k zajištění hladkého 

průběhu hospodářské činnosti podniku. 

 

Z grafu č. 6 lze vyčíst, že nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2006. Ani v jednom 

roce neklesla hodnota ČPK do záporných hodnot, což znamená, že oběžná aktiva 

převyšují krátkodobé závazky. Společnost by tak v každém roce měla dostatečné 
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množství finančních prostředků pro plynulý chod výroby za předpokladu, že by byla 

nucena splatit veškeré své krátkodobé závazky.  

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Druhým analyzovaným rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky, mezi 

které jsou zařazena nejlikvidnější aktiva podniku (hotovost + zůstatek na BÚ). 

 

Ve všech sledovaných obdobích dosahují hodnoty čistých pohotových prostředků 

záporných čísel. Z grafu jasně vyplývá, že se společnost potýká s dlouhodobým 

nedostatkem nejlikvidnějších prostředků pro uhrazení svých krátkodobých závazků. 

Nejvyšší záporné hodnoty ČPP dosáhla společnost v roce 2007 a to kvůli nárůstu 

krátkodobých závazků. Společnost si pořídila bankovní úvěr na nákup dlouhodobého 

majetku (nakladač FUCHS). 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Ukazatel ČPM dosahuje záporných hodnot pouze v roce 2007. Dosahuje ale zároveň 

nižších hodnot, než ukazatel čistého pracovního kapitálu. Nejvyšší hodnoty společnost 

vykazuje v roce 2011. 

 

Rozdíl mezi ukazateli ČPK a ČPM je vázanost peněžních prostředků v zásobách. 

Společnost disponuje velkým množstvím zásob. Jedná se o zásoby cenných barevných 

kovů, které shromažďuje majitel firmy. Jedná se o zásoby, které by podnik v případě 

nečekané události mohl bez problému v krátkém časovém horizontu zpeněžit.    

 

2.5.4 Poměrové ukazatele 

Další podkapitola finanční analýzy bude zaměřena na poměrové ukazatele. Ty dávají 

rychlý a přehledný obraz o hospodaření podniku. Analýza poměrových ukazatelů bude 

rozdělena na ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a provozní ukazatele.  
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Rentabilita 

Ukazatelé rentability primárně slouží k posouzení efektivity podniku. Rentabilita se dá 

obecně definovat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

 

Tabulka 15: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA [%] 1,82 14,17 21,31 -10,20 19,47 24,33 

ROE [%] 2,05 20,11 26,26 -12,83 19,67 23,21 

ROS [%] 0,94 7,43 13,39 -11,62 13,93 15,96 

ROCE [%] 2,47 20,71 26,82 -12,17 20,19 23,66 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Ukazatel ROA měří výnosnost celkových vložených aktiv, tedy efektivní využívání 

majetku společností. Nejhoršího výsledku rentability celkového kapitálu společnost 

dosáhla v roce 2009 (odraz celosvětové ekonomické krize). Nicméně i v tomto roce 

měla dle statistik (36) lepší rentabilitu než byl oborový průměr (-12,38 %).  Od roku 

2010 pak lze vidět růst tohoto ukazatele. Ukazatel ROA má v roce 2011 hodnotu 24,33 

%, což je více než oborový průměr v témže roce (9,43 %). (36) Celkový vývoj tohoto 

ukazatele lze považovat za pozitivní. 

 

ROE vyjadřuje hodnotu zisku na vlastní kapitál podniku. V roce 2011 měla společnost 

zisk přes 23 haléřů na každou investovanou korunu vlastníka. Hodnoty ROE jsou 

nadprůměrné a pro firmu velmi uspokojivé. Oborový průměr dosáhl v roce 2011 

hodnoty 13,56 %. (36) 

 

Ukazatel ROS ukazuje, kolik zisku je z 1 Kč tržeb. Z tabulky lze vyčíst, že podnik 

dosahuje ze svého obratu relativně vysoký podíl zisku a jeho trend je rostoucí vyjma 

roku 2009. V roce 2011 dosáhla společnost nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele, přesněji 

15,96 %. Oborový průměr v tomto roce činil 11,67 %. (36) 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ukazuje výnosnost z dlouhodobé 

investovaného kapitálu. Hodnoty se ve společnosti pohybují nad 20 % a to v letech 
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2007, 2008, 2010 a 2011. V roce 2006 byla ROCE téměř 2 % z důvodu nízkého zisku 

z provozní činnosti a  v roce 2009 dosahovala hodnota ukazatele vlivem ekonomické 

krize záporných čísel.  

 

Ukazatele rentability
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Graf 7: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku. Tyto ukazatele jsou významné zejména pro věřitele. Informují totiž o riziku 

nesplacení závazků. Je důležité si uvědomit, že zadluženost nelze vnímat pouze 

negativně. 

 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost [%] 11,41 29,51 18,81 20,50 13,13 15,22 

Kvóta vl. kapitálu [%] 88,59 70,49 81,19 79,50 86,87 84,78 

Koeficient zadluženosti VK 0,13 0,42 0,23 0,26 0,15 0,18 

Úrokové krytí 6,51 44,54 58,65 -19,43 42,02 76,33 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Zadluženost firmy
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Graf 8: Zadluženost firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se celková zadluženost za posledních 6 let 

pohybuje kolem 20 %, kvóta vlastního kapitálu pak kolem 80 %. Dá se tedy říci, že 

poměr vlastního a cizího kapitálu je přibližně 80 : 20. Tento stav jen potvrzuje 

konzervativní způsob podnikání společnosti založený na nízkém riziku. 

 

Úrokové krytí poskytuje informace, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. 

Doporučené hodnoty jsou 1-3. Nejlepšího výsledku dosáhla firma v roce 2011, kdy by 

bylo možné zaplatit nákladové úroky ze zisku až 76 x. V roce 2009 by firma úrokové 

náklady, vlivem ztráty v tomto roce, zaplatit nemohla.  

 

Aktivita 

Ukazatele aktivity vyjadřují efektivnost hospodaření firmy se svými aktivy. 

 

Obrat aktiv 

Tabulka 17: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 1,93 1,9 1,59 0,88 1,23 1,23 

Obrat stálých aktiv 3,47 4,49 4,7 2,57 4,54 4,73 

Zdroj : Vlastní zpracování  
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Graf 9: Vývoj obratu aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv má doporučenou hodnotu v intervalu od 1,6 – 3. (8). V letech 

2006 – 2008 se společnost v doporučených hodnotách pohybovala, nicméně v dalších 

letech došlo k poklesu a to dokonce na hodnotu 0,88 (rok 2009). Firma by měla 

rozhodně prověřit, jaké jsou možnosti efektivnějšího snížení celkových aktiv tak, aby 

dokázala svá aktiva lépe využít než doposud. Podnik by se měl zaobírat poklesem 

zásob.  

 

Stálá aktiva se obrátí v tržby zhruba 3-5 krát, což je dobré. Nejhorších hodnot tento 

ukazatel dosáhl v roce 2009, kdy kvůli ekonomické krizi společnost měla nízké tržby. 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatele doby obratu souvisí s obratem. Značí, po jak dlouhou dobu jsou položky 

v podniku vázány. Jednotkou doby obratu je počet dní, během nichž proběhne jedna 

obrátka. 
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Tabulka 18: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob [dny] 48,23 81,02 122,12 178,22 172,02 181,25 

Doba inkasa pohledávek [dny] 21,08 21,35 24,85 89,34 40,94 28,78 

Doba splatnosti krátkodobých 

závazků [dny] 17,07 39,54 15,96 28,43 18,80 15,55 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

 

Graf 10: Vývoj doby obratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výsledky u doby obratu zásob vypovídají o tom, kolik dnů jsou zásoby vázány ve 

společnosti. Doba obratu zásob ve společnosti BUWOL METAL, s.r.o. má rostoucí 

tendenci vlivem ponechávání si zásob a v roce 2011 dosáhla 178,22 dnů. Toto velmi 

vysoké číslo vychází z myšlení majitele firmy, který ve firmě záměrně zadržuje barevné 

kovy a převážně obchoduje pouze s železem, litinou atd.  

 

Další ukazatel, ukazatel doby obratu pohledávek, vyjadřuje, jakou dobu musí podnik 

čekat, než dostane zaplaceno odběrateli za její služby. Fyzické osoby platí za kovový 

odpad na místě, zatímco právnickým osobám je vystavena faktura. Zde by měly být 

hodnoty co nejnižší, protože čím menší hodnoty, tím je to pro společnost lepší. Nejhorší 
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výsledky byly v roce 2009, kdy doba obratu pohledávky byla až 90 dnů. Splatnost 

pohledávek je 30 dnů. Odběratelé nám nezaplatili včas v roce 2009 a v roce 2010.  

 

Na druhé straně se nachází doba obratu závazků, která vyjadřuje počet dnů odkladu 

platby svých závazků. Hodnoty tohoto ukazatele by měly být vyšší než hodnoty doby 

obratu pohledávek. V roce 2007 byla doba obratu závazků vyšší než doba obratu 

pohledávek. Bohužel se jednalo o ojedinělý jev, protože v letech 2006, 2008, 2009 

a 2010 převažovala doba obratu pohledávek, což je pro společnost nevýhodné. Je tedy 

patrné, že společnost BUWOL METAL, s.r.o. platí své závazky včas. Menší problémy 

nastaly pouze v roce 2007. 

 

V roce 2009 dokonce doba obratu pohledávek byla o 60 dní vyšší než doba obratu 

závazků.  V roce 2011 už rozdíl činil mezi dobou obratu pohledávky a dobou obratu 

závazku pouhých 7 dnů.  

 

Likvidita 

Tento ukazatel vysvětluje vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy. Dále 

ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům proto je 

uspokojivá výše likvidity pro podnik velice důležitá. 

 

Tabulka 19: Ukazatelé likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 3,33 1,84 5,20 4,41 5,53 4,84 

Pohotová likvidita 1,06 0,39 0,90 1,48 1,07 0,75 

Okamžitá likvidita 0,03 0,06 0,02 0,015 0,012 0,07 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Hodnoty běžné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,5. (13) Této 

doporučené hodnoty firmy dosáhla pouze v roce 2007, kdy běžná likvidita činila 1,84. 

V ostatních letech jsou hodnoty vyšší jak doporučený interval. Firma BUWOL 

METAL, s.r.o. je schopna uspokojit pohledávky věřitelů v případě, když všechna svá 
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oběžná aktiva přemění na peněžní prostředky a to až několikrát. Obecně se dá říci, že 

společnost disponuje velkým množstvím oběžných aktiv. 

 

Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou v intervalu mezi 0,7 – 1. (13) Rozdíl oproti 

běžné likviditě je ten, že se ze vzorce odstraní zásoby. Společnost se nacházela pouze 

dvakrát v doporučeném intervalu a to v roce 2008 a 2011. Jinak se vždy hodnoty 

pohybovaly nad doporučenou hranicí. Jediným neuspokojivým rokem byl rok 2007, kdy 

hodnota pohotové likvidity byla 0,39. Hodnoty běžné a pohotové likvidity se od sebe 

velmi liší. Tento rozdíl poukazuje na příliš velké množství zásob ve společnosti. 

Výhodou těchto zásob je, že jsou rychle zpeněžitelné. 

 

Hodnoty okamžité likvidity ve společnosti dosahují hodnot 0,012 – 0,07. Doporučené 

hodnoty by se měly pohybovat v intervalu 0,2-0,5. (13) Nízké hodnoty okamžité 

likvidity ve společnosti značí nedostatek finančních prostředků na účtech a v pokladně. 

V případě potřeby okamžitých finančních prostředků, by firma nemohla uspokojit své 

věřitele. Při nedostatku likvidních peněz, lze prodat část cenných kovů. 

 

V následujícím grafu je uveden souhrn běžné, pohotové a okamžité likvidity v roce 

2006-2010: 

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Společnost by se měla problematikou likvidity zaobírat. Její priority by měly směřovat 

k běžné likviditě, neboť ta nám ukazuje, že je ve firmě příliš mnoho prostředků ve 

formě zásob. Nízké hodnoty okamžité likvidity pak značí nedostatek skutečných 

finančních prostředků.  

 

Provozní ukazatele 

Sledování těchto ukazatelů může napomoci vlastníkovi podniku sledovat vývoj základní 

aktivity podniku. Provozních ukazatelů je velké množství. V následující tabulce jsou 

zahrnuty ukazatele: mzdová produktivita, produktivita DHM, nákladovost výnosů a 

materiálová náročnost. 

 

Tabulka 20: Provozní ukazatele (údaje v tis. Kč) 

Provozní ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mzdová produktivita 1,59 3,26 4,72 0,94 3,44 5,23 

Produktivita DHM  3,47 4,51 4,17 2,57 4,54 4,74 

Nákladovost výnosů  0,98 0,9 0,83 1,11 0,84 0,84 

Materiálová náročnost 0,82 0,61 0,53 0,75 0,63 0,60 

Zdroj : Vlastní zpracování  

 

Pomocí výpočtu se zjistí, kolik v průměru na 1 Kč mezd připadá Kč výnosů. Tato 

hodnota ukazatele by měla být vyšší než 1. (15) Hodnoty vyšší jak 1 dosáhl podnik ve 

všech sledovaných letech až na rok 2009. Nízká hodnota byla způsobena vlivem 

rapidního poklesu přidané hodnoty. 

 

Produktivita DHM udává množství výnosů, které jsou vytvořeny jednou korunou 

vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Hodnota by měla dosahovat co nejvyšších 

čísel. Výsledky tohoto ukazatele mají relativně stejný stagnující charakter. Výjimkou je 

opět rok 2009 a to z důvodu nízkých výnosů. Ten rok přinesla jedna koruna vložená do 

DHM 2,57 Kč výnosů. Nejlepší hodnoty podnik dosáhl v roce 2011 a to 4,74. Hodnoty 

se pohybují na úrovni oboru. 
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Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Od roku 

2006 do roku 2008 hodnota ukazatele klesala. V roce 2008 došlo k nárůstu ukazatele. 

Důvodem toho navýšení byl jak pokles výnosů, tak i pokles nákladů.  

 

Materiálová náročnost udává zatížení výnosů, které jsou spotřebovány materiálem 

a energiemi. V podniku BUWOL METAL, s.r.o. hodnoty tohoto ukazatele nemají 

sestupnou ani rostoucí tendenci. Změny ceny vstupů se mění pouze nepatrně. 

 

2.5.5 Shrnutí finanční analýzy podniku 

Ve finanční analýze byly nejdříve zpracovány soustavy ukazatelů, a to Altmanův index 

finančního zdraví, index IN05 a index Bonity. Altmanův index se pohyboval ve všech 

sledovaných letech vysoko nad „šedou zónou“. V roce 2009 však došlo k výraznému 

poklesu tohoto ukazatele. Špatná finanční situace podniku v roce 2009 se naplno 

projevila ve výsledcích indexu IN05, který je uzpůsoben českému prostředí. V daném 

roce totiž index vyhodnotil, že společnost BUWOL METAL, s.r.o. se nachází v „šedé 

zóně“. Podnik se však v následujících dvou letech znovu pohyboval v pásmu značícím 

dobrou situaci. Třetím indexem ze soustavy ukazatelů byl využit index Bonity. Tento 

index odhalil stejně jako index IN05 špatnou situaci v roce 2009, kdy podnik zasáhla 

ekonomická krize. Ostatní roky vypovídají o dobré situaci podniku.  

 

Ve firmě v roce 2006 převyšují stálá aktiva oběžný majetek. V letech dalších už 

převažuje právě oběžný majetek. Oběžná aktiva podniku neustále stoupají. Vliv na tento 

růst mají jak krátkodobé pohledávky, tak zejména zásoby. Ty se za šest sledovaných let 

navýšily téměř pětkrát. Tento nárůst je způsoben úmyslným uchováváním cenných 

barevných kovů ve společnosti a neobchodování s nimi. Majitel si tyto kovy nechává na 

„horší časy“. Jejich výhoda je však rychlá prodejnost. V roce 2009 se firma přikoupila 

pozemky sousedící s firmou a získala tak další skladovací plochy pro kovový odpad.  

 

Typickým znakem společnosti je, že vlastní kapitál převyšuje cizí zdroje. Firma je 

z drtivé většiny financována z vlastních zdrojů a cizí zdroje využívá pouze v 20 %. 

Tento stav ukazuje na konzervativní vedení společnosti. Poměr by měl být zcela jiný, 

jelikož vlastní kapitál je dražší než cizí. V případě zvýšení cizího kapitálu ve firmě, by 
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mělo dojít k jeho efektivnímu využití. Hospodářský výsledek měl kolísavou tendenci 

a převážně kladné hodnoty. Ke ztrátě došlo pouze v roce 2009, kdy celé české 

podnikatelské prostředí zasáhla finanční krize.  

 

Z pohledu rentability si společnost dlouhodobě vede dobře. Velmi pozitivní je fakt, že 

většina výsledků ukazatelů rentability byla nad oborovým průměrem. Společnost si tak 

vedla více než obstojně. Výjimkou byl pouze rok 2009, kdy byly všechny hodnoty 

ukazatelů rentability záporné. Tyto záporné hodnoty byly způsobeny záporným 

výsledkem hospodaření z důvodu ekonomické krize.  

  

Při pohledu na likvidu společnosti je patrné, že firma by se měla likviditou zaobírat. Její 

snaha by měla být směřována na snížení běžné likvidity a hlavně růstu likvidity 

okamžité. Doporučených hodnot u běžné likvidity bylo dosaženo pouze v roce 2007. 

V ostatních letech je likvidita vyšší než doporučené hodnoty. Vysoké hodnoty jsou 

způsobeny tím, že podnik drží příliš mnoho prostředků ve formě oběžných aktiv. To se 

odráží i ve výsledcích pohotové likvidity, která je „očištěna“ o zásoby. U okamžité 

likvidity společnost nedosahuje doporučených hodnot. V případě potřeby okamžitých 

finančních prostředků by společnost nebyla schopna uspokojit všechny své věřitele. 

  

Zadluženost firmy je minimální. Ta se pohybuje v intervalu od 11 – 30 %, což dokazuje 

jistou finanční nezávislost a konzervativní strategii v podnikání. Společnost by dále byla 

schopna zaplatit nákladové úroky až na rok 2009, kdy dosáhla ztráty. 

 

U obratu aktiv firma dosahovala dobrých výsledků v letech 2006-2009, kdy se hodnoty 

pohybovaly v doporučeném intervalu. V dalších letech pak dochází k výraznému 

poklesu. Doslova alarmující je stav doby obratu zásob. Výsledná čísla ukázala, že 

zásoby jsou v podniku vázány 178 dnů (téměř půl roku). Doba obratu závazků by měla 

být vyšší než doba obratu pohledávek. Ve společnosti toto pravidlo platilo pouze v roce 

2007. V dalších sledovaných obdobích pak u firmy převažovala doba obratu 

pohledávek. To znamená, že společnost platila závazky dříve, než obdržela peníze za 

své pohledávky. V roce 2009 byl rozdíl více jak 60 dnů (2 měsíce). 
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Mzdovou produktivitu lze hodnotit pozitivně. Hodnota tohoto ukazatele dosahovala 

kromě roku 2009 požadovaných hodnot a její vývoj v čase má rostoucí trend. Nejvyšší 

mzdové produktivity dosáhla společnost v roce 2011. V tomto roce na 1 korunu 

mzdových nákladů připadlo 5,23 Kč tržeb. Produktivita dlouhodobého hmotného 

majetku má téměř konstantní výsledky. Nejnižších hodnot dosáhla firma v roce 2009 

(2,57). Nejlepších hodnot pak v posledním sledovaném roce 2011 (4,74). 

 

Největší problémy má tedy společnost s výší oběžných aktiv v podobě zásob, 

s likviditou (zejména okamžitou), dobou obratu pohledávek a nízkým cizím kapitálem.  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z přecházející analýzy společnosti BUWOL METAL, s.r.o. vyplynulo několik 

problémových oblastí, na které by se podnik měl zaměřit, aby do budoucna mohlo dojít 

k vylepšení stávající situace.  

 

Výsledky finanční analýzy podniku BUWOL METAL, s.r.o. poukázaly na následující 

problémy: 

 zhoršující se platební morálka odběratelů, 

 nízká okamžitá likvidita a ČPP, 

 velké množství vlastního kapitálu ve společnosti, 

 velké množství zásob a jejich růst. 

 

3.1 Řízení pohledávek a urychlení jejich inkasa 

Odběratelé společnosti jsou jak fyzické, tak i právnické osoby. Fyzické osoby si 

v společnosti nakupují malé množství železa a platí hotově. Právnickým osobám je 

vystavěna faktura, proto je potřeba se právě na firmy zaměřit. Ve sledovaném období let 

2006 – 2011 převažuje doba obratu pohledávek nad dobou obratu závazků. Pouze 

v roce 2007 byl výsledek opačný. Je patrné, že společnost se snaží zabývat svými 

závazky, jejichž doba se snižuje, ale už se však nesoustředí na své obchodní 

pohledávky. Díky převaze doby obratu pohledávek nad dobou obratu závazků vzniká 

společnosti nedostatek finančních prostředků. Firmy dostávají standardní splatnost 

faktur 30 dnů. Ve sledovaných letech 2006, 2007, 2008 a 2011 se doba obratu 

pohledávek pohybovala do 30 dnů. Nicméně v roce 2009 to bylo téměř 90 dnů. 

Společnost tak čekala o téměř dva měsíce více na své finanční prostředky, než dle 

smluvních podmínek čekat měla. V roce 2010 činila doba obratu pohledávek opět více, 

než 30 dnů.Aby se tato situace již neopakovala, měl by se podnik zaměřit na řízení 

pohledávek. 

 

Problém s řízením pohledávek má většina společností. Společnosti často poskytují 

prodej bez prověření svého zákazníka (odběratele) a pak se může stát, že ten své 
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závazky nezaplatí, nebo zaplatí se zpožděním. Takoví zákazníci zadržují své finance 

svému dodavateli, které by mohl využít na rozvoj podniku. 

 

Pokud jsou pohledávky hrazeny ve lhůtě splatnosti, lze je označit za likvidní dobré. 

Další pohledávky se dají rozdělit na pohledávky hrazené se zpožděním a nedobytné 

pohledávky. V případě pohledávek hrazených se zpožděním se očekává, že odběratel 

uhradí své závazky se zpožděním (za určitou dobu). V případě že tak neučiní, musí 

dodavatel potřebné finanční prostředky získat z jiných zdrojů. Nejčastějšími způsoby 

jsou krátkodobý a kontokorentní úvěr. Touto „finanční výpomocí“ vznikají podniku 

další dodatečné náklady. (8) 

 

V současné době je dle odhadu administrační pracovnice pohledávek po splatnosti cca. 

30 %. Nejedná se tedy o žádné zanedbatelné číslo. Pozitivním faktem je, že společnost 

v současnosti neeviduje žádné nedobytné pohledávky. U pohledávek, které mají po 

splatnosti více jak 6 měsíců, je možné vytvořit opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám, a to až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky tak, aby 

opravná položka byla pro podnik daňově uznatelným nákladem. Pohledávky, se 

splatností více jak 6 měsíců, byly ve firmě v roce 2011 v hodnotě 500 000 Kč. Opravná 

položka by tak činila 100 000 Kč. 

 

Společnost BUWOL METAL, s.r.o. se nachází v takové situaci, kdy je potřeba 

sesynchronizovat dobu obratu pohledávek a závazků. Pro efektivní řízení pohledávek 

musí společnost zajistit dostatečné množství informací o svých obchodních partnerech. 

Firma by se měla zaměřit na tři úrovně řízení pohledávek: 

1) Prevence, 

2) Monitorování, 

3) Vymáhání. 

 

1) Prevence 

Základem řízení pohledávek je prevence. Cílem podniku by mělo být rozdělení svých 

odběratelů z hlediska důvěryhodnosti. Toto rozdělení by vedlo k předcházení 

problémových pohledávek a tak i k ušetření souvisejících nákladů. Prvním krokem 
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v úrovni řízení pohledávek je prověření odběratelů v rámci insolvenčního řízení. Tato 

jednoduchá možnost je volně přístupná na webovém portálu justice.cz a umožňuje 

sledování informací o firmách, které se nachází v insolvenci. V případě, že se nějaký ze 

současných nebo budoucích odběratelů v dané databázi nachází, rozváže podnik s nimi 

spolupráci, popřípadě spolupráci s tímto odběratelem neuskuteční. Uzavření spolupráce 

s takto ohroženou společností by v budoucnu mohlo vést k rizikům. Další potřebné 

informace lze získat v obchodním rejstříku, v databázi dlužníků a neplatičů, rejstříku 

Ministerstva financí (ARES) atd.  

 

Druhým krokem prevence by bylo rozdělení odběratelů do bonitních skupin. Dle 

doporučení Ing. Vosňákové se odběratelé rozdělí do tří bonitních skupin dle přínosu pro 

firmu: 

1. Bonitní skupina Z1 – tzv. „zlatí odběratelé“. V této skupině budou odběratelé, 

kteří jsou vysoce ceněni. Vyznačují se velkým objemem zakázek a tím pro 

společnost přináší největší zisky a nízké náklady.  

2. Bonitní skupina Z2 – tzv. „bílí odběratelé“. Tito odběratelé platí dobře, avšak 

neodebírají takový objem zakázek jako odběratelé Z1 a stojí společnost více 

nákladů. Řízením pohledávek, které by vedlo ke snížení nákladů, by tito 

odběratelé přinesli firmě vyšší zisky. 

3. Bonitní skupiny Z3 – tzv. „černí odběratelé“. Třetí skupina je typická špatným 

placením a je nutné ji velmi pečlivě sledovat. U každého odběratele by se mělo 

zjistit, zda je možné zvýšit tržby nebo snížit náklady, či zda se s vůbec s nimi 

vyplatí spolupracovat.  

 

Další možností pro prověření obchodních partnerů je prozkoumání jejich solventnosti. 

Společnost by si měla ve své vlastní evidenci sledovat platbyschopnost odběratelů. 

Pokud z evidence vyplyne, že někteří odběratelé mají potíže s platbami, může se příště 

společnost rozhodnout například pro platbu předem či o zálohu.  Zde by pomohlo 

hodnocení odběratelů do bodovacího systému. (např. stupnice 1 – 5, a pro různé stupně 

jiné podmínky: I. stupeň bez omezení, II. stupeň 10% záloha předem, III. stupeň 30% 

záloha předem, IV. stupeň 50% platba předem a V. stupeň celá platba předem). Kritéria 
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bodování by byly: platební morálka odběratelů, délka spolupráce s podnikem a objem 

tržeb.  

 

2) Monitorování 

Druhá úroveň je monitorování pohledávek. Podnik by měl mít kvalitní systém, ve 

kterém by sledoval platební morálku obchodních partnerů. Sledování pohledávek by 

mělo být pravidelné a podrobné. Tuto činnost by ve společnosti vykonávala 

administrační pracovnice, která by minimálně jednou týdně vyhodnocovala splatnost 

pohledávek, přidávala další pohledávky, rozčleňovala je na počet dnů dle splatnosti 

a následně prováděla další kontrolu. Dalším úkolem ekonomického oddělení by bylo 

pravidelné podání reportu o pohledávkách po splatnosti či urgence odběratelů 

o zaplacení. Tyto nové pracovní povinnosti by zabraly nejvýše 4 hodiny týdně a 

administrační pracovnice to při své vytíženosti zvládne.  

 

3) Vymáhání pohledávek 

Třetí úrovní řízení pohledávek je vymáhání a pro společnost je nejvíce nákladné. 

K tomuto kroku je nutné přistoupit v případě, že i přes preventivní opatření 

a monitorování objednávek odběratelé nezaplatili. Pro vymáhání pohledávek by 

pomohly tyto zásady: 

 

1. Pravidelné sestavování seznamu nesplacených pohledávek a jeho aktualizace 

(pro sledování lze využít Microsoft Office Excel), 

2. 5 dní po splatnosti kontaktování odběratele s dotazování se na důvod 

nezaplacení (telefonicky nebo e-mailem), 

3. 14 dní po splatnosti pohledávky poslání upomínky, 

4. 28 dní po splatnosti zaslání druhé upomínky, 

5. zaslání třetí upomínky – zasílá právník a upomínka obsahuje oznámení o předání 

k vymáhání soudu. 

 

V poslední upomínce by měl být vyjádřen pokus o smír a je dobré uvádět v upomínkách 

i úroky z prodlení. Pokud není s dlužníkem možná žádná domluva, lze využít služeb 

specializované agentury, která zajišťuje mimosoudní vymáhání pohledávek. Tento 
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způsob získávání peněz od odběratele je rychlý, ale značně nákladný. Vymáhací 

agentury si účtují cca. 5-30 % v závislosti na stáří pohledávky, zajištění apod. 

Společnost sice nezíská celou dlužnou částku, ale na druhou stranu je odměna vymáhací 

agentuře pořád nižší, než celá nezaplacená pohledávka odběratele. Nezaplacené 

pohledávky lze řešit i soudní cestou.  

 

Způsoby urychlování inkasa pohledávek  

Každý podnik chce dostat za své služby zaplaceno co nejdříve. Firma BUWOL 

METAL, s.r.o. má několik možností, jak získat peněžní prostředky za své služby 

mnohem dříve. Jsou jimi: 

 

1) Hotovostní slevy – skonta 

Společnost bude mít k dispozici více možných finančních prostředků v případě, že 

zákazníci zaplatí svůj závazek dříve, než jsou stanovené podmínky. Aby zákazníci byli 

ochotni zaplatit dříve, je nutné je v dostatečné míře motivovat. Jedním z využívaných 

nástrojů k urychlení inkasa pohledávek je hotovostní sleva – skonto z hodnoty 

pohledávek. Využívá se např. toto skonto: 2/14, 0/30 – tzn., pokud zákazník zaplatí 

závazek do 14 dnů, dostane slevu 2 % ze smluvené (základní) slevy, jestli zaplatí až za 

30 dnů, zaplatí plnou cenu. Takto motivovaný odběratel pak zaplatí své závazky dříve 

s vidinou nižší finální ceny. Tento způsob urychlení inkasa pohledávek není zrovna 

nejlevnější. V případě využívání si podnik musí sestavit kalkulaci nákladů, ze které 

následně bude vycházet výše poskytované slevy a také časový horizont poskytnutí 

slevy. Společnost měla v roce 2011 tržby ve výší zhruba 47 mil Kč. V případě, že by 

většina odběratelů zaplatila do 14 dnů, snížily by se tržby společnosti o necelý 1 mil. 

Kč. Toto snížení by nemělo negativní vliv na chod společnosti. Společnost by naopak 

získala dříve své finanční prostředky, což by se pozitivně projevilo na okamžité 

likviditě (ta by vzrostla na hodnotu 0,22) a ČPP (ukazatel by vzrostl na - 1100 tis. Kč).  

 

2) Částečné splacení faktury 

Mezi další nástroje krátkodobého financování patří zálohová faktura. Ta se využívá 

v případě méně solventních odběratelů. Vše funguje tak, že společnost BUWOL 

METAL, s.r.o. uzavře s odběratelem smlouvu o částečném splacení služeb. Odběratel 
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pak zaplatí část finální částky, je mu následně poskytnuta služba (v případě analyzované 

společnosti je to například dodání kovového odpadu) a nakonec by zaplatil zbylou část 

faktury. Zálohová faktura může být v jakékoliv částce. Doporučená částka je 60 – 80 % 

vyfakturované ceny. Tímto způsobem by společnost získala více finančních prostředků 

na svůj provoz a zlepšila by se i okamžitá likvidita podniku. Její hodnota by vzrostla na 

0,26.  

 

3) Faktoring 

Jednou z dalších možností jak řešit problém nesplacených pohledávek je faktoring.  

„Faktoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek 

(obvykle se splatností do 180 dnů) faktoringovou organizací. Dodavatelé zboží nebo 

služeb převádějí na faktora pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringová 

společnost – často banka- se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko, 

že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit.“ (37) 

 

Mezi výhody faktoringu patří okamžité obdržení finančních prostředků a zbavení se 

rizika nezaplacení odběratele. Společnost nicméně neobdrží od faktoringové společnosti 

celou hodnotu pohledávky. Faktoringová společnost si účtuje poplatky za faktoring 

tzv. diskont, které se skládají z provize za poskytnuté služby, náklady na obstarání 

finančních prostředků a rizikové prémie. Společnost tedy pokaždé musí zvážit, zda se jí 

postoupení pohledávky vyplatí. Využívání faktoringu vede ke zlepšení likvidity, 

posílení rentability a snížení nákladů.  

 

V ČR nalezneme velké množství faktoringových společnosti. Díky této skutečnosti má 

společnost možnost širokého výběru. Práce se zabývá nabídkami třech vybraných 

faktoringových společnosti a to konkrétně České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. 

 

Česká spořitelna nabízí zálohu, která je vyplacena ve výši 80% z vystavěných faktur, a 

to okamžitě do 48 hodin po postoupení. U bezregresivního faktoringu Česká spořitelna 

přebírá riziko z nezaplacení, které je způsobené neschopností dlužníka. Provize činí 3%. 

(31) 
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Klient ČSOB má nárok při postoupení pohledávky na 80% celkové hodnoty pohledávky 

a klient obdrží peníze hned v daný den. V případě neuhrazení pohledávky odběratelem 

do 90ti dnů po uplynutí doby splatnosti, ztrácí klient možnost čerpání zálohy a 

pohledávka zůstane postoupena společnosti ČSOB. Provize u společnosti činí 3%. (29) 

 

Komerční banka uzavírá smlouvy s pojištěním. Při neuhrazení pohledávky odběratelem 

do 90ti dnů po uplynutí splatnosti dojde k oznámení této skutečnosti pojišťovně. KB 

umožňuje okamžitě čerpat finanční prostředky kontokorentním způsobem v měně 

pohledávky a zpravidla ve výší 70 – 90% její nominální hodnoty. Předfinancování je 

zpravidla do 24 hodin od obdržení pohledávky a provize činí 3%. (34) 

 

Z výše uvedeného by se společnost měla rozhodnout pro Komerční banku. Velkým 

plusem pro KB je i fakt, že zde společnost má zavedený bankovní účet a čerpá zde i 

bankovní úvěr. Společnost BUWOL METAL, s.r.o. by mohla v roce 2011 pomocí 

faktoringu odprodat cca 10 mil. Kč pohledávek. Odprodej pohledávek by kladně 

ovlivnil ukazatel ČPP a okamžitou likviditu podniku. Při využití faktoringu by poplatky 

a provize činili 300 000 Kč. Využití faktoringu by se projevilo na okamžité likviditě, 

která by vzrostla na hodnotu 0,21 a ukazatel ČPP by vzrostl na – 1 160 tis. Kč. 

3.2 Řízení likvidity a ČPP 

Z finanční analýzy vyplynuly velké nedostatky v oblasti likvidity. Společnost ve 

sledovaných letech dosahuje doporučených hodnot likvidity pouze ojediněle. U běžné a 

pohotové likvidity jsou hodnoty vysoko nad doporučenou hodnotou, což značí příliš 

mnoho oběžných aktiv respektive mnoho zásob ve firmě. Okamžitá likvidita je doslova 

na alarmující úrovni. Společnost by měla začít řešit otázku likvidity, neboť by se mohla 

dostat do finančních problémů. To samé platí pro ukazatel ČPP, který značí nedostatek 

peněz v hotovosti a na bankovních účtech.  

 

V předešlé části řízení pohledávek již bylo uvedeno, že pokud by se začaly řešit 

pohledávky, došlo by ke zlepšení samotné likvidity a také ukazatele ČPP. Další 

možností zlepšení může být odprodání zásob, které jsou ve firmě v hojném počtu. 70% 

zásob v podniku je rychle prodejných. 
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Společnost disponuje velmi nízkým krátkodobým finančním majetkem jak na 

bankovních účtech, tak i v pokladně. Cílem firmy by měla být snaha neustále udržovat 

vyšší zůstatky finančního majetku, které zabezpečují trvalou likviditu, ale snižují 

rentabilitu. Kvalitní řízení likvidity v podniku je založeno na schopnosti hradit své 

splatné závazky při nízkých nákladech. 

 

Z hlediska likvidity a ČPP společnosti BUWOL METAL, s.r.o. lze doporučit 

následující body: 

 Řešení pohledávek společnosti – zlepšení okamžité likvidity a ukazatele ČPP, 

 odprodání zásob společnosti – zlepšení běžné i pohotové likvidity a ukazatele 

ČPP, 

 Sledování ukazatelů v kratším časovém horizontu. 

 

Dle provedených analýz se nachází v podniku mnoho zásob. Velké množství zásob 

souvisí s nedostatečným množstvím určitých typů strojů ve společnost a zejména také 

s filozofií majitele. Ten si totiž podniku uchovává vysoce ceněné kovové odpady 

(hliník, měď, mosaz atd.) takříkajíc na „horší časy“ (majitel chce tyto drahé kovy prodat 

před odchodem do důchodu). Tyto cenné kovy jsou rychle prodejné, takže v případě 

nečekaných událostí by majitel mohl relativně rychle získat finanční prostředky. 

Prodejní cena uvedených kovů dlouhodobě nepatrně rostou. V současnosti firma 

získává finanční prostředky pouze odprodejem lehkého a těžkého železa. I přes samotné 

záměry majitele podniku by firma skutečně měla snížit své zásoby.  

 

3.3 Další návrhy 

 

 Zvýšení cizího kapitálu 

 Snížen zásob 

 Sledování ukazatelů finanční analýzy 
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3.3.1 Zvýšení cizího kapitálu 

Finanční analýza společnosti byla provedena za období 2006 až 2011. Z analýzy 

vyplynulo, že společnost má poměr vlastního a cizího kapitálu v poměru 80 : 20. Toto 

rozdělení znační konzervativní způsob podnikání společnosti a dá se říci, že je podnik 

překapitalizován. Je potřeba zde zmínit existenci pravidla, že vlastní kapitál je dražší 

než cizí. V případě zvýšení cizího kapitálu by společnost docílila zvýšení rentability 

podniku. Samotné zvyšování poměru cizího kapitálu má smysl pouze tehdy, má-li 

podnik kladnou finanční páku. V tomto případě to u společnost BUWOL METAL, s.r.o. 

platí.  

 

Nejlepší rozhodnutí pro firmu, které by vedlo ke zvýšení cizího kapitálu je bankovní 

úvěr. Úvěr by pokryl  nákup zařízení určené pro provoz. Jednalo by se o nové 

hydraulické nůžky. Společnost v současnosti disponujeme pouze jedněmi 

hydraulickými nůžkami a to brzdí zpracování kovového odpadu v podniku. Při nákupu 

nového zařízení by se zrychlilo zpracování odpadu ve firmě a zároveň by se zvýšil 

poměr vlastního k cizímu kapitálu. Bankovní úvěr by byl v hodnotě 7,2 mil. Kč. 

 

Podnik by pro pořízení hydraulických nůžek využil dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 

7 200 000 Kč, konkrétně půjde o investiční úvěr u České spořitelny s úrokovou sazbou 

8,5 % p.a. na období 15 let. Bankovní úvěr funguje na principu anuitních splátek. 

Měsíční splátka by tak činila 70 901 Kč, roční anuity budou 850 814 Kč. Společnost tak 

celkově na úrocích zaplatí 5 562 180 Kč.  

 

Další možností pro zlepšení poměru CK a VK je snížení kapitálu vlastního, a to pomocí 

rozdělení zisku.  

3.3.2 Snížen zásob 

Společnost BUWOL METAL, s.r.o. se potýká s problémem vysokých zásob. Příliš 

vysoké stavy zásob znamenají pro společnost mnoho neproduktivních zdrojů. Za 

sledované období let 2006 – 2011 se zásoby zvýšily z 5 na téměř 24 mil Kč. S tímto 

nárůstem jde v ruku v ruce i nárůst doby obratu zásob a to ze 45 dnů na více jak půl 
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roku. Stále rostoucí stavy zásob takřka zahltily veškeré skladovací plochy 

ve společnosti. Tento problém by mohly vyřešit následující návrhy: 

 

 Vstup na zahraniční trhy, 

 nákup nového zařízení, 

 změna filozofie myšlení majitele. 

 

Hlavním důvodem vstupu na nové trhy je vidina navázání spolupráce s novými 

obchodními partnery. Spolupráce by vedla k odčerpání zásob právě do spolupracujících 

firem. Tento způsob snížení stavu zásob se může jevit jako velice obtížný. Je to 

z důvodu oboru, ve kterém společnost působí. V současnosti společnost spolupracuje 

s velkými firmami z ČR, které potom posílají kovový odpad do větších zahraničních 

firem. Cílem by mělo být navázání spolupráce právě se zahraničními firmami.  

 

Právě ke spolupráci se zahraničními společnostmi by mohl pomoci nákup nového 

zařízení, již zmiňovaných hydraulických nůžek. Při jejím nákupu by se snížila doba 

trvání zpracování kovového odpadu. Zahraniční společnosti totiž požadují velké 

dodávky od svých obchodních partnerů a v případě, že by společnost zvýšila objem 

zpracování železa, mohli by uvažovat o spolupráci právě s touto firmou. Dle majitele 

firmy není tato myšlenka nerealistická. 

 

Posledním návrhem u snižování zásob je změna filozofie myšlení majitele firmy, který 

záměrně zadržuje ceněný kovový odpad, po kterém je velká poptávka. Pan Bulíček 

takto činí proto, protože v budoucnu si právě prodejem tohoto materiálu chce zajistit 

klidné stáří. Majitel by měl upustit od této myšlenky a začít snižovat i tyto zásoby. 

Snížení zásob by jistě vedlo k větší prosperitě firmy. 

 

3.3.3 Sledování ukazatelů finanční analýzy 

Další doporučení pro společnost BUWOL METAL s.r.o. je kvalitní sledování ukazatelů 

finanční analýzy. Sledování je nezbytné pro kvalitní a správné řízení samotného 

podniku. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé ukazatele, které je vhodné 

sledovat. Výsledky se pak srovnají s doporučenými hodnotami a oborovými průměry.  
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Tabulka 21: Sledování ukazatelů finanční analýzy 

Ukazatel Srovnání Časový interval 

IN O5 obor ročně 

ČPP obor měsíčně 

LIKVIDITA   

Běžná doporučené hodnoty měsíčně 

Pohotová doporučené hodnoty měsíčně 

Okamžitá doporučené hodnoty měsíčně 

RENTABILITA   

ROA obor čtvrtletně 

ROE obor čtvrtletně 

ROS obor čtvrtletně 

ROCE obor čtvrtletně 

ZADLUŽENOST   

Poměr VK:CK obor ročně 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zpracování finanční analýzy společnosti BUWOL 

METAL, s.r.o. a navrhnout změny, které by vedly je zlepšení finanční situace podniku.  

Pro samotnou analýzu byly využity účetní výkazy za období 2006 – 2011, 

bibliografické zdroje, internetové zdroje atd. 

 

Významnou část práce tvoří teoretická část, která byla zpracována jako první a sloužila 

jako teoretické východisko praktické části.  

 

Po představení společnosti byla provedena analýza okolí, a to analýza SLEPTE. Dále 

byly zpracovány analýzy Porterův pětifaktorový model a interní analýza 7S. Z těchto 

zmíněných analýz byla sestavena analýza SWOT, ze které vychází silné a slabé stránky 

společnosti a příležitosti a hrozby.  

 

V nejdůležitější části diplomové práce byla zpracována finanční analýza podniku, která 

podává informace o finanční situaci firmy. Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, že 

se společnost potýká s problémy v oblasti řízení pohledávek, likvidity, velkého 

množství zásob a nízkého zadlužení.  

 

Vývoj společnosti byl poznamenán ekonomickou krizí, která se nejvíce projevila v roce 

2009, kdy společnost dosáhla záporného výsledku hospodaření před zdaněním. Naopak 

se společnosti dařilo v loňském roce, kdy se výsledek hospodaření vyšplhal na téměř 

7,5 mil. Kč.  

 

V návrhové části je uvedeno doporučení pro oblasti, které vyplynuly z analytické části 

a ve kterých má společnost rezervy. Podniku je doporučeno zaměřit se na řízení 

pohledávek pomocí tří úrovní řízení pohledávek, konkrétně na prevenci, monitorování a 

vymáhání. Doba obratu pohledávek je totiž vyšší, než doba obratu závazků. Firmě jsou 

také doporučeny způsoby, jak předcházet nesolventním zákazníkům. Mezi další 

problémy společnosti patří problémy s likviditou, kdy běžná a pohotová jsou vysoko 

nad doporučenou hodnotou a okamžitá likvidita naopak hluboko pod ideálním stavem.  
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Nízké hodnoty jsou i u ukazatele ČPP. Likvidita a ČPP se může řešit pomocí snížení 

pohledávek společnosti či odprodáním zásob. Snížení stavu zásob by pomohl vstup na 

zahraniční trhy, nákup hydraulických nůžek a změna filozofie myšlení samotného 

majitel, který si ve společnosti zadržuje cenné barevné kovy, které jsou rychle prodejné. 

Posledním doporučením je pravidelné sledování ukazatelů finanční analýzy, díky 

kterému bude mít společnost aktuální informace pro řízení podniku.  
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Příloha 1: Rozvaha (údaje v tis. Kč) 

Označení AKTIVA             Číslo řádku 

Běžné účetní období 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM         (ř. 02 + 03 + 07 + 12)  001 20224 23243 27366 24763 28230 37738 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002             

B. Dlouhodobý majetek                    (ř. 04 až 06) 003 11247 9868 9258 8456 7623 9837 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004             

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 11247 9868 9258 8456 7623 9837 

B. III.    Dlouhodobý finanční majetek 006             

C. Oběžná aktiva                             (ř. 08 až 11) 007 7675 12638 17856 16209 20513 27791 

C. I.    Zásoby 008 5234 9971 14775 10758 16533 23454 

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009             

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 2366 2627 3007 5393 3935 3941 

C. IV.    Krátkodobý finanční majetek 011 75 40 74 58 45 396 

D. I.    Časové rozlišení 012 1302 737 252 98 94 110 

 

Označení PASIVA             
Číslo 

řádku 

Běžné účetní období 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM                (ř.14 + 20 + 25) 013 20224 23243 27366 24763 28230 37238 

A. Vlastní kapitál                         (ř. 15 až 19) 014 17909 16380 22212 19686 24508 31443 

A.  I. Základní kapitál 015 100 100 100 100 100 100 

A.  II. Kapitálové fondy 016             

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond 017             

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 17441 12986 16279 22112 19857 23908 

A.  V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
019 368 3294 5833 -2526 4821 7435 

B. Cizí zdroje                             (ř. 21 až 24) 020 2308 6853 5147 5058 3708 5744 

B.  I. Rezervy 021     1716       

B.  II. Dlouhodobé závazky 022             

B.  III. Krátkodobé závazky 023 1852 4866 1931 1716 1807 3876 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 456 1987 1500 1959 1901 1868 

C.  I. Časové rozlišení 025 7 10 7 19 14 51 

 



  

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát (údaje v tis. Kč) 

Označení TEXT             
Číslo 

řádku 

Skutečnost v účetním období 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

     I. Tržby za prodej zboží 1             

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2             

    + 
Obchodní marže                                                                         

(ř. 01 - 02) 
3 0 0 0 0 0 0 

    II. Výkony 4 39068 44304 43557 21731 34599 46584 

B. Výkonová spotřeba 5 31900 33012 28042 19050 24914 30589 

    + 
Přidaná hodnota                             (ř. 03 + 04 - 

05) 
6 7168 11292 15515 2681 9685 15995 

C. Osobní náklady 7 4509 4726 4491 3841 3810 4143 

D. Daně a poplatky 8 93 129 136 58 59 138 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
9 1294 1165 1160 1112 953 2104 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
10       0 5 3 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
11             

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti  

a komplexních nákladů příštích období 

12 0 0 1715 -332 -1383 0 

    IV. Ostatní provozní výnosy 13 4 108 11 9 1 53 

H. Ostatní provozní náklady 14 276 497 233 27 491 125 

    V. Převod provozních výnosů 15             

I. Převod provozních nákladů 16             

    * 

Provozní výsledek hospodaření 

[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-

15) - (-16)] 

17 1000 4883 7791 -2077 5690 9541 

    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18             

J. Prodané cenné papíry a podíly 19             

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20             

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21             

 

 



  

Označení 

TEXT             Číslo 

řádku 

Skutečnost v účetním období 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

K. Náklady z finančního majetku 22             

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23             

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24             

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
25             

     X. Výnosové úroky 26 8 19 38 9 9 7 

N. Nákladové úroky 27 75 98 125 130 127 125 

     XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 0 67 13 8 0 

O. Ostatní finanční náklady 29 445 439 440 341 244 239 

     XII. Převod finančních výnosů 30             

P. Převod finančních nákladů 31             

     * 

Finanční výsledek hospodaření 

[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 

- 29 + (-30) - (-31)] 

32 -512 -518 -460 -449 -354 -357 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 120 1071 1498 0 515 1749 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 

(ř. 17 + 32 - 33) 
34 368 3294 5833 -2526 4821 7435 

     XIII. Mimořádné výnosy 35             

R. Mimořádné náklady 36             

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   
  

  
        

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření                                           

(ř. 35 - 36 - 37) 
38 0 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/-) 
39     

  

  
      

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            

(ř. 34 + 38 - 39) 
40 368 3294 5833 -2526 4821 7435 

    **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       

(ř. 17 + 32 + 35 - 36) 
41 488 4365 7331 -2526 5336 9184 

 


