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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Gumotex, a.s. v období 

let 2005 - 2008. V práci je pouţita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových 

ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Pouţitím těchto metod je 

dosaţeno cíle, a to zhodnocení finanční situace podniku Gumotex, a.s. Přínosem 

podniku jsou tedy vyvozené závěry a doporučení pro zlepšení finanční situace. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, účetní výkazy, SWOT analýza, horizontální analýza, 

vertikální analýza, likvidita, zadluţenost, aktivita, rentabilita, provozní ukazatele, Z-

skóre, index IN, Rychlý test. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deal with financial analysis company Gumotex, a.s. during 

the years 2005 - 2008. There is used analysis absolute indicators, distance indicators, ratio 

indicators and analysis system indicators in work. By using those methodsis achieved 

purposes, namely evaluation of financial situation company Gumotex, a.s. Contribution 

company are constructive findings and recommendation for improvement financial 

situation. 

 

Key words 

Financial analysis, accounting statements, SWOT analysis, horizontal analysis, 

vertikal analysis, liquidity, indebtedness, activity, profitability, operating indicator, Z-

score, IN index, Quicktest. 
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ÚVOD 

Samotná účetní závěrka a její náleţitosti v podobě účetních údajů není 

dostatečně schopna pro vlastníky, analytiky, bankéře a další zúčastněné osoby, vyjádřit 

finanční a ekonomickou situaci v podniku. Proto se nad účetními výkazy zpracovává 

finanční analýza, jeţ představuje hodnocení minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 

finanční stránky podniku. Jejím stěţejním cílem je ukázat zpracovateli a jejím 

uţivatelům finanční zdraví podniku, poodhalit slabiny, které je potřeba eliminovat a 

silné stránky, na které by se firma mohla v budoucnu zaměřit. Hlavním nástrojem 

finanční analýzy jsou matematické výpočty rozdílových a poměrových ukazatelů a 

jejich následná interpretace. 

 

Jako předmět práce jsem zvolil společnost Gumotex, a.s., který patří ke 

stěţejním podnikům jihomoravského regionu Břeclavsko. Stav tohoto podniku má 

poměrně silný vliv na ekonomickou stránku a na zaměstnanost zmíněného regionu.  

 

Budu vycházet z výkazů spadajících do účetní závěrky, tedy rozvahy, výkazu 

zisků a ztrát a taky výkazu cash flow. To vše za časový interval let 2005-2008. 

 

Cíle práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti 

za vyuţití prostředků externí finanční analýzy. Dále pak interpretace výsledků finanční 

analýzy a následné předloţení návrhů pro podnik, které povedou ke zlepšení stávající 

finanční situace. Dílčí cíle pak spočívají v určení hodnot jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy, např. ukazatelé likvidity, rentability, zadluţenosti, aktivity a dále 

v určení soustav ukazatelů, tedy Altmanova indexu a indexu IN a Kralickova rychlého 

testu.  
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1. HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
 

1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: GUMOTEX, akciová společnost 

Sídlo: Břeclav, Mládeţnická 3A, č. p. 3062, PSČ 690 75 

Identifikační číslo: 16355407 

Právní forma: akciová společnost 

Datum zaloţení: 18. 3. 1991 

Datum zápisu: 21. 3. 1991 

Soud oprávněný k vedení 

obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně 

Spisová značka: oddíl B, vloţka č. 413 

Internetová adresa: www.gumotex.cz 

Telefon: 519 314 111 

Fax: 519 322 909 

E-mailová adresa: info@gumotex.cz  

(21) 

 

 

Obr. 1: Logo podniku (13) 

 

1.2 Profil společnosti Gumotex, a.s. 

Podnik Gumotex je akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku KS 

v Brně, odd. B, č. vl. 413. Jedná se o jihomoravskou firmu sídlící v Břeclavi, která je 

jedním z největších zaměstnavatelů tohoto regionu s celkovým počtem cca 1300 

zaměstnanců.  

Hlavními oblastmi činnosti společnosti GUMOTEX, akciová společnost, jsou 

zpracování polyuretanových pěn a výrobky z nich, výroba matrací, gumárenských 

směsí, povrchová úprava textilních a jiných materiálů gumárenskými a speciálními 

http://www.gumotex.cz/
mailto:info@gumotex.cz
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směsmi, výroba sportovních nafukovacích výrobků, lehátek, člunů a lodí, výroba částí 

záchranných systémů a speciálních výrobků. (13) 

 

1.2.1 Historie podniku  

‚1950 otevření prvních výrobních dílen v Břeclavi (9. 1. 1950) 

1952 závod se osamostatňuje pod jménem GUMOTEX 

1955 zahájení výroby pěnové pryţe, zahájení spolupráce se zákazníky z odvětví  

 dopravy 

1956 zahájení výroby nafukovacích výrobků z pogumovaných textilií (nafukovací 

lehátka a čluny) 

1963 zahájení výroby měkké polyuretanové pěny MOLITAN
®

 

1991 transformace státního podniku na akciovou společnost 

1994 ukončení privatizace společnosti kombinací přímého prodeje a kupónové 

metody ve druhé vlně kuponové privatizace 

1995 získání certifikátu ISO 9001 

1997 zaloţení společnosti ZPV Roţnov v Roţnově pod Radhoštěm 

2001 získání certifikátu ISO 16949 

2003 získání certifikátu ISO 14001 

2004 zaloţení společnosti Gumotex Automotive v Mostě 

2005 zahájení výroby polyuretanových hlavových opěrek pro automobily 

v Gumotex Automotive v Mostě 

2006 vstup nových vlastníků do společnosti v závěru roku, zahájení 

restrukturalizace společnosti 

2007 vyštěpení výroby blokové polyuretanové pěny 

2008 převzetí odštěpného závodu TANEX, PLASTY v Jaroměři‘
1
 

 

1.2.2 Současný stav podniku 

Nynější organizace podniku platí od transformace podniku na akciovou 

společnost, tedy od roku 1991. Uspořádání spočívá v situování do třech výrobních 

                                                 
1
 (18) HORNÍČEK, J. Firemní profil společnosti Gumotex, akciová společnost 2008. [cd-rom]. 2008. 

           [cit. 2008-01-10]. 
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divizí. Tyto divize jsou rozděleny podle svých výrobních programů, jedná se o divize 

Matrace, Pryţe a Plasty a Autopříslušenství. Nově plus jeden odštěpný závod. K nim 

patří také tři obsluţné úseky zajišťující podporu.  

V současnosti se ale vypracovává plán na novou organizační strukturu, jeţ bude 

spočívat ve formě odštěpných závodů. Tyto závody budou pak celkově spadat pod 

firmu Gumotex. První odštěpný závod jiţ dokonce existuje. Datum vzniku zasahuje do 

loňského roku, konkrétně se jedná o den 1. 9. 2008. (18) 

 

1.2.3 Konečná podoba podniku 

Finální podoba nové organizace podniku Gumotex, a. s., se bude skládat z pěti 

odštěpných závodů. Zbylou část pak dotvoří úsek personální a úsek ekonomický. Tyto 

úseky budou začleněny pod přímé řízení generálního ředitele spolu s kanceláří 

generálního ředitele. Ze současných výrobních divizí vzniknou tři odštěpné závody. 

Čtvrtý jiţ dokonce vznikl koupí části výrobního programu společnosti TANEX, 

PLASTY, a. s., sídlící v Jaroměři. Dalším, ale samostatným závodem v koncernu bude 

Gumotex Automotive v Mostě. Podporou pro tyto závody bude technický úsek neboli 

odštěpný závod 5, jenţ bude mít za úkol poskytovat své sluţby ostatním závodům. 

Kaţdý z výrobních závodů bude mít své vlastní řízení, vývojový útvar, výrobu, 

logistiku, zásobování, marketing, prodej a řízení kvality.  

Z hlediska platnosti nové struktury je rok 2009 počátkem, kdy se budou ladit 

vzájemné vztahy a vazby mezi závody a ostatní kvanta detailů. (18) 

 

1.3 Předmět podnikání 

 Analyzovaný podnik má velmi široký a pestrý předmět podnikání, který je 

v celém svém rozsahu definován dle § 3 platných stanov břeclavské společnosti. Mezi 

stěţejní body předmětu podnikání patří: 

 Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Vývoj, výroba a prodej výrobků z plastů, pryţe a textilu. 

 Zpracování gumárenských směsí. (18) 
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1.4 Postavení společnosti v koncernu 

 

Obr. 2: Schéma struktury koncernu (18) 

 

1.4.1 Charakteristika dceřiných společností 

‚Gumotex Automotive, s.r.o. se sídlem v Mostě – Velebudicích, IČ:  - GUMOTEX, 

a.s., vlastní 100 % obchodních podílů této společnosti, která vyrábí polyuretanové 

hlavové opěrky pro automobily. 

 

ZPV Roţnov, s.r.o. se sídlem v Roţnově pod Radhoštěm, IČ:  - GUMOTEX, a.s., 

vlastní 51 % obchodních podílů této společnosti, která vyrábí gumové koberce a další 

drobné díly pro automobily. 

 

MSK Břeclav, s.r.o. se sídlem v Břeclavi, IČ:  - GUMOTEX, a.s., vlastní 37 % 

obchodních podílů této společnosti, která se zabývá především pořádáním sportovních 

soutěţí (fotbal, stolní tenis).‘
2
 

 

                                                 
2
 (18) HORNÍČEK, J. Firemní profil společnosti Gumotex, akciová společnost 2008. [cd-rom]. 2008.  

           [cit. 2008-01-10]. 

 

Valná hromada 

akcionářů 

Gumotex Automotive, s.r.o., 

Most - Velebudice 

ZPV Roţnov, s.r.o.,  

Roţnov pod Radhoštěm 

MSK Břeclav s.r.o., 

Břeclav 
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1.5 Statutární a dozorčí orgány 

V období mezi valnými hromadami akcionářů je společnost řízena 

představenstvem, jeţ pracuje pod dohledem dozorčí rady. 

Představenstvo společnosti sestává z pěti členů, bývá voleno valnou hromadou 

akcionářů a je sloţeno ze zástupců akcionářů společnosti. 

Dozorčí rada je hlavním kontrolním orgánem podniku. Dohlíţí na činnost a 

působnost představenstva. Je sloţena ze tří členů a ze zákona je jeho jedna třetina 

volena zaměstnanci akciové společnosti. (18)  

 

představenstvo funkce jméno a příjmení 

  

předseda Ing. Jiří Kaluţík 

místopředseda Ing. Radim Jasek 

člen Ing. Radan Hanzl 

člen Ing. Zdeněk Jakoubek 

člen Ing. Vladimír Veselý 

člen Ing. Martin Pětivoký 

člen Ing. Michal Záveský, Ph.D. 

dozorčí rada funkce jméno a příjmení 

  

předseda Doc. Ing. Karel Knopp, CSc. 

člen Ing. Tomáš Morava 

člen volený zaměstnanci Ing. Vladimír Chmela 

 

Tab. 1: Obsazení statutárního a dozorčího orgánu (18) 
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1.6 Struktura a schéma řízení Gumotex, a. s. 

 

     

Obr. 3: Struktura a schéma řízení Gumotex, a. s. (18) 

 

 

Generální ředitel 

Technický ředitel 

Personální ředitel 

Ředitel divize Matrace 

Ředitel divize 

Autopříslušenství 

Ředitel divize Pryţe a plasty 

Ekonomický ředitel 

Úsek generálního ředitele 

řízení společnosti 

Úsek personální 

 řízení úseku, řízení lidských 

zdrojů, zaměstnanecká, mzdová a 

sociální politika 

Divize Matrace 

řízení divize, kvalita, vývoj, 

nákup, výroba, nákup, marketing 

a prodej matrací 

Divize Autopříslušenství 

řízení divize, kvalita, vývoj, 

nákup, výroba a prodej dílů pro 

automobilový průmysl 

Divize Pryţe a plasty 

řízení divize, kvalita, vývoj, 

výroba a prodej směsí a 

natíraných materiálů, 

nafukovacích matrací, lehátek, 

lodí a člunů 

Úsek technický 

řízení úseku, údrţba strojního 

zařízení, ochrana práce a 

ekologie, sluţby konstrukce a 

projekce, zabezpečení a ochrana 

majetku, poţární ochrana, 

investiční výstavba, nákup 

náhradních dílů, zahraniční 

obchodní sluţby 

Úsek ekonomický 

 
řízení úseku, ekonomické 

poradenství, účetnictví, 

finančnictví, controlling, sluţby 

středisko IT 
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1.7 Údaje o činnosti společnosti 

1.7.1 Důleţité trhy pro export 

 Společnost v roce 2008 vyexportovala sluţby a výrobky do mnoha států 

spadajících do Evropské unie, ale také např. do zámoří. Celkový objem vývozu za tento 

rok činil 1 002 987 tis. Kč. Kromě zahraničních trhů je velmi důleţitým také domácí trh 

České republiky. (18)  

  

Trhy 
podíl z celkového 

vývozu [%] 
objem vývozu [mil. Kč] 

USA 30,8 308,4 

Holandsko 21,7 217,2 

Německo 17 169,9 

Polsko 8 80,2 

Francie 6,3 63,1 

Slovensko 5,1 50,9 

 

Tab. 2: Důležité trhy pro export s údaji za rok 2008 (18) 

 

1.7.2 Hlavní výrobní technologie 

‚Výrobní technologie uţívané v Gumotexu jsou zaměřeny na výrobu produktů 

slouţících k uspokojení poţadavků zákazníků jak na průmyslovém, tak na spotřebním 

trhu. Technologie jsou rozděleny mezi tři výrobní divize: divize Matrace, divize 

Autopříslušenství a divize Pryţe a plasty. 

 

Divize Matrace 

 Výroba pěnových postelových (matrace řezané, lepené, s jádry, svařované, 

skládané) 

 

Divize Autopříslušenství 

 Vypěňování polyuretanové pěny do forem (hlavové opěrky, sedáky a další drobné 

díly) 

 Vypěňování polyuretanové pěny do textilního potahu (sedáky, nábytkářské a 

dopravní sedačky) 
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 Vypěňování expandovaného polypropylenu (vloţky do slunečních clon) 

 Vysokofrekvenční svařování (sluneční clony) 

 Řezání vodním paprskem nebo oscilačním noţem (výseky a těsnění pro 

automobilový průmysl) 

 

Divize Pryţe a plasty 

 Výroba gumárenských směsí 

 Povrchová úprava textilií natíráním a nánosováním speciálními směsmi - plastomery 

a elastomery 

 Vulkanizace, lepení a vysokofrekvenční svařování (nafukovací výrobky, nafukovací 

postelové matrace, čluny, lodě a rafty, nafukovací stany a záchranné ostrůvky)‘
3
 

 

1.7.3 Hlavní zákazníci a výrobky 

 

 Podnik vyrábí a produkuje mnoho výrobků a sluţeb, které distribuuje mezi 

konečné spotřebitele, prostřednictvím své kamenné prodejny a e-shopu, tak mezi 

velkoodběratele.  

Zástupcem klientů za trh USA je to Select Comfort Corp., která odebírá 

nafukovací matrace, jeţ jsou v severní Americe velice populární. Nábytkářský řetězec 

IKEA a HG STYLE, s. r. o zabývající se výrobky polyuretanové molitanové pěny 

dlouhodobě od Gumotexu odkupují pěnové matrace. IKEA má svou vlastní kolekci, 

kterou si sama navrhuje a Gumotex je pověřen její výrobou. Pro firmu Grammer jsou 

vyráběny hlavové opěrky do aut. Podnik ISRI, coţ je největší výrobce odpruţených 

sedadel pro řidiče nákladních aut, odebírá komponenty pro svou výrobu, těmi jsou 

sedáky a díly pro nákladní auta. Dceřiná společnost ZPV Roţnov odkupuje gumárenské 

směsi. Česká automobilka Škoda Auto se spoléhá na břeclavského dodavatele s výrobou 

slunečních clon do svých automobilů. (18) 

 

 

                                                 
3
 (18) HORNÍČEK, J. Firemní profil společnosti Gumotex, akciová společnost 2008. [cd-rom]. 2008.  

          [cit. 2008-01-10]. 
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1.8 SWOT analýza  

 

 

SWOT analýza 

silné stránky 

(S) 

  

zkušenosti 

know-how výroby 

geografické postavení společnosti 

působnost na mnoha evropských trzích 

moderní výrobní technologie 

rozsáhlost kapitálu 

dobré jméno (spojení s kvalitou) 

drţitel certifikátů a evropských norem 

  

slabé stránky 

(W) 

  

zastaralé výrobní stroje (část) 

příliš vysoká cena u některých výrobků 

slabší reklamní kampaň 

motivační programy pro zaměstnance na niţší úrovni 

  

příleţitosti (O) 

  

enviromentální politika 

nový e-shop divize matrací 

vstup na nové rozvíjející se evropské trhy 

zavedení nových výrobků 

  

hrozby (T) 

  

závislost na distributorovi energií 

vývoj měnového kurzu 

zvyšování cen vstupních surovin a komponent 

expanze Číny do oboru podnikání 

nesplnění nasmlouvaných odběrů výrobků  

  

 

Tab. 3: Swot analýza 
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1.9 Analýza oborového okolí (Porterova analýza 5 sil) 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

 V oborech podnikání divize pryţe a plasty není konkurence příliš velká kvůli 

náročnosti výrobků. Pro konkurenci v autopříslušenství je v této době situace sloţitá a 

tak se výrobci autopříslušenství hlavně snaţí, aby jejich výrobky byly odebírány dle 

smluv. V oblasti matrací a loţního příslušenství je konkurence na velmi vysoké úrovni. 

To platí jak pro český trh, tak také pro zahraniční trhy jako Rumunsko, coţ je 

„nábytkářská“ země a dále celý blok východní Evropy. Na českém trhu je situace 

taková, ţe se firmy nesnaţí získat nové klienty, ale přebírat je konkurentům.    

Hlavními konkurenty divize matrací jsou Tropico, Dřevočál, obchodní řetězce 

jako Ikea, Makro, Möbelix. Pro celý blok Bálkánu je přímým konkurentem Turecko. Ve 

státech Slovensko a Rakousko pak italský výrobce Materasso. 

 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

 Nové společnosti, které by chtěly konkurovat Gumotexu v celém jeho rozsahu 

působnosti, budou mít velmi sloţité podmínky. Spíše by se dalo uvaţovat o konkurenci 

na úrovni divizí břeclavského podniku. 

 Pro zájemce o vstup na trh jsou podmínky v oblasti plastových a pryţových 

výrobků velmi obtíţné. To z důvodu, ţe je zapotřebí vlastnit obrovské mnoţství 

kapitálu v řádech stovek milionů Kč. Dále by musel potencionální konkurent dobře znát 

způsob výroby, tedy know-how. To samé platí také pro oblast autopříslušenství. Méně 

náročné překáţky by byly u konkurování v oblasti matrací a loţního příslušenství. I 

přesto je ale potřeba mít několik nákladných výrobních linek a znalost know-how. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Společnost nakupuje hlavně chemické prostředky (benzín, kyseliny apod.), 

molitan a další komponenty, které potřebují pro svou vlastní výrobu. Nákup molitanu je 

realizován od bývalé části Gumotexu, kde jsou nasmlouvány odběry dlouho dopředu 

ještě z doby, kdy prodejce spadal pod Gumotex. Kyseliny a ostatní chemikálie jsou 

velmi specifickým produktem, proto si Gumotex mezi dodavateli nemůţe moc vybírat. 

Naštěstí pro něj i v tomto odvětví je konkurence, takţe jsou ceny na relativně 

uspokojivé úrovni. Výrobní podnik, jako je Gumotex, se ale neobejde bez plynu a 
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elektřiny, coţ jsou poloţky, které neustále zdraţují. To můţe být problém, protoţe roste 

nákladovost výrobků. Bohuţel zde jsou dodavatelé velmi silní a břeclavská firma není 

schopna vyjednávat. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Firma má mnoho různých odběratelů z několika oborů. To znamená, ţe 

odběratelé nejsou v pozici, kdy si mohou diktovat podmínky. To ale platí pouze pro 

divizi matrací a divizi pryţe a plastů, kde se vyrábějí velmi specifické produkty. Na 

druhou stranu, u divize autopříslušenství je situace opačná. Automobilky, zejména 

Škoda Auto, a.s., mají moţnost si určovat podmínky cen za výrobky. Pokud jim 

Gumotex v některých oblastech nevyjde vstříc, mají moţnost se obrátit na jiného 

dodavatele. Na Gumotex si třeba kladou poţadavky jako sniţování cen výrobků během 

období odběrů. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

 Pro obor podnikání pryţe a plasty nehrozí moţnost substitutu. U 

autopříslušenství se jedná o jedinečnou zakázkovou výrobu, substitut tedy není příliš 

dostupný. U divize matrací je konkurence obrovská, nejedná se o mimořádnou výrobu, 

je tedy moţnost nahrazení značně vysoká. Záleţí pak na Gumotexu, jak konkurenci 

„předběhne“, jestli zaujme cenou nebo jinými lákadly a sluţbami spojenými s produkty. 

 

1.10 Stanovení cílů k řešení problému a zhodnocení informačních zdrojů 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku 

Gumotex, a. s. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Abych mohl hodnotit tuto 

situaci, je potřeba navrhnout soubor finančních ukazatelů tak, aby bylo dosaţeno 

maximální vypovídací schopnosti o současné podnikové situaci. Další částí bude 

interpretace dosaţených výsledků mých výpočtů a nakonec návrh moţného řešení, které 

povede ke zlepšení stávající situace. 

 Dílčí cíle pak spočívají v určení hodnot jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, 

např. ukazatelé likvidity, rentability, zadluţenosti, aktivity a dále v určení soustav 

ukazatelů, tedy Altmanova indexu a indexu IN. Tyto dílčí cíle jsou stanoveny v souladu 

s hlavním cílem. 
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 Nutnou podmínkou pro splnění výše uvedených cílů je zajištění informačních 

zdrojů. V úvodu této bakalářské práce budu vycházet z veřejně dostupných informací, 

zejména z internetu, především domácí webové stránky společnosti Gumotex, a. s. 

 Pro výpočty samotné finanční analýzy vyuţiju účetní závěrky podniku, která 

obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát. To vše za období let 2005, 2006, 2007 a 2008. 

Tyto dva účetní výkazy doplním ještě přehledem o peněţních tocích společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika finanční analýzy a její cíle  

 Jakákoliv analýza je prvním krokem k poznání a k rozumnému rozhodování. 

Finanční analýza má smysl jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a 

vytváření nové informace, jeţ jsou hodnotnější a lépe vypovídající neţ původní 

jednotlivé vstupní údaje. (1) 

 Termín finanční analýza lze chápat jako ekonomické vyhodnocování zaloţené 

na poznatcích z účetních podkladů. Aplikováním finanční analýzy na určitý 

podnikatelský subjekt můţe analytik získat velmi cenné poznatky, to ale za předpokladu 

správné interpretace výsledků. Finanční analýza se provádí pro hodnocení výsledků 

minulosti, přes přítomnost aţ po predikci blízké budoucnosti. (7) 

 Jedním z cílů finančního řízení společnosti je předloţit managementu 

společnosti dostatečný počet kvalitních a hodnotných podkladů pro vytváření 

rozhodnutí na všech úrovních, tedy od operativních, přes taktická aţ po strategická 

rozhodnutí. Kromě cíle poznání finančního zdraví firmy je také identifikování slabin, 

které by mohly v budoucnosti vést k problémům. Na opačné straně je determinace 

silných stránek, na nichţ by firma mohla postavit svůj budoucí postup či záměr. Tyto 

cíle jsou zaměřeny na vnitřní potřeby podniku. (11) 

 Cílem finanční analýzy iniciované z externího prostředí můţe být objasnění 

kredibility nebo jejího investičního potencionálu. (1) 

 

2.2 Pojem finanční zdraví podniku a finanční tíseň  

 Termín finanční zdraví podniku lze hodnotit na základě několika schopností 

daného podniku. První z těchto schopností je zajistit ţivotaschopnost, respektive 

existenci podniku. Druhou schopností je produkování efektů pro majitele ve formě co 

nejlepších výsledků hospodaření. 

 Pokud má být zajištěno finanční zdraví společnosti, je nevyhnutelné, aby 

společnost splňovala perspektivu dlouhodobé likvidity. Mimo zmíněnou dlouhodobou 

likviditu finanční zdraví je potřeba zajišťovat výnosy, přičemţ musí činit určitý 

přebytek nad náklady na tyto výnosy. Rozdíl mezi výnosy a náklady pojmenuji zisk, 

jenţ náleţí majitelům.  
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 Existuje několik stupňů finančního zdraví, a to od nejlepšího, kdy není problém 

pro firmu získávat finanční prostředky z okolí a jiných externích příleţitostí. O úroveň 

níţe uvádím dobré finanční zdraví, takový stav dává moţnost pro rozvoj podniku, 

zejména ze svých vlastních interních zdrojů. Třetím stupněm je uspokojivé peněţní 

zdraví, za této situace firma nemá problém se zajištěním své existence.  

 Pokud podnik dosahuje v posledních několika obdobích nízkého nebo i 

záporného výsledku hospodaření a výdaje rostou a blíţí se k příjmům, můţe dojít aţ 

k platební neschopnosti. Za těchto okolností se hovoří o pojmu finanční tíseň. Tato tíseň 

je charakteristická, ţe problémy s likviditou je nutné řešit velmi zásadními změnami 

v činnosti podniku a dále ve způsobu jeho financování. (4) 

 

2.3 Vstupní data finanční analýzy  

 Vstupní data finanční analýzy je moţno získat hned z několika různých skupin, 

z nichţ hlavní jsou: 

 

 Účetní data podniku  

Do této oblasti patří zejména vnitropodnikové účetnictví, výroční zprávy a 

účetní závěrka, která obsahuje účetní výkazy rozvahu a výkaz zisků a ztrát, někdy je 

doplňuje také cash flow či přehled o peněţních tocích. Rozvaha znázorňuje peněţitou 

situaci podniku.  

Rozvaha je rozdělena na levou a pravou stranu, která zobrazuje aktiva, 

respektive pasiva společnosti. Je to výkaz o stavu majetku k určitému dni a nepoukazuje 

na tok peněz ve společnosti během sledovaného období. 

Účet zisků a ztrát oproti bilanci obsahuje informace o pohybu peněz za účetní 

období. Nese údaje o výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření v činnostech 

provozních, finančních a mimořádných. 

Přehled peněţních toků obsahuje stav peněţních prostředků na počátku období, 

peněţní toky z provozní, investiční a finanční činnosti. Z těchto toků pak vzejde nový 

stav peněţních prostředků, který se nazývá stav peněţních prostředků na konci období. 

(1) 

 Jiná data o podniku  

Tato data se dají čerpat například z vnitřních směrnic nebo z podnikových 
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statistik výroby, prodeje, mezd,… 

 Vnější (externí) data 

Pod těmito daty je moţno si představit informace z ekonomického prostředí jako 

jsou výpovědi manaţerů a analytiků, zprávy odborného tisku, státní statistiky apod. (2) 

 

2.4 Hlavní skupiny uţivatelů finanční analýzy a účetních výkazů  

Management podniku tato data potřebuje pro své rozhodování o změnách a řízení 

podniku, pro zjištění souvislosti mezi rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem do 

reality. Informace plynoucí z těchto pramenů také manaţerům ukazují, na co se mají 

zaměřit nebo naopak, od čeho by měli upustit. 

 Akcionáři, kteří mají zájem na maximalizaci svého majetku. 

 Investoři, ti čekají, ţe jimi vloţené prostředky do společnosti budou zhodnoceny 

a budou přinášet určitý výnos. Dále pak budoucí investoři, kteří z těchto zdrojů 

jsou schopni rozhodnout, zda investovat své prostředky nebo nikoliv. 

 Obchodní partneři také uţívají poznatky z finanční analýzy. Dodavatelé se 

zajímají především o to, jak je společnost schopna splácet své závazky vůči nim. 

Odběratelé sledují stabilitu dodavatelů, protoţe si hlídají zajištění dodávek a 

chod své výrobní činnosti. 

 Konkurence, která sleduje, jak si podnik vede. Tyto poznatky pak slouţí 

k porovnávání se svými vlastními výsledky hospodaření. Mohou také zjistit, jak 

a kde by mohli firmu předběhnout, zaskočit apod. 

 Bankovní instituce a ostatní věřitelé potřebují znát podrobný stav o finanční 

stránce podniku, kterému půjčila nebo hodlá půjčit své prostředky. 

 Auditoři, kteří se pomocí finanční analýzy v rychlosti obeznámí s ekonomickou 

stránkou podniku. Na základě získaných informací zjišťuje, na které oblasti se 

má zejména zaměřit. 

 Zaměstnanci se zajímají, jaká je finanční stabilita podniku, to z důvodu 

zachování jejich pracovních pozic nebo mzdových podmínek apod. 

 Státní orgány vyuţívají účetní data pro vypracování statistik a dále pro různé 

kontroly jako kontrola daňových povinností, rozdělování dotací apod. (3) 
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2.5 Přehled přístupů finanční analýzy 

Fundamentální analýza 

Zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

mikroekonomickými a ekonomickými jevy, dále pak na zkušenostech expertů, na jejich 

vnitřních, respektive subjektivních odhadech, ale i na citu pro specifické situace a jejich 

trendy. Tento způsob analýzy zpracovává spíše údaje kvalitativní. 

Technická analýza 

 Během svého řešení vyuţívá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických údajů 

s následným kvalitativním posouzením ekonomických výsledků. (10) 

  

2.6 Elementární metody finanční analýzy 

Tento druh analýzy pouţívá základní matematické operace. Pomocí nich 

dosahuje výpočtů ukazatelů pro několik oblastí. Hodnoty dosazované do jednotlivých 

ukazatelů jsou přímo poloţky ze zdrojů, tedy účetních výkazů nebo hodnoty z nich 

získané či odvozené. (5) 

 

2.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 Vyuţívá data přímo získaná z účetních výkazů. Informace obsaţené v účetních 

výkazech jsou povaţovány za tzv. absolutní ukazatele. V analýze absolutních ukazatelů 

se pracuje s hodnotami z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a také výkazu peněţních toků. 

Jsou vyuţívána zejména k analýze vývojových trendů a zjištění procentuálního 

rozloţení. (10) 

 

2.6.1.1 Horizontální analýza 

 Jinými slovy analýza trendů, jejím hlavním úkolem je komparace změn poloţek 

v jednotlivých účetních výkazech, a to na základě určitého časového rámce. Ze 

zjištěných posunů v rozloţení ukazatelů je moţné predikovat předpokládaný vývoj 

ukazatelů v budoucnosti. Aby byly výsledky relevantní a dostatečně vypovídající, je 

potřeba pracovat s údaji za dostatečně dlouhé časové období. (10) 
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2.6.1.2 Vertikální analýza 

 S tímto druhem analýzy absolutních ukazatelů se můţeme setkat také pod 

pojmem procentuální analýza. Je tomu tak proto, ţe jednotlivé poloţky účetních výkazů 

vyjadřuje jako procentuální část z celkové stoprocentní základny. Při analýze 

vypracované z rozvahy (bilance) bývají poloţky vyjádřeny jako procentuální část 

z celkových aktiv, respektive pasiv. Tento způsob umoţňuje sledování relativní 

struktury aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Při svých výpočtech 

uţívá údaje z jednotlivých let zvlášť. Nevýhodou této techniky je, ţe změny jsou 

zpracovateli pouze předloţeny, ale není uţ poukázáno na příčiny jejich vzniku. (10) 

 

 

 

2.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů nebo také fondy finančních prostředků slouţí 

k analýze a řízení finanční situace podniku. Je u nich kladen důraz na likviditu. Fondy 

nejsou chápány jako určitý zdroj slouţící pro krytí aktiv společnosti, ale jako agregace 

specifických poloţek krátkodobých aktiv a určitých poloţek krátkodobých pasiv (čistý 

fond). (5) 

 

2.6.2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Je nejčastěji pouţívaným rozdílovým ukazatelem. Je moţné jej počítat pomocí 

dvou přístupů, první je tzv. manaţerský a alternativní je investorský. V této práci se 

budu zabývat pojetím manaţerským. Jedná se tedy o rozdíl mezi souhrnem oběţných 

aktiv a celkovými krátkodobými závazky. Ty bývají pro potřebu analýzy likvidity 

vymezeny od splatnosti do jednoho roku po splatnost kratší, aţ tříměsíční. To umoţňuje 

v oběţných aktivech lépe oddělit část finančních prostředků, která je určena na brzkou 

úhradu krátkodobých závazků od druhé části, která je relativně „volná“ a chápeme ji 

jako určitý finanční fond. (5) 
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 Relace mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky má silný vliv na 

solventnost (platební schopnost) podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými zdroji opravňuje k úsudku, ţe podnik má slušné finanční zázemí. Má-li 

být firma likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tedy čistého 

pracovního kapitálu. Tento kapitál je moţné chápat jako „finanční polštář“, jeţ podniku 

umoţňuje pokračovat ve své činnosti i v tom případě, ţe by ho potkala nepříjemná 

událost, která by si vynutila dosti objemný výdej peněţních prostředků. Velikost 

„finančního polštáře“ je určována mnoha různými faktory. Těmito faktory jsou 

například doba obratu zásob, doba obratu pohledávek apod. (5), (10) 

 

2.6.2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 S předchozím rozdílovým ukazatelem (čistý pracovní kapitál) jako mírou 

likvidity je zapotřebí obezřetné zacházení, jelikoţ mezi ním a likviditou neexistuje 

identita. Při posuzování likvidity je třeba se poohlédnout po vhodnějším fondu 

peněţních prostředků, který by odstranil přední nedostatky čistého pracovního kapitálu. 

Pro přesvědčení se o okamţité likviditě je vhodnější konstruovat ukazatel čistých 

pohotových prostředků. (5) 

 

 

 

 Hlavní výhodou výše uvedeného ukazatele je malá souvislost s podnikovými 

oceňovacími technikami. Na druhé straně nevýhodou je nevědomé nebo cílené 

ovlivňování časových posunů plateb ve vztahu k okamţiku zjišťování likvidity. (5) 

 

2.6.2.3 Čistý peněţní majetek (ČPM) 

 Podle poţadavků analytika a podle stupně likvidity, který je zapotřebí posoudit, 

je moţné definovat různé čisté peněţně pohledávkové finanční fondy, které se liší 

obsaţenými poloţkami oběţných aktiv. Od oběţných aktiv se odečítají zásoby nebo 

také nelikvidní pohledávky. (4) 
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2.6.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměr, či podíl je vztah jednoho čísla k druhému. Hlavní výhodou poměrové 

analýzy je, ţe redukuje hrubé údaje, lišící se podle velikosti firem, na společnou a tím i 

porovnávací bázi. Dá se říci, ţe je to nejrozumnější způsob, jak je moţno srovnávat 

nynější finanční údaje specifického podniku k jejím historickým informacím anebo 

datům jiných společností, ať uţ jsou menší nebo naopak větší, nebo také ke skupině 

jiných společností. 

 Výsledek (finanční poměr) je moţno získat podílem jakýchkoliv čísel, to ale 

není pro podnik ţádoucí. Je třeba vhodně zvolit takové poměry, které jsou relevantní a 

co nejvíce vypovídající k dané situaci.  

 Získané hodnoty poměrových ukazatelů referují o základních rysech společnosti. 

Pro zvýšení jejich vypovídací schopnosti, je dobré výsledky komparovat s oborovým 

průměrem. To ovšem neznamená, ţe je za kaţdou cenu cílené dosáhnout těchto hodnot. 

(1) 

 

2.6.3.1 Ukazatel likvidity 

 Tato rodina poměrových ukazatelů odpovídá na otázku, zda je společnost 

schopna včas splatit své krátkodobé závazky. Věnují se nejlikvidnější části majetku 

firmy ve vztahu k závazkům firmy s nejkratší dobou splatnosti. Výchozími poloţkami 

jsou pro ně poloţky z rozvahy. Ukazatele likvidity objasňují vztah mezi oběţnými 

aktivy a krátkodobými závazky a poukazují na schopnost společnosti dostát včas svým 

finančním povinnostem. (1) 

 

Běţná likvidita (likvidita 3. Stupně) 

 Ukazatel běţné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 

závazky společnosti. To znamená, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele 

za situace, kdyby proměnila veškerá svá aktiva v dané chvíli na hotovost. 

 Ukazatel běţné likvidity je citlivý na velikost jednotlivých poloţek strany aktiv a 

na dobu obratu jednotlivých druhů aktiv. 

 Běţná likvidita vysvětluje, v jakém rozsahu jsou krátkodobé závazky pokryty 

krátkodobými aktivy, která mají být přeměněna v hotovost v přibliţně stejné časové 

periodě, jako je doba splatnosti krátkodobých závazků. Hodnoty doporučované pro 
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společnost se mají pohybovat 1,5 - 2,5. Bankovní standardy jsou 2 – 3 pro finančně 

zdravý podnik. (1) 

 

 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

 Ve snaze optimalizování výsledku a odstranění nevýhody vypovídají schopnosti 

běţné likvidity, byly odečteny zásoby od oběţných aktiv. Ukazatel lze modifikovat 

několika způsoby, a to v závislosti, kterou poloţku oběţných aktiv dosadíme do čitatele 

podílu. Pro udrţení uspokojivé úrovně likvidity podniku by se hodnota ukazatele měla 

nacházet v intervalu 1 - 1,5. (10) 

 

 

 

Okamţitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

 Měří schopnost společnosti hradit své právě splatné dluhy. Jedná se o nejuţší 

vymezení likvidity. Zasahují do ní jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Doporučená 

minimální hodnota činí 0,2. Tato hodnota bývá označována za kritickou. Horní hranici 

intervalu vymezuje hodnota 0,5, přičemţ vyšší hodnota se povaţuje za špatné 

hospodaření s kapitálem. Pokud se vymezené hranice nepodaří dosáhnout, nemusí to 

ještě znamenat finanční problémy. (10) 

 

 

 

2.6.3.2 Ukazatel rentability 

 Ukazatele rentability, neboli také ziskovosti zajímají mimo jiné skupiny 

především investory. Tyto ukazatele vyjadřují rentabilitu, výnosnost.  Ţádoucí je co 

nejvyšší ziskovost. Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku 

s jinými veličinami, které vyjadřují prostředky vynaloţené na dosaţení právě tohoto 

výsledku hospodaření. (4) 
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Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) 

 Patří k nejdůleţitějším a nejpouţívanějším ukazatelům, jimiţ se hodnotí 

podnikatelská činnost společností. Výsledek ukazatele se hodnotí a porovnává 

s oborovými průměry. Pokud však vypočtená hodnota spadá do rozmezí 0,12 – 0,15 

nebo je dokonce vyšší, znamená to pro majitele nebo pro potencionální investory, ţe 

jimi vloţené prostředky do podniku se budou zhodnocovat.  

 

 

 

 Investovaný kapitál je moţno definovat několika různými způsoby, také proto se 

setkáváme se dvěma základními modifikacemi: 

 ROA – ukazatel rentability úhrnných vloţených prostředků 

 ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (9) 

 

Rentabilita úhrnných vloţených prostředků (ROA) 

 Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Ukazatel se pouţívá při komparaci 

společností s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve 

finančních zdrojích. Za uspokojivý výsledek se povaţuje výsledek podobný jako 

v daném odvětví. (9) 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Rovněţ také výnos na jmění akcionářů, je poměr čistého zisku po zdanění ke 

jmění akcionářů neboli míra zisku na jednotku investice obyčejných kmenových 

akcionářů. Doporučené hodnoty se pohybují kolem 15 % a platí, ţe čím vyšší budou, 

tím lepší. Hranice akceptovatelnosti je na 10 %. Další podmínkou optimálního vývoje 

je, ţe by ROE mělo být vyšší neţ ROA, tím je totiţ zajištěno kladné působení finanční 

páky. (1) 
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Rentabilita trţeb (ROS) 

 Popisuje zisk vztaţený k trţbám. Trţby ve jmenovateli poměru představují trţní 

obohacení výkonů podniku za určité časové období.  Preferován je výsledek jako 

v odvětví společnosti. (7) 

 

 

 

2.6.3.3 Ukazatel aktivity 

 Ukazatelé aktivity se soustředí na majetek podniku, rychlost jeho obratu a 

závislost kapitálu na určitých druzích aktiv. Jinými slovy, analýza tedy měří efektivnost, 

s jakou firma hospodaří se svým majetkem a je důleţitá pro majitele společnosti a její 

management. (8) 

 

Obrat celkových aktiv (OCA) 

 Představuje obrat kapitálu, udává tedy, kolikrát se celková aktiva obrátí za 

stanovený časový rámec. Dobré průměrné hodnoty ukazatele se pohybují v rozmezí od 

1,6 do 3. Pokud je počet obrátek celkových aktiv za rok menší neţ 1,5, je nutné prověřit, 

zdali je moţné vloţený majetek redukovat. (4) 

 

 

 

Obrat stálých aktiv (OSA) 

 Důleţitý pro finanční manaţery, pokud je totiţ uţivatel niţší neţ průměr 

v odvětví, měl by podnik zvýšit výrobní kapacitu a omezit své investice. Hodnoty by 

měly být vyšší neţ u ukazatele OCA. (8) 
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Doba obratu zásob (DOZ) 

 Ukazatel určuje průměrnou dobu, po kterou jsou zásoby vázány ve společnosti 

do doby prodeje nebo do doby jejich spotřeby. Je kladen důraz na minimalizaci této 

doby a je přínosné porovnání s konkurenty. (5) 

 

 

 

Doba obratu pohledávek (DOP) 

  Vyjadřuje průměrný počet dnů mezi prodejem formou obchodních úvěrů a 

přijetím peněz. Doporučené hodnoty se pohybují v intervalu 40 aţ 60 dnů s dodatkem, 

ţe je lepší, aby byla doba obratu kratší. Příliš vysoký obrat by mohl zase mít za 

důsledek nespokojenost klientely. (8) 

 

 

 

Doba obratu závazků (DOZAV) 

 Ukazatel nám vyjadřuje, jak dlouho trvá společnosti zaplatit faktury svým 

dodavatelům. Výsledky by se měly pohybovat rovněţ (jako u DOP) v rozmezí 40 aţ 60 

dnů, ovšem tato doba by měla být vyšší, neţ je tomu u DOP. (8) 

 

 

 

2.6.3.4 Ukazatel zadluţenosti 

 Ukazatele řízení dluhu vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno 

cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

dlouhodobých úvěrů. Zadluţenost firmy není moţné hodnotit vţdy jako nepříznivý jev. 

U finančně zdravého podniku můţe dočasný růst zadluţenosti vést ke zvýšení 

ziskovosti vloţených prostředků. (4) 
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Celková zadluţenost 

 Lze ji zjistit jako podíl cizího kapitálu k souhrnu aktiv. Čím je větší podíl 

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

likvidace. Proto věřitelé preferují spíše niţší zadluţenost. Vlastníci na druhé straně 

hledají větší finanční páku, aby zajistili vyšší výnosy. (1) 

 Jako uspokojivý výsledek se dá povaţovat dosaţení zlatého pravidla 

financování, tedy 0,5. Hranice 0,7 a výše se povaţuje za rizikovou a naopak 0,3 a méně 

je výsledek nízký.  

 

 

Koeficient samofinancování (KS) 

 Slouţí jako doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluţenosti. Jejich součet 

činí 1, tedy 100%.  Říká, v jakém rozsahu jsou celková aktiva společnosti financována 

ze zdrojů vlastníků. 

 Můţe nastat situace, kdy se tento ukazatel ocitne v záporných hodnotách, z toho 

se dá vyčíst blíţící se bankrot firmy. Za optimální hranici se opět chápe výsledek 0,5. 

 

 

 

Doba splácení dluhů (DSD) 

 Jak uţ samotný název napovídá, ukazatel vyjadřuje časový údaj, za jak dlouho 

by byla společnost vlastními silami schopna zaplatit své závazky při stávající 

výkonnosti. Výslednou dobu, která vychází v letech, je pak vhodné porovnat s oborem 

podnikání. V průmyslu finančně zdravé podniky dosahují doby 4 let. (4) 

 

 

 

Úrokové krytí (ÚK) 

 Úrokové krytí měří, kolikrát by se mohl provozní zisk sníţit před tím, neţ se 

podnik dostane na úroveň, kdy jiţ nebude schopen zaplatit své úrokové povinnosti. 
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Nesplnění těchto povinností můţe vést k tomu, ţe věřitelé navrhnou společnost do 

konkursního řízení. (1) 

 Literatura uvádí jako postačující výsledek, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x aţ 

6x. Výborně fungující podniky mívají tento ukazatel ale i vyšší. (9) 

 

 

 

2.6.3.5 Provozní ukazatele 

 Provozní ukazatele umoţňují analytikům sledovat a hodnotit efektivnost 

provozní aktivity společnosti. Jsou zaloţeny hlavně na nákladech a ostatních tokových 

veličinách.  

 

Produktivita práce z přidané hodnoty (PP) 

 Udává, kolik přidané hodnoty připadá ročně na jednoho zaměstnance. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla zpravidla růst. (6) 

 

 

 

Nákladovost výnosů (NÚ) 

 Tento ukazatel vyjadřuje zatíţení výnosů firmy svými celkovými náklady. 

Doporučené hodnoty by se měly nacházet pod hranicí 1,0, tedy 1 Kč. Vývoj v čase by 

měl být klesající. (6) 

 

 

 

2.6.4 Analýza soustav ukazatelů 

 Analýza soustav poměrových ukazatelů posuzuje globální situaci společnosti. 

Právě proto, ţe posuzujeme podnik z celkového pohledu, nelze při této analýze určit 

příčiny neţádoucí situace, analýza nám pouze vypovídá o tom, zda se podniku celkově 

daří či nikoliv.  
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 Existuje několik typů soustav ukazatelů: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

neboli pyramidová soustava, která pomocí rozkladu identifikuje logické 

a ekonomické vazby mezi ukazateli.   

 účelové výběry ukazatelů 

o bonitní modely 

Zpřehledňují a znázorňují výstupy analýzy a umoţňují kombinaci 

kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Bonitu určují pomocí 

bodového hodnocení. Patří sem například Kralickův quicktest, Tamariho 

model a Indikátor bonity. 

o bankrotní modely 

Vycházejí z reálných dat a vyjadřují předpoklad, zda můţe podnik 

zbankrotovat. Do této skupiny patří Altmanův index finančního zdraví, 

model Zeta, Taflerův model nebo index IN. (7) 

 

2.6.4.1 Altmanův index finančního zdraví (Z skóre) 

 Profesor financí E. I. Altman aplikoval přímou statistickou metodu (násobnou 

diskriminační analýzu), která byla schopna odhadnout váhy pro jednotlivé poměrové 

ukazatele. Této metody vyuţil k předpovědi nadměrného podnikatelského rizika. Jeho 

cílem bylo poznat, jak lze pouţít modelu pro odlišení firem, které nezbankrotují, od 

těch, u kterých je vyšší pravděpodobnost pozdějšího úpadku.  

 Profesor Altman postupně index redukoval a ponechal v něm pět 

nejdůleţitějších finančních poměrových ukazatelů. Původní index později prošel 

aktualizacemi s přihlédnutím na finanční management, kapitálové trhy a další faktory, 

čímţ vznikla nová verze modelu, která je „pouţitelná“ i v českých podnicích, ale není 

pro české prostředí optimální. (1) 

 

,  

 

Hodnota Z se můţe pohybovat v rozmezí od -4 do +8. Platí, ţe čím větší je 

hodnota Z, tím je lepší i finanční zdraví společnosti.  

Z > 2,9… finančně silný podnik 
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1,2 < Z < 2,9… šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2… podnik je kandidátem bankrotu 

 

 Pro analýzu podniků působících v českém prostředí je ale vhodnější vyuţít 

českou variantu modelu: 

 

,  

kde: 

  

  

  

  

  

  

 

2.6.4.2 Index IN05 

 Tento index vznikl jako poslední přírůstek do rodiny indexů IN. Jak uţ název 

napovídá, jedná se o aktualizaci indexu IN01 podle testů na datech průmyslových 

podniků z roku 2004. Výhodou tohoto indexu je, ţe spojuje jak pohled věřitele, tak i 

pohled vlastníka. (9) 

 

,  

kde: 

  

  

  

  

  

 

Kriteriální hodnoty: 

IN01 < 0,9… podnik je ohroţen váţnými finančními problémy 

0,9 < IN01 < 1,6… šedá zóna nevyhraněných výsledků 
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IN01 > 1,6… je moţno předpovídat uspokojivou finanční situaci 

 

2.6.4.3 Kralickův rychlý test 

 Je jednoduchý postup, jak se dá prvotně posoudit stav podniku. Model 

rakouského profesora Kralicka navrţený v roce 1990 poskytuje rychlou moţnost, se 

slušnou vypovídací schopností ohodnotit zkoumanou firmu. Při jeho tvorbě je pouţito 

čtyř ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům a navíc velmi dobře reprezentují celý 

informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Bonita podniku se pak stanoví tak, 

ţe kaţdý ukazatel podle svého výsledku dostane známku níţe uvedené tabulky. 

Výsledná známka je pak zjištěna pouhým aritmetickým průměrem. (9) 

 

ukazatel 
x1 [%] x2 [roky] x3 [%] x4 [%] 

finanční stabilita výnosová situace 

ukazatel vypovídá o: 
kapitálové 

síle 
zadluţení 

finanční 

výkonnosti 
výnosnosti 

známka hodnocení: 

výborný (1) > 30 < 3 > 10 > 15 

velmi dobrý (2) 20-30 3-5 8-10 12-15 

průměrný (3) 10-20 5-12 5-8 8-12 

špatný (4) 0-10 12-30 0-5 0-8 

ohroţen insolvencí (5) < 0 >30 < 0 < 0 

 

Tab. 4: Schéma Kralickova quicktestu (9) 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH K PŘÍSTUPU ŘEŠENÍ 

3.1 Finanční analýza podniku 

 Společnost Gumotex byla v rámci této bakalářské práce podrobena finanční 

analýze pomocí paralelních soustav ukazatelů a následně soustav bonitních a 

bankrotních indexů. To vše za léta 2005 aţ 2008. V době zpracování této práce nebyl 

dostupný výkaz peněţních toků pro rok 2008, proto nejsou pro tento rok vypočteny 

ukazatele, jeţ zohledňují při svém výpočtu cash flow. Všechna data pro finanční 

analýzu byla čerpána z výročních zpráv uvedených na konci práce v literatuře. 

 

3.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.1.1.1 Horizontální analýza 

 

Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

aktiva celkem 184 488 12,17 -1 062 -0,06 -517 328 -30,45 

dlouhodobý 

majetek 
-7 312 -1,27 -116 815 -20,50 118 021 26,05 

DNM 3 698 56,03 -5 053 -49,07 33 879 645,93 

DHM -14 605 -2,91 -136 106 -27,97 116 982 33,38 

DFM 3 595 5,17 24 344 33,30 -32 840 -33,70 

oběţná aktiva 192 071 20,54 113 456 10,06 -637 586 -51,38 

zásoby -12 021 -3,98 -109 681 -37,80 42 773 23,70 

dl. pohledávky 98 015 80,91 135 017 61,61 -343 144 -96,89 

kr. pohledávky 75 744 15,56 75 610 13,44 -327 628 -51,35 

kr. fin. majetek 30 333 119,67 12 510 22,47 -9 587 -14,06 

časové rozlišení -271 -8,58 2 297 79,56 2 237 43,15 

Tab. 5: Horizontální analýza aktiv 

 

 Vývoj celkových aktiv zaznamenal výraznější meziroční změnu aţ v posledním 

sledovaném období, kdy došlo ke sníţení o 30, 45 %. Do tohoto poklesu v období 

2007/2008 byly promítnuty hlavně následující vlivy: 

 Značný nárůst dlouhodobého nehmotného majetku je způsoben hlavně zvýšením 

goodwillu. 

 Objemné poklesy v oběţných aktivech jsou způsobeny „pády“ dlouhodobých 

jiných pohledávek a krátkodobých jiných pohledávek. K těmto sníţením došlo 

kvůli vlivu fúze. Společnost Gumotex prodala své obchodní podíly ve svých 

dceřiných společnostech Gumotex Polska, Gumotex Hungaria a Gumotex 
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Slovakia, kde vlastnila stoprocentní podíl, dále byla odprodána další dceřiná 

společnost Purtex s 50 % podílem.  Právě v těchto druzích pohledávek byly 

zahrnuty pohledávky dceřiných společností. 

Větší meziroční změny jsou způsobeny zejména vývojem organizační struktury  

Gumotexu, jenţ prochází přes všechna sledovaná léta aţ do nynější podoby (viz. kap. 

1.2.3). 

 

 

Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

pasiva celkem 184 488 12,17 -1 062 -0,06 -517 328 -30,45 

vlastní kapitál 242 984 36,66 -504 612 -55,71 -133 186 -33,20 

základní kapitál 0 0,00 -443 171 -74,00 0 0,00 

kapitálové fondy 290 419 -723,88 -44 630 -17,83 -63 382 -30,82 

rezervní fondy, 

nedělit. fondy a 

ost. fondy ze 

zisku 

174 0,27 -64 346 -98,86 2 624 353,64 

VH minulých let 1 285 3,55 -39 241 -104,58 -181 006 10535,86 

VH běţného úč. 

období 
-48 894 -1704,81 86 776 -188,54 108 578 266,45 

cizí zdroje -58 906 -6,98 510 152 64,98 -387 898 -29,95 

rezervy 4 339 132,73 27 257 358,27 50 363 144,45 

dl. závazky -241 -100,00 0 --- 69 506 --- 

kr. závazky -10 131 -2,30 60 144 13,99 -46 282 -9,45 

bankovní úvěry 

a výpomoci 
-52 873 -13,20 422 751 121,56 -461 485 -59,89 

časové rozlišení 410 4,60 -6 602 -70,82 3 756 138,09 

Tab. 6: Horizontální analýza pasiv 

 

 Zajímavým poklesem je sníţení základního kapitálu společnosti mezi roky 

2006/2007, ke kterému došlo vlivem odprodeje sekce molitanu společnosti Matricida. 

Ta dnes vystupuje pod názvem Molitan, spadající do polské skupiny Organika group. 

 Mezi léty 2007/2008 došlo k úplnému zaplacení dlouhodobého bankovního 

úvěru v hodnotě 353 mil. Kč, coţ se projevilo na stavu cizích zdrojů. K pokrytí úvěru 

byly pouţity ostatní finanční výnosy. 

 K výkyvu došlo také u poloţky VH minulých let v období 2007/2008, kde se 

výsledek hospodaření prohloubil do záporných hodnot. 
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3.1.1.2 Vertikální analýza 

 

% 

2005 2006 2007 2008 

aktiva celkem 100 100 100 100 

dlouhodobý majetek 38,08 33,52 26,67 48,33 

DNM 0,44 0,61 0,31 3,31 

DHM 33,06 28,62 20,62 39,55 

DFM 4,59 4,30 5,74 5,47 

oběţná aktiva 61,71 66,31 73,03 51,04 

zásoby 19,93 17,06 10,62 18,89 

dlouhodobé pohledávky 7,99 12,89 20,84 0,93 

krátkodobé pohledávky 32,11 33,08 37,55 26,26 

krátkodobý fin. majetek 1,67 3,27 4,01 4,96 

časové rozlišení 0,21 0,17 0,31 0,63 

Tab. 7: Vertikální analýza aktiv 

 

 Vývoj dlouhodobého majetku v prvních třech letech zaznamenal klesající 

tendenci, jelikoţ docházelo ke změnám organizační struktury koncernu, respektive 

odprodeji dceřiných společností, s nimiţ také „odešla“ část dlouhodobého majetku. 

V roce 2007 jiţ proběhly investice do dl. hmotného majetku, coţ se projevilo aţ o rok 

později vzhledem k faktu, ţe byly zaplaceny pouze zálohy a jiţ zmíněnému prodeji 

dceřiných společností. Pokles v posledním období je moţno vidět u oběţných aktiv, kde 

se promítnul odliv pohledávek dceřiných společností. 

 

Graf 1: Rozložení aktiv v jednotlivých letech 
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% 

2005 2006 2007 2008 

pasiva celkem 100 100 100 100 

vlastní kapitál 43,73 53,27 23,61 22,67 

základní kapitál 39,51 35,22 9,16 13,18 

kapitálové fondy -2,65 14,72 12,10 12,04 

rezervní fondy, nedělit. 

fondy a ost. fondy ze zisku 
4,28 3,83 0,04 0,28 

výsledek hospodaření 

minulých let 
2,39 2,21 -0,10 -15,46 

výsledek hospodaření 

běţného úč. období 
0,19 -2,71 2,40 12,64 

cizí zdroje 55,69 46,18 76,23 76,78 

rezervy 0,22 0,45 2,05 7,21 

dlouhodobé závazky 0,02 0,00 0,00 5,88 

krátkodobé závazky 29,02 25,28 28,83 37,54 

bankovní úvěry a výpomoci 26,43 20,45 45,35 26,15 

časové rozlišení 0,59 0,55 0,16 0,55 

Tab. 8: Vertikální analýza pasiv 

 

 V prvních dvou letech sledovaného období je rozdělení pasiv rovnoměrné, coţ je 

vidět ze struktury rozloţení vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Oproti tomu 

v následujících dvou letech se změnila zadluţenost podniku přibliţně o 30 %. To 

v důsledku, ţe byla odprodána sekce molitanu, tím se sníţil základní kapitál a firmě byl 

poskytnut značný dl. bankovní úvěr, to vše v roce 2007. V následujícím roce se 

struktura pasiv udrţela, kdyţ k tomu nejvíce přispěl negativní VH min. let. 

 

Graf 2: Rozložení pasiv v jednotlivých letech 
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3.1.2 Analýza tokových ukazatelů 

 

Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

trţby za prodej 

zboţí 
190 0,75 887 736 3458,67 -677 762 -74,20 

náklady 

vynaloţené na 

prodej zboţí 

-2 610 -11,45 841 087 4166,89 -633 068 -73,50 

obchodní 

marţe 
2 800 104,40 46 649 850,95 -44 694 -85,73 

výkony 38 085 1,62 -595 395 -24,87 -17 952 -1,00 

trţby za prodej 

vlastních 

výrobků a 

sluţeb 

64 325 2,77 -578 229 -24,21 -51 336 -2,84 

výkonová 

spotřeba 
47 799 2,78 -543 957 -30,82 163 275 13,37 

přidaná 

hodnota 
-6 914 -1,08 -4 789 -0,75 -225 921 -35,87 

osobní náklady 23 106 4,85 -31 893 -6,38 5 848 1,25 

trţby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

264 0,50 -13 527 -25,43 -7 726 -19,47 

provozní 

výsledek 

hospodaření 

-53 798 -139,66 70 129 -459,08 -224 556 -409,38 

nákladové 

úroky 
-1 120 -4,99 21 649 101,50 -16 160 -37,60 

finanční 

výsledek 

hospodaření 

6 893 -23,48 21 697 -96,59 381 890 -49920,26 

výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

-48 894 -1704,81 86 776 -188,54 108 578 266,45 

výsledek 

hospodaření 

před zdaněním 

-46 905 -511,67 91 825 -243,32 157 335 290,89 

Tab. 9: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

 Trţby za prodej zboţí zaznamenaly v roce 2007 skokový nárůst. V tomto roce se 

uskutečnil prodej sekce molitanu podniku Matricida. Vzhledem k tomu, ţe Gumotex byl 
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smluvně vázán k odběrům vstupních surovin pro molitan na probíhající rok, dohodl se 

s kupcem molitanu na tom, ţe jim bude suroviny přeprodávat. Důsledkem toho je 

pokles nákladů vynaloţené na prodané zboţí a také obchodní marţe. 

 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb se potýkají s klesajícím trendem. 

Mezi léty 2006/2007 se projevila fúze společností GTX Holding a CHG, která byla 

vlastníkem 100 % akcií Gumotexu. O rok později se propadl prodej Selectu, coţ jsou 

nafukovací matrace exportované do USA, o 40 % z původních 1,2 mil. prodaných kusů. 

Další negativní vliv měla od poloviny roku 2008 automobilová krize. 

 Na pokles provozního výsledku hospodaření měl výrazný propad přidané 

hodnoty. 

 Přestoţe je provozní VH hodně v záporných hodnotách, firma se nakonec 

dostala do kladného výsledku hospodaření. To se podařilo díky obrovskému nárůstu 

ostatních finančních výnosů, jenţ se vyšplhaly aţ na hodnotu přesahující půl miliardy 

Kč. Takovéto sumy podnik dosáhl díky svému derivátovému obchodu (hedgingu). Před 

svými obchody s USA si nechal pojistit kurz dolaru na jistou úroveň, jelikoţ bylo 

z vývoje situace jasné, ţe prodeje do USA nebudou dodrţeny, rozhodl se prodat tyto své 

obchody bance, od které vyinkasoval tuto objemnou sumu. 

  

3.1.3 Analýza cash flow 

činnosti 
tis. Kč Δ tis. Kč Δ % Δ tis. Kč Δ % 

2005 2006 2007 2005/2006 2006/2007 

provozní 74 599,89 -157 750,24 110 712,54 -232 350,13 -311,46 268 462,78 -170,18 

investiční -81 773,99 -45 876,83 20 192,24 35 897,16 -43,90 66 069,07 -144,01 

finanční -20 763,08 233 959,90 -118 394,66 254 722,99 -1226,81 -352 354,56 -150,60 

zvýšení / 

sníţení  
-27 937,18 30 332,84 12 510,12 58 270,02 -208,58 -17 822,72 -58,76 

Tab. 10: Horizontální analýza cash flow 

 

 Provozní oblast peněţních toků lze hodnotit úspěšně s výjimkou roku 2006, kdy 

se tok peněz ocitl v záporu hlavně díky změně potřeby pracovního kapitálu a poklesu 

stavu pohledávek. 
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 V investiční oblasti se zejména projevuje mezi roky 2007/2008 odliv dceřiných 

společností, se kterými „odcházel“ i dlouhodobý majetek. V roce 2004 firma realizovala 

velké investice do svých aktiv, které se pak projevily i v následujícím roce. 

 Značný „výkyv“ ve finanční činnosti mezi roky 2006/2007 je způsoben tím, ţe 

podniku se sníţilo vlastní jmění v důsledku odprodeje molitanu, dále pak faktem, ţe 

podniku byl schválen velký dlouhodobý úvěr. 

 

 

Graf 3: Vývoj cash flow dle jednotlivých činností 

 

3.1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

ROZDÍLOVÉ 

UKAZATELE 

tis. Kč Δ v tis. Kč 

2005 2006 2007 2008 
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

oběţná aktiva 935 322 1 127 393 1 240 849 603 263   

kr. závazky 439 907 429 776 489 920 443 638   
 

  

ČPK 495 415 697 617 750 929 159 625 202 202 53 312 -591 304 

Tab. 11: Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 ČPK představuje velikost relativně volné částky kapitálu, která není vázána na 

krátkodobé závazky, je moţno jej chápat jako „finanční polštář pro pokrytí 

mimořádných výdajů. Ve všech čtyřech letech, i přes sníţení v roce 2008, je ČPK 

dostatečně vysoký. 
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Graf 4: Vývoj čistého pracovního kapitálu 

 

3.1.5 Analýza poměrových ukazatelů 

3.1.5.1 Analýza rentability 

RENTABILITA 2005 2006 2007 2008 

EBIT 

[t
is

. 
K

č]
 

31 616 -16 409 97 065 238 818 

celková aktiva 1 515 743 1 700 231 1 699 169 1 181 841 

celkový kapitál 1 515 743 1 700 231 1 699 169 1 181 841 

VH po zdanění 2 868 -46 026 40 750 149 328 

trţby 2 349 698 2 413 973 2 724 314 1 994 496 

vlastní kapitál 662 780 905 764 401 152 267 966 

Rentabilita vloţeného 

kapitálu (ROI) 

[%] 

2,09 -0,97 5,71 20,21 

Rentabilita celkového 

kapitálu (ROA) 
0,19 -2,71 2,40 12,64 

Rentabilita vlastního  

kapitálu (ROE) 
0,43 -5,08 10,16 55,73 

Rentabilita trţeb (ROS) 0,12 -1,91 1,50 7,49 

Tab. 12: Analýza rentability 

 

 Oblast rentability analyzovaného podniku se v prvních třech letech pohybuje 

pod optimálními hranicemi. Zejména rok 2006 byl pro podnik velmi sloţitým, protoţe 

dosáhl negativního EBIT a výsledku hospodaření. Optimistickým znamením je, ţe 

s výjimkou roku 2006 se jednotlivé ukazatele rentability zvyšují. V roce 2008 je nárůst 

dosti razantní zejména díky EBIT a výsledku hospodaření po zdanění, o coţ se velkou 

mírou zaslouţil vydařený derivátový obchod firmy. (blíţe s. 42) 

 Dobrým faktem je také to, ţe rentabilita vlastního kapitálu se pohybuje nad 

ukazatelem ROA (s výjimkou 2006). Splnění této „podmínky“ znamená, ţe společnost 
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efektivně vyuţívá cizí zdroje a projevuje se tak pozitivní vliv finanční páky. Oborový 

průměr ROE za rok 2007 činil 14,76 %, z toho vyplývá, ţe analyzovaná firma je na tom 

hůře, coţ se jí ale podařilo vylepšit v roce následujícím. 

 Výnosnost trţeb se v posledním sledovaném roce také značně zvýšila a dosáhla 

hodnoty 7,49 %, coţ znamená, ţe podnik má 7,49 Kč čistého zisku ze 100 Kč svých 

trţeb. 

 

Graf 5: Znázornění výsledků rentability 

 

3.1.5.2 Analýza likvidity 

LIKVIDITA 2005 2006 2007 2008 

oběţná aktiva 

[t
is

. 
K

č]
 935 322 1 127 393 1 240 849 603 263 

finanční majetek 25 348 55 681 68 191 58 604 

krátkodobé závazky 809 614 760 914 906 489 443 638 

zásoby 302 160 290 139 180 458 223 231 

BĚŢNÁ LIKVIDITA 1,16 1,48 1,37 1,36 

POHOTOVÁ LIKVIDITA 0,78 1,10 1,17 0,86 

Tab. 13: Analýza likvidity 

 

 Co se týče ukazatele běţné likvidity, v posledních třech letech nezaznamenala 

ţádný velký rozdíl. Znepokojivé ale je, ţe v čase běţná likvidita klesá. Výsledek 

ukazatele by měl dosahovat hodnoty alespoň 1,5, coţ se analyzovanému podniku ani 

v jednom sledovaném roce nepovedlo. 

 Podle literatury by pro zachování likvidity podniku neměla hodnota klesnout 

pod 1. Také banky povaţují hodnoty menší neţ 1 za nepřijatelné. Právě takové hodnoty 
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podnik dosáhnul v roce 2008. Platí pro ni stejný podobný vývojový trend jako pro 

likviditu třetího stupně. 

 Zjištěné výsledky obou ukazatelů likvidity jsou však zkreslené, a to z důvodu, ţe 

na oba ukazatele měl rozhodující vliv pokles oběţných aktiv mezi léty 2007/2008. Za 

tímto poklesem stojí prodej čtyř dceřiných společností a s nimi spjatý odliv pohledávek. 

 

 

Graf 6: Znázornění výsledků likvidity 

 

3.1.5.3 Analýza aktivity 

AKTIVITA 2005 2006 2007 2008 

celková aktiva 

[t
is

. 
K

č]
 

1 515 743 1 700 231 1 699 169 1 181 841 

denní trţby 6 526,589 6 705,797 7 565,539 5 540,267 

kr. pohledávky z obch. vztahů 400 694 446 286 461 813 289 202 

kr. závazky z obch. vztahů 276 975 294 809 347 438 309 629 

stálá aktiva 577 263 569 951 453 136 571 157 

trţby 2 349 572 2 414 087 2 723 594 1 994 496 

zásoby 302 160 290 139 180 458 223 231 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV 
  

1,55 1,42 1,60 1,69 

OBRAT STÁLÝCH AKTIV 4,07 4,24 6,01 3,49 

DOBA OBRATU ZÁSOB 

[d
n

y
] 46,30 43,27 23,85 40,29 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 61,39 66,55 61,04 52,20 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 42,44 43,96 45,92 55,89 

Tab. 14: Analýza aktivity 

 

 Doporučené hodnoty pro ukazatel obratu celkových aktiv se udávají v intervalu 

od 1,6 aţ do 3. V prvních dvou letech je sice Gumotex pod touto hranicí, příjemným 
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intervalu hodnot a navíc má rostoucí trend. Břeclavská společnost je na tom dokonce 
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lépe, neţ oborový průměr ukazatele OCA, jenţ činí 1,45 v roce 2007, dle 

benchmarkingového systému INFA. Není tedy nutno doporučovat prodej některých 

aktiv. (15) 

 Výsledek tohoto ukazatele by měl převyšovat hodnoty předchozího ukazatele, 

čehoţ bylo dosaţeno ve všech letech. 

 Doba obratu zaznamenala sníţení o 20 dnů v roce 2007. To bylo důsledkem 

sníţení celkového stavu zásob. Údaj za tento rok je zkreslen vlivem promítnutí prodeje 

zboţí společnosti Matricida. Pokud tedy pomineme tento rok, je vidět, ţe doba obratu 

zásob má klesající tendenci, coţ je příznivé. V roce 2008 se průměrný počet dnů, po něţ 

jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby nebo prodeje, dostal na 20. 

 Ukazatel doby obratu pohledávek není nízký, ale má klesající trend. To je pro 

podnik příznivé zjištění. V roce 2008 musí Gumotex čekat průměrně 52 dnů na inkaso 

plateb za své jiţ provedené trţby. 

 Doba obratu závazků je niţší neţ předchozí ukazatel. To není dobré, protoţe by 

se Gumotex mohl dostat do platební neschopnosti, jelikoţ musí uhrazovat dříve své 

závazky, neţ vyinkasuje peníze za své pohledávky. V posledním analyzovaném roce je 

jiţ ale tento nepoměr odstraněn. 

 

 

Graf 7: Znázornění výsledků aktivity 1 
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Graf 8: Znázornění výsledků aktivity 2 

 

3.1.5.4 Analýza zadluţenosti 

ZADLUŢENOST 2005 2006 2007 2008 

celková aktiva 

[t
is

. 
K

č]
 

1 515 743 1 700 231 1 699 169 1 181 841 

cizí zdroje 844 051 785 145 1 295 297 907 399 

EBIT 31 616 -16 409 97 065 238 818 

finanční majetek 94 864 128 792 165 646 123 219 

nákladové úroky 51 863 40 319 42 978 26 818 

provozní cash flow 74 599,8906 -157 750,2353 110 712,5416  --- 

vlastní kapitál 662 780 905 764 401 152 267 966 

CELKOVÁ ZADLUŢENOST 
[%] 

55,69 46,18 76,23 76,78 

KOEF. SAMOFINANCOVÁNÍ 43,73 53,27 23,61 22,67 

DOBA SPLÁCENÍ DLUHŮ 

[r
o
k

y
] 10,04 -4,16 10,20 ---  

ÚROKOVÉ KRYTÍ 0,61 -0,41 2,26 8,91 

Tab. 15: Analýza zadluženosti 

 

 Během sledovaného období prošla zadluţenost podniku výraznou změnou. Mezi 

lety 2006/2007 se celková zadluţenost Gumotexu zvýšila o přibliţně 30 %. Tato změna 

byla vyvolána jiţ zmíněným odprodejem části podniku, nikoliv tím, ţe by firma změnila 

strategii ve smyslu převáţného financování svého majetku z cizích zdrojů. Od těchto 

skutků se také musel odvíjet vývoj koeficientu samofinancování, jenţ poklesl aţ na 

22,67 % v posledním roce analýzy, oproti 76,78 % cizích zdrojů. Optimální hranice pro 

tyto ukazatele je 50 % na 50 %. Oborový průměr pro rok 2007 je, dle systému INFA, 

stanoven na 55,03 % pro koeficient samofinancování. Znamená to, ţe Gumotex bude 

mít obtíţnější získávání dodatečných zdrojů. Věřitelé budou po Gumotexu poţadovat 

vyšší úrokovou sazbu. (15) 
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 Ukazatel doby splácení dluhů se potýkal v roce 2006 s problémem toku peněz 

v provozní oblasti, coţ zapříčinilo negativní výsledek. 

 Úrokové krytí informuje, kolikrát převyšuje zisk zaplacené úroky. V prvních 

dvou letech jsou výsledky nepříznivé, hodnoty jsou menší neţ 1, to znamená, ţe zisk je 

nedostatečný pro pokrytí úroků, tudíţ na akcionáře nezbude nic. Od roku 2007 je 

výsledek mnohem lepší. Blíţí se k doporučeným hodnotám (3-6) a o rok později se 

vyšplhal dokonce na 8,91, to deleguje, ţe úroky jsou ziskem pokryty téměř 9x. 

  

 

Graf 9: Znázornění vývoje struktury zadluženosti 

 

3.1.5.5 Analýza provozních ukazatelů 

PROVOZ 2005 2006 2007 2008 

náklady 

[t
is

. 
K

č]
 

2 476 035 2 636 562 2 743 244 2 378 778 

přidaná hodnota 641 562 634 648 629 859 403 938 

počet zaměstnanců 1 688 1 662 1 398 1 353 

výnosy 2 513 781 2 665 992 2 859 882 2 714 907 

produktivita práce z přidané 

hodnoty 
380,07 381,86 450,54 298,55 

nákladovost výnosů 0,98 0,99 0,96 0,88 

Tab. 16: Analýza provozních ukazatelů 

 

 Produktivita práce z přidané hodnoty udává, kolik přidané hodnoty připadá 

ročně na jednoho zaměstnance. V prvních třech letech má příznivý rostoucí vývoj, ale 

v posledním analyzovaném roce klesla o 151,99 tis. Kč. Zde se projevil pokles trţeb za 

vlastní výrobky a sluţby v důsledku automobilové krize a propadu obchodování s USA 

o 40 %. Této situaci nepomohlo ani zdraţení energie a materiál nutný pro výrobu. 
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 Nákladovost výnosů ukazuje zatíţení výnosů Gumotexu celkovými náklady. Od 

roku 2006 se hodnota ukazatele sniţuje, coţ je pro podnik příznivé. 

 

 

Graf 10: Zobrazení vývoje produktivity z přidané hodnoty 

 

3.1.6 Analýza soustav ukazatelů 

3.1.6.1 Altmanův index finančního zdraví pro ČR (Z skóre) 

  váha  2005 2006 2007 2008 

X1 1,2 0,33 0,41 0,44 0,14 

X2 1,4 0,02 0,02 0,00 0,03 

X3 3,7 0,02 -0,01 0,06 0,20 

X4 0,6 0,71 0,76 0,12 0,17 

X5 1,0 1,59 1,47 1,63 1,76 

X6 1,0 0,01 0,00 0,00 0,01 

Altmanův index 2,52 2,41 2,45 2,83 

Tab. 17: Altmanův index 

 

 Altmanův index modifikovaný pro české prostředí se ve sledovaném období 

pohybuje v tzv. „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků (1,81 aţ 2,99). V posledních dvou 

letech se hodnota Z zvyšuje, coţ je moţné spatřit z následujícího grafického znázornění. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2005 2006 2007 2008

produktivita 

z přidané 

hodnoty

[tis. Kč]



 

 

53 

 

 

Graf 11: Vývoj Altmanova indexu pro ČR 

 

3.1.6.2 Index IN05 

  váha  2005 2006 2007 2008 

CA/CZ 0,13 1,80 2,17 1,31 1,30 

EBIT/NÚ 0,04 1,41 -0,77 2,26 8,88 

EBIT/CA 3,97 0,02 -0,01 0,06 0,20 

výnosy/CA 0,21 1,64 1,57 1,68 2,30 

OA/(KZ+ 

KBÚ) 
0,09 1,16 1,48 1,37 0,80 

Index IN05 0,82 0,68 0,96 1,88 

Tab. 18: Index IN05 

 

 V roce 2005 a 2006 se výsledek indexu IN05 ocitl pod hranicí šedé zóny. 

Projevily se zde ne příliš dobré výsledky hospodaření za zmíněná léta. Od roku 2006 je 

potěšující rostoucí tendence indexu, kdy se přes zónu nevyhraněných výsledků v roce 

2007 dostává aţ nad hranici 1,6. Tento dosaţený výsledek znamená, ţe je moţno 

podniku předvídat uspokojivou finanční situaci. 

 

Graf 12: Vývoj indexu IN05 
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3.1.6.3 Kralickův rychlý test 

QUICKTEST 2005 2006 2007 2008 

vlastní kapitál 

[tis. Kč] 

662 780 905 764 401 152 267 966 

celková aktiva 1 515 743 1 700 231 1 699 169 1 181 841 

cizí zdroje 844 051 785 145 1 295 297 907 399 

kr. fin. majetek 25 348 55 681 68 191 58 604 

bilanční cash flow 103 885 37 547 89 335 227 485 

cash flow -27 937,18 30 332,84 12 510,12 ---  

trţby 2 349 572 2 414 087 2 723 594 1 994 496 

VH po zdanění 2 868 -46 026 40 750 149 328 

výsledky ukazatelů: 

x1 [%] 43,73 53,27 23,61 22,67 

x2 [roky] 7,88 19,43 13,74 3,73 

x3 
[%] 

-1,19 1,26 0,46   

x4 0,19 -2,71 2,40 12,64 

hodnocení ukazatelů: 

x1 1 1 2 2 

x2 3 4 4 2 

x3 5 4 4 ---  

x4 4 5 4 2 

celkové hodnocení: 

známka fin. stability 2 2,5 3 2 

známka výnos. situace 4,5 4,5 4 2 

známka CELKEM 3,25 3,5 3,5 2 

Tab. 19: Kralickův rychlý test 

 

 Finanční stabilita podniku se ve všech letech pohybuje v relativně dobrých 

mezích. Horší stránkou podle Kralickova rychlého testu je situace výnosů, kde se 

Gumotex pohybuje v prvních třech letech za hranicí prosperity. Průměrné známky za 

jednotlivá léta se pohybují u okraje hranice prosperity. To se podařilo zlepšit v roce 

2008, kdy se z podniku stává prosperující firma s dobrou finanční stabilitou a dobrou 

výnosností.  
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Graf 13: Klasifikace Gumotexu podle Kralickova quicktestu 

 

3.2 Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku 

 V této kapitole bakalářské práce provedu souhrnné zhodnocení finanční situace 

společnosti Gumotex, a.s. Při formulaci uvedených závěrů budu plně vycházet 

z poznatků výše zpracované analýzy absolutních, tokových, rozdílových a poměrových 

ukazatelů a také soustav ukazatelů. Z finanční analýzy jsem se tedy dopracoval k těmto 

závěrům: 

 

Vývoj a stav majetku a jeho vyuţívání: 

 Celkový kapitál se drţel první tři léta na podobné úrovni, značné zmenšení 

v posledním sledovaném období bylo projevem prodeje dceřiných společností, jak uţ 

zde bylo předesláno. (viz. s. 37-38). Dlouhodobý majetek je drţen na relativně stejné 

úrovni, jediný propad byl zaznamenán v roce 2007 vlivem prodeje sekce podniku. 

V následujícím roce pak firma zvýšila majetek zejména díky investicím do staveb. Jak 

vyplývá z vybraných ukazatelů aktivity, majetek společnosti je v optimální výši. 

Analýzou pasiv je odhaleno zvýšení zadluţenosti v roce 2007, které opět souvisí se 

změnou organizační struktury koncernu a získáním objemného úvěru. Vývoj 

krátkodobých pohledávek a závazků upozorňuje na moţnost vzniku problémů s platební 

schopností, protoţe krátkodobé pohledávky se sníţily o 51,35 % v důsledku odlivu 

pohledávek dceřiných společností. Naopak krátkodobé závazky se sníţily jen nepatrně. 
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Vývoj a stav výkonů, rentability a produktivity: 

 Vývoj trţeb podniku Gumotex si udrţoval rostoucí trend aţ do roku 2007, pak se 

naplno projevila automobilová krize, propad obchodování s USA o 40 % a v neposlední 

řadě byl ukončen přeprodej vstupních surovin společnosti Matricida. Vlivem těchto 

faktorů a také zvýšením cen vstupních materiálů pro výrobu a energií se také značně 

propadla přidaná hodnota v roce 2008. Tento propad se pak nezbytně musel promítnout 

do produktivity z přidané hodnoty. Vývoj ukazatelů rentability nebyl zpočátku na 

ideální úrovni, velkou roli zde sehrály výsledky hospodaření, které byly nízké, dokonce 

v roce 2006 záporné. To se změnilo aţ v roce 2008, čemuţ pomohl ohromný obchod 

Gumotexu uzavřený s bankou na pojištění kurzu USD. Velikost tohoto obchodu 

dokázala lehce „zamaskovat“ velmi nepříznivou situaci v provozní oblasti podniku, kde 

se Gumotex ocitl v roce 2008 v červených číslech. 

 

Vývoj a stav likvidity a zadluţenosti podniku: 

 Ukazatele likvidity se pro podnik nepohybují v přijatelných hodnotách. Aţ na 

pohotovou likviditu v letech 2006 a 2007 se ţádný z ukazatelů nedostal do 

doporučených hodnot. Navíc je potřeba se zaměřit na klesající tendence, aby bylo do 

budoucna zamezeno nesolventnosti společnosti. Opět se do těchto ukazatelů promítnul 

hlavně odprodej dceřiných společností. Co se týče hlediska zadluţenosti, firma se 

setkala s velkým nárůstem zadluţenosti.  Bylo to následkem objemného úvěru, který je 

jiţ ale splacen a také jiţ zmiňovaná transformace organizační struktury. Situace se 

v posledních dvou letech ustálila a k tomu se přidal dobrý výsledek úrokového krytí, ze 

kterého je schopen podnik bez problémů zaplatit všechny úroky za cizí zdroje. 

  

Hodnocení podniku pomocí souborů ukazatelů: 

 Ze všech zpracovaných soustav ukazatelů vyplývá, ţe podnik má sice nějaké 

problémy, to hlavně z počátku sledovaného období. V praxi ani není moţné nalézt 

optimální podnik bez jakýchkoliv problémů. Je moţno si ale všimnout, ţe situace ve 

firmě má zlepšující se tendenci a zejména rok 2008 ukázal, ţe se firma snad vydává 

správným směrem. Z dosaţených výsledků lze usoudit, ţe se z podniku stává finančně 

zdravý podnik. 
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Závěry: 

Podnik v hodnoceném období vykazoval pokles v provozní činnosti, jehoţ 

tempo ovlivňoval především vývoj trţeb, nepřidal tomu ani růst nákladů. Rentabilita a 

provozní cash flow se odráţí od špatných hodnot v roce 2005, jeţ pokračují 

v následujícím roce 2006, ale poté se vyvíjí příznivě a v posledním roce jiţ byly 

vytvářeny určité zdroje pro investice a další rozvoj. Další vývoj společnosti bude záviset 

hlavně na objemu trţeb a velikosti nákladů, čímţ by měla být vytvořena přijatelná 

přidaná hodnota. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

4. NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ZHODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH  

    PŘÍNOSŮ 

4.1 Strategie Gumotex Auto 

4.1.1 Současný stav 

 Po restrukturalizaci společnosti Gumotex vznikly v rámci podniku tři odštěpné 

závody (dále jen OZ) zabývající se výrobou pro automobilový průmysl. Jedná se o 

závod: OZ 1 v Břeclavi, OZ 2 Tanex v Jaroměři a OZ 3 Gumotex Automotive v Mostě. 

Kaţdý ze závodů vystupuje samostatně, avšak právně jsou spadající pod Gumotex, a. s. 

Všechny závody mají svou základní organizační strukturu. Znamená to, ţe mají výrobní 

a vývojovou činnost, nákup, prodej, své řízení, odbor logistiky, ekonomiky a řízení 

jakosti. V případě závodů v Jaroměři a Mostě k těmto odborům přibývají další funkce, 

jako je finanční řízení, údrţba a personalistika, které jsou koordinovány centrálním 

útvarem z Břeclavi.
4
 

 Další práce ve stávajícím uspořádání je sice moţná, ale není ani zdaleka 

efektivní a je potřeba vynakládat velké finanční prostředky, také zajištění chodu závodů 

a obsluţných činností je nákladnější. Tyto problémy by byly odstraněny uskutečněním 

níţe uvedeného návrhu. 

 

4.1.2 Sjednocení řízení 

 Podstatou tohoto návrhu je vypracování dlouhodobé strategie řízení na úrovni 

celé skupiny Gumotex Auto. Tedy jednotné řízení pro všechny tři zúčastněné výrobní 

závody orientující se na autopříslušenství. Vzhledem ke sloţitosti situace v 

automobilovém průmyslu, kdy nejsou jednoznačné informace, bude vypracování 

takovéto strategie trvat přibliţně necelý rok. 

 Podstatnou změnou, která by měla být v rámci návrhu realizována je vytvoření 

centrálního modelu řízení na úrovni skupiny Auto pro obsluţné činnosti. Zajištěna by 

byla jednotná obchodní politika a přístup k zákazníkům, coţ by mělo pod záštitou 

centrální oddělení prodeje. Toto oddělení by se mohlo sestávat z prodejců sídlících 

v Tanexu a také hlavně z prodejců v Břeclavi, kteří by zaručovali prodej pro celé 

uskupení. 

                                                 
4
 Viz. Příloha č. 5 a 6 
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 Dalším útvarem, který by bylo potřeba centralizovat je odbor strategického 

nákupu. Tento odbor by zajišťoval vyjednávání cen s dodavateli. Bylo by nakupováno 

pro všechny výrobny, protoţe potřebují velmi podobné, zčásti i stejné vstupní suroviny 

a komponenty, tím by se mělo docílit toho, ţe ceny pořízení budou tlačeny na niţší 

úroveň. Další činností odboru nákupu by bylo hledání nových dodavatelů a nákup 

velkých komodit. 

 Podobně by se měla řešit i technologická příprava výroby. Posledním oddělením 

je výzkum a vývoj, který bude opět na úrovni celé skupiny sledovat výrobu a hledat 

moţné úspory, změny postupů apod. 

 

4.1.3 Rozčlenění výrobního programu 

 Díky centralizaci řízení všech tří výrobních závodů se naskytne moţnost přesunů 

výrobních aktivit mezi jednotlivými pracovišti. Kaţdá z výrobních hal má zcela logicky 

poněkud jiné znalostní moţnosti a technologické zařízení, které je vhodné pro výrobu 

určitého druhu výrobku. To znamená, ţe výrobní linky produkují výrobky s jinou 

rentabilitou. Tyto poznatky budou zjištěny z analýz, které proběhnou jako podklad pro 

vybudování strategie Gumotex Auto. Na základě zjištěných výsledků by bylo dobré 

přesunout výrobky tak, aby byly vyráběny s maximální výnosností a mohla tak být 

zajištěna uspokojivá úroveň přidané hodnoty. 

 

4.1.4 Nové projekty výroby 

 V rámci celé strategie by bylo vhodné zapracovat součást získávání projektů na 

výrobu nových výrobků, kde by se naskytla zajímavá přidaná hodnota. Automobilový 

trh prochází velmi sloţitým obdobím, proto by bylo vhodné nabídnout stávajícím i 

novým potencionálním klientům větší zapojení v oblasti vývoje a výzkumu. To by mělo 

za cíl zajistit odbyt výrobků i v současné světové hospodářské krizi. 

 

4.1.5 Přínosy návrhu strategie Gumotex Auto a rizika 

 Vyčíslit, co bude podnik Gumotex stát vypracování samotné strategie, realizace 

různých přesunů výroby z důvodu rentability, uskutečnění nových projektů a dalších 

věcí pro dosaţení maximální efektivnosti v tuto chvíli není moţné. 
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 Prvním přínosem realizace tohoto návrhu je úspora nákladů, a to na řízení a chod 

odštěpných závodů, na obsluţné činnosti apod. Vzhledem k velikostem OZ se dá 

předpokládat, ţe se bude jednat o desítky mil. Kč. Dalším přínosem je znásobení 

efektivity řízení a moţnost snáze získat nové projekty, díky kterým se Gumotexu budou 

zvyšovat zisky, coţ se promítne do ekonomických ukazatelů. 

 Hlavní riziko spočívá v tom, ţe automobilový průmysl se bude dále potýkat se 

špatnou situací. To by mělo nepříznivé následky pro Gumotex, protoţe výrobky těchto 

závodů jsou určeny právě pro automobilky, které by rušily či omezovaly své odběry. 

  

4.2 Implementace nového informačního a výpočetního systému 

4.2.1 Současný stav 

 V celém areálu podniku dodnes funguje doţívající informační systém UniPack, 

který má své jisté přednosti, zejména pro výrobní podniky, ale dnes je jiţ překonán a je 

doslova nedostačující. Tento systém byl vyvinut pro strojírenské firmy a pro potřeby 

Gumotexu byl upraven tzv. na míru. Společnost si dále dle svých potřeb systém sama 

rozvíjela. 

Pro tak velkou firmu, jakou Gumotex bezesporu je, ztratil schopnost zajistit 

informační potřeby, není dostatečně flexibilní a výkonný. Nevyhovuje z kapacitních 

důvodů apod. Navíc také nedokáţe podporovat moderní podnikatelské záměry 

společnosti. Také vzhledem k častým změnám v legislativě a tím i zásahů do modulů, 

byl Gumotex nucen pro tento systém drţet a školit vlastní lidi. Hlavně pro tyto důvody 

je potřeba vyměnit za moderní systém, který je mnohem flexibilnější a univerzálnější. 

  

4.2.2 Výběr a kroky přípravy 

 Pro výrobní společnost Gumotex by mohl být vhodným kandidátem na nový 

informační systém např. Oracle. Konkrétní výběr je nutné realizovat pomocí 

výběrového řízení, kde by se ukázalo, co jsou jednotliví zájemci schopni Gumotexu 

nabídnout. 

 Aby bylo dosaţeno optimálního výsledku, je potřeba nejprve vykonat analýzy 

jednotlivých stávajících modulů, které by měly být „překlopeny“ do nového IS Oracle. 

Těmito moduly jsou moduly výroby a objednávání, nákup, prodej, fakturace, finanční 



 

 

61 

 

řízení, personalistika a další, jeţ zahrnují všechny hlavní procesy ve firmě. Celkem je 

těchto modulů v Gumotexu přibliţně 30. 

 

4.2.3 Systém Oracle 

 Aplikace E-Business Suite je plně integrovaný informační systém. Jeho výhodou 

je modularita a vzájemná provázanost nejen v rámci aplikací, ale i vůči externímu okolí 

podniku. Firma Oracle dokáţe provést potřebné analýzy všech procesů ve stávajícím 

systému podniku, je tedy vyroben přímo dle potřeb zákazníka. Informační systém je 

velice snadno rozšiřitelný, tudíţ se dokáţe adaptovat na budoucí vývoj společnosti. 

Dalšími přednostmi jsou flexibilita, komplexnost, partnerství s klientem, aktivní vývoj, 

spolehlivost. (16) 

 

4.2.4 Náklady, přínosy a rizika implementace nového IS 

 Celá výměna informačního a výpočetního systému by vyšla Gumotex přibliţně 

na 25-26 mil. Kč. Tato suma zahrnuje odměnu a zaplacení práce pro společnost Oracle 

a také náklady na proškolení všech zúčastněných zaměstnanců.  

 Hlavními přínosy pro firmu bude zvýšení ziskovosti, optimalizace chodu celého 

podniku, zvýšení efektivity řízení a komunikace, zlepšení prodejního týmu, podpora 

růstu firmy a jejich záměrů a lepší konkurenceschopnost podniku na trhu. Další 

výhodou je také to, ţe budou sníţeny náklady na údrţbu a chod IS Oracle, tzn., ţe 

nebude potřeba drţet a dokola školit specialisty na starý IS. 

 Pořízení nového IS je náročná a nákladná věc z pohledu ceny, ale i doby 

implementace. Vloţené náklady se podniku v krátkém časovém horizontu několika let 

vrátí. Konkrétněji je přínosy z nového systému velmi sloţité ekonomicky vyčíslit. 

 Od implementace nového IS se jistě očekává mnoho vylepšení, ulehčení, 

optimalizace apod. Pokud tato očekávání nebudou naplněna z takové míry, jak 

společnost poţaduje, znamená to pro ni určitou míru rizika, tedy, ţe investice byla 

„zbytečná“. U takové přeměny systémů, kterým by měl dle návrhu Gumotex projít, však 

tato situace snad ani nelze očekávat. 
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4.3 Angaţování poradenské společnosti 

4.3.1 Současný stav 

 Podnik Gumotex prodělal změnu organizační struktury, divize se změnily na 

odštěpné závody, byl koupen nový závod apod. Vlivem těchto změn se také změnily 

poţadavky, sluţby a náklady na chod jednotlivých činností i celých odštěpných závodů. 

Proto je potřeba se zaměřit na moţné úspory v těchto oblastech. 

 

4.3.2 Vybraná společnost 

 Aby bylo dosaţeno co největších úspor a nejefektivnějšího výsledku, bylo by 

nejlepší najmout určitou poradenskou společnost zabývající se danou problematikou. 

Pro tento účel by byla vhodná např. společnost Deloitte s.r.o. Praha.  

Tato firma patří k největším poradenským firmám svého druhu na světě. 

V České republice působí od roku 1992. Vedle sluţeb v oblasti auditu, daní a 

podnikového poradenství se zabývá také zvyšováním výkonnosti a sniţováním nákladů, 

optimalizací a nastavením firemních procesů, řízením a rozvojem lidských zdrojů apod. 

(14) 

 

4.3.3 Realizace návrhu 

  Uvedená společnost by měla za svůj úkol v Gumotexu projít a analyzovat 

procesy a činnosti, které zabezpečují centrální útvary. Mezi útvary podrobené analýze 

patří útvar personálních sluţeb, ekonomických sluţeb, výpočetní středisko, údrţba, 

hlavní mechanik, investiční výstavba apod. Jsou to tedy sluţby, které „nakupují“ 

jednotlivé výrobní závody tak, aby byl zajištěn jejich denní chod. Cílem je 

optimalizovat rozsah těchto sluţeb i náklady na ně a také „zjistit“ ceny, coţ znamená 

zjistit, jestli tyto sluţby nejsou nakupovány za příliš vysoké ceny. Na základě zjištěných 

informací z analýz firmy Deloitte pak budou předloţeny návrhy a úspory vedení 

společnosti, které je buď plně odsouhlasí, nebo bude poţadovat určité modifikace apod. 

Obecně platí, ţe společnost Deloitte je schopna najít opatření, úspory a změny, které 

přinesou jejich klientovi aţ 20% úspory.  
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4.3.4 Náklady, přínosy a rizika 

 Odměna pro tuto společnost se odvíjí aţ od výše navrţených a realizovaných 

úspor. Obvykle společnost inkasuje za své sluţby 30 % z celkových úspor. Z toho je 

jasné, ţe Gumotex neuspoří celou částku, ale pouze 70 % z navrţených opatření. 

Dalším nákladem Gumotexu bude pouze čas jejich zaměstnanců, kteří se budou účastnit 

pohovorů se zástupci poradenské firmy. 

 Přínosy tohoto návrhu spočívají v ušetření určitého finančního objemu, který je 

vynakládán na zajištění chodu výrobních závodů. Tato uspořená částka pak můţe být 

vynaloţena na jiné potřeby společnosti. Navíc Gumotex poradenskou firmu zaplatí ze 

vzniklých úspor, není tedy třeba hledat finanční prostředky, kterými bude společnost 

Deloitte oceněna. 

 Například v oblasti personální by měl tento audit odhalit příleţitosti ke zlepšení 

personální práce. Výstup tohoto auditu by měl Gumotexu přinést standardizaci a 

zefektivnění procesů, sníţení nákladů v oblasti řízení lidských zdrojů (vytíţení 

pracovníků, odhalení duplicitních činností apod.), určení správného počtu zaměstnanců, 

také radu k umístění „správných lidí“ na „správná místa“. V oblasti auditu IT se 

očekává hlavně zmapování IT infrastruktury, doporučení pro úsporu a zlepšení a 

upozornění na kritická místa v systému, to vše s přihlédnutím budoucího vývoje 

společnosti. Podobné situace by se pak opakovaly pro všechny analyzované sluţby. 

 Díky tomuto návrhu se zlepší provozní výkonnost společnosti, coţ se pozitivně 

promítne do ekonomických ukazatelů. Dále bude dosaţeno vyuţití provozních kapacit a 

pouţívaných zdrojů. 

 Tento návrh nemá velká rizika, snad jediným rizikem pro společnost Gumotex 

můţe být situace, ţe poradenská firma nenajde prostředky a způsoby k úsporám, coţ se 

ale v praxi nestává. 
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5. ZÁVĚR 

 V této bakalářské práci jsem zhodnotil stávající finanční situaci podniku 

Gumotex, a.s. Finanční analýza zachycuje stav současné situace na základě ročních 

účetních výkazů z let 2005, 2006, 2007 a 2008. Kromě finanční analýzy byla také 

vypracována analýza SWOT a Porterova analýza odvětví. 

 Vypracováním finanční analýzy byl zjištěn současný stav, ve kterém se 

břeclavská společnost nachází. Bylo moţné shlédnout slabá místa firmy, ale i silné 

stránky. 

 Na počátku sledovaného období byly téměř všechny ukazatele relativně nízké. 

S pokrokem času ale společnost jak vidno usilovně pracovala na zlepšení své situace, 

coţ se projevilo hlavně v posledním analyzovaném roce, tedy roce 2008. Z toho usuzuji, 

ţe se společnost vydává správným směrem, proto by bylo zajímavé shlédnout příští rok 

výsledky hospodaření za rok 2009, které by mě mohly utvrdit v mém tvrzení. 

 Na výsledky souboru ukazatelů se projevovaly změny, které souvisely 

s vyvíjející se organizační strukturou a změnou vlastníků. Také proto není vhodné, aby 

byla hodnota některého z ukazatelů označena za vyloţeně nepřípustnou. 

 Na základě zjištěných skutečností a reálného stavu podniku jsem se pokusil 

navrhnout několik tzv. návrhů na zlepšení situace ve firmě. Zaměřil jsem se na návrhy, 

které více či méně souvisely se změnami organizační struktury. Důraz byl kladen 

především na úspory v oblasti nákladů. To proto, aby nová podoba podniku byla řízena 

s maximální efektivností.  

 Stěţejním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout opatření, která pomohou 

ke zlepšení situace v podniku, coţ se snad povedlo. Návrhy na zlepšení je třeba brát 

jako prvotní vodítka, která mají za úkol směrovat podnik. Realizace těchto návrhů by 

znamenala dlouhodobý proces, který svým rozsahem a stupněm sloţitosti přesahuje 

rámec této bakalářské práce. Věřím, ţe tato práce by mohla vedení podniku dobře 

poslouţit pro budoucí vývoj. 
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Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za roky 2005-2008 

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU 
Skutečnost v účetním období [tis. Kč] 

2008 2007 2006 2005 

Trţby za prodej zboţí 235641 913403 25667 25477 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 228204 861272 20185 22795 

Obchodní marţe  7437 52131 5482 2682 

Výkony 1780959 1798911 2394306 2356221 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 1758855 1810191 2388420 2324095 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 7139 -23474 -5908 3189 

Aktivace 14965 12194 11794 28937 

Výkonová spotřeba 1384458 1221183 1765140 1717341 

Spotřeba materiálu a energie 1155942 1049500 1568899 1504928 

Sluţby 228516 171683 196241 212413 

Přidaná hodnota  403938 629859 634648 641562 

Osobní náklady  473470 467622 499515 476409 

Mzdové náklady 344857 339164 355954 337150 

Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 1044 1184 7170 6826 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 114468 113176 121679 117394 

Sociální náklady 13101 14098 14712 15039 

Daně a poplatky 1664 2019 3037 2493 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 79102 64386 85426 101562 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  31947 39673 53200 52963 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku     2337 4785 29755 27395 

Trţby z prodeje materiálu       29610 34888 23445 25568 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  30940 34317 54027 46794 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   155 1126 30231 22405 

Prodaný materiál         30785 33191 23796 24389 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

28220 24574 -11845 -18215 

Ostatní provozní výnosy       26682 1832 128647 34163 

Ostatní provozní náklady       18874 23593 201611 81123 

Převod provozních výnosů       0 0 0 0 

Převod provozních nákladů       0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření -169703 54853 -15276 38522 

Trţby z prodeje cenných papírů a podílů     56291 10796 26328 0 

Prodané cenné papíry a podíly       65547 3660 24986 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0 0 1874 254 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem           

    0 126 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů     1874 128 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

Výnosy z krátkodobého finančního majetku             

Náklady z finančního majetku               

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti           

Výnosové úroky         1636 817 315 406 

Nákladové úroky         26818 42978 21329 22449 

Ostatní finanční výnosy       581751 94450 35655 44297 

Ostatní finanční náklady       166188 60191 40319 51863 

Převod finančních výnosů               

Převod finančních nákladů               

Finanční výsledek hospodaření 381125 -766 -22462 -29355 



 

 

72 

 

Daň z příjmů za běţnou činnost  62094 13337 8288 6299 

- splatná           62030 12597 7481 6068 

- odloţená         64 740 807 231 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost           149328 40750 -46026 2868 

Mimořádné výnosy                 

Mimořádné náklady                 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0 0  0  0 

- splatná                   

- odloţená                 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0  0  0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)           

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 149328 40750 -46026 2868 

Výsledek hospodaření před zdaněním 211422 54087 -37738 9167 

 

 

Příloha č. 2 – Aktiva v plném rozsahu za roky 2005-2008 

 

AKTIVA 
Skutečnost v účetním období [tis. Kč] 

2008 2007 2006 2005 

Aktiva 1181841 1699169 1700231 1515743 

Pohledávky za upsaný kapitál         

Dlouhodobý majetek 571157 453136 569951 577263 

Dlouhodobý nehmotný majetek 39124 5245 10298 6600 

Zřizovací výdaje 59 80     

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 501 1445 3240 3473 

Software 933 634 1363 1146 

Ocenitelná práva 5713 1691 2082 513 

Goodwill 20436       

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   245 2690 926 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11482 1150 923 542 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

Dlouhodobý hmotný majetek 467418 350436 486542 501147 

Pozemky 27986 22671 22501 26886 

Stavby 240499 174504 245923 280189 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 166511 117049 130930 172971 

Pěstitelské celky trvalých porostů         

Dospělá zvířata a jejich skupiny         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 90 90 90 90 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30608 22662 54744 17863 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1724 13460 117 8338 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     32237 -5010 

Dlouhodobý finanční majetek 64615 97455 73111 69516 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 60798 93316 67594 63067 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   322     

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     200 1131 

Půjčky a úvěry - ovládající řídící osoba, podstatný vliv 3817 3817 5317 5318 

Jiný dlouhodobý finanční majetek         

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

Oběţná aktiva 603263 1240849 1127393 935322 

Zásoby 223231 180458 290139 302160 

Materiál 111696 103013 163268 168256 
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Nedokončená výroba a polotovary 36757 31796 67757 57871 

Výrobky 65899 42250 56506 72749 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         

Zboţí 7938 1922 2113 3044 

Poskytnuté zálohy na zásoby 941 1477 495 240 

Dlouhodobé pohledávky 11032 354176 219159 121144 

Pohledávky z obchodních vztahů 2338 5476 5656 4988 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

Pohledávky - podstatný vliv         

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 

        

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 12 12 12 36 

Dohadné účty aktivní         

Jiné pohledávky 8240 348182 212245 114067 

Odloţená daňová pohledávka 442 506 1246 2053 

Krátkodobé pohledávky 310396 638024 562414 486670 

Pohledávky z obchodních vztahů 289202 461813 446286 400694 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

Pohledávky - podstatný vliv         

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 

        

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

Stát - daňové pohledávky 11651 20144 37509 53574 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 4512 1983 6433 11319 

Dohadné účty aktivní 25 155 55 6129 

Jiné pohledávky 5006 153929 72131 14954 

Krátkodobý finanční majetek 58604 68191 55681 25348 

Peníze 937 1121 718 1826 

Účty v bankách 57667 67070 54963 23522 

Krátkodobé cenné papíry a podíly         

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

Časové rozlišení 7421 5184 2887 3158 

Náklady příštích období 4742 4856 2814 2990 

Komplexní náklady příštích období         

Příjmy příštích období 2679 328 73 168 

 

 

Příloha č. 3 – Pasiva v plném rozsahu za roky 2005-2008 

 

PASIVA 
Skutečnost v účetním období [tis. Kč] 

2008 2007 2006 2005 

Pasiva 1181841 1699169 1700231 1515743 

Vlastní kapitál 267966 401152 905764 662780 

Základní kapitál 155709 155709 598880 598880 

Základní kapitál 155709 155709 598880 598880 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         

Změny základního kapitálu         

Kapitálové fondy 142287 205669 250299 -40120 

Emisní áţio         

Ostatní kapitálové fondy 242 242 116 116 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 142045 205427 250183 -40236 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         
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Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku 3366 742 65088 64914 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2780 742 64423 64280 

Statutární a ostatní fondy 586   665 634 

Výsledek hospodaření minulých let -182724 -1718 37523 36238 

Nerozdělený zisk minulých let 37129   37523 36238 

Neuhrazená ztráta minulých let -219853 -1718     

Výsledek hospodaření běţného účetního období 149328 40750 -46026 2868 

Cizí zdroje 907399 1295297 785145 844051 

Rezervy 85228 34865 7608 3269 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 40000 20000     

Rezerva na důchody a podobné závazky         

Rezerva na daň z příjmů 45228 14865 7608 3269 

Ostatní rezervy         

Dlouhodobé závazky 69506     241 

Závazky z obchodních vztahů         

Závazky - ovládající a řídící osoba         

Závazky - podstatný vliv         

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům 
sdruţení 

        

Dlouhodobé přijaté zálohy         

Vydané dluhopisy         

Dlouhodobé směnky k úhradě         

Dohadné účty aktivní         

Jiné závazky 34221     241 

Odloţený daňový závazek 35285       

Krátkodobé závazky 443638 489920 429776 439907 

Závazky z obchodních vztahů 309629 347438 294809 276975 

Závazky - ovládající a řídící osoba         

Závazky - podstatný vliv         

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům 
sdruţení 

        

Závazky k zaměstnancům 66024 93996 99778 123700 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 10943 10221 10497 10991 

Stát - daňové závazky a dotace 2432 5086 5073 4035 

Krátkodobé přijaté zálohy 3693 610 807 4480 

Vydané dluhopisy         

Dohadné účty pasivní 22345 24608 10895 4034 

Jiné závazky 28572 7961 7917 15692 

Bankovní úvěry a výpomoci 309027 770512 347761 400634 

Bankovní úvěry dlouhodobé   353943 16623 30927 

Krátkodobé bankovní úvěry 309027 416569 331138 369707 

Krátkodobé finanční výpomoci         

Časové rozlišení 6476 2720 9322 8912 

Výdaje příštích období 6344 2585 9170 8761 

Výnosy příštích období 132 135 152 151 
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Příloha č. 4 – Výkaz peněţních toků za roky 2005-2007 

 

VÝKAZ PENĚŢNÍCH TOKŮ [Kč] 

Poloţka 2005 2006 2007 

 Hotovost na počátku účetního období 53285751,52 25348568,63 55681407,60 

 Hosp. výsledek za účetní období (+/-) 2867906,00 -47900268,50 40749991,27 

 Úpravy o nepeněţní operace 103639999,84 90446524,08 82743193,46 

 Odpisy nehm. a hm. inv. majetku - účetní (+) 101562289,86 85425674,34 64385778,25 

 Změna stavu rezerv (+/-) -2272940,00 4339660,00 27256160,00 

 Změna stavu čas. rozliš. a dohad. účtů (+/-) 4350649,98 681189,74 -8898744,79 

 Změna potřeby pracovního kapitálu -31908015,20 -200296490,89 -12780643,16 

 Změna stavu zásob (+/-) -6207547,08 12019796,28 109681261,69 

 Změna stavu pohledávek (+/-) 21942733,55 -173758340,34 -210627446,62 

 Změna stavu krátk. fin. majetku (+/-) 0,00 0,00 0,00 

 Změna stavu krátk. závazků (+/-) -54262797,38 -8478344,76 60385453,69 

 Změna stavu krátk. úvěrů a fin. výpomocí (+/-) 6619595,71 -30079602,07 27780088,08 

 Čistý tok z provozní činnosti 74599890,64 -157750235,31 110712541,57 

 Nabytí nehm. a hm. inv. majetku (-) -97769031,63 -42281551,35 44536089,88 

 Nabytí fin. investic (-) 15995041,00 -3595277,35 -24343853,16 

 Výnosy z prodeje inv. majetku a fin. investic (+) 0,00 0,00 0,00 

 Čistý peněţní tok z investiční činnosti -81773990,63 -45876828,70 20192236,72 

 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -2347093,48 -1893573,00 -241557,00 

 Změna stavu středně a dlouhodobých úvěrů (+/-) 7264497,83 -22794109,25 394972187,43 

 Změna stavu vlastního jmění (+/-) -25680487,25 258647585,23 -513125290,20 

 Čistý peněţní tok z finanční činnosti -20763082,90 233959902,98 -118394659,77 

 Čisté zvýšení/sníţení peněţních prostředků -27937182,89 30332838,97 12510118,52 

 Hotovost na konci účetního období 25348568,63 55681407,60 68191526,12 
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Příloha č. 5 – Návrh organizační struktury po zavedení strategie Gumotex Auto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada 

akcionářů 

OZ 5 

Automotive 

ZPV Roţnov, s.r.o.,  

Roţnov pod Radhoštěm 

MSK Břeclav s.r.o., 

Břeclav 

 

OZ 1 

Pryţe a plasty 

OZ 3 

Matrace 

OZ 2 

Autopříslušenství 

OZ 4  

Tanex, Plasty 

Skupina 

Gumotex Auto 
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Příloha č. 6 – Návrh organizační struktury skupiny Gumotex Auto 

 

 

  

Ředitel 

uskupení 

Vedoucí strategického 

nákupu 

Vedoucí výzkumu  

a vývoje 

Vedoucí oddělení  

prodeje 

Vedoucí technologické 

přípravy 

Skupina 

Gumotex Auto 

Vedoucí jakosti  

a kvality 


