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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o 

akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. 

Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout vhodná řešení pro zlepšení 

situace. Mezi analýzy patří: vnitřní a vnější okolí, Porterův model, fundamentální a 

finanční analýza. V poslední řadě SWOT analýza. Praktické části předchází teoretická 

část, kde je vysvětlena charakteristika uvedených analýz. Výsledkem jsou návrhy na 

zlepšení výkonnosti, efektivity a finanční situace. 

 

Abstract 

 

This Master‘s Thesis is focused on the analysis of the company Kovolit. It is a joint-

stock company, which is engaged in industrial production - smithery, foundry. The aim 

of my thesis is to analyze a company and propose appropriate solutions to improve the 

situation. Among the analysis include: internal and external environment, Porter's 

model, fundamental and financial analysis. Lastly, the SWOT analysis. Before practical 

part is the theoretical section, witch includes the characteristics of these analysis. The 

outcomes are proposals to improve the efficiency, effectiveness and financial situation. 

  



 

 

Klíčová slova 

 

Analýza podniku, Fundamentální analýza, Akciová společnost, Výkaz zisku a ztrát, 

Rozvaha, Finanční analýza, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Porterův model, Výroční 

zpráva, PESTE analýza, Analýza 7S. 

 

Keywords 

 

Analysis of the business, Fundamental analysis, Joint-stock company, Profit and loss 

statement, Balance, Financial analysis, SWOT analysis, SLEPTE analysis, Porter’s 

model, Annual report, PESTE analysis, 7S analysis. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

 

VAŇKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, 2014. 125 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Hanušová, CSc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

 

 

V Brně dne 20. května 2014      _____________________ 

             podpis 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Zde bych ráda poděkovala mojí vedoucí diplomové práce paní Ing. Heleně Hanušové, 

CSc. za poskytnutí cenných rad při zpracování, trpělivost a vstřícnost při řešení 

problémů práce.  

 

Jako poslední bych chtěla poděkovat mé blízké rodině a příteli, kteří mi při tvorbě 

práce, ale i při studiu byli vždy oporou a tím jediným co mě drželo nad vodou. Děkuji 

všem. 

  



 

 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE ........................... 13 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .......................................................... 14 

2.1 Charakteristika podnikání a podniku .............................................................. 14 

2.2 Definice podnikových financí ........................................................................ 15 

2.3 Vztah podnikových financí a ekonomických disciplín .................................. 16 

2.4 Základní oblasti podnikových financí ............................................................ 17 

2.5 Charakteristika právní formy podnikání ........................................................ 18 

2.6 Fundamentální analýza ................................................................................... 20 

2.6.1 Stručná charakteristika Rozvahy .............................................................. 21 

2.6.2 Stručná charakteristika Výkazu zisku a ztrát ............................................ 27 

2.7 Analýza vnějšího prostředí – metoda „SLEPTE“ .......................................... 28 

2.8 Analýza vnitřního prostředí – metoda „7S“ ................................................... 30 

2.9 Analýza oborového prostředí – „Porterův model“ ......................................... 32 

2.10 Další analýzy organizace – „SWOT analýza“ ................................................ 34 

2.11 Finanční analýza ............................................................................................. 35 

2.12 Predikční modely – bonitní a bankrotní ......................................................... 42 

3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ................................................................... 45 

3.1 Základní údaje o společnosti .......................................................................... 45 

3.2 Historie společnosti ........................................................................................ 46 

3.3 Sortiment výrobků .......................................................................................... 47 

3.4 Organizační struktura společnosti .................................................................. 48 

3.5 Hlavní trhy a zákazníci ................................................................................... 49 

3.5.1 Tržní podíl ................................................................................................. 50 



 

 

3.6 Finanční analýza ............................................................................................. 53 

3.6.1 Horizontální analýza ................................................................................. 53 

3.6.2 Vertikální analýza ..................................................................................... 60 

3.6.3 Rozdílové a tokové ukazatelé ................................................................... 66 

3.6.4 Ukazatelé aktivity ..................................................................................... 67 

3.6.5 Ukazatele likvidity .................................................................................... 69 

3.6.6 Ukazatelé rentability ................................................................................. 70 

3.6.7 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................. 72 

3.6.8 Bonitní a bankrotní modely ...................................................................... 74 

3.7 7S – analýza vnitřního prostředí ..................................................................... 80 

3.8 SLEPTE – analýza vnějšího prostředí ............................................................ 83 

3.9 Porterův model – analýza oborového okolí .................................................... 96 

3.10 SWOT analýza – celková analýza společnosti ............................................. 100 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .......................................................................... 102 

4.1 Konkretizace a posouzení návrhů ................................................................ 115 

ZÁVĚR ........................................................................................................................ 116 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................... 118 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 121 

SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 123 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 124 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 125 

 

 



11 

 

Úvod 

 

Tématem této diplomové práce je Analýza vybrané firmy. Analýzou se zde rozumí 

rozbor jednotlivých částí podniku, kde klademe i důraz na vnitřní a vnější okolí firmy. 

Analýza podniku je jeden z nejzákladnějších stavebních kamenů úspěchu firmy. 

V dnešní hektické době je toto téma velice aktuální a potřebné jak pro běžné 

rozhodování firmy, tak pro budoucí rozhodování firmy a její strategii. V rámci analýz se 

můžeme ohlédnout do minulosti firmy. Jak si firma vedla v minulých obdobích a na 

základě toho určit předpokládaný rozvoj. Dále můžeme pomocí analýz firmu 

porovnávat s konkurenty v odvětví a na základě toho se zlepšovat. Analýzy nám také 

odpoví na otázku, zda firma dodržela naplánované výsledky a pokud ne, tak nám 

pomůže zjistit odchylky a důvody, jež k nim vedou. Na analýzu firmy navazuje určení 

cíle, jelikož bez finanční, majetkové, konkurenční, personální, výrobní a obchodní 

analýzy nelze cíl stanovit přesně a důkladně. Analýzy také slouží jako podklady pro 

budoucí investory a také pro obyčejné lidi a zaměstnance. Pro obyčejného zaměstnance 

je dobré vědět, že naše firma generuje zisk a mi tak přispíváme k jejímu růstu. Klade se 

zde důraz také na vysokou kvalitu a efektivitu zpracování. K analýze firmy slouží různé 

metody, ukazatele a indexy.  

 

Cílem diplomové práce je provést analýzu firmy (v našem případě společnosti) pomocí 

vybraných metod. A na základě těchto analýz pak budou vypracovány jednotlivé návrhy 

řešení a doporučení, které by poté měly sloužit pro praktické uplatnění ve společnosti. 

Myšlenkou práce je zvýšení ziskovosti a efektivnosti. 

 

Práce bude rozdělena přesně do tří částí. V první části práce budou podrobně popsány 

veškeré teoretické pojmy a metody, které jsou potřebné k vypracování druhé části. 

V první řadě bude charakterizována společnost, po právní stránce formy. Dále uvedu 

jednotlivé metody, které použiji v praktické části práce a budou z nich vycházet 

jednotlivé návrhy a doporučení. Jako poslední stručně charakterizuji účetní výkazy. 
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Druhá část práce bude pojednávat o současném stavu společnosti, zpracuji zde 

jednotlivé analýzy a vybrané metody, a to na základě poznatků plynoucích z první části. 

 

Hlavní a nejdůležitější částí je však část třetí, kde zpracuji jednotlivé možné návrhy 

řešení na zlepšení situace. Dále zde uvedu kromě hlavních návrhů i různá doporučení ke 

zlepšení celkového stavu společnosti. 

 

V poslední části, kde je uveden závěr práce, se ohlédnu za jednotlivým postupem 

zpracování práce a za dosažením svých cílů. 
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce 

 

Problematika přežití společnosti na současném trhu je vzhledem k vysoké konkurenci 

čím dál těžší a je ovlivňováno mnoha faktory. Zvláště v průmyslovém odvětví je 

konkurence na vysoké úrovni a každý proces či rozhodnutí je nutné předem zvažovat, 

aby případná změna neměla negativní dopad na společnost. 

 

První a základní chybou jsou právě špatná rozhodnutí vedoucích orgánů společnosti, 

která mohou vést k oslabení pozice na trhu a ztrátě odběratelů. Je nutné uvažovat o 

všech faktorech, které ovlivňují činnost společnosti po celý její život. 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout řešení pro společnost Kovolit, pohybující se 

v oblasti průmyslového trhu, která povedou ke zlepšení zjištěných nedostatků. Tyto 

nedostatky vyplynou z provedených a mnou vybraných analýz. Snahou je zde určit 

důležité faktory, které ovlivňují celkovou činnost společnosti, nelézt problémová místa 

a na základě mnou vybraných metod navrhnout řešení, která jsou realizovatelná v praxi 

a povedou ke zlepšení celkového chodu společnosti.  
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2 Teoretická východiska práce 

 

V této kapitole práce zpracuji teoretické poznatky, které jsem získala během studia a 

z mnoha zdrojů doporučené literatury. Tato teorie je nezbytně důležitá pro zpracování 

praktické části práce, která je zaměřená na analýzu vybrané společnosti. Jako první je 

nejdůležitější objasnění nejzákladnějších pojmů a poté následně vybraných metod, které 

jsou pak konkrétně použity při analýze mnou vybrané společnosti. 

 

2.1 Charakteristika podnikání a podniku 

 

Podnikání je charakterizováno jako snaha podnikatele o zhodnocení vloženého kapitálu 

do společnosti a to především kapitálu, který do společnosti vložil podnikatel sám. Mezi 

základní motivy podnikání patří snaha o dosažení zisku, ve smyslu přebytku výnosů nad 

náklady. Tohoto cíle podnik dosáhne při procesu uspokojování zákazníků. Podnikání je 

pak v České republice upraveno zákonem č. 531/1991 Sb. a definuje se jako soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

a za účelem dosažení zisku (Synek, 2006, s. 3-9). 

 

Podnikatelem je poté fyzická nebo právnická osoba, která disponuje živnostenským 

oprávněním. Prokazuje se živnostenským listem nebo koncesní listinou. Živností je 

myšlena, podle živnostenského zákoníku, veškerá podnikatelská činnost. Podmínkou je 

však, že nesmí být zákonem zakázaná nebo nesmí být z živnostenského zákona 

vyloučena. Podnik můžeme definovat jako soubor hmotných, nehmotných a osobních 

složek podnikání. Patří sem např.: práva, věci, a jiné majetkové hodnoty, které slouží 

k provozu podniku. Obchodním majetkem poté chápeme soubor majetkových hodnot, 

které patří podnikateli. V praxi existuje mnoho druhů podniků, ať už podnikání 

fyzických nebo právnických osob. Například můžeme uvést rozdělení podniků na: 

podniky jednotlivců, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva a státní 

podniky. Dalším faktorem dělení může být velikost, typ odvětví, sektor nebo výroba 

(Synek, 2006, s. 9-82). 
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2.2 Definice podnikových financí 

 

Podnikové finance řeší problematiku finanční oblasti podniku, a to ve všech formách 

podnikání. Nejde pouze o to, jak svůj podnik financujeme, ale i o finanční 

charakteristiku veškerých procesů podniku. Pokud vycházíme z této souvislosti, 

můžeme říci, že podnikové finance zobrazují v peněžních jednotkách veškeré procesy 

podniku, a to jak hmotného tak nehmotného charakteru, které se v podniku uskutečňují 

a mají možnost číselně zobrazit konečný výsledek v rámci fungování celého systému. 

Pokud bychom identifikovali podnikové finance jako vědeckou disciplínu, musíme 

pracovat se samotným pojmem finance. Obecná definice podnikových financí je: 

soustava peněžních vztahů, které existují a vznikají při používání, tvorbě a rozdělování 

peněžních fondů. Tyto peněžní vztahy mohou mít různé formy (Hrdý, Krechovská, 

2013, s. 13): 

 

 Návratná – je charakteristická při úvěrovém financování podniku. Což je 

situace, kdy peníze, které podnik použije, musí v předem stanoveném termínu 

navrátit subjektu, od kterého je obdržel. 

 Nenávratná – v případě daní, které podnik platí. A to z důvodu, že jednoznačně 

nevíme, co podnik za peněžní platby obdrží. 

 Podmíněně návratná – např.: při pojištění podniku, kdy finance podniku 

vynakládáme na pojistné platby a ty se nám vrátí pouze v rámci vzniku pojistné 

události. 

 Realizační – v rámci prodeje či nákupu zboží a služeb. Zde jednoznačně známe 

ekvivalent, který podnik obdrží nebo poskytne. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Podnik jako stroj na peníze (Zdroj: Hrdý, Krechovská, 2013, s. 14) 
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2.3 Vztah podnikových financí a ekonomických disciplín 

 

Podnikové finance mají počátek v teoretické rovině podnikové ekonomiky, jejíž 

součástí jsou veškeré základní oblasti podniku (např.: marketing, management, 

personalistika apod.). Je možno zde uvést vedle podnikové ekonomiky také 

makroekonomiku a hospodářkou politiku, neboť podnik je ovlivňován vnějším 

makroekonomickým prostředím, a musí se tak podle toho chovat (přizpůsobení 

jednotlivým ukazatelům jako je inflace, HDP, sazby a investice). Mimo podnikovou 

ekonomiku a makroekonomiku jsou podnikové finance zásadně ovlivňovány dvěma 

disciplínami: Účetnictvím a Marketingem (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 18-19). 

 

Účetnictví 

 

Jedná se o klíčový zdroj informací pro podnik. Tento zdroj informací podnik používá 

při tvorbě finanční analýzy a umožňuje zpětnou vazbu, podle níž můžeme upravovat svá 

rozhodnutí a další vývoj v oblasti financí. Základní podmínkou je věrný a poctivý obraz 

o situaci podniku. Čím kvalitnější jsou tyto informace, tím kvalitnější finální rozhodnutí 

provádí podnikový manažer. V tomto případě má finanční účetnictví velkou slabinu, 

protože v dnešní době jsou výkazy upravovány pro daňové účely (Hrdý, Krechovská, 

2013, s. 18). 

 

Manažerské účetnictví 

 

Hraje důležitou roli a je těsně svázáno s podnikovými financemi. Poskytuje informace 

jak pro vnitřní potřeby podniku, tak pro finanční rozhodování. Základním kamenem 

manažerského účetnictví je účetnictví nákladové. V této oblasti doplňují podnikové 

finance, které se nákladovostí skoro nezabývají. Oblast podnikových financí musí brát 

ve zřetel veškeré faktory a využít podrobně veškeré podklady a analýzy manažerského 

účetnictví. Poté mají finanční manažeři veškeré informace k vlastním manažerským 

rozhodnutím, které by bez těchto informací nebyly možné (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 

19-22). 
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Marketing 

 

Slouží jako klíčová role při průzkumu trhu a tržního potenciálu podniku. Právě tyto 

odhady velice významným způsobem ovlivňují řízení podnikových financí. Zde se 

klade důraz na vztah mezi rozvahou, výsledovkou a tržním podílem. Ukazuje se i 

provázanost s identifikací plánů prodeje, což je parketou právě marketingu (Hrdý, 

Krechovská, 2013, s. 22-23). 

 

2.4 Základní oblasti podnikových financí 

 

Celek podnikových financí se dělí na dílčí části, které se zabývají specifickou 

problematikou. Do těchto oblastí můžeme zahrnout (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 33-36): 

 

 Charakteristika právních forem podnikání – určení právní formy podnikání 

v návaznosti na získání prvotního kapitálu a na odpověď na otázku rozdělení 

výsledku hospodaření, 

 Struktura podniku – zejména majetková, 

 Struktura podniku - finanční a zdroje tohoto financování, 

 Oběžný majetek – řízení jednotlivých složek, 

 Investiční rozhodování a posuzování přínosu investic, 

 Finanční analýza podniku (popř. fundamentální analýza) – zobrazuje a 

posuzuje stav podnikových financí a finanční zdraví podniku, 

 Finanční plánování podniku, 

 Zánik podniku, 

 Likvidita podniku – sledování likvidity v rámci řešení nedostatku finančních 

prostředků pro plnění splatných závazků, 

 Finanční tíseň – řízení podniku v rámci této situace, 

 Podnikové finance a finanční trhy. 

 

V rámci diplomové práce budu rozebírat tři tučně označené body, které budou popsány 

v teoretické části, aby byly poté aplikovány v praktické části. 
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2.5 Charakteristika právní formy podnikání 

 

Existuje více možných právních forem. Je důležité, aby byla právní forma vybrána 

správně. Toto stanovení právní formy je poté zapsáno do obchodního rejstříku. Různé 

druhy právních forem pak sebou nesou jiné požadavky na podnikání (Hrdý, 

Krechovská, 2013, s. 40-41). 

 

 

Obrázek č. 2: Právní formy podnikání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jelikož je vybraná společnost Kovolit akciovou společností, rozeberu pro účely práce 

pouze tuto formu podnikání. 

 

Akciová společnost (a. s.) 

 

Tato forma podnikání je hlavním předmětem v manažerských financích. V České 

republice tvoří tato forma pouze 0,89 % ze všech podnikatelských subjektů. Jelikož je 

akciová společnost nejrozsáhlejší na výdaje spojené se založením a chodem, používá se 

jen v případech velmi rozsáhlé podnikatelské činnosti, kde jsou kladeny vysoké nároky 

na kapitálové zdroje (Kislingerová, 2010, s. 16). 
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Akciová společnost je upravena v § 154 – 220 Obchodního zákoníku. V rámci všech 

forem podnikání patří mezi nejvýznamnější a je používána pravidelně u vysoce silných 

kapitálových společností. Založena může být společnost jedním nebo více zakladateli. 

V případě dvou či více zakladatelů se uzavírá zakladatelská smlouva. Pokud zakládá 

společnost pouze jeden zakladatel, uzavírá zakladatelskou listinu. Nároky na počáteční 

kapitálový vklad jsou u této formy podnikání nejsložitější. Základní kapitál se skládá 

z určitého počtu akcií s určitou jmenovitou hodnotou. Základní kapitál může mít dvě 

různé výšky, které jsou stanovené zákonem (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 49): 

 

 2.000.000 Kč – minimální výše základního kapitálu při neveřejné nabídce akcií. 

V České republice tato forma tvorby není běžná. 

 20.000.000 Kč – minimální výše základního kapitálu při veřejné nabídce akcií. 

V České republice je tato forma běžnější. 

 

Přístup ke kapitálu je pro akciovou společnost velmi snadný a jako forma patří 

k nejprestižnějším a nejdůvěryhodnějším. Z právního hlediska je vysoce regulována a 

vlastníci mají omezenou možnost společnost řídit. Jak již bylo řečeno, společnost může 

být založena „bez výzvy k úpisu“ (což se situace, kdy se akcionáři dohodnou, že celý 

kapitál společnosti splatí sami) nebo „s výzvou k úpisu akcií“ (kdy akcionáři nejsou 

schopni sami celý základní kapitál vytvořit). Upsaný základní kapitál je pak počet akcií 

v nominální ceně, k jejichž převzetí se akcionáři zavázali. Akcie v nominální ceně, které 

byly akcionáři plně splaceny, se nazývá splacený základní kapitál. V získávání 

finančních prostředků to má tato forma nejlehčí, protože budí důvěryhodnost. Může 

také vydávat dluhopisy. V situaci ručení, akciová společnost ručí za závazky celým 

svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti neručí. Jediné riziko, které nesou, 

plyne z možnosti znehodnocení držených akcií. Při rozdělení zisku se hlavně dbá na 

povinnou tvorbu zákonného rezervního fondu. Dále se rozděluje do různých rezervních 

fondů, podílů na zisku, uhrazení ztrát z minulých let, popř. zvýšení základního kapitálu. 

Zbytek zisku, který není rozdělen, zvyšuje nerozdělený zisk z minulých let. Akciová 

společnost je zdaněna daní právnických osob a akcionářům jsou vypláceny podíly na 

zisku, které jsou daněny srážkovou daní (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 49-51). 
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Orgány akciové společnosti jsou: akcionáři, valná hromada, představenstvo a dozorčí 

rada. V případě anglosaského modelu je nejvyšším orgánem valná hromada, která volí a 

odvolává představenstvo (jmenuje a odvolává generálního ředitele a management) i 

dozorčí rada (kontrola nad činností představenstva, tvorba zpráv valné hromadě). 

Naproti tomu německý model se liší. Valná hromada pouze volí a odvolává dozorčí 

radu. Ta pak jmenuje a odvolává management společnosti. Chybí zde orgán 

představenstva, který je zastoupen managementem (Kislingerová, 2010, s. 17). 

 

2.6 Fundamentální analýza 

 

Patří do metody finanční analýzy a má kvalitativní charakter. Oproti tomu technická 

analýza (finanční ukazatele) má charakter kvantitativní. Fundamentální analýza je 

podmíněna rozsáhlými znalostmi o souvislostech mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými jevy, dále na úrovni znalostí odborníků, jejich subjektivních 

odhadech a citech pro určité situace a trendy. Zobrazuje zpravidla závěry, kdy při 

postupech nepoužívá početní a algoritmické operace. Cílem fundamentální analýzy je 

zobrazení prostředí, ve kterém se podnik nachází. Mezi vlivy, které působí na podnik, 

patří (Sedláček, 2009, s. 7): 

 

 Vnitřní i vnější ekonomické prostředí podniku – makroekonomické i 

mikroekonomické prostředí, 

 Aktuální fáze života podniku – podobně jako u člověka se jedná o růst, stabilitu 

a pokles. Pokles nemusí znamenat zánik podniku, 

 Charakter podnikových cílů – nejen finanční cíl, ale i cíl zvyšování tržní 

hodnoty. 

 

Je založena především na verbálním hodnocení (např.: SWOT analýza, BCG matice, 

Balanced scorecard, metoda kritických faktorů úspěšnosti). Fundamentální analýza je 

velice důležitá, protože vytváří rámec pro kvantitativní finanční „technickou analýzu“. 

V rámci praktického použití se srovnávají a komentují dva účetní výkazy a to Rozvaha 

a Výkaz zisku a ztrát (Sedláček, 2009, s. 7-9). 

  



21 

 

2.6.1 Stručná charakteristika Rozvahy 

 

Rozvaha je přehled o tom, jaký má podnik majetek a jak tento majetek finančně kryje a 

to k určitému datu. Právními přepisy je vždy stanoveno, k jakému datu a kdy přesně 

musí podnik rozvahu sestavit. Rozvaha je také nazývána bilancí a je jedním ze 

základních účetních výkazů podniku. Když porovnáme dvě po sobě jdoucí rozvahy, 

můžeme zjistit, jak se v podniku vyvíjí finanční situace. Pokud se jedná o situaci 

založení podniku, vzniká rozvaha počáteční. Pokud se sestavuje ke konci účetního 

období, nazývá se rozvaha konečná. Na levé straně jsou aktiva, kde je zobrazeno vše co 

společnost vlastní. Na pravé straně jsou pasiva, která udávají, jakým způsobem 

společnost získala svá aktiva, tedy jak je financovala (Synek, 2006, s. 117-118). 

 

Tabulka č. 1: Zobrazení zjednodušené Rozvahy  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozvaha (zjednodušeně) 
Aktiva Pasiva 

I. Pohledávky za upsaný kapitál 

 

II. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

III. Oběžná aktiva 

Zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

 

IV. Ostatní aktiva 

Náklady příštích období 

Příjmy příštích období 

Dohadné účty aktivní 

I. Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy 

Fondy ze zisku 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření BO 

 

II. Cizí zdroje 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci 

 

III. Ostatní pasiva 

Výdaje příštích období 

Výnosy příštích období 

Dohadné účty pasivní 

 

Aktiva 

 

Nejlépe bychom je mohli definovat jako majetek podniku, který je ocenitelný penězi. 

Tato definice znamená, že se buď jedná o peníze, nebo o cokoliv jiného, za co bychom  
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mohli peníze získat. Likvidnost těchto položek souvisí s rychlostí pořízení aktiva. 

Pokud pořizujeme aktivum složitějším a dražším způsobem je málo likvidní a naopak. 

Podle toho se pak v rozvaze rozdělují. Nejlikvidnější jsou peníze (Pavlíková, 1998, s. 

18). 

 

 Dlouhodobý majetek „Stálá aktiva“ 

 

Někdy je také označován jako stálý, fixní, neoběžný, dříve investiční nebo základní 

prostředky. Je to takový druh majetku, který podnik využívá delší dobu (obvykle je to 

déle než 1 rok) a tvoří základ a podstatu majetkové struktury podniku (předpisy je 

přesně stanoveno, co do tohoto majetku můžeme zařadit). Dělíme jej na hmotný, 

nehmotný a finanční majetek. Je méně likvidní než majetek oběžný (Synek, 2006, s. 

119). 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek – patří sem patenty, licence, autorská a vydavatelská 

práva, software, nehmotné výsledky vývoje a výzkumu, obchodní značka firmy, popř. 

ještě goodwill a to prvky získané za úplatu. Zahrnují se sem také tzv. zřizovací výdaje, 

náklady vynaložené na založení podniku. Povinně se sem zařazují položky, jejichž 

pořizovací cena činí 60.000 Kč (Synek, 2006, s. 119). 

 

Dlouhodobý hmotný majetek – je to druh majetku, který je fyzicky přítomen 

v podniku a jeho charakteristickým rysem je fakt, že se v podniku spotřebovává 

dlouhou dobu a postupně se opotřebovává. Pořizovací cena majetku je obvykle větší než 

částka 40.000 Kč. Patří sem budovy, stavby, stroje, přístroje, výrobní zařízení, inventář, 

dopravní prostředky. Pokud se jedná o zemědělskou činnost, řadí se sem ještě základní 

stádo a trvalé porosty. Hmotný majetek můžeme dále dělit na majetek movitý (lze jej 

přemisťovat) a nemovitý (nelze jej přemisťovat). Dalším charakteristickým rysem 

tohoto majetku je možnost odepisování (což znamená, že se postupně opotřebovává a 

znehodnocuje, což je zobrazeno pomocí částky odpisů). Pokud se jedná o majetek, u 

něhož nedochází ke znehodnocení (umělecká díla, pozemky a zlato), jedná se o majetek 

neodepisovaný. Odpisy v podniku mají většinou charakter fixních nákladů (Synek, 

2006, s. 119). 
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Dlouhodobý finanční majetek – tento majetek je zvláštní forma investování volných 

peněžních prostředků. Zahrnujeme sem majetkové účasti podniku neboli podíly v jiných 

podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy – ne vlastní, nýbrž takové, které podnik 

nakoupil jako dlouhodobou investici), hypotekární pohledávky. Nepatří sem však cenné 

papíry, které jsou určené k obchodování. Podíly na jiných podnicích určují, je-li podnik 

mateřskou společností a má-li společnosti dceřiné (Synek, 2006, s. 119).  

 

 Oběžný majetek „Oběžná aktiva“ 

 

Nebo také nazýván majetek krátkodobý, provozovací, provozní, oběžná aktiva, oběžné 

prostředky a z angličtiny převzato jako pracovní kapitál. Majetek je charakteristický 

tím, že v podniku obíhá, mění svoji podobu. Jedna složka se mění v jinou složku. Za 

peníze můžeme např.: koupit suroviny, ty se nám pak změní v nedokončenou výrobu, 

poté v hotové výrobky a nakonec se nám vrátí opět ve formě peněz. Můžeme jej rozdělit 

do dvou forem: na věcnou (zásoby surovin, pomocných a provozních látek, náhradní 

díly, obaly, nedokončená výroba, paliva, hotové výrobky a zboží), na peněžní (hotovosti 

(peníze, šeky a ceniny), účty v bance, pohledávky a krátkodobý finanční majetek). Na 

rozdíl od majetku dlouhodobého, který se obrací velmi pomalu, majetek oběžný se 

obrací velice rychle, během několika dní a týdnů (Synek, 2006, s. 120). 

 

Majetková struktura podniku 

 

Znamená podíl jednotlivých složek aktiv. Tato struktura je dána hlavně typem podniku 

a jeho odvětvím (např.: v podniku, který se zabývá obchodem, převládají zásoby), poté 

finanční politikou. Pokud v podniku převládá dlouhodobý finanční majetek, hovoříme o 

investičně intenzivních podnicích. V opačném případě, pokud převládá oběžný majetek, 

hovoříme o provozně intenzivním podniku. Pokud chceme majetkovou strukturu řídit, 

musíme správně stanovit optimální výši oběžného majetku. Tato optimální výše je výše, 

která zabezpečuje normální chod v podniku za účasti co nejnižších nákladů. Proto se 

musí plánovat a hlídat každá položka oběžných aktiv zvlášť (Synek, 2006, s. 121-122). 
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Obrázek č. 3: Majetková struktura (Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno Synek, 2006) 

 

Pasiva 

 

Nebo také kapitálová struktura podniku. Touto strukturou podniku rozumíme zdroje, 

z nichž vznikl majetek podniku zobrazený v aktivech. Pokud kapitál vložil do podniku 

sám podnikatel (zakladatel), jedná se o kapitál vlastní. V případě, že do podniku kapitál 

vložil věřitel, nazývá se cizí kapitál. Členění pasiv na cizí a vlastní platí jak při založení 

podniku, tak při jeho běžném financování a rozšiřování podniku. Pokud kapitál 

využíváme nehospodárně, říkáme o podniku, že je překapitalizovaný. Při méně kapitálu, 

je podnik podkapitalizován (Synek, 2006, s. 122). 
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většinou se tyto položky vyplňují podle charakteru právní formy. Vlastní kapitál 

akciové společnosti je možno rozdělit následovně (Synek, 2006, s. 123): 

 

 Základní kapitál – jedná se o peněžité i nepeněžité vklady společníků do 

společnosti. U akciové společnosti je vytvářen povinně a jeho výše je 

zapsána v obchodním rejstříku. Je vytvářen formou emise akcií o určité 

jmenovité hodnotě. 

 Kapitálové fondy – v případě akciové společnosti. Hlavní část zde tvoří 

emisní ážio
1
. Mezi další druhy kapitálových fondů patří bezplatné 

převzetí majetku, oceňovací rozdíly z přecenění, dotace a jiné kapitálové 

účasti. 

 Fondy ze zisku – tento fond je přímo nařízen zákonem. U akciové 

společnosti se nazývá zákonný rezervní fond. V druhém případě může 

jejich tvorbu nařídit stanova společnosti. Používají se u 

nepředvídatelných událostí, většinou ke krytí záporného výsledku 

hospodaření. 

 Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let – jedná se o zisk po 

zdanění, který není rozdělen mezi akcionáře společnosti, ale slouží 

k dalšímu financování činnosti společnosti. Rozděluje se různým 

rezervním fondům.  

 Výsledek hospodaření běžného účetního období – tato položka zahrnuje 

pouze zobrazení zisku nebo ztráty za běžné účetní období.  

 

 Cizí kapitál „Cizí zdroje“ 

 

O cizím kapitálu lze hovořit ještě jako o úvěrovém kapitálu, cizích zdrojích, externích 

dluzích a závazcích. Vkladatelem je věřitel, většinou banka. Je důležitým zdrojem 

financování pro většinu podniků. Je dluhem podniku, který musí být do určité doby 

splacen. Podle doby splatnosti závazku jej rozdělujeme na dlouhodobý a krátkodobý.  

  

                                                 
1
 Emisní ážio – rozdíl mezi emisní hodnotou a jmenovitou hodnotou akcie (Sedláček, 2009, s. 25) nebo 

také rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou a její nominální cenou při upisování nebo navyšování kapitálu 

(Synek, 2006, s. 123). 
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Oproti tomu musí podnik platit úroky a náklady, které jsou spojené se získáním těchto 

peněžních prostředků. V rozvaze rozdělujeme cizí kapitál následovně (Synek, 2006, s. 

124-129): 

 

 Rezervy – jsou vytvářeny za určitým záměrem (např.: ke krytí oprav 

budov, kurzovních ztrát, oprav zařízení a nedobytných pohledávek). Na 

rozdíl od rezervních fondů jsou tvořeny jako charakter nákladů. Někdy 

v rozvaze můžeme uvést tzv. tiché rezervy. 

 Dlouhodobé závazky – patří sem průmyslové obligace, konvertibilní 

dlužní úpisy, opční dlužní úpisy, půjčky na zástavní listy, směnky, 

závazky z pronájmu a ziskové dlužní úpisy. Tyto závazky mají splatnost 

delší než jeden rok. 

 Krátkodobé závazky – zahrnují dodavatelské úvěry, kontokorenty, 

směnečné úvěry, lombardní úvěry a zástavní listy, faktoring, forfaiting, 

nesplacené daně a závazky vůči zaměstnancům. Většinou se splatností 

do jednoho roku. 

 Bankovní úvěry a výpomoci – veškeré závazky vůči bankovním 

institucím. 

 

 

Obrázek č. 4: Kapitálová struktura (Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno Synek, 2006) 
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2.6.2 Stručná charakteristika Výkazu zisku a ztrát 

 

Podstatou výkazu zisku a ztrát, je podávat informace o úspěchu činnosti podniku a jeho 

práce, o výsledku kterého bylo dosaženo podnikatelskou činností. Zobrazuje vztah mezi 

výnosy podniku dosažených v určitém období a náklady, které souvisí s jejich 

vytvořením. Podle principu tzv. „akruálního“
2
 účetnictví se výnosy myslí částky, které 

podnik získal ze všech svých činností a to za dané účetní období. Nehledí se na to, zda 

byly v tomto období i inkasovány. Náklady poté činní peněžní částky, které podnik 

vynaložil v daném účetním období na tvorbu výnosů, kdy stejně jako u výnosů k jejich 

zaplacení nemuselo ve stejném účetním období dojít. Z výše uvedených definic plyne, 

že výnosové a nákladové položky ve výkazu zisku a ztrát, se neopírají o skutečné 

peněžní toky (příjmy a výdaje), a proto nemůžeme říci, že by čistý zisk odrážel čistou 

skutečnou hotovost, která je získána hospodařením podniku. V České republice má 

výkaz zisku a ztrát stupňovité uspořádání – provozní, finanční a mimořádný. Provozní 

výsledek hospodaření vzniká jako rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady 

(výnosy – tržby za prodej výrobků a služeb). Ve finanční analýze se poté můžeme setkat 

s několika formami zisku. Klíčem k úspěchu je pak důvod, proč je analýza sestavována. 

Druhy zisku plynoucí z výkazu zisku a ztrát v rámci finanční analýzy (Kislingerová, 

2010, s. 66-68): 

 

 Čistý zisk, sloužící k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie (EAC), 

 Čistý zisk (Hospodářský výsledek za účetní období - EAT), 

 Čistý zisk plus úroky po zdanění (EAT + náladové úroky), 

 Zisk před zdaněním (EBT), 

 Zisk před zdaněním a úroky (EBIT), 

 Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA), 

 Hrubé rozpětí a přidaná hodnota, 

 Příspěvek na úhradu, 

 Čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) a ekonomický zisk. 

  

                                                 
2
 Akruální – základní pravidlo účetnictví, které říká, že účetní náklady musí být uplatněny ve stejném 

účetním období jako výnosy, které s nimi souvisí. Také princip časového rozlišení (Kislingerová, 2010, s. 

66). 
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2.7 Analýza vnějšího prostředí – metoda „SLEPTE“ 

 

SLEPTE analýza (přesmyčkou PESTLE) je účelová metoda, která se používá ke 

strategické analýze vnějšího prostředí a jeho faktorů, které ovlivňují organizaci a mohly 

by pro společnost znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby. Slouží tedy ke zkoumání 

faktorů, které působí na společnost. Tato metoda by měla odpovědět na 3 základní 

otázky (Grasseová, 2012, s. 178): 

 

 Jaké vnější faktory ovlivňují organizaci nebo její jednotlivé části? 

 Jaké jsou účinky těchto faktorů? 

 Které faktory jsou nejdůležitější v nejbližší budoucnosti? 

 

Sociální „společenské“ faktory 

 

Je důležité analyzovat tyto faktory z důvodů toho, že mohou výrazně ovlivňovat jak 

poptávku po zboží a službách, tak i nabídku. Řadíme sem: pohled obyvatelstva na svět, 

na sebe samé, na ostatní spoluobčany a organizaci, dále je důležitá životní úroveň a 

životní styl. Zda je dostatek pracovních sil, a jaká je úroveň vzdělání, rodinnou 

strukturu, životní prostředí a náhled obyvatelstva na něj, rovnoprávnost, pracovní 

zvyklosti, sociální trendy, volný čas, demografické změny, náhled obyvatelstva na 

zahraniční produkty a služby atd. (Mallya, 2007, s. 42). 

 

Legislativní faktory 

 

Při rozboru těchto faktorů je zde významná role státu. Existuje mnoho zákonů, právních 

norem a vyhlášek, které upravují jak prostor pro podnikání, tak fungování samotného 

podnikání. Jedná se např.: o státní regulaci, daňové a antimonopolní zákony, občanský 

zákoník, zdravotní a bezpečnostní zákon, ochrana osobních údajů a vlastnictví, regulace 

exportu a importu, obchodní zákoník a zákon o ochraně životního prostředí (Mallya, 

2007, s. 43). 
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Ekonomické faktory 

 

V rámci svého rozhodování je společnost do jisté míry ovlivněna makroekonomickými 

trendy.
3
 Z ekonomických faktorů analyzujeme: sílu centrální banky, bankovní stav, 

daňové zatížení, překážky exportu a importu, cenová politika, inflace, úroková míra a 

trend nezaměstnanosti (Mallya, 2007, s. 44). 

 

Politické faktory 

 

Mohou výrazně ovlivňovat rozhodování a tím mohou do velké míry změnit činnost a 

pozici společnosti nebo prostředí dané země. Můžeme hodnotit např.: stabilitu vlády a 

politického prostředí, podporu zahraničního obchodu, politickou náladu politiků, 

politiku různých stran, výdaje vlády a názor vlády na kulturu a náboženství (Mallya, 

2007, s. 47). 

 

Technologické faktory 

 

Změny v technologické oblasti mohou velice dramaticky změnit okolí, ve kterém 

podnik působí. Většinou to bývá náhodný jev. Předvídání tohoto rozvoje může být 

významným činitelem pro úspěšnost podniku. Řadíme sem např.: objevy a vynálezy, 

technologickou úroveň, výdaje, patenty a technologické změny (Mallya, 2007, s. 48). 

 

Ekologické faktory 

 

Tyto trendy se v rámci každé společnosti hodnotí jinak, protože každá společnost má 

jiné potřeby. Bereme v úvahu: ochranu životního prostředí, přírodní zdroje, přírodní a 

klimatické vlivy, vodní zdroje, ozonovou vrstvu, oteplování, energetickou náročnost, 

znečišťování planety, zpracování odpadů a recyklace (Mallya, 2007, s. 48). 

  

                                                 
3
 Mezi ekonomické faktory může ale také patřit – hospodářský cyklus, monetární a fiskální politika, 

míra zadlužení, platební bilance a situace na kapitálovém trhu (Hanzelková, 2009, s. 104). 
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2.8 Analýza vnitřního prostředí – metoda „7S“ 

 

Tuto metodu stvořili v 70. letech pracovníci konzultační firmy McKinsey. Jejich cílem 

bylo pomoci manažerům porozumět veškerým složitostem, které bývají spojeny se 

změnami v organizaci. Její název plyne z anglického názvu jednotlivých složek 

(Strategy, Structure, Systems, Style, Staff. Skills, Shared values). Je důležité, aby 

vedení bralo v úvahu všech sedm faktorů, aby byla společnost úspěšná, neboť faktory 

jsou vzájemně provázány. Pokud selže jeden faktor, spustí se řetězová reakce a selžou i 

ostatní faktory. Samozřejmě každý faktor má odlišný význam a důležitost, která se mění 

v čase a není možné říci, jak se do budoucnosti bude vyvíjet. Z toho důvodu je důležité 

je zkoumat jednotlivě (Mallya, 2007, s. 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Model 7S (Zdroj: Mallya, 2007, s. 73) 

 

Strategie – mohli bychom ji definovat jako cestu, kterou si firma zvolí, aby došla 

k vytyčenému cíly. Jinak řečeno, jak organizace dosahuje svých vizí a strategií a při 

tomto plnění reaguje na hrozby a příležitosti spojené s podnikáním v daném oboru 

(Mallya, 2007, s. 74). 
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Struktura – v rámci modelu ji chápeme jako obsahovou a funkční náplň organizačního  

rozdělení (nadřízenost, podřízenost, vztahy podnikatelských jednotek, expertízy, 

kontrolní mechanizmy a sdílení informací). Nadřazuje se zde síťová struktura, která by 

mohla usnadnit fungování (Mallya, 2007, s. 74). 

 

Systémy – jsou to tzv. formální a neformální procedury, které zabezpečují každodenní 

aktivitu společnosti. Můžeme sem řadit např.: manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, inovační a alokační systémy (Mallya, 2007, s. 74). 

 

Spolupracovníci – tímto rozumíme lidské zdroje a jejich úroveň rozvoje, školení, 

funkce, vztahy mezi jednotlivci, aspirace, motivace, chování vůči organizaci atd. Je 

důležité rozlišovat jejich kvalifikaci (Mallya, 2007, s. 74). 

 

Schopnosti – tímto bodem je myšlena profesionální znalost a schopnost řídit 

společnost. Nejsou pouze součtem kvalifikací jednotlivých pracovníků. Musíme brát 

v potaz i synergické efekty (Mallya, 2007, s. 74). 

 

Styl – znamená způsob, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se 

problémů. Musíme si však uvědomit, že v mnoha organizacích existuje rozdíl mezi 

formální a neformální stránkou řízení, to znamená, že něco určitého máme napsáno a 

něco jiného management ve skutečnosti dělá (Mallya, 2007, s. 75). 

 

Sdílené hodnoty – zobrazují základní zkušenosti, principy a ideje, které pracovníci 

respektují. Tvorba těchto hodnot přímo souvisí s vlastní vizí organizace a je to klíčový 

faktor při tvorbě ostatních hodnot. Hlavním cílem je, aby všichni jak uvnitř organizace, 

tak venku věděli, čeho chce firma dosáhnout (Mallya, 2007, s. 75). 
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2.9 Analýza oborového prostředí – „Porterův model“ 

 

Dříve než podnik vstoupí na trh v daném oboru, měl by určit charakter a zanalyzovat 5 

konkurenčních sil, které vypovídají o daném odvětví a o jeho přitažlivosti. Tento model 

pracuje na předpokladu, že strategická pozice podniku, kterou zaujímá ve svém odvětví, 

je dána pěti silami. Musíme vzít v úvahu to, že váhy jednotlivých faktorů se s druhem 

odvětví liší. Žádné odvětví není stejné, liší se a je jedinečné. Tento model napomáhá 

proniknout do odvětví a určit faktory ovlivňující konkurenci. Patří mezi nejdůležitější 

nástroje oborového okolí. Porter (1985) stanovuje pět faktorů, na kterých závisí 

ziskovost, které ovlivňují ceny, náklady a jednotlivé investice v daném oboru 

(Grasseová, 2012, s. 191). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Porterův model (Zdroj: Grasseová, 2012, s. 191) 
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Hrozba silné rivality – možnost silné rivality není pro odvětví dobré a stává se 

nepřitažlivým pro nové firmy. Platí, že rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud se dané 

odvětví zmenšuje nebo stagnuje. Podniky mohou získat větší podíl pouze na úkor 

konkurentů. Dalším důležitým faktorem, který působí na rivalitu v odvětví je výška 

fixních nákladů (z důvodu, že jsou firmy tlačeny plnit své kapacity, bez ohledu na to, 

zda sníží své ceny). Toto vede k cenovým válkám. Pokud velký počet konkurentů bude 

chtít setrvat v odvětví, opět to zhoršuje rivalitu. Je zde vysoký počet a malé rozdíly mezi 

produkty. Odpovídá na otázku, jak bychom se měli zlepšit vůči konkurenci, abychom 

zlepšili svoji pozici (Grasseová, 2012, s. 192). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů – tento fakt závisí především na vstupních 

bariérách do určitého odvětví. Tyto bariéry jsou nejčastěji spjaty s působením šesti 

faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, 

očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy a diferenciace výrobků. 

Přitažlivost je závislá na úrovni vstupních a výstupních bariér. Můžeme říci, že 

z hlediska ziskovosti, je pro nás nejatraktivnější odvětví, které má vysoké vstupní 

bariéry a nízké výstupní bariéry, protože firmy které jsou neúspěšné, mohou bez 

problémů odvětví opustit. Pokud jsou vysoké jak vstupní tak výstupní bariéry, máme 

sice potenciál ziskovosti vysoký, ale nevýhodu vidíme ve vysokém riziku, kdy firma při 

neúspěchu nemůže z trhu vystoupit. V případě obou nízkých bariér, pak se do odvětví 

vstupuje lehce, vystupuje také, ale zisky jsou nízké. Snad nejhorší situace nastává při 

nízkém vstupu a vysokém výstupu. Nová firma vstoupí na trh lehce, ale ve finančních 

potížích z něho těžko vystupuje. Způsobuje to nadvýrobu a nízké výnosy a to pro 

všechny firmy v odvětví. Zde si pokládáme otázku, jakým způsobem zvýšit bariéry 

vstupu (Grasseová, 2012, s. 192). 

 

Hrozba zastupitelnosti (substituce) výrobků – substituty jsou takové produkty, které 

slouží stejnému nebo podobnému účelu, jako produkty, které se nachází v daném 

odvětví. Substituty limitují zisk a je nutné sledovat vývoj cen těchto substitutů. Pokud 

dojde ke změně a zlepšení technologie, ceny a zisk na trhu klesnou. Tato část odpovídá 

na otázku, jak můžeme snížit hrozbu těchto substitutů (Grasseová, 2012, s. 192). 
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Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – pokud máme trh s vysokou 

vyjednávací silou ze strany zákazníků, je toto odvětví pro vstup nové firmy neatraktivní. 

Za snižování cen mohou zákazníci, požadují daleko lepší kvalitu a více služeb. Začíná 

zde boj mezi konkurenty a to vede ke snižování zisku prodávajícího. Sílá zákazníků se 

zvyšuje: jejich koncentrace a organizace, výrobek tvoří výraznou část nákladů, 

neexistuje diferenciace výrobků, náklady spojené se změnou nákupu jsou nízké, a 

v poslední řadě nízké zisky způsobují citlivost cen. Řešení hledáme u zákazníků, kteří 

mají menší moc nebo chtějí změnit dodavatele. Klíčová se stává také nabídka, která se 

nedá odmítnout. V tomto bodě je cílová otázka prostá. Co musíme udělat, abychom 

zmenšili vyjednávací sílu odběratelů (Grasseová, 2012, s. 192-193). 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů – neatraktivnost souvisí 

s dodavatelskými firmami, které mohou snižovat či zvyšovat jak kvalitu, tak kvantitu 

svých dodávek. Pokud dodavatelé prodávají jedinečný výrobek, je existenční pro 

odběratele a jsou koncentrovaní, jejich vyjednávací síla roste. Jedinou a nejlepší 

obranou jsou dobré vztahy s dodavateli a jejich budování. Opět odpovídáme na otázku, 

a to jak snížit vyjednávací sílu dodavatelů (Grasseová, 2012, s. 193). 

 

2.10 Další analýzy organizace – „SWOT analýza“ 

 

Analýza pracující na principu identifikace slabých a silných stránek, příležitostí a 

hrozeb. Lze ji použít i jako závěrečný nástroj k sumarizaci strategické analýzy. Závěry 

strategické analýzy dělí SWOT
4
 na interní slabiny a silné stránky a na externí 

příležitosti a hrozby. Identifikují se zde tedy faktory, které ovlivňují organizaci. Tyto 

faktory jsou verbálně charakterizovány a ohodnoceny v kvadrantové tabulce SWOT. 

Nemusí se používat pouze při strategii, ale má i širší využití (taktické a operativní 

řízení) nebo může být také použita na jednotlivce. Měla by být objektivní, důvěryhodná 

a relevantní. Jako dílčí krok se před touto analýzou doporučuje, zpracovat analýzu 

SLEPTE (Hanzelková, 2009, s. 139-140). 

  

                                                 
4
 SWOT – S (Strengths - silné stránky firmy); W (Weaknesses – slabé stránky firmy); O (Opportunities – 

příležitosti); T (Threats – hrozby) – (Mallya, 2007, s. 84). 
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Silné stránky – potenciální síly, díky nimž máme více než konkurence. Např.: finanční 

hledisko, postavení na trhu a jeho znalost, strategie, kompetence v oboru, technologie, 

rychlost inovací, udržitelnost konkurenčních výhod, loajálnost zákazníků, úspory 

z ekonomického rozsahu, dlouholetá tradice na trhu, schopnosti managementu atd. 

(Mallya, 2007, s. 85). 

 

Slabé stránky -  slabá místa, která nabízí zlepšení. Např.: porovnání vysokých nákladů, 

konkurenční nevýhody, chybějící znalosti a kompetence, neschopnost financovat 

strategie, zastaralá zařízení, úzký sortiment, zranitelnost vůči tlaku konkurence, 

neznalost marketingu, klesání ziskovosti, špatná reputace managementu, ohrožení 

konkurenčních pozic, nejasný strategický směr atd. (Mallya, 2007, s. 85-86). 

 

Příležitosti – potenciální možnosti zlepšení z venkovního okolí. Např.: růst na trhu, 

komplementární produkty, dostatečnost zákazníků, nové trhy a segmentace, vertikální 

integrace, zvyšování sortimentu výrobků atd. (Mallya, 2007, s. 86). 

 

Hrozby – vnější hrozby, které by mohli organizaci způsobit potíže při chodu. Např.: 

substituční produkty, změny potřeb a vkusu zákazníků, konkurenční tlak, nevhodná 

politika, nový konkurenti, pomalý růst trhu, růst vyjednávací síly na obou stranách, 

špatné demografické změny atd. (Mallya, 2007, s. 86-87). 

 

2.11 Finanční analýza 

 

Představuje významnou část ve finančním řízení podniku z důvodu toho, že 

managementu poskytuje zpětnou vazbu o finančním stavu, popř. odhaluje jeho poruchy. 

Pro rozhodování o budoucích financích musíme znát současnou finanční situaci a 

finanční zdraví podniku. Tyto dva prvky právě zobrazuje finanční analýza. Znamená 

také hodnocení stavu a minulosti financí podniku, ale může také předvídat budoucí 

vývoj. Zjednodušeně a stručně je finanční analýza zobrazení majetkového a finančního 

stavu organizace a připravuje podklady pro budoucí rozhodování managementu (Hrdý, 

Krechovská, 2013, s. 205). 
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Obrázek č. 7: Zjednodušené schéma metod FA (Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno RŮČKOVÁ, 

2007, s. 44) 

 

Stavové ukazatele (Sedláček, 2009, s. 13-17): 

 

 Horizontální analýza – přejímá data z účetních výkazů nebo výročních zpráv. 

Sleduje změny absolutních hodnot určitých dat v čase, kdy zjišťujeme relativní 

(procentní) změny. Jednotlivé položky ve výkazu se sledují po řádcích, tedy 

horizontálně. Může zachycovat vývojové trendy v majetkové a finanční 

struktuře. Je nejpoužívanější a nejjednodušší metodou při zpracování zpráv o 

stavu podniku. 

 Vertikální analýza – neboli také strukturální analýza. Posuzují se zde jednotlivé 

části majetku a kapitálu (struktura aktiv a pasiv). Z této struktury je zřejmá 

potřeba jednotlivých podniků na složení hospodářských prostředků, potřebných 

pro výrobní a obchodní aktivity. Je to procentní podíl jednotlivých položek na 

celkovém aktivu či pasivu. Doporučuje se také srovnání s ostatními podniky. 

Slouží také jako představa, zda v podniku není zbytečně moc dlouhodobého 

nebo oběžného majetku. Používá se jak ve srovnání v čase, tak ve srovnání 

v prostoru.  
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Rozdílové a tokové ukazatele (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 210-211): 

 

 Čistý pracovní kapitál ČPK – oběžná aktiva očištěná o závazky, které je nutné 

v nejbližší době uhradit. Část aktiv financována dlouhodobými zdroji, pro 

zajištění hospodářské činnosti, solventnosti a rezerv pro nahodilé události. 

 Čisté pohotové prostředky ČPP – rozdíl pohotových prostředků a okamžitých 

splatných závazků. Jsou to pouze peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond ČPPFF – kompromis mezi ukazateli 

uvedenými výše. Z oběžných aktiv vyřazujeme zásoby a nelikvidní pohledávky. 

 

Tabulka č. 2: Rozdílové a tokové ukazatelé 

 (Zdroj: Sedláček, 2009, s. 35-38) 

Čistý pracovní kapitál ČPK 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Čisté pohotové prostředky ČPP 

ČPP = (hotovost + peníze na BÚ) – krátkodobé závazky 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond ČPPFF 

ČPPFF = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 

 

Ukazatelé aktivity (Kislingerová, 2010, s. 108-109): 

 

 Obrat celkových aktiv – komplexní ukazatel, který měří, jak efektivně 

využíváme aktiva podniku. Udává počet, kolikrát se aktiva v podniku obrátí za 

rok. Pokud nehledíme na odvětví, měl by být výsledek minimálně jedna. 

 Obrat dlouhodobého majetku – oproti předešlému ukazateli, tento ukazatel měří 

efektivnost využití budov, strojů, zařízení a jiných částí dlouhodobého majetku. 

Udává opět, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržbách za rok. Na ukazatel 

mají i podstatný vliv odpisy. Tento ukazatel nemá žádnou doporučenou hodnotu. 

Jen by neměl meziročně klesat, protože by to znamenalo zvyšování fixních 

nákladů a vyšší citlivost na snížení tržeb. 

 Obrat zásob – udává počet prodání a opětovného naskladnění zásob v průběhu 

roku. Nejlépe vypovídá, když se porovná s průměry obratů jednotlivých zásob a 

je celkově lepší. To znamená, že nemáme přebytečné zásoby. K tomu jsou však 

potřebné interní údaje o jednotlivých položkách zásob. 
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 Doba obratu zásob – zobrazuje průměrný počet dní, kdy jsou zásoby vázány 

v podniku do času jejich spotřeby. Je spojem s indikátorem likvidity. 

 Doba splatnosti pohledávek – měří počet dní, kdy máme peníze zadržené 

z prodeje výrobků a služeb v pohledávkách. Tento počet dní musíme čekat, než 

dostaneme peníze za své výrobky a služby. 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků – určuje dobu, která plyne od vzniku 

závazků až do doby než budou splaceny. Vypovídá to o délce bezúročného 

úvěru od jiného podnikatelského subjektu. Tento ukazatel by měl být vyšší než 

ukazatel doby splatnosti pohledávek. 

 

Tabulka č. 3: Ukazatele aktivity 

 (Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 108-109) 

Obrat celkových aktiv 

OA = tržby/aktiva celkem 

Obrat dlouhodobého majetku 

ODM = tržby/dlouhodobý majetek 

Obrat zásob 

OZ = tržby/zásob 

Doba obratu zásob 

DOZ = zásoby/denní tržby 

Doba splatnosti pohledávek 

DOP = pohledávky/denní tržby 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

DOKZ = krátkodobé závazky/denní tržby 

 

Ukazatele likvidity (Kislingerová, 2010, s. 104-105): 

 

 Běžná likvidita (3. stupně) – zobrazuje, kolikrát oběžná aktiva v čitateli pokryjí 

krátkodobé závazky ve jmenovateli. Tento podíl znamená počet uspokojení 

věřitelů podniku v případě, že bychom museli oběžná aktiva ihned proměnit na 

peníze. Tento ukazatel je proto vždy v centru pozornosti věřitelů. Jeho hodnota 

by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 – do 2,5. 

 Pohotová likvidita (2. stupně) – na rozdíl od předešlé běžné likvidity je tento 

vzorec konstruován tak, aby z oběžných aktiv vyloučil nejméně likvidní část 

zásob. U tohoto vzorce je vhodné sledovat jeho vývoj v čase a porovnávat ho 

s ostatními podniky. Optimální výše pohotové likvidity je od 0,7 – do 1,2. 
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 Okamžitá „peněžní“ likvidita (1. stupně) – ze třech tří ukazatelů likvidity je 

nejpřísnější. Z toho důvodu, že z oběžných aktiv je zcela vyloučeno všechno, 

kromě peněžních prostředků, tzn. peníze a peníze na bankovním účtu. 

Doporučená hodnota ukazatele je od 0,2 – do 0,5. 

 

Tabulka č. 4: Ukazatele likvidity 

 (Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 104-105) 

Běžná likvidita BL Doporučená hodnota 

BL = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 1,5 – 2,5 

Pohotová likvidita PL Doporučená hodnota 

PL = Oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky 0,7 – 1,2 

Okamžitá likvidita OL Doporučená hodnota 

OL = Peněžní prostředky/krátkodobé závazky 0,2 – 0,5 

 

Ukazatele rentability (Sedláček, 2009, s. 56-59): 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu ROI – tento ukazatel je nejdůležitějším 

ukazatelem, který se v podniku sleduje. Vyjadřuje jak účinný je vložený kapitál 

do podniku, nezávisle na tom, z jakého zdroje financování pochází. Čitatel zde 

není dán jednoznačně. Můžeme dosadit jak EBT, EBIT tak EAT. Podle toho, 

který zisk dosadíme, tak podle toho bude vypovídající hodnota ukazatele. 

 Rentabilita celkových vložených aktiv ROA – opět jde o poměr zisku, ale teď 

s celkovými aktivy. Poměr udává účinnost celkových aktiv vložených do 

podniku. Opět bez rozlišení zdroje financování. Zde můžeme opět dosadit jak 

EAT tak EBIT. 

 Rentabilita vlastního kapitálu ROE – výnosnost neboli návratnost vlastního 

kapitálu. Tento ukazatel dává vlastníkům informaci o tom, jak je majetek, který 

do podniku vložili výnosný a zda je využíván s intenzitou odpovídající 

investičnímu riziku. Do čitatele ROE se doplňuje pouze čistý zisk EAT. 

 Rentabilita tržeb ROS – charakterizuje zisk vztahově k tržbám. Tržby ve vzorci 

jsou tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové období. Tržní úspěšnost 

je podmíněna několika faktory. Skutečná hodnota služeb a výrobků nemusí být 

v tomto případě vždy rozhodující. Do tohoto ukazatele doplňujeme EAT, ale 

pokud by se jednalo o cenové kalkulace, je lepší počítat s EBITEM. 
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 Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE – výnosnost dlouhodobého 

investovaného kapitálu. Do čitatele dosazujeme čistý zisk pro akcionáře plus 

nákladové úroky věřitelů. Jeho cílem je prostorové srovnání podniků, zejména 

pokud se jedná o veřejné monopolní společnosti. 

 

Tabulka č. 5: Ukazatele rentability  

(Zdroj: Sedláček, 2009, s. 56-59) 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

ROI = EBIT/celkový kapitál 

Rentabilita celkových aktiv ROA 

ROA = EAT/celková aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

ROE = EAT/vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb ROS 

ROS = EAT/tržby 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 

ROCE = (EAT+nákladové úroky)/(dlouhodobé závazky+vlastní kapitál) 

 

Ukazatele zadluženosti (Sedláček, 2009, s. 63-66): 

 

 Celková zadluženost – zobrazíme ji jako podíl celkových aktiv a cizího kapitálu. 

Zvětšující se podíl vlastního kapitálu, vytváří polštář proti ztrátám věřitelů. 

Vlastníci však hledají větší finanční páku, aby znásobili výnosy. 

 Kvóta vlastního kapitálu – je doplněk k předešlému ukazateli a zobrazuje 

finanční nezávislost. Oba také informují o finanční struktuře. Jeho převrácená 

hodnota zobrazuje finanční páku. 

 Koeficient zadluženosti – má stejnou schopnost jako celková zadluženost. Jeho 

hodnota roste s růstem dluhového financování. Jeho převrácená hodnota 

znamená míru finanční samostatnosti podniku.  

 Úrokové krytí – kolikrát převyšuje zisk placené úroky. V praxi by měla část 

zisku vyprodukovaná cizím kapitálem, stačit na úhradu nákladových úroků. 

Špatný výsledek znamená rovnost jedné. Pokud se ukazatel rovná jedné musíme 

celý zisk dát na zaplacení nákladových úroků a pro akcionáře nezbude nic. 

 Krytí fixních poplatků – rozšiřuje ukazatel úrokového krytí. 
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 Dlouhodobá zadluženost – kolik aktiv je financováno dlouhodobým cizím 

kapitálem. Pomáhá najít správný poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými 

zdroji. 

 Běžná zadluženost – krátkodobý cizí kapitál poměřuje s celkovými aktivy. 

Zahrnuje i krátkodobé závazky, běžné bankovní účty a dohadné položky. 

 Dluhové krytí aktiv – podíl dlouhodobých zdrojů a celkovým aktiv. 

 Dlouhodobé krytí stálých aktiv – poměr krytí stálých aktiv dlouhodobým 

kapitálem. Hodnota vyšší než jedna znamená překapitalizaci a stabilitu. 

 Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem – je modifikací předešlého ukazatele a 

hodnotí finanční stabilitu. 

 

Tabulka č. 6: Ukazatele zadluženosti 

 (Zdroj: Sedláček, 2009, s. 63-65) 

Celková zadluženost CK 

CK = cizí kapitál/celková aktiva 

Kvóta vlastního kapitálu KVK 

KVK = vlastní kapitál/celková aktiva 

Koeficient zadluženosti KZ 

KZ = cizí kapitál/vlastní kapitál 

Úrokové krytí ÚK 

ÚK = EBIT/nákladové úroky 

Krytí fixních poplatků KFP 

KFP = (EBIT+dlouhodobé splátky)/(nákladové úroky+dlouhodobé splátky) 

Dlouhodobá zadluženost DZ 

DZ = dlouhodobý cizí kapitál/celková aktiva 

Běžná zadluženost BZ 

BZ = krátkodobý cizí kapitál/celková aktiva 

Dlouhodobé krytí aktiv DKA 

DKA = (vlastní kapitál+dlouhodobý cizí kapitál)/celková aktiva 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv DKSA 

DKSA = (vlastní kapitál+dlouhodobý cizí kapitál)/stálá aktiva 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem KSAVK 

KSAVK = vlastní kapitál/stálá aktiva 

 

Dále existují ještě řady dalších ukazatelů (např.: provozní ukazatele, tržní ukazatele). 

Z důvodu rozsahu této práce jsem se zaměřila pouze na skupiny nejdůležitějších 

ukazatelů a některé jsem vůbec neuváděla. 
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2.12 Predikční modely – bonitní a bankrotní 

 

Podstatou těchto modelů je nastínit finanční situaci podniku a předpovědět jeho další 

vývoj a to pomocí pouze jednoho čísla. Predikční modely dále dělíme na bankrotní 

(předpovídají možný bankrot) a bonitní (řeší finanční zdraví podniku). Tyto modely se 

také nazývají modely včasného varování (Hrdý, Krechovská, 2013, s. 220). 

 

Kralickův rychlý test – vznikl v roce 1990 a patří k nejznámějším modelům. 

Hodnotí finanční situaci podniku a skládá se ze čtyř vzorců. Tyto ukazatele nesmí 

podléhat rušivým vlivům a musí reprezentovat potenciál podniku. Prvním ukazatelem 

R1 je kvóta vlastního kapitálu. Ukazuje zde kapitálovou sílu podniku, ale také zda 

existuje nebo ne mnoho dluhů jak v peněžních jednotkách, tak v procentech celkových 

aktiv. Druhým vzorcem R2 je doba splácení dluhu z CF, což je podíl cizího kapitálu 

očištěného o krátkodobý finanční majetek a bilančního cash-flow. Dalším ukazatelem 

R3 je rentabilita celkového kapitálu ROA a poté R4, což je cash-flow v % tržeb. Tento 

test má také své stanovené hodnoty, podle kterých se vyhodnocuje. Tyto hodnoty uvedu 

v následující tabulce (Sedláček, 2009, s. 105-107). 

 

Tabulka č. 7: Doporučené hodnoty Kralickova testu 

 (Zdroj: Sedláček, 2009, s. 106-107) 

Ukazatel Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
 30 %  20 %  10 %  0 % Negativní 

Doba splácená dluhu  3 roky  5 let  12 let  12 let  30 let 

CF v % tržeb  10 %  8 %  5 %  0 % negativní 

ROA  15 %  12 %  8 %  0 % negativní 

 

Tabulka č. 8: Interpretace Kralickova testu  

(Zdroj: Hrdý, Krechovská, 2013, s. 223) 

Hodnota testu Stav podniku 

R/4  1 Špatný podnik 

1  R/4  3 Šedá zóna 

R/4  3 Velmi dobrý podnik 
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Index bonity – též také indikátor bonity. Skládá se ze šesti ukazatelů, kterým je 

přiřazena určitá hodnota „váha“. Používá se hlavně v Německu a ukazuje finančně-

ekonomickou situaci (Sedláček, 2009, s. 108). 

 

Bi = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6 

 

Kde X1 (cash-flow/cizí zdroje), X2 (celková aktiva/cizí zdroje), X3 (zisk před 

zdaněním/celková aktiva), X4 (zisk před zdaněním/celkové výkony), X5 

(zásoby/celkové výkony) a X6 (celkové výkony/celková aktiva),(Sedláček, 2009, s. 

109). 

 

Tabulka č. 9: Výsledná tabulka Indexu bonity  

(Zdroj: Sedláček, 2009, s. 109) 

Výsledný interval Slovní ohodnocení 

(-3;-2 Extrémně špatný stav 

(-2;-1 Velmi špatný stav 

(-1;0 Špatný stav 

(0;1 Určité problémy 

(1;2 Dobrý stav 

(2;3 Velmi dobrý stav 

(3; Extrémně dobrý stav 

 

Altmanovo Z-Score – vychází z diskriminační metody, která byla prováděna na 

zbankrotovaných i nezbankrotovaných firmách proto, aby se určily váhy jednotlivých 

ukazatelů. Mohou ho použít všechny podniky, ale vzorce se odlišují od toho, zda má 

společnost veřejně obchodovatelné akcie nebo pro podniky neobchodovatelné (Hrdý, 

Krechovská, 2013, s. 220). 

 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 

 

Vzorec je pro akciovou společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi. X1 (čistý 

provozní kapitál/celková aktiva), X2 (nerozdělený zisk/celková aktiva), X3 

(EBIT/celková aktiva), X4 (tržní hodnota vlastního kapitálu/celková aktiva), X5 

(celkový obrat/celková aktiva),(Sedláček, 2009, s. 110). 
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Tabulka č. 10: Výsledná tabulka Altmanova indexu  

(Zdroj: Sedláček. 2009, s. 110) 

Hodnota indexu Finanční situace 

Z  1,81 Ohrožen vážnými finančními problémy 

1,81  Z  2,99 Šedá zóna 

Z  2,99 Uspokojivá finanční situace 

 

Index IN05 – je poslední z řady IN indexů a vznikl přetvořením indexu IN01. Tento 

index v sobě spojuje jak model bankrotní, tak model bonitní a podobně jako Z-score 

vznikl z diskriminační analýzy porovnání podniků v bankrotu a finančně zdravých 

podniků. Uspokojuje pohled věřitelů i vlastníků (Neumaierová, Neumaier, 2002, s. 99). 

 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E 

 

A (aktiva/cizí kapitál), B (EBIT/nákladové úroky), C (EBIT/celková aktiva), D (celkové 

výnosy/celková aktiva), E (oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry),(Sedláček, 2009, 

s. 111). 

 

Tabulka č. 11: Výsledná tabulka Indexu IN05  

(Zdroj: Sedláček. 2009, s. 111) 

Hodnota indexu Finanční situace 

IN > 1,6 Uspokojivá finanční situace 

0,9  IN  1,6 Šedá zóna 

IN  0,9 Ohrožení vážnými finančními problémy 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této kapitole prakticky zpracuji analýzy, které jsem uvedla v teoretické části. Nejprve 

se stručně zmíním a popíši danou společnost. Následně poté zpracuji fundamentální 

analýzu, finanční analýzu a ostatní analýzy. Na to poté navážu v poslední kapitole, která 

se bude týkat návrhů pro zlepšení situace společnosti. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní jméno společnosti:  KOVOLIT, a. s. 

Sídlo společnosti:     Nádražní 344, 664 42 Modřice 

Datum vzniku:     1. 7. 1921 

Zápis do OR:     KS Brno, odd. B, vložka 246 

IČO:       00010235 

DIČ:       CZ00010235 

Předmět podnikání:     Slévárenství, kovárenství 

Základní kapitál:     264.555.000 Kč 

Majoritní vlastník:     REMET, spol. s r. o. 

 

 

Obrázek č. 8: Logo společnosti (Zdroj: převzato z výroční zprávy společnosti) 
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Představenstvo společnosti: 

 

 Ing. Eduard Mareček – předseda představenstva, generální ředitel, 

 Ing. Zdeněk Čapek – místopředseda představenstva, společnost Remet, 

 Ing. Jiří Čapek, MBA – člen představenstva. 

 

3.2 Historie společnosti 

 

Akciová společnost Kovolit se na českém trhu pohybuje již velice dlouho. Společnost 

byla založena 1. 7. 1921, a to ve formě strojní dílny akciové společnosti České 

komerční banky v Praze. Další změnou byl rok 1934, kdy došlo ke spojení s akciovou 

společností Chaudoir, která byla financována francouzským kapitálem. V tomto roce 

také začala výroba výkovků z neželezných kovů (počátek zápustkového kování). O rok 

později vešla do provozu výroba odlitků litých pod tlakem. Kovárna se v této době 

specializovala na zápustkové výkovky z mědi, bronzu, mosazi a hliníku. Oproti tomu se 

slévárna zabývala litím hliníkových slitin. Slévárna poté ve své činnosti jako první 

z mála firem na světě, začala využívat československý patent lití pod tlakem na strojích 

od české firmy Polák. O osmnáct let později, v roce 1953 dochází k velké změně. 

Společnost se odtrhla od České komerční banky a vzniká samostatný podnik Kovolit n. 

p. se sídlem v Modřicích. V roce 1954 se k podniku připojil závod umělecké 

kovovýroby v České u Brna, jež se zabývala výrobou odlitků litých do písku. Na 

počátku roku 1976 je k podniku dále připojil závod v Jihlavě s produkcí výkovků 

z oceli. Na konci osmdesátých let a na začátku devadesátých let 20. století dochází 

k odtržení obou závodů. K datu 1. 1. 1991 se z národního podniku stává akciová 

společnost. O rok později dochází k první vlně kuponové privatizace. Po privatizaci 

prošla společnost náročnými změnami ve výrobě, kdy se musela přizpůsobit 

podmínkám trhu západní Evropy. V roce 1995 vstupuje do společnosti majoritní 

vlastník RM – Team s. r. o. Brno. A o pět let později, v roce 2005, dochází ke změně 

majoritního vlastníka. Stává se jím REMET spol. s r. o. Brno. Společnost má 83 % - ní 

podíl. V současné době má společnost 530 pracovníků, kdy svoji činnost směřuje 

převážně do automobilového a elektrotechnického průmyslu zemí Evropské unie. 
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Dále však také do zámoří. Společnost je vlastníkem uznávaných jakostních a 

ekologických norem a to ISO 9001, 14001 a 16949 (Převzato z internetových stránek 

společnosti: Profil společnosti – Z historie společnosti. Z historie společnosti Kovolit. | 

Kovolit.cz [online]. © 2006-2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://kovolit.cz/index.php?page=profil_spolecnosti&lng=cz). 

 

Mezi předměty podnikání patří 

 

Slévárenství, modelářství, hostinská činnost, technicko-organizační činnost, kovářství, 

podkovářství, poskytování služeb v oblasti BOZP, zámečnictví, nástrojařství. 

 

3.3 Sortiment výrobků 

 

Jak již bylo naznačeno v kapitole historie společnosti, výroba se rozděluje do tří částí: 

slévárna, kovárna a CNC obrábění. Základním kamenem pro výrobu je slévárna, jejíž 

výstupem je tlakové a kokilové lití hliníku. Další dvě části výroby pak zpracovávají 

výstupy slévárny. Jednotlivé výstupy slévárny: 

 

 Tlakové a kokilové lití hliníku, 

 Koncepce tavení materiálu v plynových pecích, 

 Výroba odlitků pomocí metody nízkotlakového a gravitačního lití do kovových 

forem. 

 

Dále jsou výrobky kontrolovány a dále zpracovávány na základě požadavků zákazníka. 

Tyto úpravy probíhají stále v úseku slévárny. V oddělení CNC obrábění se zpracovávají 

výrobky, které se poté používají pro automobilový a i možno letecký průmysl. Kovárna 

poté vyrábí výrobky z neželezných kovů (měď, hliník, bronz a mosaz) a to výkovky 

z Cu a Al slitin a dále také zpracovává výrobky, které jsou potřebné zpracovat ze 

slévárny. Mimo tyto tři úseky výroby stojí nářaďovna, která vyrábí a obstarává nástroje 

potřebné pro vlastní potřeby ve výrobním procesu. 
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3.4 Organizační struktura společnosti 

 

Na obrázku níže je znázorněna organizační struktura společnosti. V této době 

společnost zaměstnává kolem 530 pracovníků. Ve vedení společnosti stojí generální 

ředitel p. Mareček, nad nímž jsou orgány společnosti. Sám generální ředitel je členem 

představenstva. Pod sebou má jednotlivé vedoucí oddělení, kteří zodpovídají za 

jednotlivé činnosti.  

 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura společnosti (Zdroj: převzato a upraveno dle výroční zprávy 

společnosti) 

 

V rámci představenstva a dozorčí rady, je členem vždy jeden člověk, který je zástupcem 

majoritního vlastníka. U představenstva je to p. Zdeněk Čapek a u dozorčí rady p. Petr 

Záruba. 
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3.5 Hlavní trhy a zákazníci
5
 

 

Společnost KOVOLIT a.s. se nesoustřeďuje na koncového zákazníka, ale dodává na 

trhy průmyslových výrobků. Tyto výrobky jsou určeny podnikům a organizacím, jež je 

používají pro další výrobu. Svoje výrobky společnost distribuuje jak na český, tak 

zahraniční trh.  

 

Obecně lze hlavní trhy společnosti rozdělit na: 

 

 Tuzemský, 

 Zahraniční (Německo, Švédsko, Francie, Španělsko). 

 

Vývoz do zahraničí činí kolem 60 % celkového objemu výroby. 

 

K největším zahraničním zákazníkům patří především německé firmy, významnou 

pozici zastávají také firmy švédské. K dalším obchodním partnerům pak patří 

francouzské a španělské firmy. Nezanedbatelnou pozici mají i tradiční české firmy, 

které poptávají zásadně hliníkové odlitky a výkovky. 

 

Kovárna i slévárna pracují pro různé firmy ve strojírenství, elektroprůmyslu a 

v poslední době zaujímají stále významnější zastoupení v dodávkách pro automobilový 

průmysl. Svým objemem výroby i širokým spektrem strojního vybavení může uspokojit 

velké zákazníky, kteří hledají subdodavatele se širokým výrobním spektrem. Jedná se 

mimo jiné o součástky pro převodovky, olejová čerpadla, zrcátka nebo díly pro 

klimatizační zařízení aut. Díly pro automobily poptávají především automobilky VW, 

Škoda, SEAT, dále GM, PSA a další. S rozvojem orientace na automobilní průmysl se 

významně změnily i nároky na kvalitu, produktivitu práce a vyšší finalizaci výrobků. 

  

                                                 
5
 Tato kapitola je převzata ze seminární práce do předmětu Rozbor výkonnosti firmy. Seminární práci 

jsem zpracovávala sama se dvěma kolegyněmi, které mi k použití informací daly souhlas (Vaňková, 

Smékalová a Ševčíková, 2013, s. 8-15). 
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Aby společnost dokázala uspokojit poptávku automobilového průmyslu, musela 

vybudovat provoz obrábění. Díky tomu společnost získala nové zákazníky a posílila 

svoji pozici v náročném konkurenčním prostředí. 

 

 

Graf č. 1: Zákazníci společnosti Kovolit a. s. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5.1 Tržní podíl 

 

Odhad tržního podílu společnosti KOVOLIT, a.s. byl stanoven na základě údajů 

získaných pomocí databáze Amadeus. Vzhledem k tomu, že společnost svojí 

podnikatelskou činností spadá do hutnického průmyslu, srovnávala jsem společnost 

z hlediska dosažených tržeb s nejlépe hodnocenými společnostmi hutnického průmyslu. 

V databázi Amadeus bylo nalezeno celkem 633 společností, které se v České republice 

zabývají hutnictvím. Z tohoto počtu, je pouze 88 akciových společností. Tyto velké 

společnosti zabezpečují svojí činností zásadní část trhu.  

 

Problematika výpočtu tržního podílu na základě informací získaných z databáze 

Amadeus spočívá v tom, že uveřejňovaná data nejsou vždy za poslední kalendářní rok, 

tj. rok 2012. Některé společnosti uvádějí data např. za rok 2007. Proto není vhodné 

vycházet pouze z informací získaných v databázi.  
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Porovnání tržeb a odhad tržního podílu 

 

V následující tabulce jsou znázorněny tržby vybraných společností hutního průmyslu za 

období 2010 - 2012, včetně stanovených tržeb za celkové odvětví. Pro větší 

srovnatelnost byly do celkových tržeb zahrnuty pouze tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb a tržby za prodej zboží, hodnoty ostatních položek tržeb nejsou relevantní. U 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a Vítkovice Holding a.s. se nepodařilo zjistit 

tržby za rok 2010.  

 

Tabulka č. 12: Tržby v odvětví 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Název firmy 

Tržby 

2012 2011 2010 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 37 100 709 Kč 38 893 068 Kč 32 459 355 Kč 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 36 440 169 Kč 40 241 898 Kč X 

Vítkovice Holding a.s. 16 212 000 Kč 14 028 624 Kč X 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 9 790 112 Kč 15 293 208 Kč 11 931 239 Kč 

SAFINA, a.s. 5 887 155 Kč 6 014 168 Kč 3 659 309 Kč 

KOVOLIT a.s. 778 860 Kč 904 693 Kč 913 081 Kč 

 

Dle velikosti tržeb je ve sledovaných letech nejúspěšnější společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. a na ArcelorMittal Ostrava a.s. Srovnání bylo provedeno rovněž 

pomocí databáze Amadeus, která nabídla shodné výsledky, co se týče nejúspěšnějších 

společností v oboru. Výsledky sjednocené do tabulky jsou vidět v následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek č. 10: Srovnání dle databáze Amadeus (Zdroj: vlastní zpracování v databázi) 
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V návaznosti na zjištěnou hodnotu tržeb byl proveden odhad tržního podílu vybraných 

firem, včetně společnosti KOVOLIT a.s. Uvedená procenta tržního odhadu byla zvolena 

tak, aby co nejlépe odpovídaly postavení společnosti na trhu a to v návaznosti na 

vykázané tržby i operativní výsledek hospodaření (dle Amadeus). TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. a společnost AlcelorMittal Ostrava, a.s. jsou dle tržeb i dle 

operativního výsledku hospodaření zjištěného v databázi Amadeus srovnatelné, a 

dosahují nejvyšších tržeb, proto mají meziroční podíl na trhu kolem 21 %. Dle 

vykázaných tržeb následuje společnost Vítkovice Holding, a.s. s tržním podílem roku 

2012 11,41 % a roku 2011 8,63 %. Poté společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

a společnost SAFINA, a.s. Podíl ostatních společností v oboru se meziročně pohybuje 

kolem 33 %. 

 

Tabulka č. 13: Podíl společnosti na trhu v procentech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Název firmy 
Odhad tržního podílu 

2012 2011 2010 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 21,85% 22,92% 19,40% 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 20,90% 23,49% X 

Vítkovice Holding a.s. 11,41% 8,63% X 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 5,85% 10,59% 9,85% 

SAFINA, a.s. 3,91% 3,56% 2,33% 

KOVOLIT a.s. 0,25% 0,29% 0,63% 

Ostatní společnosti 35,83% 30,52% 34,58% 

Odvětví 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Z uvedených tabulkových hodnot vyplývá, že tržní podíl analyzované společnosti 

KOVOLIT, a.s. se ve sledovaných letech pohybuje pod 1 %; konkrétně v roce 2012 je 

to 0,25 %, v roce 2011 0,29 % a v roce 2010 0,63 %. Společnost KOVOLIT a.s. se tedy 

ve vybraném odvětví řadí mezi menší firmy, které svojí produkcí zabezpečují malý 

zlomek celkového trhu. 
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Graf č. 2: Tržní podíl společnosti v procentech (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6 Finanční analýza 

 

Tato podkapitola se věnuje finanční analýze – rozboru výkazu zisku a ztrát, rozvahy a 

cash-flow. Zde budu obsahově rozebírat jednotlivé finanční vzorce, které jsem zmínila 

v teoretické části. V poslední řadě budou zpracovány predikční (bonitní a bankrotní) 

modely. Jako první se však zmíním o horizontální a vertikální analýze, které hlavně 

rozebírají změny výkazů mezi roky. 

 

3.6.1 Horizontální analýza 

 

Tato analýza pracuje na principu procentních nebo absolutních změn jednotlivých 

položek výkazů ve sledovaných letech. Rozebírat budu pouze ty vykazované položky, 

které jsou nejdůležitější a u nichž došlo ke změnám. 
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Horizontální analýza rozvahy 

 

Nejprve zde zobrazím tabulku s jednotlivými položkami rozvahy a poté bude následovat 

tabulka s již vypočítanými hodnotami analýzy. Jako poslední bude následovat komentář 

k jednotlivým položkám. 

 

Tabulka č. 14: Horizontální analýza – položky rozvahy 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Aktiva rozvahy    

Aktiva celkem 650.034 658.202 608.938 

Dlouhodobý majetek 312.492 287.972 269.364 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6.895 9.485 11.719 

Dlouhodobý hmotný majetek 305.597 278.487 257.645 

Oběžná aktiva 334.768 366.118 334.845 

Zásoby 139.055 131.509 128.511 

Materiál 55.271 48.859 40.022 

Krátkodobé pohledávky 159.195 181.617 152.415 

Krátkodobý finanční majetek 36.518 52.992 53.919 

Časové rozlišení 2.774 4.112 4.729 

Pasiva rozvahy    

Pasiva celkem 650.034 658.202 608.938 

Vlastní kapitál 320.391 316.806 306.275 

Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fond 35.230 34.705 34.460 

Nerozdělený zisk z minulých let 13.816 3.812 -852 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3.587 10.531 4.909 

Cizí zdroje 322.923 332.677 301.949 

Dlouhodobé závazky 7.899 8.496 3.942 

Krátkodobé závazky 156.959 173.982 183.341 

Závazky z obchodních vztahů 141.271 151.972 151.719 

Krátkodobé přijaté zálohy 2.428 5.350 9.239 

Jiné závazky 7.310 8.887 5.998 

Bankovní úvěry a výpomoci 158.065 150.199 114.666 

Časové rozlišení 6.720 8.719 714 
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Tabulka č. 15: Horizontální analýza – výsledné položky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 - 2011 2011 - 2010 

 absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva rozvahy     

Aktiva celkem -8.168 -1,24 % 49.264 8,09 % 

Dlouhodobý majetek 24.520 8,51 % 18.608 6,9 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek -2590 -27,31 % -2.234 -19,06 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 27.110 9,73 % 20.842 8,09 % 

Oběžná aktiva -31.350 -8,56 % 31.273 9,34 % 

Zásoby 7.546 5,74 % 2.998 2,33 % 

Materiál 6.412 13,12 % 8.837 22,1 % 

Krátkodobé pohledávky -22.422 12,35 % 29.202 19,16 % 

Krátkodobý finanční majetek -16.474 -31,09 % -927 -1,72 % 

Časové rozlišení -1.338 -32,54 % -614 -12,98 % 

Pasiva rozvahy     

Pasiva celkem -8.168 -1,24 % 49.264 8,09 % 

Vlastní kapitál 3.585 1,13 % 10.531 3,44 % 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 525 1,51 % 245 0,71 % 

Nerozdělený zisk z minulých let 10.004 262,4 % 4.664 547,42 % 

Výsledek hospodaření BO -6.944 -65,94 % 5.622 114,52 % 

Cizí zdroje -9.754 -2,93 % 30.728 10,18 % 

Dlouhodobé závazky -597 -7,03 % 4.554 115,53 % 

Krátkodobé závazky -17.023 -9,78 % -9.359 -5,10 % 

Závazky z obchodních vztahů -10.701 -7,04 % 253 0,17 % 

Krátkodobé přijaté zálohy -2.922 -54,62 % -3.889 -42,1 % 

Jiné závazky -1.577 -17,75 % 2.889 48,17 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 7.866 5,24 % 35.533 30,99 % 

Časové rozlišení -1.999 -22,93 % 8.005 1121,1 % 

 

Celková aktiva v prvním období vzrostla skoro o 10 %. Nejvíce se na této skutečnosti 

podílel růst oběžných aktiv. Naopak v druhém období mírně klesla, kdy je největší 

příčinou pokles opět oběžných aktiv. Časové rozlišení má stejný průběh, ale vzhledem 

k tomu, že položky jsou nízké, nepodílí se výrazně na změně celkových aktiv. 

Dlouhodobý majetek má v obou obdobích růstový trend, přičemž v druhém období roste 

rychleji než v prvním. Tento majetek se skládá ze dvou položek. Nehmotný majetek má 

v obou letech klesající tendenci. Skládá se pouze z položky software. Znamená to, že 

společnost vlastní software, nový nenakoupila a pouze ho odepisuje. Hmotný majetek 

pak má tendenci růstu. Když se podíváme do starších výkazů, má stále tendenci růstu, i 

když v minulosti rostl pomaleji. Nejvíce se na této položce podílí samostatné movité 

věci a stavby. Každým rokem roste skoro o 10 % a stále rychleji. 
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Toto neustálé zvyšování potvrzuje skutečnost, že společnost neustále nakupuje a 

renovuje stroje. V roce 2012 společnost nakoupila nové tavící pece a programovatelné 

stroje. Dlouhodobý finanční majetek v rozvaze zcela chybí. Znamená to, že společnost 

nevlastní žádné podíly, zálohy a jiný finanční majetek. Oběžná aktiva v prvním období 

vzrostly a poté skoro o stejnou částku klesly. Příčinou tohoto poklesu je pokles 

nedokončené výroby a polotovarů. Největší položkou oběžných aktiv jsou zásoby a 

materiál. Mají stále tendenci růstu. Tento růstu zásob se zvyšuje, kdežto tempo růstu 

materiálu kleslo. Otázkou růstu zásob je, zda je jich ve velkém množství potřeba nebo 

jestli se podnik z nějakého určitého důvodu nepředzásobuje. Krátkodobé pohledávky 

v prvním období stoupají a v druhém období klesají. Hlavní příčinou je změna 

pohledávek z obchodních vztahů. Pozitivní je pokles v roce 2012. Může to znamenat, že 

se společnost snaží řídit své pohledávky. Finanční majetek v obou případech klesá a to 

z důvodu skokového poklesu peněz na bankovních účtech. Časové rozlišení nejprve 

rostlo a pak kleslo. K celkovým aktivům má však nepatrné částky. 

 

Položka celkových pasiv má v prvním období výrazný nárůst, což je způsobeno růstem 

cizích zdrojů a bankovních úvěrů. V druhém období poté nepatrně klesnou, kdy za 

pokles může položka krátkodobých závazků. Vlastní kapitál má opět trend růstu. 

V druhém období roste pomaleji, protože je zde vykázán menší zisk běžného účetního 

období než v předešlém roce. Cizí zdroje se oproti tomu nejdříve prudce zvýšily a poté 

klesly (z důvodu poklesu závazku z obchodních vztahů). Časové rozlišení se nejprve 

rapidně zvýšilo a poté kleslo. Částky jsou však stejně jako u časového rozlišení aktiv 

pouze nepatrné. Rezervní fond se neustále zvyšuje o zhruba 1,5 %. Tento fakt plyne ze 

zákonného tvoření tohoto fondu, kdy společnost ještě nedosáhla 20 % ze základního 

kapitálu. Položka nerozděleného zisku neustále roste. V prvním období roste rychleji 

než v druhém. Ve starších výkazech můžeme vidět kolísavý trend, který byl způsoben 

hospodářskou krizí, kdy společnost dosahovala až 20 milionové ztráty. V tuto dobu 

však veškerou ztrátu uhradila. Výsledek běžného účetního období nejprve pozitivně 

vzrostl, pak ale klesl, což je špatně. Pozitivní na tom je, že stále vykazuje zisk, který je 

dostačující pro placení veškerých nákladů pro potřebu chodu společnosti. U 

dlouhodobých závazků máme v prvním období výraznou změnu a to růst. 
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V druhém období nepatrně poklesly. Naopak u krátkodobých závazků jsou výraznější 

změny a to především z důvodu pohybu závazků, záloh a jiných závazků. Závazky 

z obchodních vztahů mírně rostly a poté klesly o 7 %. Krátkodobé přijaté zálohy oproti 

tomu v obou obdobích poklesly, přičemž se míra poklesu zvýšila. Tato situace může 

vypovídat o slabším postavení společnosti na trhu. Jiné závazky nejprve rostly skoro o 

50 % a poté se o 18 % snížily. Bohužel neznáme metodiku účetnictví, a proto nelze 

přesně určit, co za závazky sem společnost řadí. Bankovní úvěry v obou letech rostly a 

to hlavně z důvodu růstu dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. 

 

Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 

 

Zde postupuji stejně jako v případě horizontální analýzy rozvahy. Nejprve vše zobrazím 

v tabulkách a poté přidám komentář.  

 

Tabulka č. 16: Horizontální analýza – položky VZZ 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Tržby za prodej zboží 73.823 114.578 212.842 

Náklady vynaložené na prodané zboží 73.004 113.472 211.626 

Obchodní marže 819 1.106 1.216 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 705.037 790.115 700.239 

Výkonová spotřeba 519.904 589.109 556.271 

Přidaná hodnota 232.588 237.475 196.638 

Osobní náklady 183.528 199.946 161.129 

Mzdové náklady 135.247 147.688 118.607 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 180 30 30 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 39.416 28.914 28.042 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 16.376 15.504 5.626 

Provozní výsledek hospodaření 13.203 12.405 10.790 

Výnosové úroky 74 24 94 

Nákladové úroky 4.482 3.959 3.112 

Ostatní finanční výnosy 12.040 21.126 13.310 

Ostatní finanční náklady 16.371 16.645 15.635 

Finanční výsledek hospodaření -8.739 546 -5.343 

Mimořádný výsledek hospodaření 81 - - 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období 3.587 10.531 4.909 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4.545 12.951 5.447 
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Tabulka č. 17: Horizontální analýza – výsledné položky VZZ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 - 2011 2011 - 2010 

 absolutní procentní absolutní procentní 

Tržby za prodej zboží -40.755 -35,57 % -98.264 -46,17 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží -40.458 -35,66 % -98.154 -46,38 % 

Obchodní marže -287 -25,95 % -110 -9,05 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků  -85.078 -10,77 % 89.876 12,84 % 

Výkonová spotřeba -69.205 -11,75 % 32.838 5,9 % 

Přidaná hodnota -4.887 -2,058 % 40.837 20,77 % 

Osobní náklady -16.418 -8,21 % 38.827 24,1 % 

Mzdové náklady -12.441 -8,42 % 29.081 24,52 % 

Odměny členům orgánů společnosti 150 500 % 0 0 % 

Odpisy dlouhodobého hmotného  10.502 36,32 % 872 3,11 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  872 5,62 % 9.878 175,58 % 

Provozní výsledek hospodaření 798 6,43 % 1.615 14,97 % 

Výnosové úroky 50 208,3 % -70 -74,47 % 

Nákladové úroky 523 13,21 % 847 27,22 % 

Ostatní finanční výnosy -9.086 -43,01 % 7.816 58,72% 

Ostatní finanční náklady -274 -1,65 % 1.010 6,46 % 

Finanční výsledek hospodaření -9.285 -1700 % 5.889 110,22 % 

Mimořádný výsledek hospodaření 81 100 % 0 0 % 

Výsledek hospodaření za BO -6.944 -65,94 % 5.622 114,52 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním -8.406 -64,9 % 7.504 137,76 % 

 

Tržby za prodej zboží nejsou hlavními tržbami společnosti. Tyto tržby mají 

v posledních třech letech klesající tendenci. V roce 2011 klesly o 46,17 % a v roce 2012 

se tempo poklesu snížilo na 35,57 %. S těmito tržbami souvisí položka nákladů 

vynaložených na prodané zboží. Pozitivní věcí na tomto poklesu je fakt, že náklady 

klesají o něco rychleji než tržby. Položka obchodní marže v prvním období klesala 

pomaleji, než v druhém období, kdy jsme se dostali až na 25 %. Tržby za prodej 

vlastních výrobků jsou hlavními tržbami společnosti, protože se jedná o výrobní 

společnost. V prvním období jsme zaznamenali růst tržeb. V návaznosti na výkonovou 

spotřebu se jedná o kladnou situaci, protože výkonová spotřeba roste pomaleji než 

tržby. V druhém období dochází k poklesu tržeb o téměř stejnou částku, jako 

v předešlém období rostly. Pozitivní věcí na tomto poklesu je fakt, že výkonová 

spotřeba klesala rychleji než tržby. S tímto souvisí i přidaná hodnota, která v prvním 

období vzrostla o 20,77 % a v druhém období zaznamenala pokles, ale jedná se o velmi 

malé procento.  
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Pokud by to takto pokračovalo dál, kdy by výkonová spotřeba rostla pomaleji nebo 

klesala rychleji, bylo by to pro společnost pozitivní. Osobní náklady zaznamenaly 

nejprve celkem vysoký růst, kdy nejvíce vzrostla položka mzdových nákladů. Může to 

znamenat fakt, že společnost buď přibrala nové zaměstnance, nebo stávajícím 

zaměstnancům zvýšila mzdy. Z výroční zprávy, kde se uvádí počet zaměstnanců, 

vidíme, že společnost zaměstnala skoro 100 nových pracovníků. V druhém období 

zaznamenaly pokles, kdy se na tomto poklesu opět podílely nejvíce mzdové náklady. 

Tato skutečnost znamená přesně opačnou situaci než v předešlém případu, společnost 

buď propouštěla, nebo snižovala mzdy. Z výroční zprávy vyčteme, že se jedná o případ 

propouštění zaměstnanců. Položka odměny členům orgánů společnosti v roce 2011 

nezaznamenala žádné změny. V roce 2012 pak dochází k nárůstu a to z důvodu 

restrukturalizace orgánů společnosti. Odpisy dlouhodobého majetku zaznamenávají ve 

starších výkazech jak poklesy, tak růsty. V sledovaných obdobích se v roce 2011 mírně 

zvýšily. V roce 2012 pak vzrostly daleko rychleji. Tento vysoký nárůst prozrazuje 

skutečnost, že společnost začala nakupovat nové stroje a inovovat výrobu. Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se na celkových tržbách projevují 

nejméně. Tato položka zaznamenává sice růst, ale tempo tohoto růstu se snižuje. 

Provozní výsledek hospodaření ve sledovaných obdobích roste. Možnou negativní 

skutečností je, že v roce 2012 roste pomaleji, než v roce 2011. Kladnou věcí je, že se 

stále jedná o zisk nikoli o ztrátu, jako v předešlých letech. Výnosové úroky 

zaznamenávají vysoce skokové změny, kdy se nejprve snižují a poté se o skoro 210 % 

zvyšují. Bohužel jsou zde zaznamenány vysoké nákladové úroky, které svědčí o tom, že 

společnost má úvěry a půjčky, za které tyto úroky platí. Nákladové úroky mají tendenci 

růstu, ale rychlost růstu se snižuje. Ostatní finanční výnosy vzrostly a poté vysoce 

poklesly. Ostatní finanční náklady zaznamenaly stejný vývoj, akorát se jedná o daleko 

menší procenta, než u finančních výnosů. Finanční výsledek hospodaření v roce 2011 

vzrostl o 110,22 % a následně klesl o 1700 %. Příčinou poklesu může být zvýšení 

finančních nákladů na investice.  Mimořádný výsledek hospodaření je dlouhou dobu 

nulový. Až v posledním roce 2012 je zaznamenaná nepatrná částka, kdy nevíme, o 

jakou položku přesně se jedná. Výsledek hospodaření za účetní období nejprve vzrostl o 

114,52 % a poté prudce klesl.  
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Tato změna je způsobena skutečnostmi, které jsem popsala v předešlém komentáři. 

Stále je však pozitivní, že se jedná o zisk nikoli o ztrátu. Výsledek hospodaření před 

zdaněním se pak liší od výsledku hospodaření BO právě o daň právnických osob.  

 

3.6.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza na rozdíl od horizontální analýzy porovnává podíl jednotlivých 

položek na položce celkové, např.: oběžná aktiva na celkových aktivech. Dále můžeme 

pomocí této analýzy zobrazit vývoj těchto podílů a jejich chování. Stejně jako u 

horizontální analýzy, i zde nejprve zobrazím jednotlivé položky formou tabulky a poté 

přidám komentář. Tabulka bude zobrazená dohromady. Nejprve zobrazím stav 

jednotlivé položky v daném roce a poté určím procentní podíl na celkové položce. 

Bilanční výše rozvahy, tedy výše aktiv i pasiv je: v roce 2010 608.938 tisíc Kč, v roce 

2011 658.202 tisíc Kč a v roce 2012 650.034 tisíc Kč. 

 

Tabulka č. 18: Vertikální analýza – výsledné položky Rozvahy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2012 2011 2011 2010 2010 

Stálá aktiva 312.492 48,07 % 287.972 43,8 % 269.364 44,24 % 

DNM 6.895 1,06 % 9.485 1,44 % 11.719 1,92 % 

DHM 305.597 47,01 % 278.487 42,3 % 257.645 42,31 % 

Oběžná aktiva 334.768 51,5 % 366.118 55,62 % 334.845 54,99 % 

Zásoby 139.055 21,4 % 131.509 19,98 % 128.511 21,1 % 

Materiál 55.271 8,5 % 48.859 7,42 % 40.022 6,6 % 

Krátkodobé pohl. 159.195 24,5 % 181.617 27,6 % 152.415 25,03 % 

KFM 36.518 5,62 % 52.992 8,1 % 53.919 8,85 % 

Časové rozlišení 2.774 0,43 % 4.112 0,62 % 4.729 0,78 % 

Vlastní kapitál 320.391 49,3 % 316.806 48,13 % 306.275 50,3 % 

Základní kapitál 264.555 40,7 % 264.555 40,2 % 264.555 43,4 % 

Zákonný RF 35.226 5,42 % 34.698 5,3 % 34.453 5,66 % 

Nerozdělený zisk 13.816 2,13 % 3.812 0,58 % -852 -0,13 % 

Výsledek hospodaření 3.587 0,55 % 10.531 1,6 % 4.909 0,81 % 

Cizí zdroje 322.923 49,7 % 332.677 50,54 % 301.949 49,59 % 

Dlouhodobé závazky 7.899 1,22 % 8.496 1,3 % 3.942 0,65 % 

Krátkodobé závazky 156.959 24,17 % 173.982 26,43 % 183.341 30,11 % 

Závazky z obch. vz. 141.271 21,73 % 151.972 23,1 % 151.719 24,92 % 

Přijaté zálohy krát. 2.482 0,38 % 5.350 0,81 % 9.239 1,52 % 

Bankovní úvěry 158.065 24,3 % 150.199 22,8 % 114.666 18,83 % 

Časové rozlišení 6.720 1,03 % 8.719 1,32 % 714 0,12 % 
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Ve všech třech sledovaných letech je výše stálých aktiv téměř stejná jako oběžná aktiva. 

Liší se maximálně o 10 %. Časové rozlišení pak zabírá pouze nepatrnou část aktiv, která 

se rovná několika setinám procenta. V roce 2010 tvoří větší část aktiv stálá aktiva 44,24 

% a oběžná aktiva poté 54,99 %. Stálá aktiva se skládají z nehmotného majetku 1,92 % 

a hmotného majetku 42,31 %. Největší složkou oběžných aktiv jsou zásoby 21,1 % a 

materiál 6,6 %. Dále jsou zde krátkodobé pohledávky 25,03 %, krátkodobý finanční 

majetek 8,85 % a časové rozlišení 0,78 %. Toto rozdělení zobrazuji v následujícím 

grafu.  

 

 

Graf č. 3: Podíl aktiv rok 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2011 dochází k nepatrným změnám ve vývoji procent. Stále jsou největší 

položkou celkových aktiv oběžná aktiva 55,62 %. Největší částí jsou zásoby, které se 

oproti minulému období snížily na 19,98 % a poté materiál, který se o něco zvýšil na 

7,42 %. U stálých aktiv se nehmotný a hmotný majetek téměř nezměnil. Krátkodobé 

pohledávky se podílově zvýšily skoro o 3 % a krátkodobý finanční majetek se změnil 

nepatrně. U časového rozlišení dochází k poklesu. Vidíme tedy, že se poměr skladby 

téměř nezměnil.  
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Graf č. 4: Podíl aktiv rok 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V posledním roce 2012 dochází k většímu růstu stálých aktiv na 48,07 % a to hlavně 

z důvodu růstu dlouhodobého hmotného majetku, který se zvedl skoro o 5 %. Na 

opačné straně dochází ke snížení dlouhodobého nehmotného majetku, jež je způsobeno 

odepisování softwaru. Dále dochází ke snížení oběžných aktiv. Tato skutečnost není 

způsobena ani materiálem, ani zásobami. Tyto dvě položky naopak rostly a jsou 

nejdůležitějšími položkami oběžných aktiv. Ke snížení došlo z příčiny snížení 

nedokončené výroby, což je méně výrazná položka, kterou zde nezobrazuji. Oběžná 

aktiva jsou v tomto roce nejmenší ze všech období. Jak již bylo řečeno, zásoby a 

materiál se zvedají. Dá se však spekulovat o tom, zda je toto zvýšení potřeba, když 

víme, že společnost v tomto roce přišla o některé důležité zakázky a tím pádem se jí 

snížila potřeba na materiál. Společnost ročně prodá až 1/3 nakoupeného materiálu. 

V tomto roce také dochází k poklesu krátkodobých pohledávek, kdy mezi největší 

hybnou položku patří pohledávky z obchodních vztahů. Výše položky je nejmenší za 

celé sledované období tří let. Krátkodobý finanční majetek a jeho podíl na celkových 

aktivech se snížil na 5,62 %. Nejvíce se na tom podílí snížení peněz na bankovním účtu, 

kdy společnosti ubylo 16.201 tisíc Kč. Poslední malou položkou je časové rozlišení. 

Poměr v jednotlivých letech je malý a v posledním roce se ještě snížil na minimum.  
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Graf č. 5: Podíl aktiv rok 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Druhou částí vertikální analýzy je analýza pasiv. V roce 2010 převládá vlastní kapitál 

nad cizím kapitálem o 0,71 %. V roce 2011 a 2012 už se situace obrátila a cizí zdroje 

jsou vždy o něco větší než zdroje vlastní. Společnost se však snaží držet blízko poměru 

50:50. Největší položkou je vlastní kapitál, který tvoří vždy cca 41,2 % celkových 

pasiv, a je ve stále stejné výši. Další položkou je zákonný rezervní fond, jehož výše se 

meziročně neustále zvyšuje. Poměr má však kolísavou výši, což může být způsobeno 

pohybem jiných položek v rozvaze, které se třeba zvýšily více než fond. Menší 

položkou je pak nerozdělený zisk. V roce 2010 byla položka záporná, protože se 

společnost snažila uhradit vysokou ztrátu. V dalších dvou letech se tato položka 

zvyšuje. Je vidět, že společnost skoro celý zisk ukládá na tuto položku (odečítá z ní 

pouze část do zákonného rezervního fondu). Tímto se možná společnost připravuje na 

budoucí možnou ztrátu, aby s jejím splacením neměla problémy. Nepatrný je pak poměr 

výsledku hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje jsou v roce 2010 nejmenší. 

Největší část patří krátkodobým závazkům. Sem pak nejvíce patří závazky 

z obchodních vztahů a méně pak krátkodobé přijaté zálohy. Další celkem vysokou 

částkou jsou bankovní úvěry, kdy převládají úvěry krátkodobé. Malými položkami jsou 

pak dlouhodobé závazky 0,65 % a časové rozlišení 0,12 %.  
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Graf č. 6: Podíl pasiv rok 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2011 se podíly nepatrně mění. Vlastní zdroje jsou menší než cizí zdroje. To je 

způsobeno hlavně zvýšením dlouhodobých závazků a úvěrů. Vysoký podíl má opět 

základní kapitál a poté následují krátkodobé závazky, jejichž největší položkou jsou 

opět závazky z obchodních vztahů. Celkově se krátkodobé závazky snížily. Závazky 

z obchodních vztahů se nepatně zvýšily, ale došlo ke snížení krátkodobých záloh. Tyto 

údaje plynou z absolutní hodnoty. Poměry těchto položek i přes některé zvýšení se 

snižují. U bankovních úvěrů dochází ke zvýšení a u časového rozlišení též.  

 

V roce 2012 se rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji zmenšil na minimum, kdy se liší 

pouze o 0,4 %. Poměry základního kapitálu, rezervního fondu a nerozděleného zisku se 

zvyšují, protože společnost v předešlém roce dosáhla vysokého zisku běžného účetního 

období. Výsledek hospodaření běžného období a jeho poměr se snížily. U 

dlouhodobých závazků se nepatrně změnil poměr, hlavně z důvodu úbytku jiných 

závazků. Podíl krátkodobých závazků se také snížil. Hlavním podíl na tom mají opět 

závazky z obchodních vztahů a přijaté krátkodobé zálohy. Tyto položky klesly celkem 

dost. U bankovních úvěrů dochází ke většímu zvýšení podílu, z důvodu přijetí 

dlouhodobých bankovních úvěrů. Časové rozlišení se snížilo. 
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Graf č. 7: Podíl pasiv rok 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf č. 8: Podíl pasiv rok 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.3 Rozdílové a tokové ukazatelé 

 

Tyto ukazatele se charakterizují jako finanční fondy. V následující tabulce budou 

uvedeny výpočty těchto ukazatelů za všechny tři roky. Částky jsou uvedeny v tisících 

Kč pro lepší orientaci. 

 

Tabulka č. 19: Rozdílové a tokové ukazatelé - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Čistý pracovní kapitál ČPK 177.809 192.136 151.504 

Čisté pohotové prostředky ČPP -120.441 -120.990 -129.422 

Čistý peněžně-pohledávkový fond ČPPFF 38.754 60.627 22.993 

 

Čistý pracovní kapitál je forma finanční rezervy, kdy využíváme volný kapitál 

k dobrému průběhu podnikání. Tyto prostředky se používají pro podporu činnosti při 

nenadálých událostech, které by mohli způsobit problém. V našem případě se jedná o 

celkem vysoké položky. Tato výše je sice dostačující, ale může se zdát i příliš vysoká. 

Tento ukazatel souvisí s likviditou, kdy má sice dobré hodnoty ČPK, ale ne příliš dobré 

hodnoty likvidity z důvodu příliš vysokých zásob. 

 

Na ukazateli čistých pohotových prostředků můžeme právě vidět problém s vysokými 

zásobami. Zde se počítá pouze s fyzickými penězi a penězi na bankovním účtu. 

Obdobně jako předešlý ukazatel slouží jako finanční rezerva. Ve všech třech letech je 

tento ukazatel hluboce záporný, což je velice špatně. Hodnoty jsou takto záporné, 

protože společnost má na druhou stranu vysoké krátkodobé závazky a opět to potvrzuje 

problémy s likviditou. 

 

U posledního ukazatele Čistě peněžně-pohledávkového fondu byly vyloučeny nejméně 

likvidní aktiva, tzn. zásoby. Tato položka se vylučuje proto, že při nutné hotovosti by 

byla nejhůře proměnitelná na peníze. Na stavu ukazatele pro danou společnost je dobré 

to, že se pohybuje v kladné části s docela vysokými částkami. Nejvyšší je v roce 2011 a 

poté dochází opět k nepatrnému poklesu.  
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3.6.4 Ukazatelé aktivity 

 

Patří sem ty ukazatele, které zobrazují hospodárnost s aktivy. Opět budou vypočítány a 

zobrazeny přehledně v tabulce v tisících Kč. 

 

Tabulka č. 20: Ukazatele aktivity - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Obrat celkových aktiv OA 1,22 1,4 1,51 

Obrat dlouhodobého majetku ODM 2,54 3,2 3,4 

Obrat zásob OZ 5,82 6,99 7,14 

Doba obratu zásob DOZ 63,8 52,16 51,06 

Doba splatnosti pohledávek DOP 73,07 72,04 60,55 

Doba splatnosti krátkodobých závazků DOKZ 72,04 69,01 72,84 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí v tržbách. Doporučené hodnoty 

se pohybují v intervalu od 1,6 do 3. V případě dané společnosti jsou všechny hodnoty 

pod dolní hranicí intervalu. Tento stav je špatný, protože to znamená, že společnost má 

příliš vysoký majetek. Ten pak nevyužívá efektivně. Může buď zvýšit tržby, nebo snížit 

některé položky aktiv. 

 

Obrat dlouhodobého majetku má hodnoty kolem 3. U tohoto ukazatele se rozhodujeme 

pomocí oborového průměru. Pokud by tyto hodnoty byly nižší než oborový průměr, 

měla by společnost zvýšit výrobní kapacitu a snížit investice. 

 

Obrat zásob má meziročně klesající tendenci. Udává, kolikrát se zásoby promění 

v tržby. Nejmenší hodnota je v roce 2012 a to 5,82 krát.  

 

Doba obratu zásob vypovídá o tom, kolik dní uplyne od nakoupení zásoby do její 

spotřeby. Největší hodnota ukazatele je v roce 2012, kdy dochází k navýšení zásob 

oproti minulému období. V roce 2011 je hodnota 52,16 a v roce 2010 51,06. Nejlépe 

společnost hospodařila se zásobami v roce 2010, poté se stav zhoršuje. Tento ukazatel 

se dá také porovnat s oborovým průměrem. Pokud by byl průměr kolem 50 dní, 

společnost by hospodařila se zásobami dobře. 
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Doba splatnosti pohledávek se každým rokem zvyšuje. Zvyšuje se tedy počet dní, kdy 

společnost poskytuje svým odběratelům bezúročný úvěr, tzn. za jak dlouho inkasuje 

peníze, za již prodané výrobky. Hodnoty by se pak měly také porovnávat s dobou 

splatnosti faktur. Je možno říci, že se jedná o špatnou situaci, kdy odběratelé společnosti 

platí čím dál tím víc později. 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je pravý opak předešlého ukazatele a je s ním 

úzce spojen. Společnost je zde odběratelem. Doba obratu těchto závazků by měla být 

vyšší než doba obratu pohledávek. V našem případě je toto pravidlo dodrženo pouze 

v roce 2010, kdy je znát velký rozdíl. V letech 2011 a 2012 je situace opačná. Ale 

hodnoty se od sebe liší o malé částky. Pokud by se tento rozdíl prohluboval ve prospěch 

pohledávek, mohlo by to znamenat, že společnost inkasuje své tržby později, než musí 

platit svým dodavatelům a dostala by se do špatné situace.  

 

V následujícím grafu jsem zobrazila vývoj těchto ukazatelů pro lepší představu. Jsou 

zde lépe také vidět jednotlivé výkyvy. 

 

 

Graf č. 9: Stav ukazatelů aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.5 Ukazatele likvidity 

 

Tyto ukazatele jsou tři: běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Liší se tím, jaká oběžná 

aktiva započítáváme do výpočtu, např.: z názvu okamžité likvidity vyplívá, že se jedná 

pouze o finanční prostředky. Hodnoty ukazatelů budou znázorněny opět v tabulce i 

s doporučenými hodnotami. 

 

Tabulka č. 21: Ukazatele likvidity - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 Doporučená hodnota 

Běžná likvidita BL 2,13 2,1 1,83 1,5 – 2,5 

Pohotová likvidita PL 1,25 1,35 1,125 0,7 – 1,2 

Okamžitá likvidita OL 0,23 0,3 0,29 0,2 – 0,5 

Okamžitá likvidita II 0,125 0,172 0,187 0,2 – 0,5 

 

Běžná likvidita zobrazuje, kolikrát oběžná aktiva plně pokryjí krátkodobé závazky. 

Z tabulky vidíme, že doporučená hodnota této likvidity se pohybuje v intervalu 1,5 – 

2,5. U dané společnosti vidíme, že ve všech třech letech se pohybuje v rámci intervalu. 

Tudíž její běžná likvidita je dobrá. Nejlepší je v roce 2012. 

 

Pohotová likvidita se pohybuje od 0,7 do 1,2, ale běžně se doporučuje, že by měla být 

větší než 1. Hodnoty 1 je dosaženo ve všech třech letech. Dokonce se dva poslední roky 

pohybují mírně nad hranicí intervalu. 

 

Okamžitá likvidita je likvidita třetího stupně a má nejmenší interval ze všech tří 0,2 – 

0,5. Ve sledovaných letech se hodnoty pohybují v intervalu, což je dobré, protože 

společnost nemá problém se svojí likviditou. Pokud by byly hodnoty nad hranicí 

intervalu, společnost by zbytečně držela peníze, což není náš případ. Můžeme soudit, že 

společnost efektivně hospodaří se svými penězi a nemá problém s platbou svých 

závazků. 

 

Okamžitá likvidita typu II se liší tím, že jsem do vzorce ještě započítala krátkodobé 

bankovní úvěry. Hodnoty by pak měly být věrohodnější. Jak vidíme, výsledky jsou pod  
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intervalem a neustále se snižují. Tato skutečnost je velmi špatná, protože pak společnost 

špatně hospodaří se svými penězi. Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy nebude schopna 

okamžitě splatit své závazky. 

 

 

Graf č. 10: Stav ukazatelů likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.6 Ukazatelé rentability 

 

Tyto ukazatele jsou postaveny na základě poměru zisku a zdrojů, které k tomu byly 

potřeba. V tabulce zobrazím výpočty jak v absolutní výši, tak v procentním vyjádření. 

 

Tabulka č. 22: Ukazatele rentability - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Rentabilita vloženého kapitálu  0,014 0,025 0,014 1,4 % 2,5 % 1,4 % 

Rentabilita celkových aktiv  0,005 0,016 0,0081 0,5 % 1,6 % 0,81 % 

Rentabilita vlastního kapitálu  0,011 0,033 0,016 1,1 % 3,3 % 1,6 % 

Rentabilita tržeb  0,0042 0,011 0,0053 0,42 % 1,1 % 0,53 % 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 0,025 0,044 0,025 2,5 % 4,4 % 2,5 % 
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Při pohledu na výsledky rentabilit v tabulce je zřejmé, že jsou všechny zcela 

katastrofální. To je způsobeno skutečností, že i při vysokých tržbách dosahuje 

společnost velice nízkého zisku. Hlavním důvodem jsou příliš vysoké náklady. 

Problémovou otázkou je však to, zda se při takovém druhu výroby, dají tyto náklady 

snížit a o kolik. Jelikož se jedná o akciovou společnost, má vysoké nároky na vstupy do 

podnikání. Pro lepší orientaci, by byla možnost porovnat všechny výsledky s oborovým 

průměrem a zjistit, zda jsou na tom některé společnosti v oboru stejně, nebo jestli je 

opravdu chyba v nitru společnosti. Další možností by pak mohl být odprodej 

přebytečného a nepotřebného majetku. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu by se měla pohybovat v intervalu 12-15 %. Zobrazuje, 

kolik korun zisku podnik získal z jedné koruny kapitálu, který investovala. Nerozlišuje 

se zde, zda se jedná o vlastní nebo cizí zdroje. Hodnoty jsou tedy katastrofální. Nejlépe 

na tom byl společnost v roce 2011. Příčinou mohou být vysoké náklady nebo důsledky 

ekonomické krize, během níž byla společnost hluboko ve ztrátě. 

 

Rentabilita celkových aktiv se od předchozího ukazatele liší pouze o druh zisku, který je 

do vzorce dosazen. Jelikož společnost má úvěry, liší se vzorec právě o ně. Hodnoty 

ukazatele jsou opět nízké a nejlepší je v roce 2011. Opět se zde odráží problém 

vysokých nákladů. 

 

Rentability vlastního kapitálu jsou opět katastrofální, ale oproti ostatním ukazatelům 

jsou hodnoty o trochu lepší. Nejlepší je v roce 2011 kdy překonala hranici 3%. Pořád 

však je to velice špatné. Hodnota tohoto ukazatele by měla být kolem 10 %. Výše 

tohoto ukazatele slouží při získání úvěrů. Těch má společnost však dost. Příčinou 

můžou být opět vysoké náklady a malý zisk, ale také vysoký základní kapitál. 

 

Rentabilita tržeb by měla mít hodnotu kolem 6 %, nebo se porovnávat s oborovým 

průměrem. V roce 2012 a 2010 jsou hodnoty téměř nulové. Lépe je na tom pouze v roce 

2011. Důvodem jsou vysoké náklady a klesající marže. Tyto špatné hodnoty signalizují, 

že problémy jsou v celé společnosti. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů je ze všech výsledků nejlepší. Hodnoty jsou však také 

velice nízké. Porovnávají se zde veškeré výnosy a dlouhodobé zdroje. Tento ukazatel je 

opět nízký z důvodu vysokých nákladů a vlastního kapitálu. 

 

 

Graf č. 11 Stav ukazatelů rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.7 Ukazatelé zadluženosti 

 

Poslední kapitolou poměrových ukazatelů jsou ukazatelé zadluženosti. Výsledky jsou 

v tabulce zobrazeny v absolutní hodnotě. 

 

Tabulka č. 23: Ukazatele zadluženosti- výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Celková zadluženost 0,497 0,51 0,496 

Kvóta vlastního kapitálu 0,493 0,481 0,502 

Koeficient zadluženosti 1,01 1,05 0,986 

Úrokové krytí 1,01 3,27 1,75 

Dlouhodobá zadluženost 0,10 0,9 0,08 

Běžná zadluženost 0,45 0,47 0,473 

Dlouhodobé krytí aktiv 0,6 0,57 0,58 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,24 1,304 1,315 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 1,03 1,1 1,13 
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Ukazatelé celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu mají podobný význam. Plyne 

z nich, do jaké míry je společnost financována cizími nebo vlastními zdroji, resp. do 

jaké míry společnost financuje aktiva cizími nebo vlastními zdroji. Z tabulky výpočtů 

plyne, že v roce 2012 byla společnost financována cizími zdroji ve výši 49,7 % a 

vlastními zdroji 49,3 %. Poměry těchto ukazatelů jsou během let téměř stejné, jen v roce 

2010 převyšují vlastní zdroje. Podíl těchto zdrojů je ve všech rocích téměř 1:1. 

 

Koeficient zadluženost má obdobnou vypovídající schopnost jako předešlý ukazatel 

celkové zadluženosti. Udává poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Hodnota 

ukazatele roste s hodnotou cizích zdrojů. Nejvíce cizích zdrojů bylo v roce 2011. 

Ukazatel úrokového krytí pak udává, kolikrát zisk převyšuje úroky placené společností. 

Můžeme tedy říci, že pokud nám vyjde jedna je to spatně, protože úroky ziskem 

zaplatíme pouze jednou. Nejlépe je na tom společnost opět v roce 2011. V ostatních 

letech by bylo potřeba ukazatel zlepšit. 

 

Z dlouhodobé zadluženosti pak plyne poměr dlouhodobého cizího kapitálu a celkových 

aktiv, kdy se dozvíme, kolik aktiv je placeno z cizích dlouhodobých zdrojů. Z tabulky 

vidíme, že v roce 2012 to bylo 10 %, v roce 2011 9 % a v roce 2010 8 %. Na opačné 

straně je zde ukazatel běžné zadluženosti, kdy je to přesně naopak. Vyjadřuje tedy kolik 

aktiv je placeno z krátkodobých finančních zdrojů. Z tabulky opět vyčteme hodnoty, 

kdy v roce 2012 se rovnala 45 %, v roce 2011 47 % a v roce 2010 47,3 %. 

 

Dlouhodobé krytí aktiv zobrazuje, jako některé předešlé vzorce, část aktiv financovanou 

dlouhodobými zdroji. Největší hodnota byla v roce 2012, kdy dlouhodobými finančními 

zdroji bylo financováno 60 % aktiv a zbylých 40 % pak bylo financováno 

z krátkodobých finančních zdrojů. Dlouhodobé krytí stálých aktiv je skoro stejné jako 

předešlý vzorec. Liší se pouze v tom, kdy do jmenovatele dosazujeme pouze stálá 

aktiva. Poslední vzorec je krytí stálých aktiv vlastním kapitálem. Vypovídá do jaké míry 

je vlastní kapitál větší než dlouhodobý majetek.  

 

Ukazatele budou zobrazeny v grafu pro lepší rozpoznání vývoje meziročně. 
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Graf č. 12: Stav ukazatelů zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.8 Bonitní a bankrotní modely 

 

Jsou poslední modely pro výpočet a zhodnocení finančního zdraví a stavu podniku. Dá 

se podle nich i předpovědět budoucí vývoj společnosti. 

 

Altmanův model Z-Score (bankrotní model) 

 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 

 

Altmanův model se vypočítá pomocí vzorce, který jsem výše uvedla, kdy za x dosazuji 

jednotlivé ukazatele. V tabulce níže budou pak zobrazeny jednotlivé výsledky 

s celkovým hodnocením a závěrem.  
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Tabulka č. 24: Altmanův model Z-Score - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2012 2011 2010 

X1 Čistý pracovní kapitál/celková aktiva 0,328 0,35 0,299 

X2 Nerozdělený zisk/celková aktiva 0,03 0,008 -0,002 

X3 Zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 0,023 0,065 0,029 

X4 Vlastní kapitál/celkové dluhy 0,6 0,57 0,61 

X5 Tržby/celková aktiva 1,22 1,4 1,51 

 Výsledná klasifikace 2,201 2,393 2,446 

 

Pokud uvažujeme o intervalu 1,81 do 2,99, znamená to, že se jedná o interval šedé 

zóny, kdy neexistují závažné problémy, které by ohrožovaly existenci společnosti. 

Pokud se v tabulce podíváme do posledního řádku, vidíme, že společnost ve všech třech 

letech spadá právě do intervalu šedé zóny. Nejlépe vyšla hodnota v roce 2010. 

Negativní bych viděla pouze to, že meziročně hodnota klesá. V dalších letech by při 

stejném vývoji mohla být hodnota mimo požadovaný interval. Ve sledovaných letech 

však bankrot společnosti nehrozí.  

 

 

Graf č. 13: Vývoj Altmanova indexu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Index IN05 (bankrotní model) 

 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E 

 

Tohoto indexu existuje již řada a to podle toho, v kterém roce byly zkonstruovány. Pro 

tuto práci jsem si vybrala poslední verzi indexu z roku 2005. Tento ukazatel se vypočítá 

pomocí vzorce, který je uveden na začátku podkapitolky. Jednotlivé hodnoty budou 

uvedeny v tabulce i s konečným hodnocením.  

 

Tabulka č. 25: Index IN05 - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2012 2011 2010 

A Aktiva/cizí kapitál 0,262 0,26 0,262 

B EBIT/nákladové úroky 0,041 0,13 0,07 

C EBIT/celková aktiva 0,055 0,102 0,056 

D Celkové výnosy/celková aktiva 0,257 0,294 0,317 

E Oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 0,103 0,107 0,104 

 Výsledná klasifikace 0,718 0,893 0,809 

 

Společnost v tomto indexu nespadá do šedé zóny, která se pohybuje v rozmezí 0,9 – 1,6. 

Jelikož se pohybuje těšně pod dolní hranicí intervalu, spadá do části, kdy spěje 

k bankrotu. Tento výsledek znamená, že společnost netvoří žádnou hodnotu ani zisk. 

S tímto výsledkem musím nesouhlasit. I když z výsledků plynoucích z finanční analýzy, 

kdy máme velice nízkou rentabilitu a horší likviditu, společnost i přesto tvoří zisk. 

Hlavním problémem nízkého výsledku vidím již několikrát zmiňované vysoké náklady. 

Jelikož největší váhu má třetí ukazatel, který zahrnuje EBIT, je zde právě vidět problém 

vysokých nákladů. Společnost tvoří dosti vysoké tržby, ale zároveň má i vysoké 

náklady na výrobu. EBIT ji proto vyjde nízký a vzhledem k celkovým aktivům je 

minimální. Pokud by společnost snížila náklady, tak by zvýšila zisk a tím i tento 

ukazatel. EBIT by se zvýšil a došlo by ke zvýšení jak třetího, tak druhého ukazatele. 

Společnost by se tak mohla dostat do šedé zóny a bankrot by ji nehrozil. Z toho usuzuji, 

že bezprostřední bankrot jí nehrozí. V nejlepší situaci byla společnost v roce 2011, kdy 

se hodnota nejvíce přiblížila šedé zóně. Nejhůře na tom byla pak v roce 2012, kdy se 

hodnota snížila o více jak 0,15. 

  



77 

 

 

Graf č. 14: Vývoj Indexu IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kralickův rychlý test (bonitní model) 

 

Dalším modelem soustav ukazatelů je Kralickův rychlý test. Je založen velice účelně, 

kdy ho charakterizují celkem čtyři ukazatelé. Ty se pak dělí do dvou skupin po dvou 

ukazatelích. První skupina ukazatelů zobrazuje finanční stabilitu společnosti a druhá 

skupina pak výnosnost společnosti. Výsledné hodnoty budou znázorněny v tabulce, kdy 

u každého ukazatele nejprve zobrazím jeho hodnotu a poté ji následně oboduji body, 

které plynou ze stanovených hodnot. Výsledek poté bude dán jako aritmetický průměr 

jednotlivých ukazatelů a jejich bodů. 

 

Z tabulky níže na řádku aritmetický průměr můžeme vyčíst, že je společnost ve 

sledovaných letech v intervalu šedé zóny, který se pohybuje v rozmezí 1  R/4  3. 

Nejhůře vyšel rok 2010, kdy je hodnota testu 2. V dalších letech je o něco mírně vyšší a 

stejná. Společnosti tedy podle tohoto indexu nehrozí bankrot. Ale vzhledem 

k jednotlivým ukazatelům, mohu říci, že se nejedná o nijak zvlášť dobré výsledky. 

Skvěle vychází akorát první ukazatel Kvóta vlastního kapitálu, která ve všech třech 

letech vyšla v nejlepším intervalu. 
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Tabulka č. 26: Kralickův rychlý test - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 0,493 0,481 0,503 

 Výborný (4) Výborný (4) Výborný (4) 

Doba splácení dluhu
6
 6,51 6,68 7,41 

 Dobrý (2) Dobrý (2) Dobrý (2) 

Cash-flow v % tržeb
7
 0,06 0,05 0,04 

 Dobrý (2) Dobrý (2) Špatný (1) 

Rentabilita celkového kapitálu 0,014 0,026 0,014 

 Špatný (1) Špatný (1) Špatný (1) 

Součet hodnocení 9 9 8 

Aritmetický průměr 2,25 2,25 2 

 

Z tohoto výsledku lze usuzovat, že společnost nemá žádné vážné finanční problémy. 

Spekulovat by se dalo o době splácení dluhu a cash-flow v % tržeb. Jak již jsem 

napsala, postupovala jsem při výpočtu podle knihy, z které jsem čerpala teoreticky. 

V dalších knihách jsou výpočty uvedeny jinak. Pokud bychom například uvedly 

procentní zobrazení cash-flow pomocí pana Sedláčka (Finanční analýza), výsledky by 

nám vyšly všechny záporně proto, že se počítá s klasickým Cash-flow a ne 

s nezdaněným. Společnost má každý rok záporné Cash-flow. To můžeme vidět i 

v rozvaze, protože se jí každoročně snižuje krátkodobý finanční majetek. Dále z testu 

vyplynulo, že rentabilita celkového kapitálu je velice špatná. Toto potvrdilo výsledek 

z finanční analýzy, kdy má společnost na svoje vysoké tržby příliš malý zisk. Problém 

je stále ve vysokých nákladech, které je potřeba pro zlepšení celkového ukazatele 

zmenšit. 

 

V následujícím grafu bude zobrazena situace vývoje tohoto ukazatele pro všechny 

uvedené roky. 

  

                                                 
6
 Metodu výpočtu nezdaněného (bilančního) cash-flow počítám pomocí výpočtu zobrazeného v knize 

Podnikové finance v teorii a praxi od Hrdého a Krechovské. 
7
 Tento vzorec opěr počítám pomocí knihy Podnikové finance v teorii a praxi od Hrdého a Krechovské. 

Na rozdíl od pana Sedláčka, který charakterizuje vzorce pomocí bilančního Cash-flow, já počítám pomocí 

nezdaněného Cash-flow, jehož postup výpočtu je popsán ve výše uvedené knize. 
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Graf č. 15: Vývoj Kralickova rychlého testu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Index bonity (bonitní model) 

 

Bi = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6 

 

Index bonity je druhým bonitním ukazatelem, který se skládá ze šesti částí a každé je 

přiřazena určitá váha indexu obdobně jako u bankrotního modelu Altmanovo Z-Score. 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé výpočty ukazatelů, upravených právě o váhu 

ukazatele. Na posledním řádku je výsledné hodnocení ukazatele. 

 

Tabulka č. 27: Index bonity - výpočet 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2012 2011 2010 

X1 Cash-flow/cizí zdroje -0,08 -0,0042 -0,03 

X2 Celková aktiva/cizí zdroje 0,161 0,158 0,161 

X3 EBT/celková aktiva 0,07 0,2 0,09 

X4 EBT/celkové výkony 0,03 0,08 0,04 

X5 Zásoby/celkové výkony 0,055 0,048 0,051 

X6 Celkové výkony/celková aktiva 0,116 0,125 0,123 

 Výsledné hodnocení 0,352 0,61 0,435 
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Z řádku výsledného hodnocení je patrné, že se společnost dle stanovených intervalů 

pohybuje v určitých problémech. Pouze v roce 2011 se společnost více přibližuje 

k dobrému stavu. Při analýze jednotlivých ukazatelů vidíme, že je to způsobeno hlavně 

ukazateli číslo tři a čtyři. Tyto ukazatele jsou vázány na zisk, aktiva a výkony. Mají 

největší váhu, tudíž jsou nejdůležitější. Jejich nízká hodnota je právě způsobena nízkým 

ziskem oproti aktivům a výkonům. Toto opět potvrzuje vysoké náklady. 

 

 

Graf č. 16: Vývoj Indexu bonity (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.7 7S – analýza vnitřního prostředí 

 

 Strategie  

 

Největším strategickým cílem společnosti je tvořit a udržovat dobré obchodní vztahy 

jak se zákazníky, tak s dodavateli. Tyto vztahy poté buduje na základě vzájemné důvěry 

a na základě uspokojení jejich potřeb na nejvyšší možné úrovni. Spokojenost zákazníků 

neustále monitoruje a vyhodnocuje její výsledky. Společnost si k tomuto cíly vytvořila 

vlastní politiku jakosti a environmentu. Základní politikou je prvotřídní kvalita, 

spolehlivost a životnost výrobků. Dále tedy maximální spokojenost zákazníka a rychlost 

plnění zakázek výroby.  
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Dalším vysokým cílem společnosti je co nejlepší kvalifikace zaměstnanců. V tomto 

případě pak společnost své zaměstnance neustále podrobuje školení v daném oboru a 

rozvíjí jejich kvalifikaci. Jako bonus poskytuje některá školení, která nepatří do oboru 

výroby (bohužel jejich druh se nepodařilo zjistit).  

 

Dalším strategickým cílem je motivace a odpovědnost zaměstnanců tak, aby odváděli 

co nejvyšší výkony, které jsou pak následně měřeny a vyhodnocovány. Dále se snaží 

vylepšovat pracovní prostředí pro zaměstnance.  

 

Předposledním strategickým krokem je zlepšování a rozšiřování výrobní kapacity. 

Renovuje zastaralé stroje a kupuje moderní vybavení a nové pece. Dále se snaží o 

snižování energetických výdajů, ale i materiálovou náročnost výroby. Posledním cílem 

je vývoj nových postupů a rozšíření podílu na českém trhu, proniknutí na francouzský 

trh. Z důvodu zpracování kovů, se pak společnost strategicky zaměřuje na zlepšování 

životního prostředí a to tím, že se snaží o recyklaci odpadů z výroby, a to nejen 

kovových ale i chemikálií a jiných pozůstatků. 

 

 Struktura 

 

Zobrazuje organizační strukturu společnosti, která byla uvedena na začátku analytické 

části. Na vrcholu stojí generální ředitel společnosti, který je zároveň členem 

představenstva. Pod ředitelem je nejprve sekretariát, poté oddělení řízení kvality a 

samostatné oddělení controllingu. Nakonec následují jednotlivá oddělení: obchodní, 

údržba a správa, finanční a personální, logistika a plán výroby, poté ještě provoz 

slévárna, obrobna, kovárna a nářaďovna. Ze struktury je možné vyčíst, že jednotlivé 

provozy jsou na nižší úrovni, jako oddělení. Bohužel nelze zjistit vymezení pravomocí a 

odpovědností jednotlivých oddělení a to, jak jsou spolu provázány. 

 

 Schopnosti 

 

Generální ředitel společnosti pan inženýr Mareček, se snaží vést společnost zodpovědně 
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a dle aktuální ekonomické situace. Plně si uvědomuje veškeré vlivy, které na společnost 

působí. Staví se kladně k rizikům a je připraven případná rizika eliminovat nebo 

odstranit.  

 

Dále pokud společnost přímá nové zaměstnance, klade přísná kritéria na odbornou 

kvalifikaci a manuální zručnost při výrobě. Zaměstnanci jsou následně provedeni 

celkovou výrobou a pak jsou ustáleni na jedné pracovní pozici, kde jsou následně 

důkladně školeni. Během pracovního života zaměstnance dochází k jeho pravidelnému 

proškolování a klade se důraz na jeho pracovní a duševní rozvoj. 

 

 Sdílené hodnoty 

 

Společnost se snaží vytvářet kulturu ve společnosti na základě dobrých vztahů mezi 

jednotlivými zaměstnanci společnosti, ale také mezi obyčejnými zaměstnanci a vedením 

společnosti. Atmosféra, pracovní hovory a pracovní prostředí působí na chod celé 

společnosti pozitivně. Jsou však i případy, kde se objevují problémy, které se špatně 

odstraňují. Zaměstnanci respektují vizi a strategický cíl společnosti. Bohužel v praxi ne 

každý zaměstnanec se snaží přispět k tomuto cíly maximálně. 

 

 Systémy 

 

Informační systém je pro chod výroby základním článkem, jelikož chod výroby závisí na 

funkčnosti strojů a strojního zařízení. Jedná se pak o programy CNC strojů, jednotlivých 

strojů kovárny, programů pro řízení zásob a výroby, objednávek, účetních. Dále společnost 

disponuje technologiemi na zkvalitnění životního prostředí, které však chce neustále 

zdokonalovat. 

 

 Styl 

 

Ve společnosti Kovolit je demokratické řízení společnosti, jako ve spoustě jiných 

společností. V našem případě vedoucí společnosti rozděluje úkoly jednotlivým vedoucím 

pracovníkům oddělení a převádí na ně i část odpovědnosti.  
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Zaměstnanci mohou vyjádřit svůj názor a podat ho vedoucímu. Jedinou nevýhodou je 

špatné vymezení odpovědnosti. Generální ředitel poté kladně přistupuje k řízení rizik a toto 

požaduje i od svých podřízených na jednotlivých úrovních odpovědnosti. 

 

 Spolupracovníci 

 

Zaměstnanci jsou základním článkem pro chod výroby a její úspěšnost. A dále pro 

úspěšnost celé společnosti. Kovolit si tento fakt uvědomuje a vybírá si zaměstnance s 

odbornou kvalifikací a vzděláním v daném oboru. Dále si snaží vybírat zaměstnance, kteří 

se snadno začleňují do již zaběhnutého kolektivu. S tímto faktem je však někdy problém. V 

současné době má společnost Kovolit vzdělané zaměstnance, kteří se snaží o plné pracovní 

nasazení a plynulost výroby. 

 

3.8 SLEPTE – analýza vnějšího prostředí 

 

 Sociální „společenské“ faktory 

 

Analyzovat tento faktor je důležité proto, že ovlivňuje jak poptávku po výrobcích 

společnosti, tak i jeho nabídku. Odběratelé společnosti jsou velké nebo menší firmy a 

společnosti, které se pohybují ve strojařském a automobilovém průmyslu. Dále musíme 

u tohoto faktoru dbát na rozbor životní úrovně, životního stylu, zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti, vzdělání, struktury rodin, demografické změny a jiné faktory. Jelikož 

je nutné se v tomto faktoru zaměřit také na zaměstnance, budu dále analyzovat 

obyvatelstvo České republiky. 

 

První analyzovanou částí tohoto faktoru je vývoj počtu obyvatel, kdy je úzce spojen 

s vývojem nezaměstnanosti v České republice. V následující tabulce bude zobrazen stav 

vývoje počtu obyvatel České republiky v období od roku 2002 do roku 2012. 
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Tabulka č. 28: Pohyb obyvatelstva v České republice 

(Zdroj: Český statistický úřad. Obyvatelstvo – časové řady | czso.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-01]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu) 

Rok 
Střední stav 

obyvatelstva 
Sňatky Rozvody 

Narození 

celkem 
Zemřelí 

Přírůstek 

přirozený 

2002 10.200.774 52.732 31.758 93.047 108.243 -15.457 

2003 10.201.651 48.943 32.824 93.957 111.288 -17.603 

2004 10.206.923 51.447 33.060 97.929 107.177 -9.513 

2005 10.234.092 51.829 31.288 102.498 107.938 -5.727 

2006 10.266.646 52.860 31.415 106.130 104.441 1.390 

2007 10.322.689 57.157 31.129 114.947 104.636 9.996 

2008 10.429.692 52.457 31.300 119.842 104.948 14.622 

2009 10.491.492 47.862 29.133 118.667 107.421 10.927 

2010 10.517.247 46.746 30.783 117.446 106.844 10.309 

2011 10.496.672 45.137 28.113 108.990 106.848 1.825 

2012 10.509.286 45.206 26402 108.955 108.189 387 

 

Jako základní ukazatele pro vývoj pohybu obyvatelstva jsem zvolila střední stav 

obyvatelstva, sňatky, rozvody, narození, zemřelí a přírůstek přirozený. V roce 2012 se 

oproti roku 2002 obyvatelstvo zvýšilo. V posledním sloupci můžeme vidět, že přirozený 

přírůstek měl do roku 2006 klesající trend, který se postupně snižoval. Největší 

přírůstek byl v roce 2008. Poté je zaznamenán také přírůstek, ale ten se postupně 

snižuje. Počet uzavřených sňatků neustále klesá. Toto zobrazuje společenský názor 

mnoha lidí, kteří zastávají život bez manželství, protože k životu tento stav nepotřebují. 

Pokud porovnáme sňatky a rozvody, tak jsou rozvody dosti vysoké. Vždy minimálně 50 

% ze sňatků jsou rozvody. Kladný je fakt, že počet narozených dětí sice kolísá, ale vždy 

se nepatrně zvýší. V roce 2002 bylo 93.047 narozených dětí a v roce 2012 už to bylo 

108.955 dětí. Největší počet novorozeňat bylo v roce 2008. V posledních dvou letech se 

výrazně snížil. Toto může potvrzovat fakt, že většina mladých lidí v této době 

upřednostňuje kariérní růst před rodinným životem. Počet zemřelých obyvatel se ve 

všech letech pohybuje v celkem stejné výši.  

 

Druhou částí faktoru je rozbor obyvatel z hlediska věku a vzdělání. Toto ovlivňuje 

možnost a obtížnost získat nové zaměstnance. Tento ukazatel ještě stále zobrazím pro 

celou Českou republiku. 

  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu
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Tabulka č. 29: Rozdělení obyvatelstva podle věku 

(Zdroj: Český statistický úřad. Trh práce – věk a vzdělání populace | czso.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-

01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/3103-13-r_2013-10100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 10 264,8 10 320,4 10 421,9 10 498,8 10 521,5 10 496,4 10 514,6 

        

I 1 491,4 1 475,3 1 478,1 1 489,5 1 506,1 1 531,7 1 550,0 

II 651,8 647,7 640,9 626,3 599,2 560,1 525,6 

III 695,3 692,7 702,3 705,4 697,3 674,2 666,5 

IV 845,9 816,1 796,3 773,4 753,6 724,6 717,2 

V 884,3 916,7 938,2 936,5 912,1 866,0 830,5 

VI 699,5 725,0 768,9 821,5 867,5 901,2 927,6 

VII 695,7 706,7 710,8 705,4 702,9 710,9 732,5 

VIII 664,2 646,4 648,7 668,0 688,7 700,9 708,0 

IX 769,6 757,2 741,3 716,4 687,1 661,3 642,3 

X 780,9 775,0 767,4 763,4 758,3 751,1 738,5 

XI 619,7 663,2 695,8 714,6 732,7 745,3 739,7 

XII 1 466,3 1 498,4 1 533,3 1 578,3 1 615,9 1 669,2 1 736,1 

        

II a více 8 773,4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 9 015,4 8 964,7 8 964,6 

 

I – věková skupina 0 – 14 let   VII – věková skupina 40 – 44 let 

II – věková skupina 15 – 9 let  VIII – věková skupina 45 – 49 let 

III – věková skupina 20 – 24 let  IX – věková skupin 50 – 54 let 

IV – věková skupina 25 – 29 let  X – věková skupina 55 – 59 let 

V – věkový skupina 30 – 34 let  XI – věková skupina 60 – 64 let 

VI – věková skupina 35 – 39 let  XII – věková skupina 65 a více let 

II a více – věk od 15 let a více 

 

Tabulka č. 30: Rozdělení obyvatelstva podle vzdělání 

(Zdroj: Český statistický úřad. Trh práce – věk a vzdělání populace | czso.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-

01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/3103-13-r_2013-10100) 

Vzdělání 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Základní 1 698,1 1 687,2 1 675,5 1 581,1 1 500,2 1.445,5 1.407,7 

Středoškolské 3 264,1 3 244,8 3 197,8 3 223,3 3 191,0 3.158,3 3.122,9 

S maturitou 2 855,8 2 936,4 3 019,8 3 057,2 3 086,6 3.032,9 3.021,2 

Vysokoškolské 954,6 974,8 1 050,0 1 147,2 1 236,3 1.327,2 1.411,9 

 

V tabulce číslo 29 vidíme v celkovém řádku mírný růst počtu obyvatel. Ti jsou poté 

rozděleni do 12 věkových skupin. Pro nás je důležitá skupina od 15 let a více, protože 

se jedná o aktivní obyvatelstvo, které je připraveno pracovat. 
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Největší počet obyvatel je v první skupině 0 – 14 let, kdy se jedná o děti a také 

v poslední skupině 65 a více let, kdy se jedná o důchodový věk. Obě tyto položky mají 

mírně stoupající tendenci. Zvyšující vývoj obyvatel důchodového věku znamená, že 

celková populace stárne. V tabulce číslo 30 jsem poté zobrazila úroveň vzdělání 

obyvatel v České republice. Nejméně je obyvatel pouze se základním vzděláním. Také 

má klesající tendenci, což potvrzuje, že obyvatelé mají čím dál tím větší zájem o 

vzdělání, které je vyšší než pouze základní. Středoškolské vzdělání bez maturity (s 

výučním listem) také neustále klesá. Trendem se tedy stává postupný pokles zájmu o 

odborné učiliště a řemesla zakončená výučním listem. Středoškolské vzdělání 

s maturitou zaznamenalo v rocích 2006 -2010 mírnou rostoucí tendenci. V posledních 

dvou letech se mírně snížil. Vysokoškolské vzdělání poté neustále mírně stoupá, což 

potvrzuje velký zájem o vysoké školy. Z toho lze usuzovat, že lidé čím dál tím více 

dávají důležitost vzdělání. V budoucnu může však nastat alarmující situace, kdyby se 

vývoj pohyboval nadále stejně. Neustále by totiž ubývalo obyvatel vyučených řemeslu, 

po kterém by se zvětšovala poptávka, a nebyl by tu nikdo, kdo by práci mohl 

vykonávat. Na opačné straně by neustále přibývali absolventi vysokých škol. Jelikož by 

mohlo dojít k nasycení trhu, kdy by pro ně už nebylo žádné pracovní místo, byli by 

nuceni dělat práci, která by neodpovídala jejich kvalifikaci. 

 

V další a poslední části tohoto faktoru zobrazím vývoj pracovní síly jihomoravského 

kraje. Dále pak zaměstnané, nezaměstnané a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. 

Zaměřím se pouze na jihomoravský kraj, protože tam se vybraná společnost nachází. 

 

Tabulka č. 31: Rozdělní obyvatelstva Jihomoravského kraje 

(Zdroj: Český statistický úřad. Trh práce – statistiky 1993 - 2012 | czso.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-

01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/3103-13-r_2013-10100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Populace starší 15 let 969,4 975,9 985,3 990,0 991,2 998,0 997,8 

Pracovní síla 560,3 562,6 561,7 568,6 576,2 577,0 585,1 

Zaměstnaní v NH 515,7 532,1 537,0 529,7 531,8 533,7 537,7 

Nezaměstnaní 44,6 30,5 24,7 38,9 44,4 43,3 47,4 

Neaktivní obyvatelstvo 409,1 413,3 423,6 421,5 415,0 421,0 412,6 
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V tabulce výše je zobrazena celková situace v Jihomoravském kraji. Populace osob 

starších 15 let každoročně mírně stoupá. Pouze v posledním roce byl zaznamenán mírný 

pokles. Pracovní síla ve všech letech také stoupá. Mezi roky 2011 a 2012 je zde viděn 

největší rozdíl. Počet zaměstnaných v národním hospodářství ve všech letech také 

stoupá. Počet nezaměstnaných osob má po většinu období klesající charakter. Výrazně 

stoupla v roce 2009 a 2010. Toto zvýšení je důsledkem celosvětové hospodářské krize. 

Společnosti a podniky propouští své zaměstnance z toho důvodu, aby se jim snížily 

náklady. Reagují tak na snižující se poptávku po jejich výrobcích. Poslední řádek 

ekonomicky neaktivního obyvatelstva má proměnlivý charakter. V rocích 2006 – 2008 

stoupá. Následující dva roky klesá, poté zase stoupá a poslední rok opět výrazněji 

poklesne. 

 

 Legislativní faktory 

 

Při tomto faktoru je důležité respektovat významnou roli státu. Proto je společnost, 

působící na trhu České republiky, povinna dodržovat právní úpravu, zákony, předpisy a 

vyhlášky. Základním kamenem legislativy a primární právní úpravou je Ústava České 

republiky a Listina základních práv a svobod. Jelikož se Česká republika členem 

Evropské unie, musí být její zákony upravovány tak, aby byly v souladu s normami 

Evropské unie. V další řadě jsou to právní normy České republiky, které musí 

společnost dodržovat. Mezi ně patří např.: 

 

 Zákon č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmů, 

 Zákon č. 455/1991 Sb. – Zákon o živnostenském podnikání, 

 Zákon č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví, 

 Zákon č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 137/2006 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, 

 Zákon č. 227/2000 Sb. – Zákon o elektronickém podpisu, 

 Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech, 

 Zákon č. 235/2004 Sb. – Zákon o DPH, 
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 Zákon č. 338/1992 Sb. – Zákon o dani z nemovitosti, 

 Zákon č. 187/2006 Sb. – Zákon o nemocenském pojištění, 

 Zákon č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně, 

 Zákon č. 16/1993 Sb. – Zákon o dani silniční, 

 Zákon č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů, 

 Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění, 

 Zákon č. 100/1988 Sb. – Zákon o sociálním pojištění. 

 

Společnost Kovolit se dále řídí právními předpisy a normami ISO: 

 

 Certifikát ISO 9001 – Systém managementu jakosti, 

 Certifikát ISO 16949 – Management kvality automobilového průmyslu, 

 Certifikát ISO 14001 – Systém environmentálního managementu. 

 

 Ekonomické faktory 

 

Situace v ekonomické oblasti je v současné době kritická pro všechny společnosti. 

Doznívají zde důsledky hospodářské krize. Ve spojitosti s členstvím České republiky 

v Evropské unii jde říci, že i kritická situace některých členských států dopadá na 

ostatní členy, tudíž i na Českou republiku. Do tohoto faktoru lze zařadit: zaměstnanost, 

nezaměstnanost, inflaci, hrubý domácí produkt, měnové kurzy, současná situace 

v oblasti exportu a importu, minimální mzda, sociální odvody, průměrná hrubá měsíční 

mzda, spotřební koš a jiné. 

 

Prvním ekonomickým faktorem je faktor nezaměstnanosti, který jsem nastínila již 

v sociálních faktorech této analýzy. V následující tabulce zobrazím obecnou míru 

nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti. Poté zobrazím nezaměstnanost 

pouze v jihomoravském kraji, protože zde se vybraná společnost nachází. 
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Tabulka č. 32: Ekonomický faktor - nezaměstnanost 

(Zdroj: Český statistický úřad. Nezaměstnanost a zaměstnanost v České republice | czso.cz [online]. 2014 

[cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obecná míra nezaměstnanosti v 

% 
5,8 4,2 3,5 5,8 6,4 5,8 6,0 

Míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti v % 
3,9 2,8 2,8 2,0 3,0 2,7 3,0 

Nezaměstnanost Jihomoravského 

kraje 
44,6 30,5 24,7 38,9 44,4 43,3 47,4 

 

Ukazatel obecné míry nezaměstnanosti do roku 2008 mírně klesal. Poté se opět vrátil na 

původní hodnotu. Další rok výrazně stoupl a poté opět klesl. Poslední rok 2012 je opět 

zaznamenán růst. U dlouhodobé nezaměstnanosti docházelo k poklesu do roku 2009, 

kdy je hodnota nejnižší. Poslední tři roky má kolísavý charakter. Snižování ukazatele 

lze považovat za kladný faktor. Zvyšování je pak záporný faktor. Posledním ukazatelem 

je nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Ta výrazně klesala do roku 2008. V roce 

2009 je zaznamenán výrazný růst a tato situace trvá až do roku 2012, kdy je hodnot 

nejvyšší a to 47,4. Rapidní růst po roce 2009 všech ukazatelů odráží ekonomickou krizi, 

kvůli níž musely společnosti snižovat svoje náklady tím, že propustí část svých 

zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 33: Ekonomický faktor – nezaměstnanost (porovnání) 

(Zdroj: Český statistický úřad. Nezaměstnanost a zaměstnanost v České republice | czso.cz [online]. 2014 

[cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra nezaměstnanosti v ČR 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 

Míra nezaměstnanosti 

Jihomoravského kraje 
8,0 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5 8,1 

 

Míra nezaměstnanosti v celé České republice opět do roku 2008 klesá a poté kolísá. 

Tento vývoj je stejný jako u ukazatele obecné míry nezaměstnanosti. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje v roce 2009. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji má opět stejný 

průběh jako ostatní ukazatele. Nejvyšší hodnotu máme v roce 2012, kdy se zvýšila 

skoro na původní hodnotu z roku 2006. 
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Graf č. 17: Porovnání nezaměstnanosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Druhým faktorem je zde míra inflace. Všeobecně se inflací rozumí nárůst cenové 

hladiny u zboží a služeb za určité časové období v ekonomickém systému. Tímto 

nárůstem se snižuje kupní síla peněz. Znamená to, že za stejné množství peněz, můžeme 

ve dvou obdobích koupit různé množství zboží nebo služeb. 

 

Tabulka č. 34: Ekonomický faktor – inflace (měsíční vývoj) 

(Zdroj: Český statistický úřad. Inflace | czso.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Leden 2,0 2,4 3,4 5,9 0,9 1,6 2,1 3,2 

Únor 2,1 2,3 3,9 5,4 0,8 1,7 2,2 3,0 

Březen 2,2 2,2 4,3 5,0 0,7 1,7 2,4 2,8 

Duben 2,3 2,2 4,7 4,6 0,6 1,8 2,6 2,7 

Květen 2,4 2,1 5,0 4,1 0,6 1,8 2,7 2,5 

Červen 2,5 2,1 5,4 3,7 0,6 1,9 2,8 2,3 

Červenec 2,6 2,1 5,8 3,1 0,8 1,9 2,9 2,2 

Srpen 2,7 2,0 6,1 2,6 0,9 1,9 3,1 2,0 

Září 2,8 2,0 6,4 2,1 1,1 1,8 3,2 1,8 

Říjen 2,7 2,2 6,6 1,6 1,2 1,9 3,3 1,6 

Listopad 2,6 2,5 6,5 1,3 1,4 1,9 3,3 1,5 

Prosinec 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 
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Tabulka č. 35: Ekonomický faktor – inflace (roční vývoj) 

(Zdroj: Český statistický úřad. Inflace | czso.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflace 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

 

Tabulka číslo 34 zobrazuje měsíční vývoj inflace v jednotlivých rocích. Rok 2014 zde 

již není zobrazen. V době, kdy práci píši, jsou zveřejněny pouze tři měsíce. Nejnižší 

hodnoty jsou zaznamenány v roce 2010 a to leden až srpen. Nejvyšší hodnoty jsou pak 

v roce 2008 od července do prosince. Zde se inflace pohybuje vysoko nad hodnotou 5. 

Jedná se tedy o to, že v roce 2010 jsme mohli koupit více zboží a služeb než v daném 

období v roce 2008. Pozitivním faktem je neustále klesající vývoj v roce 2013, kdy na 

konci tohoto období se inflace přiblížila k hodnotě 1. Pokud bychom brali v úvahu ještě 

první tři měsíce roku 2014, kdy inflace dosahuje přesné hodnoty jedna, lze říci, že 

inflace má stále klesající charakter. Pokud bude vývoj stále takto pokračovat dál, dalo 

by se očekávat, že hodnoty klesnou až na nejnižší hodnoty roku 2008 a možná budou i 

nižší. V tabulce číslo 35 je pak vyobrazena celková roční inflace. Tyto hodnoty mají 

neustále klesající a zvyšující se charakter, kdy v roce 2008 je hodnota nejvyšší a v roce 

2003 nejnižší. Vzhledem k hodnotám nelze říci, zda má inflace klesající nebo rostoucí 

charakter. 

 

 

Graf č. 18: Roční vývoj inflace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Třetím ekonomickým faktorem je hrubá mzda a minimální mzda. Je důležitý, protože 

ovlivňuje výši nákladů společnosti v rámci mzdových nákladů. V tabulce níže jsem 

zobrazila vývoj minimální mzdy v České republice a průměrnou hrubou měsíční mzdu, 

kterou jsem rozdělila na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Minimální mzda je 

zde pak uvedena do roku 2014, ostatní pouze do roku 2012. Z celé tabulky tedy plyne 

závěr, že mzdy se neustále rok od roku zvyšují. Hlavním důvodem pro růst mezd je 

neustálé zvyšování nákladů na život a přežití. V roce 2012 byla průměrná hrubá měsíční 

mzda 25.112 Kč. Mzda v podnikatelské sféře je pak o něco vyšší než mzda 

v nepodnikatelské sféře. 

 

Tabulka č. 36: Ekonomický faktor – minimální a hrubá mzda (roční vývoj) 

(Zdroj: Finance. Vývoj průměrné a minimální mzdy | finance.cz [online]. 2014 [cit. 2014-50-06]. 

Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/.) 

 

Minimální 

mzda 

Průměrná 

hrubá měsíční 

mzda 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda 

v podnikatelské 

sféře 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda 

v nepodnikatelské 

sféře 

2004 6.700 Kč 17.466 Kč 17.191 Kč 18.714 Kč 

2005 7.185 Kč 18.344 Kč 18.019 Kč 19.877 Kč 

2006 7.955 Kč 19.546 Kč 19.244 Kč 20.977 Kč 

2007 8.000 Kč 20.957 Kč 20.661 Kč 22.387 Kč 

2008 8.000 Kč 22.957 Kč 22.439 Kč 23.334 Kč 

2009 8.000 Kč 23.344 Kč 23.104 Kč 24.411 Kč 

2010 8.000 Kč 23.864 Kč 23.733 Kč 24.453 Kč 

2011 8.000 Kč 24.455 Kč 24.447 Kč 24.494 Kč 

2012 8.000 Kč 25.112 Kč 25.128 Kč 25.037 Kč 

2013 8.500 Kč - - - 

2014 8.500 Kč - - - 

 

V následujícím grafu poté zobrazuji výše jednotlivých mezd pro lepší představu, jak se 

od sebe odlišují. Pokud uděláme rozbor roku 2012, vidíme, že hrubá mzda 

v nepodnikatelské sféře je 3,13 x větší než minimální mzda. Mzda v podnikatelské sféře 

je pak 3,14 x větší než minimální mzda. Tento růstový vývoj se dá předpokládat do 

budoucna, protože se očekává neustálý růst nákladů na živobytí. To pak bude znamenat 

růst mzdových nákladů společnosti. Jedinou obranou je změna nebo úprava mzdového 

systému a tím snížení těchto nákladů. 
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Graf č. 19: Minimální a hrubá mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Čtvrtým ekonomickým faktorem je vývoj měnového kurzu. Uvádím ho zde proto, že 

společnost vyváží 60 % své produkce do zahraničí. Vlivem jednotlivých měn jí může 

vzniknout budˇ kurzovní zisk nebo ztráta. Tato situace nastává v důsledku uzavírání 

smluv na cizí měnu, kdy v den uzavření smlouvy může být kurz jiný než v den placení. 

V rámci společnosti zobrazím vývoj kurzu eura, protože obchoduje hlavně se 

společnostmi v rámci Evropské Unie. Dále pak také pro zajímavost uvedu stav 

měnového kurzu amerického dolaru. 

 

Tabulka č. 37: Vývoj měnových kurzů Eura a Dolaru 

(Zdroj: Finance. Kurzy měn | finance.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/makrodata-eu/menove-ukazatele/statistiky/kurzy-czk/.) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EUR 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143 25,974 

USD 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 17,688 19,583 19,56 

 

V prvních čtyřech letech je zaznamenán klesající trend. Poté se obě měny zvýšily, 

snížily a opět zvýšily. Pokud se kurz měny zvyšuje, jde o případ oslabení české koruny 

a naopak pokud se snižuje, česká koruna posiluje. 
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Graf č. 20: Vývoj měnového kurzu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Politické faktory 

 

Politická situace je v úzkém vztahu s legislativními faktory, protože stav politiky se 

odráží v legislativě. Období nedávné minulosti je spojeno s velkými změnami 

v zákonech a předpisech. Můžeme se zmínit např.: o obchodním zákoníku, občanském 

zákoníku, změnám daní, pojištění, důchodů, mezd, zdravotnictví a trestním zákoníku. 

Dále můžeme zmínit zákon o ekologii, který výrazně ovlivňuje činnost společnosti. 

Tento zákon vešel v platnost v roce 2008.  

 

V České republice je několik vedoucích politických stran. Tyto strany jsou rozděleny na 

levicové a pravicové. Podle posledních voleb je Česká republika vzhledem k voličům 

pomyslně rozdělena na levicově smýšlející občany (volba České strana sociálně 

demokratická a komunistická strana) a na pravicově smýšlející občany (volba TOP 09, 

občanská demokratická strana a ANO 2011). Výše uvedené strany v roce 2013 měly 

nejvíce hlasů při volbách. Bohužel je následně naše Republika rozdělena v politických 

situacích na dva tábory, kdy při schůzích dochází ke střetu velice rozdílných názorů 

těchto stran. Tento fakt způsobuje vysokou nestabilitu vlády a nespokojenost občanů. 
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Občané pak vládě a politikům nedůvěřují. Jelikož se jedná o velice rozdílné názory, 

často se nedokážou dohodnout na jednotlivých změnách a ani jedna z nich neumí udělat 

kompromis. Lidé si českou politiku často spojují i s korupcí českých politiků, kdy to 

nevzbuzuje přílišnou důvěru. Velkým problémem byla pak volba prezidenta z roku 

2013, kdy se politická situace opět rozdělila na dva tábory. 

 

Dalším bodem, který byl zmíněn v legislativních faktorech, je vstup České republiky do 

Evropské Unie. České zákony a právní předpisy musí být harmonizovány s právní 

úpravou Evropské Unie. Toto spojení přináší jak pozitivní věci, tak negativní věci. Mezi 

pozitivní věci můžeme řadit lepší investiční příležitosti, dotace pro určité činnosti a 

projekty. Bohužel ne všichni považují vstup do Evropské unie za kladnou záležitost. 

 

 Technologické faktory 

 

Současná doba je spojována s velice rychlým rozvojem informační a mobilní 

technologie, zvyšuje se automatizace, minimalizace, miniaturizace a digitalizace 

veškerých produktů. Následně na to se klade vysoký důraz na dokonalé a kvalitní 

produkty (stroje, výrobky, zařízení). Vlastnictví nejmodernějších technologií by mělo 

zajistit vysokou konkurenceschopnost společnosti. Pokud by tyto technologie 

nevlastnila, ztěžovalo by to její působení na trhu a znevýhodňovalo by jí to vůči 

konkurenci. Bohužel jsou i nové technologie spojeny s vysokými pořizovacími náklady. 

 

Společnost Kovolit používá technologie při veškeré své výrobě. Hlavní technologií je 

technologie tavení železných i neželezných kovů, kdy se je snaží neustále inovovat 

(jedná se hlavně o tavící pece). Dále vlastní CNC technologie, kterou bohužel neinovuje 

příliš často. V roce 2012 došlo k automatizaci části výroby (kovárna). Dále ještě vlastní 

technologie pro výrobu grafitových elektrod. 

 

Problémy s technologií, kdy zastaralé stroje snižují produktivitu, lze řešit pouze a jedině 

výměnou veškerých zastaralých strojů. 
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 Ekologické faktory 

 

Když se podíváme do minulosti, můžeme říci, že ekologie a životní prostředí nebyly tak 

důležité jako v současné době. Vybraná společnost je ryze výrobní společností a musí 

dodržovat různé vyhlášky a nařízení, co se týče životního prostředí. Důležitostí 

v poslední době je také snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů. Obecně se také 

musí dodržovat třídění odpadů a snižování spotřeby veškerých energií.  

 

Společnost Kovolit se každý den řídí předpisy a koná jimi uložené povinnosti. Dbá tedy 

na ochranu životního prostředí, kdy má pro tuto činnost zřízené samostatné oddělení. 

K ochraně životního prostředí také vede přísně své zaměstnance. V oblasti ovzduší musí 

plnit požadavky stanovených emisních limitů znečisťujících látek a to se značnou 

rezervou. Dále byly dodržovány aktualizace provozních řádů pro jednotlivé zdroje 

znečištění ovzduší. Nedílnou součástí pro úsek znečišťování odpadních vod bylo 

dodržování mezních ukazatelů kanalizačního řádu BrVAK. Dále společnost dodržuje 

třídění odpadů a nakládá s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy. Do 

budoucnosti by se chtěla zaměřit na výstavbu čističky odpadních vod, na kterou dostala 

dotaci od Evropské Unie. Dalším bodem je šetření spotřeby elektrické energie, 

nahrazuje produkty a stroje s vysokou spotřebou energie za méně náročné. Jak již bylo 

řečeno, společnost se také zaměřuje na bezpečnost práce. Její snahou je ochránit své 

zaměstnance, jejich zdraví. Proto neustále dbá na pracovní podmínky. 

 

3.9 Porterův model – analýza oborového okolí 

 

Tento model se používá na analýzu trhu a konkurence, ve kterém vybraná společnost 

působí. Výběr těchto pěti faktorů analyzuje dané odvětví a to, jak si společnost v tomto 

odvětví stojí. Kovolit se ve svém odvětví potýká po skoro celou dobu své existence 

s vysokou konkurencí. V poslední době je konkurence nejvyšší. 
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 Konkurence v odvětví (rivalita) 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, obor ve kterém vybraná společnost působí je 

vysoce konkurenční. Společností se stejným nebo alespoň s podobným výrobním 

programem je mnoho. Naše společnost se řadí do oboru hutnictví. Pomocí databáze 

Amedeus, kterou jsem použila, abych zjistila, do jaké části trhu společnost patří, jsem 

zjistila, že Kovolit zastává menší podíl na českém trhu. To však může být způsobené i tím, 

že 60% tržeb je expandováno na zahraniční trh. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jaký 

přesný sortiment konkurenční společnosti vyrábí. Jelikož však používají povětšinou stejný 

materiál, budu předpokládat, že výrobní sortiment těchto společností je velice podobný. Na 

trhu je tedy vysoká konkurence. Jedinou výhodou Kovolitu je expanze na zahraniční trh. 

Patří mezi největší vývozce. Svojí velikostí patří společnost mezi největší na trhu, ale 

vzhledem ke svému podílu patří mezi menší. To je způsobeno hlavně vysokými fixními a 

variabilními náklady. 

 

Pokud bychom se zamysleli nad řešením tohoto problému, musíme přijmout taková 

opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Mezi opatření, která by se 

v tomto ohledu mohla podniknout je snížení nákladů na výrobu, nákup levnějšího materiálu 

a reklama, díky které budou mít zákazníci větší povědomí o společnosti. 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

V tomto bodě se řeší fakt, jak je společnost ohrožena vstupem nové konkurence a jak by 

se měla v případě vstupu nového konkurenta chovat. V současné době je společnost 

ohrožena pouze vstupem zahraničních společností s mnohem vyšším kapitálem. Pokud 

by se tak stalo, společnost je částečně bezmocná, protože zahraniční konkurence je 

většinou více nebezpečná než konkurence tuzemská. Tyto společnosti mají povětšinou 

vysoký kapitál a nedělá jim problém na nový trh vstoupit. Z pohledu tuzemské 

konkurence je největší bariérou vstupu na trh vysoká kapitálová náročnost a vysoké 

náklady na výrobu. Vstup na trh není samozřejmě nemožný, ale udrží se zde pouze 

společnosti s vysokým kapitálem. S pohledu diferenciace výrobku je vstup na trh také 

obtížný, protože společnosti na trhu vyrábí velice podobné produkty. Dalším  
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problémem vstupu nové konkurence vidím chování stávajících firem a jejich reakce na 

novou společnost. Tyto existující firmy jsou většinou velice agresivní a nového menšího 

konkurenta většinou ihned „zničí“. Vstup nové konkurence tedy možný je, ale nevidím 

to jako zásadní problém pro vybranou společnost. Řešením obrany proti tomuto faktu 

může být, odlišení sortimentu výrobků „diversifikace“ od konkurence (to se může stát 

například dodáváním na jiný druh trhu než na stávající. Pouze málo firem dodává do 

leteckého průmyslu). Druhým řešením může být snížení ceny oproti stávající i nové 

konkurenci a tím snížení nákladů. 

 

 Hrozba zastupitelnosti (substituce) výrobků 

 

Analýza tohoto bodu je velice těžká, protože se mi nepodařilo zjistit celé výrobní 

portfolio společnosti. Substituty pro výrobky vybrané společnosti jsou takové výrobky, 

které mají stejné nebo podobné vlastnosti a účel použití. Jejich existence pro charakter 

výroby vybrané společnosti v současné době na trhu neexistují a ani pravděpodobně 

existovat nebudou. Výroba je tak moc specifická na technologie, postupy a materiál. 

Materiál se nedá nahradit žádnou náhražkou a nelze měnit rozměry výrobků, ani jejich 

vlastnosti. Veškeré změny na výrobku, které by jiná firma udělala, proto aby vybrané 

společnosti vznikl substitut, by se setkala jak s nepochopením ze strany dodavatelů, tak 

s nepochopením zákazníků. Lze uvést příklad na automobilovém nebo leteckém 

průmyslu. Zrcátka u aut se vyrábí podle specifickým požadavků odběratelů. Pokud 

bychom například změnily tvar, rozměry a materiál, mohlo by to vést k problémům 

s odběrateli a konečnými zákazníky. V leteckém průmyslu by to pak mohlo vést 

k ohrožení životů, protože letadlo a jeho části se vyrábí z velice specifických materiálů, 

které se nedají ničím nahradit. Substituty zde tedy nejsou možné. 

 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

 

Vyjednávací síla odběratele (zákazníka) spočívá ve faktu, že si může vybrat mezi 

jednotlivými společnostmi a svobodně se rozhodnout, který výrobek si vybere.  
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Společnost se musí snažit, aby ji odběratelé viděli lépe než konkurenci. Vyjednávací 

síla odběratele v tomto odvětví spočívá akorát ve faktu výše ceny. Jelikož se jedná o 

velice podobné až stejné produkty, mohou se společnosti lišit akorát cenou.  

 

Mezi stálé zahraniční odběratele patří německé, švédské, francouzské a španělské 

společnosti (60% celkové výroby znamená vývoz). U těchto zahraničních firem dochází k 

pravidelným objednávkám. Ale existují firmy, které požadují jednorázovou zakázku. 

 

Nezanedbatelnou pozici mají i odběratelé českého trhu. Patří sem především 

automobilky VW, Škoda, SEAT, dále GM, PSA a další, kteří si stejně jako zahraniční 

firmy objednávají opakované zakázky. I v České republice jsou zákazníci, kteří si od 

společnosti objednávají pouze jednorázové zakázky.  

 

Výhodou je to, že zahraniční společnosti a velké české společnosti si objednávají 

pravidelně, takže Kovolit má silnou zákaznickou základnu. Jako další výhodou je i 

získání odběratelů v části leteckého průmyslu. Rizikem je víceméně pouze ztráta těchto 

odběratelů, proto je jejich síla vysoká. Opatřením může být poprodejní servis, který 

bude společnost poskytovat, aby se odlišila od konkurence (poskytování dopravy).  

 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

 

Společnost Kovolit je ryze výrobní společnost. Jelikož potřebuje pro svoji výrobu velice 

specifický materiál a součástky, potřebuje také spolehlivé a kvalitní dodavatele, kteří se 

zaručí za dodaný materiál. Jejich síla spočívá v tom, že odpovídají za kvalitu materiálu 

a tudíž i za kvalitu výrobku jako takového. Pro kontrolu této situace společnost zřídila 

nové kontrolní oddělení. Bohužel ne při každé dodávce a při povaze materiálu se dá 

kontrolovat kvalita. To pro společnost znamená, že se musí v tomto ohledu spolehnout 

na důvěru dodavatele. V situacích kdy nebude kvalitní materiál, nebudou kvalitní ani 

výrobky společnosti, což ohrožuje její existenci a v případě důležitých součástek 

automobilového průmyslu i životy lidí. Jelikož takových dodavatelů je na trhu málo, 

protože se jedná o velice specifický materiál, je na nich společnost značně závislá.  
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A protože je společnost ryze výrobní, nelze najít v tomto ohledu řešení. Pokud by se 

jednalo o pece, nářadí a stroje, společnost jejich kvalitu dokáže kontrolovat nebo 

v případě nářadí si je vyrábět sama. Pokud se ale jedná o hlavní materiál, čímž je kov, je 

plně závislá na dodavateli a nelze jejich vyjednávací sílu zmenšit. 

 

3.10 SWOT analýza – celková analýza společnosti 

 

SWOT analýza je celková analýza společnosti, kdy podklady pro tvorbu této metody, 

tvoří předešlé řešené analýzy. Z vnitřního prostředí se určují silné a slabé stránky, 

z vnějšího okolí pak plynou příležitosti a hrozby. Mělo by být nutností maximalizovat 

počet silných stránek a eliminovat slabé stránky. Příležitosti jsou pak možnosti zlepšení 

stavu společnosti, které je nutno využívat a hrozby bychom měli eliminovat také.  

 

 Silné stránky – Téměř 100 letá tradice společnosti, ISO normy 9000 – 16000, 

vlastní informační systém, trvalí odběratelé, dlouholetá spolupráce se 

společností REMET, patří mezi silnější společnosti na trhu, dlouhodobé a 

přátelské vztahy s odběrateli, technická vybavenost, nízká celková zadluženost, 

dobré vnímání obchodního jména na trhu, vysoké portfolio výrobků s možností 

vlastní úpravy, důraz na technologie, vývoj a inovaci, výhodné umístění 

společnosti, vlastní pozemky a haly, existence samostatného oddělení 

controllingu, kladné postavení k rizikům a jejich řízení. 

 Slabé stránky – vysoká kapitálová zatíženost na stroje, nevzdělanost 

zaměstnanců, zastaralé haly a stroje, závislost na dodavatelích, zvýšení 

odpovědnosti a informovanosti zaměstnanců, vysoké zásoby a oběžný majetek, 

chybí marketingové oddělení, vysoké pohledávky z obchodních vztahů, chybí 

zde ekonomické ukazatele, vysoké náklady na výrobu, špatná komunikace mezi 

jednotlivými úrovněmi řízení, nižší hodnoty likvidit.

 Příležitosti – oprava stávajících hal, modernizace strojů, vyškolení stávajících 

zaměstnanců, větší expanze na zahraniční trh, práce s vysokými školami, 

upevnění stability na českém trhu, pěstování vztahů s dodavateli a odběrateli, 

zdokonalení informačního systému, získání jiných certifikátů ISO. 
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 Hrozby – vstup na trh silného zahraničního konkurenta, nečekaný růst cen 

hliníku a neželezných kovů, problém s dodavateli a odběrateli, zvyšování cen 

energetických zdrojů, nedostatek kvalifikované pracovní síly, zvyšující se 

inflace, prohloubení hospodářské krize, zvyšující se daňové odvody, zpřísňování 

nařízení. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této poslední kapitole se budu věnovat vlastním návrhům řešení, kdy je doporučuji 

společnosti realizovat. Tyto návrhy by měly společnosti zlepšit její aktuální situaci, 

zvýšit výkonnost a zefektivnit výrobní proces s ohledem na veškeré faktory, které zde 

působí. Návrhy jsem určovala takovým způsobem, aby byly skutečně realizovatelné. 

Nejprve zobrazím shrnutí situace společnosti prostřednictví SWOT analýzy a poté podle 

jejích výsledků rozdělím návrhy do několika skupin. Jsou zde však také některé 

překážky, které nelze ovlivnit žádným z mých návrhů, a jsou neodstranitelné. Mezi 

oblasti řešení patří např.: oblast marketingu, oblast nákladů, oblast investice, personální 

oblast. Oblasti však nejsou pevně dané, protože návrh investice úzce souvisí s oblastí 

nákladů. Návrh bude poté zhodnocen jak ze strany kladných přínosů, tak ze strany 

překážek při jeho realizaci. Budou také zhodnoceny ze stránky finančního hlediska 

zavedení.  

 

Vybraná společnost, kterou jsem ve své práci analyzovala, se potýká s běžnými 

problémy. Na posouzení bližších problémů mi bohužel nebyly poskytnuty veškeré 

informace v principu řízení, financování a výroby. Obecně je to společnost 

s dlouholetou tradicí, kapitálové silnou a celkem stabilní. Jedná se o velkou společnost 

z hlediska počtu zaměstnanců, kteří však ne vždy mají odpovídající kvalifikaci. 

Charakter předmětu podnikání je zde vysoce zastoupen, tudíž se společnost potýká 

s vysokou konkurencí.  

 

Jak již jsem se zmínila v prvním odstavci této kapitoly, návrhy plynou ze všech analýz 

analytické části, které vyústily v jedinou analýzu SWOT. Jednotlivé analýzy zde již 

nebudu popisovat. SWOT analýza je rozdělena na slabé a silné stránky, příležitosti a 

hrozby. 

  



103 

 

Opatření jsem konstruovala tak, aby byly co nejvíce využity příležitosti, které 

společnost má a eliminovaly se slabé stránky. Dále jsem se také snažila eliminovat 

hrozby, které společnost ohrožují. 

 

Tabulka č. 38: SWOT analýza společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouholetá tradice společnosti  Vysoká kapitálová zatíženost na stroje 

 ISO normy 9000 – 16000  Nevzdělanost zaměstnanců 

 Vlastní informační systém  Zastaralé haly a stroje 

 Trvalí odběratelé  Závislost na dodavatelích 

 Spolupráce se společností REMET  Odpovědnost zaměstnanců 

 Silnější postavení na trhu  Vysoké zásoby a oběžný majetek 

 Přátelské vztahy s odběrateli  Chybí marketingové oddělení 

 Technická vybavenost  Vysoké pohledávky z obchodních vztahů 

 Nízká celková zadluženost  Absence ekonomických ukazatelů 

 Dobré vnímání obchodního jména  Vysoké náklady na výrobu 

 Vysoké portfolio výrobků  Špatná komunikace 

 Důraz na technologie, vývoj a inovaci  Nižší hodnoty likvidity 

 Výhodné umístění společnosti  

 Vlastní pozemky a haly  

 Existence oddělení controllingu  

 Kladné postavení k rizikům a jejich 

řízení 

 

  

Příležitosti Hrozby 

 Oprava stávajících hal  Vstup na trh zahraničního konkurenta 

 Modernizace strojů  Nečekaný růst cen kovů 

 Vyškolení zaměstnanců  Problém s dodavateli a odběrateli 

 Větší expanze na zahraniční trh  Zvyšování cen energií 

 Práce s vysokými školami  Nedostatek pracovní síly 

 Upevnění stability na českém trhu  Zvyšující se inflace 

 Pěstování vztahů s dodavateli a 

odběrateli 

 Prohloubení hospodářské krize 

 Zdokonalení informačního systému  Zvyšující se daňové odvody 

 Získání jiných certifikátů ISO  Zpřísňování jednotlivých nařízení 

 

Dále budu pokračovat jen s konkrétními návrhy, které se budu snažit rozdělit přehledně, 

podle výsledků z analýz. Oblast nákladů je obsažena ve všech dílčích oblastech, protože 

všechny oblasti mají vliv na náklady. 
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 Proces řízení rizik (projekt) 

 

Společnost se nachází ve velmi konkurenčním prostředí. Při porovnání trhu, kdy jsem 

uvažovala o největší konkurenci v České republice, vyplynulo, že společnost Kovolit je 

ve stejné situaci jako většina firem v tomto tržním odvětví. Je tedy pro ni a pro ostatní 

společnosti typický efekt z degrese fixních nákladů
8
. Proto ještě před jakýmikoliv 

změnami doporučuji společnosti realizovat projekt procesu řízení rizik, kdy společnost 

zjistí veškerá svoje současná rizika a to, jak by mohly uvedené návrhy ohrozit její 

existenci v případě záporného rozvoje odvětví, ve kterém působí. Je právě důležité určit 

výhled vývoje oboru do budoucna (důležitost dlouhodobé koncepce rozvoje a 

technického rozvoje). Společnost v tuto dobu neprovádí proces řízení rizik. Pouze se 

opatřuje proti snížení obratu diversifikací portfolia, kdy rozšiřuje svoji činnost i do 

jiných trhů než je průmyslový a automobilový (rozšíření do leteckého, 

elektrotechnického). A jelikož spolupracuje s Fakultou strojního inženýrství Vysokého 

učení technického v Brně, doporučovala bych proces řízení rizik zpracovat 

prostřednictvím spolupráce s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického 

v Brně. Jednalo by se o sestavení týmu, sestávajícího se z pracovníků společnosti a 

odborníků Fakulty podnikatelské, kteří se procesu řízení rizik věnují. Z Fakulty 

podnikatelské by vedoucím projektu byl profesor Rais a 5 jeho spolupracovníků. Ze 

společnosti by se tohoto procesu účastnili vedoucí všech oddělení výroby, vedoucí 

obchodního úseku a řízení kvality managementu. Dále je nutné, aby se zapojil jednatel 

společnosti, který vede společnost a rozhoduje o všech budoucích činnostech. Toto 

doporučení pomůže společnosti, ještě před provedením změn, seznámit se s riziky 

činnosti a riziky veškerých změn, které by mohly nastat. Pokud by se trh, ve kterém 

společnost působí, rozvíjel vysokou rychlostí, musí společnost podle toho také reagovat 

a připravit se na veškeré problémy, které dojdou se změnami. Tento proces by 

společnosti měl pomoci právě s řešením těchto problémů, protože se na ně může předem 

připravit. Podmínkou je pravidelné aktualizování a přepracování. 

  

                                                 
8
 Jde o vztah celkových a fixních nákladů. Čím více se fixní náklady podílí na celkových nákladech, tím 

větší společnost výhodu má, když zvyšuje objem své produkce. Ale pokud objem produkce klesá, má 

společnost s velkým podílem fixních nákladů závažnější problémy (Zdroj: CAFINNews. Efekt z degrese 

fixních nákladů | news.cafin.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: 

http://news.cafin.cz/slovnik/efekt-z-degrese-fixnich-nakladu). 
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 Investiční oblast a finanční oblast 

 

Řešení problémů této oblasti jsou největším otazníkem, z hlediska toho, že se potýkají 

s mnoha riziky realizace. Velkým problémem, který vyplynul ze všech provedených 

analýz, jsou vysoké náklady na výrobu a tím nízký zisk. Bohužel tento problém je skoro 

neodstranitelný. Když porovnám další společnosti ve stejném oboru podnikání, které 

dosahují třeba větších tržeb, vidím zde trend vysokých obratů, ale nízkých zisků. Není 

to tedy pouze společnost Kovolit, kdo se s tímto problémem potýká, ale je to 

charakteristický stav pro toto odvětví. Jediným snížením těchto nákladů vidím 

modernizaci hal, stávajících prostor a modernizaci strojů. I když společnosti najednou 

narostou náklady, přínos těchto doporučení bude znát až v budoucnosti. Návrhy řešení 

v této oblasti vidím jako stěžejní pro zlepšení situace společně s personální oblastí. 

 

Modernizace a přestavba hal a výrobních prostor – celá společnost se nachází 

v jednom areálu, kdy jsou v jejím vlastnictví jak budovy, tak pozemky. Vznikla v roce 

1921, kdy byly výrobní haly během let existence pouze málo modernizovány. V 90. 

letech zaznamenaly modernizaci z důvodu tehdejších výrobních trendů. Od té doby se 

již nijak nezlepšovaly a jejich stav zůstává stejný. To má za příčinu zvyšující se náklady 

na energie (vytápění, staré elektrické sítě), snižuje se bezpečnost práce, produktivita a 

motivace ohledně pracovního prostředí. V tomto případě navrhuji modernizaci a 

přestavbu veškerých výrobních prostor. Díky této investici se sníží energetická 

náročnost budov, dojde ke zvýšení bezpečnosti práce, zlepší se pracovní prostředí pro 

zaměstnance a v návaznosti na strategický cíl se zvýší výrobní kapacity společnosti. 

Velikým otazníkem je zde zdroj financování na tuto změnu. Společnost tvoří pouze 

zákonný rezervní fond. Netvoří žádné jiné rezervy. Z výkazu rozvahy je však vidět, že 

disponuje finančními prostředky ve formě nerozděleného zisku. Proto se mi financování 

nerozděleným ziskem jeví jako nejlepší varianta. Financování modernizace a přestavby 

pomocí úvěru bych nedoporučovala proto, že společnost již v současné době má vysoké 

úvěry dlouhodobé i krátkodobé. A jelikož se společnost snaží o maximální zadlužení do 

50 %, je tedy vhodné financování pouze vlastními zdroji. Financování cizími zdroji bych 

doporučila pouze v případě, kdy by společnost z velké části splatila již existující úvěry.  
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Tento návrh má však vysoké rizika realizace. Pokud by nestačila pouze renovace a 

modernizace, kdy by se musela budova zbourat, hrozí zde vysoké riziko demolice a tím 

celkové a dlouhodobé přerušení výroby. Jelikož je areál společnosti omezen nelze 

jednotlivé části výroby přesunout k jiným. Toto je problém také z hlediska velikosti 

strojů a charakteru výroby. Ta je totiž hlučná a náročná na ovzduší, proto se nesmí 

provozovat „pod širým nebem“. Pokud by se jednalo o rozsáhlé demolice, je možné, že 

by to znamenalo zastavení výroby s katastrofálními dopady na existenci společnosti. 

Vzhledem k životnímu prostředí je poslední možností financování získání dotací 

s Evropské Unie. Provedení této změny je tedy potřeba pečlivě zvážit. Její přínosy pak 

budou zúročeny, až se haly zrekonstruují a výroba bude plně v provozu. Celkovou 

investici počítám do několika milionů. Pokud by se jednalo pouze o modernizaci, 

náklady by byly také milionové, ale nižší než při demolici. 

 

Modernizace zastaralých strojů a zvýšení výrobních kapacit – tento bod je obdobný 

jako změna předešlá s rozdílem, že se jedná o výměnu veškerých zastaralých strojů 

výroby. Společnost se v současné době snaží o modernizaci a plnou automatizaci 

některých částí výroby. Zde doporučuji celkovou výměnu zastaralých strojů. Je 

samozřejmostí, že změna bude realizována postupně a financována obdobně jako 

modernizace hal. V tomto případě bych se možná i přikláněla k financování bankovním 

úvěrem. Výhodou návrhu je především urychlení výroby, zvýšení produktivity, snížení 

nákladů na energie a zvýšení výrobních kapacit. Také může dojít ke zlepšení pracovního 

prostředí a zvýšení bezpečnosti práce. Investice do strojního zařízení zároveň 

společnosti přinese možnost rozšíření výrobního programu, bude se moci zaměřit na 

větší rozsah trhů a zvýší se tím její konkurenceschopnost. Náklady na tuto změnu jsou 

především finance vynaložené na koupi strojního zařízení a dopravu do místa areálu. 

Přínosy, které zde byly zmíněny, budou přicházet postupně s celkovou modernizací. 

Očekává se zde tedy určité časové zpoždění. 

 

Možnost budoucí investice volných prostředků – tuto položku jsem zde zmínila 

pouze proto, že společnost disponuje jen nerozděleným ziskem z minulých let, který má 

charakter volných prostředků. Pro návrhy řešení ve finanční oblasti mi bohužel nebylo  
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sděleno, jaký důvod je zde pro uložení volných prostředků v nerozděleném zisku. Může 

se jednat o uložení peněz v očekávání velkých budoucích ztrát, což je 

nejpravděpodobnější. Doporučuji společnosti z těchto prostředků vytvořit rezervy a 

použít je na financování velkých změn, jelikož již má vysoké úvěry. Investování do 

nemovitostí, akcií, dluhopisů a jiných podílových fondů, mě vzhledem k charakteru 

společnosti přijde bezpředmětné. 

 

 Oblast marketingu a managementu 

 

Zavedení marketingového oddělení – oblast a úkoly v marketingu jsou ve společnosti 

řešeny v rámci obchodního oddělení. To však nemá na plnění všech marketingových 

úkolů čas, protože se musí věnovat i obchodu. A vzhledem k tomu, že se jedná o 

divizionální organizační strukturu, nedochází k provázanosti jednotlivých divizí. Vedení 

společnosti, divize obchodu a v podstatě i ostatní vedoucí divizí mají většinou technické 

nebo obchodní a ekonomické vzdělání. Není zde nikdo, kdo by se zaměřoval přímo na 

marketing. Proto je mým doporučením pro tuto oblast zřídit samostatné oddělení 

marketingu nebo do stávajícího obchodního oddělení přijmout pracovníka, který by se 

věnoval pouze marketingovým úkolům. S umístěním tohoto pracovníka nebo oddělení 

není problém, protože společnost sídlí v jednom areálu. Kancelář by mohla být 

umístěna v rámci budovy, kde sídlí vedení a obchodní oddělení. Jak již bylo řečeno je 

potřeba pro tuto změnu najmout minimálně jednoho pracovníka zaměřeného na 

marketing. Jelikož je tato činnost důležitá pro získání nových a udržení stávajících 

zákazníků, pracovník by měl na starost marketingovou koncepci (jedná se o propagaci 

výrobků společnosti), také výběr vhodného marketingového mixu. Protože společnost 

operuje na zahraničních trzích, pracovník by měl na starost monitorování těchto trhů a 

veškeré činnosti, které s tím souvisí. Dále by vyhledával další obchodní příležitosti, jak 

na zahraničním, tak i domácím trhu. Jeho činnost se může rozšířit ještě o komunikaci se 

zákazníky, opět na obou trzích. Jelikož se zabývá monitoringem trhu, zákazníků a 

dodavatelů, bylo by vhodné, kdyby úzce pracoval s obchodním oddělením a byl tedy 

umístěn blízko něj. Hlavním úkolem však zůstává vytvoření vhodné marketingové 

koncepce. Náklady, potřebné na tuto změnu, by znamenaly mzdové náklady na jednoho  
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pracovníka marketingu, kdy se jedná o čistou mzdu ve výši 25.000 Kč. Je vhodné zde 

uvažovat i o nákladech na tvorbu samotného marketingu, potřebné vybavení a placení 

nutných školení v rámci společnosti. 

 

Podpora prodeje – i když společnost dosahuje vysokých tržeb, kvůli vysokým 

nákladům disponuje nízkým ziskem. Je pro ni tedy důležité, aby uzavírala více zakázek 

a tím zvýšila obrat. Je nutné, aby se společnost zaměřovala na propagaci svých výrobků. 

Jelikož se jedná o typický výrobní charakter, není vhodné nabízet produkty přes 

internet. Většina zákazníků společnosti jsou též právnické osoby, je bezpředmětná a 

nevhodná reklama i v televizi a rádiu. Je potřeba, aby se společnost zaměřila na 

vhodnou propagaci. V této oblasti doporučuji zaměřit se hlavně na přímé oslovení 

potencionálních společností, také účast na mezinárodních veletrzích nebo popřípadě 

volba vhodných internetových stránek. V současné době jsou internetové stránky 

rozděleny na jednotlivé články výroby. Ty jsou poté stručně popsány. Doporučovala 

bych výrobu více popsat, informovat o široké škále výrobků a možností vlastních úprav. 

Společnost se dříve účastnila veletrhů, avšak činnost ukončila. Doporučuji návrat účasti 

na veletrzích, které zajistí správnou reklamu. Pozitivním na účasti je získání nových 

kontaktů a prezentování výrobků na nových trzích, tudíž by mohlo dojít k rozšíření tržní 

působnosti. Odpovědná osoba za podporu propagace bude pracovník marketingu. 

Náklady na tento návrh se rovnají nákladům spojeným s účastí na veletrzích. Je také 

potřeba počítat se mzdou pro pracovníka, který nás na veletrhu bude zastupovat. 

Nedílnou součástí jsou poté ještě propagační materiály, brožury, doprava a jiné. 

Náklady na účast se pak počítají podle velikosti expozice. V neposlední řadě musíme 

započítat náklady na dopravu. Mezi další pozitivní přínosy řadím, rozšíření povědomí o 

společnosti, nové nabídky na zakázky, možnost střetu a prozkoumání konkurence, 

budoucí smlouvy s dodavateli a lepší jméno společnosti. Nejznámější technické veletrhy 

jsou např.: Technical fair Petrohrad, IMTEX Bangalore Indie, TECHNIKA Bělehrad 

Srbsko. V rámci expanze do zámoří bych dle finanční zatíženosti doporučila veletrhy 

v zámoří. 
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 Personální oblast 

 

Protože se jedná o výrobní společnost, je nutností věnovat se životnímu prostředí na 

základě stanovených vyhlášek. Společnost se tak dostává do popředí a zviditelňuje své 

jméno. Kovolit je také společnost, která je postavena hlavně na řízení a ochraně oblasti 

environmentu, motivaci a vědomosti zaměstnanců. I když se v praxi snaží o maximální 

řízení této oblasti, bohužel nemá takové výsledky, jaké by měla mít. V jednotlivých 

oblastech doporučuji: 

 

Komunikace a změna organizační struktury – hlavním problémem v efektivní a 

dokonalé komunikaci je právě samotná organizační struktura společnosti. Tato struktura 

je divizionální, což způsobuje jeden záporný fakt. A to špatné určení odpovědnosti a 

komunikace mezi jednotlivými divizemi. Výroba je rozdělena na 4 samostatné divize, 

kdy neexistuje funkce jednoho výrobního ředitele, který by pod sebou měl ředitele 

jednotlivých provozů. Stává se, že jednotlivé části výroby komunikují buď pouze 

s ředitelem, nebo některým s úseků managementu. Nekomunikují tak mezi sebou, což 

může vést ke zpoždění výroby. Dále zde také není určena přesná odpovědnost 

jednotlivých řídících pracovníků divizí. Společnost má tu výhodu, že je celá umístěna 

v jednom areálu, tudíž není potřeba vysoká změna ve struktuře. Proto zde navrhuji 

jednoduché řešení, a to zřízení funkce výrobního ředitele, který by prostřednictvím 

konání pravidelných porad minimálně jednou za týden, zlepšil komunikaci mezi 

jednotlivými výrobními procesy a určil odpovědnost za jednotlivé úkony. Na těchto 

schůzích by se řešily současné potřeby výroby a problémy spojené s jednotlivými 

zakázkami. Těmito poradami by se odstranilo zpoždění výroby, které plyne z toho, že 

jedna část musí vyrobit určité komponenty druhé části výroby. Tento fakt hodnotím jako 

velice pozitivní, protože po odstranění tohoto problému bude plnit svoji výrobu rychleji. 

Výhodou je právě to, že společnosti nevzniknou žádné dodatečné náklady. Pozitivními 

faktory jsou: snížení nákladů z prostojů výroby, zvýšení výkonnosti, efektivnost a 

zlepšení komunikace a zlepšení pracovního kolektivu. 

  



110 

 

 

Obrázek č. 11: Možná organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Spolupráce se školami – v současnosti společnost udržuje těsný kontakt pouze 

s jednou vysokou školou a to technickou univerzitou v Brně, která ji pomáhá řešit 

specifické problémy. Na oplátku poskytuje škole exkurze pro studenty, případně praxi a 

pracovní uplatnění. I přes tuto činnost má společnost problém sehnat kvalifikovanou 

pracovní sílu jak do výroby, tak do vedoucích pozic. Proto doporučuji rozšířit 

spolupráci na více vysokých škol a to nejen technického zaměření, ale i na 

elektrotechnické, managementu, účetnictví a jiné. Dále bych doporučila spolupráci se 

středními školami, kdy by si společnost zajistila kvalifikovanou pracovní sílu přímo do 

výroby, kdy není potřeba vysokoškolského vzdělání. Tento proces by spočíval nejprve 

v pořádání stáží pro studenty, poté by těmto studentům mohla nabídnout brigády mimo 

školu, nebo odborné praxe. Další možností je zde rozšíření činnosti ve zpracování 

diplomových a bakalářských prací. Náklady na toto opatření jsou minimální, ale výnosy 

jsou nevyčíslitelné. Jak již bylo nastíněno, společnost by si vychovávala své 

potencionální budoucí zaměstnance. 

 

Nový systém odměňování a motivace zaměstnanců – tento bod je nejdůležitějším 

z personální oblasti. Společnost se potýká se snížením produkce a výkonnosti, po  
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zavedení nového systému odměňování pomocí pevné hodinové mzdy (časová). Toto 

právě vedlo ke snížení produktivity, kdy mnozí zaměstnanci již nejsou motivováni 

k práci, protože jim peníze zajistí pevná hodinová mzda. Proto v tomto bodě doporučuji 

odměňovací systém a to formou návratu pohyblivé mzdy neboli úkolové mzdy. Velikost 

mzdy je zde totiž závislá na tom, kolik toho pracovník za směnu udělá. Jako výhodu ve 

změně odměňování vidím zvýšení produktivity, protože zaměstnanci budou chtít logicky 

velkou mzdu a tak budou více pracovat. S tímto bodem mám své vlastní zkušenosti. Jako 

doplněk k tomuto bodu by mohla společnost poskytovat různé odměny za splnění výroby. 

Tato změna má na společnost nulové náklady, ba naopak se sníží náklady na mzdy, 

protože jak již v praxi platí, ne každý zaměstnanec se bude chovat, tak jak my 

předpokládáme. Dalším bodem je odpovědnost, motivace a vzdělání zaměstnanců. 

Jelikož se společnost zaměřuje na zvýšení všech třech uvedených bodů, doporučuji 

v tomto ohledu stále intenzivně pokračovat. Jde o to, aby si každý zaměstnanec 

uvědomil význam své činnosti a toho, jak dopadá na kvalitu výrobku. Také je nutné, 

aby si všichni uvědomovali, jak přispívají k plnění celopodnikových strategických cílů a 

kvalitě výrobků. V tomto ohledu doporučuji, aby management vždy vytvářel podmínky, 

vedoucí k efektivní komunikaci, motivaci a odpovědnosti zaměstnanců. V oblasti 

profesní úrovně doporučuji výcvik zaměstnanců, poskytnutí dalšího vzdělání, pořádání 

kurzů a seminářů a výcviky v oblasti jakosti a kvality. Tato změna je spojena s náklady 

potřebnými na školení a vzdělávání, ale na druhou stranu to přináší zvýšení výkonnosti, 

produktivity, efektivity a snížení úrazovosti. Ve zlepšení komunikace doporučuji též 

pořádání schůzí zaměstnanců, kteří nejsou na žádné úrovni řízení. Toto povede opět 

k efektivitě. Odpovědnost zaměstnanců se dá řešit postihy při porušení nařízení nebo 

odměnami. Toto se děje prostřednictví zvýšení či snížení mzdy. Zvětšení motivace 

zaměstnanců také doporučuji zavedení stravenek, důchodového připojištění nebo 

pořádání celopodnikových zájezdů. Náklady pak tvoří příspěvky na jednotlivé položky. 

 

Firemní kultura (řízení lidských zdrojů) – jak již plyne z předešlých dvou 

doporučení, společnost by se nejpředněji měla věnovat vytvořením a zlepšením firemní 

kultury. Výroba a pracovní proces je zde vysoce zatěžující na lidské tělo a jeho fyzickou 

sílu. Společnost by se tedy v rámci řízení lidských zdrojů měla zaměřit na eliminaci  
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dopadů výroby na lidské tělo a tím zlepšit motivaci a lidské myšlení. Jednou z možností 

je zřízení respiria. Jedná se o místnost, kde se nacházejí masážní a polohovací židle, kde 

si pracovníci mohou ulevit od bolestí jednotlivých částí těla. Z vlastní zkušenosti vím, že 

nejhůře jsou na tom záda a nohy. Nacházel by se zde jeden pracovník, který by 

zaměstnancům pomáhal a dával jim instrukce ke správnému používání těchto židlí. 

Pracovník by měl zdravotnické vzdělání, kdy by i pomáhal rozmasírovat ztuhlé a bolavé 

části.  

 

Tabulka č. 39: Mzdové náklady zdravotního pracovníka 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 22.000 Kč 22.000 Kč 

Sociální pojištění 1.430 Kč 5.500 Kč 

Zdravotní pojištění 990 Kč 1.980 Kč 

Super hrubá mzda 29.480 Kč  

Základ daně 29.500 Kč  

Sleva na dani 2.070 Kč  

Záloha na daň 2.355 Kč  

Čistá mzda 17.225 Kč  

Mzdové náklady  29.480 Kč 

 

V uvedené tabulce vidíme, že celkové náklady na pracovníka činí za rok 353.760 Kč. 

Jelikož společnost má vlastní prostory, je možné vyčlenit jednu místnost na tvorbu 

respiria. Tím zde nejsou náklady na pronájem místnosti, protože má společnost svou 

vlastní. V rámci vybavení místnosti počítám až z 10 masážními křesly (masážní křeslo 

STILISTA, cena za kus 5.900 Kč. Celková cena za pořízení 59.000 Kč). Pro možné 

rozmasírování zad uvažuji o dvou masážních židlích (masážní židle Movit, cena za kus 

2.892 Kč. Celková cena za pořízení 5.784 Kč). Pro masáž bez asistence bych pořídila 1 

kus přístroje Rolletic (tento přístroj lze pořídit jak pronájmem, tak koupí. I přes to, že je 

přístroj drahý, rozhodla jsem se jej pořídit koupí, protože pronájem by se postupem 

času prodražil více. Celková cena pořízení je 60.000 Kč). Uvažuji o tom, že na přístroji 

Rolletic se doporučuje strávit maximálně 10 minut, tudíž ho nakupuji pouze jeden. 

Vzhledem k třísměnnému provozu je nutno počítat se třemi pracovníky. Celkové náklady 

na pořízení respiria činí 1.186.064 Kč. Pokud by se tento model řízení lidských zdrojů 

osvědčil, je možné v budoucnu respirium rozšířit. 
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 Oblast kvality 

 

Zavedení procesu benchmarkingu
9
 - v rámci analytické části kapitoly podíl na trhu 

jsem porovnávala jednotlivé podíly společností na trhu a to, jaký podíl má společnost 

Kovolit na celkovém trhu. Poté jsem ještě provedla benchmarking v rámci české 

konkurence (stejné společnosti jako při určení tržního podílu). V tomto procesu bylo 

zjištěno, že situace, ve které se nachází společnost Kovolit, postihuje i všechny 

společnosti v daném odvětví. Efekt z degrese fixních nákladů postihuje společnosti 

v celém odvětví. Z tohoto důvodu doporučuji, okamžité zavedení procesu 

benchmarkingu do společnosti. Jelikož v organizační struktuře má společnost oddělení 

controllingu, bylo by vypracování v jeho kompetenci, tudíž by společnost nemusela 

přijmout pracovníka navíc. Zavedení tohoto procesu neznamená pro společnost další 

finanční zatížení, pouze musí počítat s tím, že bude muset poskytnout informace svým 

benchmarkingovým partnerům. Vzhledem k tomu, že společnost působí i na 

zahraničních trzích je důležité, aby byl zpracován jak pro domácí, tak pro zahraniční 

konkurenci. Po zavedení benchmarkingu dojde ke zlepšení výkonnosti společnosti, 

k zefektivnění procesů a odstranění problémů. Konečným výstupem procesu je zpráva. 

Ta by měla být neustále aktualizována, tudíž je potřeba benchmarking provádět 

pravidelně. 

 

Zavedení nových certifikátů ISO a obnova stávajících - jedná se normy 

v jednotlivých systémech řízení. Společnost je vlastníkem tří těchto norem, kdy se 

zaměřuje na kvalitu. Tyto normy pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost společnosti a 

tím zvyšovat podíl na trhu. V porovnání s konkurencí společnost Kovolit vlastní méně 

certifikátů než ostatní. Mým doporučením v tomto případě je získání nových certifikátů 

a neustála obnova certifikátů stávajících. Mohlo by se jednat o certifikáty: ISO 27001 

(Systém managementu bezpečnosti informací), ISO 18001 (Specifikace pro posuzování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 3834 (certifikace vyššího požadavku 

kvality), aj. Důležitým faktorem je, aby společnost vlastnila více certifikátů než její 

  

                                                 
9
 Benchmarking – jedná se o systematický „soustavný“ proces, na jehož základě dochází k porovnání 

naší společnosti se špičkovými konkurenčními společnostmi. Jsou porovnávány z hlediska kvality, 

struktury, procesů, efektivnosti a konkurenceschopnosti (Solař, Bartoš, 2006, s. 19). 
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konkurence. Náklady spočívají na získání jednotlivých certifikátů ISO. Výsledkem této 

změny je zlepšení důvěryhodnosti společnosti v oblasti kvality, protože zákazníci budou 

vidět, že se společnost věnuje kvalitě svých výrobků, aby jim poskytla co nejlepší výstup. 

Důsledkem bude zvětšení obratu a zvýšení podílu na trhu. Dojde také ke zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

 

 Oblast řízení jednotlivých složek majetku 

 

Řízení pohledávek z obchodních vztahů – tyto pohledávky tvoří přes polovinu 

oběžného majetku. Jsou tedy velice vysoké a nutností je jejich neprodlené snížení. 

Z fundamentální analýzy bylo zjištěno, že splatnost pohledávek je 2,6 měsíce. Po tuto 

dobu společnost poskytuje druh „úvěru“ svým zákazníkům. Bohužel bylo i zjištěno, že 

tento stav se prodlužuje čím dál tím více. Řešením tohoto problému vidím zřízení 

evidence nezaplacených faktur, evidenci dlužníků a stav zaplacení faktury. Po 

odběratelích, kteří jsou problémový, může chtít společnost zaplatit zálohu na výrobky 

nebo posílat upomínky, dokud nedojde k zaplacení pohledávky. Ve společnosti dochází 

k vymáhání pohledávek v rámci finančního oddělení. Tento fakt však vidím neúčinný, 

protože zde chybí pravomoci, které by placení pohledávek urychlily. Doporučovala 

bych, aby za tento proces byl zodpovědný pracovník obchodního oddělení, který by 

spolupracoval s finančním oddělením. Konkrétní oddělení jsem zvolila z důvodu toho, že 

se po celý obchodní případ střetává se zákazníkem (veletrhy, prezentace, samotný 

obchod a servis). Pracovník obchodu by vytvořil evidenci pohledávek, vkládal by zde 

základní údaje a neustále ji aktualizoval. Dále by ověřoval důvěryhodnost zákazníků, 

stanovoval jim limit pro dobu splatnosti a následně by je kontroloval. V jeho pravomoci 

by pak bylo také vymáhat zadržené peníze, např.: inkaso, upomínky a sankce. Přesný 

postup však nelze určit, protože se odvíjí od charakteru obchodního případu. Přínosem 

navrhnutých řešení je hlavně zlepšení likvidity společnosti, protože tyto ukazatele jsou 

s krátkodobými pohledávkami úzce spojeny. Společnosti se zlepší finanční situace a 

bude více schopná investic. 
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4.1 Konkretizace a posouzení návrhů 

 

Společnost Kovolit se nenachází ve špatné finanční situaci. Spíše se jedná o neutrální 

stav, kdy je nutno potýkat se s běžnými problémy. Prvním krokem postupu řešení by 

měl být proces řízení rizik, aby společnost věděla, s jakými problémy by se mohla 

potýkat. Dále modernizace veškerých prostor a strojů, protože toto rozhodnutí bude 

zasahovat do všech fází konkretizace. Na pozadí tohoto rozhodnutí by měly být dále 

neprodleně realizovány návrhy v personální oblasti, které pomohou ve zlepšení 

efektivnosti, výkonnosti a produktivity. Tyto dvě rozhodnutí musí být realizovány 

nejpozději na začátku roku 2015. V druhé fázi by se společnost měla zaměřit na řízení 

jednotlivých složek majetku (pohledávky). Společně s tímto krokem, by měly být ve 

druhé fázi ještě realizovány změny z oblasti trhů, dodavatelů, odběratelů a marketingu. 

V této fázi jsou proto, že nejsou pro společnost tak stěžejně důležité. V současné době 

má společnost silnou základnu stávajících odběratelů i dodavatelů. Horší je pouze 

absence marketingového oddělení. Stále však neohrožují nijak zvláště finanční situaci a 

existenci. Do třetí a poslední fáze realizace jsem se rozhodla zařadit aplikaci systému 

benchmarkingu a získání certifikátů ISO. Tyto položky jsou časově náročné a zatížené 

vysokými náklady, proto je pouze na společnosti, zda tyto tři doporučení přijme a bude 

se jimi řídit. Určitý systém kvality je zde totiž už zaveden. Bohužel jsou však na druhou 

stranu velice důležité a zvýhodňují společnost z hlediska konkurence. Veškeré návrhy 

jsem tvořila s ohledem na základní strategické cíle společnosti. Tyto návrhy vedou 

k několika změnám: snížení nákladů, zvýšení efektivnosti, produktivity a výkonnosti, 

zvýšení podílu na trhu a zlepšení dobrého jména.  

 

Bohužel i přes veškerou snahu jsem si vědoma nedostatků v práci. I když jsem šla při 

řešení problémů ruku v ruce se strategickými cíly společnosti, neznám veškeré 

souvislosti na trhu a konkrétní fungování a chování společnosti, protože některé 

potřebné informace, mě nebyly sděleny.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo analyzovat vybranou společnost ze všech možných pohledů a na 

základě použitých analýz, které se týkají jak vnitřního tak vnějšího prostředí, a z jejich 

výsledků, navrhnout opatření, která jsou realizovatelná ve specifickém prostředí trhu a 

odstraňují zjištěné nedostatky. Tyto návrhy byly vyjádřeny z hlediska nákladů, přínosů, 

ale i z hlediska rizika při realizaci. 

 

Abych mohla tento cíl práce splnit, musela jsem nastudovat řadu literatury a prohloubit 

si tak své znalosti. Poté jsem na základě těchto znalostí provedla řadu analýz. Jako první 

a základní jsem provedla rozbor účetních výkazů, tzv. fundamentální analýzu (viz. 

příloha I). Dalším krokem byla celková finanční analýza. Na tyto analýzy poté 

navazoval rozbor vybrané společnosti z hlediska nefinančních analýz. Jednalo se o 

vnitřní prostředí 7S McKinseyho, vnější prostředí SLEPTE a oborové okolí Porter. 

Veškeré tyto analýzy vyústily v jednu metodu SWOT, která zobrazuje silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. 

 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybrala akciovou společnost Kovolit. Ta se na 

českém trhu pohybuje už skoro 100 let a mám s prací v ní vlastní zkušenost. Společnost 

sídlí nedaleko Brna ve městě Modřice. Je to samostatná společnost, která nemá ani 

mateřskou společnost, ani společnosti dceřiné. Jejím předmětem podnikání je především 

slévárenství, kovářství a modelářství, tudíž se pohybuje v oblasti průmyslového trhu. 

V analytické části jsem tedy na společnost aplikovala mnou vybrané analýzy. V této 

části je však také uvedeno mezipodnikové srovnání, kdy jsem zkoumala postavení 

společnosti na domácím trhu. 

 

Třetí a nejdůležitější částí práce jsou návrhy na zlepšení situace společnosti a 

doporučení pro další rozvoj do budoucna. Tyto návrhy plynou z poslední SWOT 

analýzy a rámci realizace eliminují slabé stránky a hrozby společnosti. 
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Mezi návrhy, které jsem si vybrala pro závěrečné shrnutí, patří: 

 

 Proces řízení rizik (projekt), 

 Investiční a finanční oblast (modernizace hal a strojů, investice volných 

finančních prostředků), 

 Oblast marketingu a managementu (zavedení marketingového oddělení, 

podpora prodeje), 

 Personální oblast (komunikace a změna organizační struktury, 

spolupráce se školami, nový systém odměňování a motivace, řízení 

lidských zdrojů), 

 Oblast kvality (zavedení procesu benchmarkingu, certifikáty ISO), 

 Oblast řízení jednotlivých složek majetku (řízení pohledávek). 

 

Závěrem mohu říci, že návrhy doporučení na zlepšení situace společnosti, plynoucí 

z provedených analýz, jsem úspěšně splnila zadání a cíl mojí diplomové práce. Přínos 

pro mě však mělo samostatné zpracování diplomové práce, protože jsem měla možnost 

aplikovat své teoretické znalosti na reálně fungující společnosti. 
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Příloha I 

 

Fundamentální analýza 

 

Fundamentální analýza je analýza účetních výkazů. K této analýze jsem použila 

rozvahu a výkaz zisku a ztrát společnosti sestavené k 31. prosinci 2012. Výkazy 

společnosti podléhají auditu. Účetním obdobím je kalendářní rok a vše je sestavováno 

v souladu se zákony České republiky. Analýzu rozděluji na dvě části a to podle účetních 

výkazů na analýzu Rozvahy a na analýzu Výkazu zisku a ztrát.  

 

Analýza Rozvahy 

 

Tato část je opět rozdělena na dvě části. Nejprve zde bude popsána analýza aktiv a poté 

bude následovat analýza pasiv. Po zpracování obou analýz bude následovat závěr a 

shrnutí analýz. Položky jsou uvedeny v tisících Kč. 

 

Aktiva společnosti 

 

Tabulka č. 1: Aktiva společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Aktiva celkem 650.034 658.202 608.556 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 312.492 287.972 269.364 

Oběžná aktiva 334.768 366.118 334.845 

Časové rozlišení 2.777 4.112 4.729 

 

V tabulce je znázorněno základní rozdělení aktiv. Celková aktiva v roce 2011 se oproti 

minulému roku zvýšila. Ve sledovaném období roku 2012 se snížila o 8.168 Kč, což je 

zhruba 1,24 %. Jelikož zde působí dlouhodobá inflace, tak by měla hodnota stoupat. 

Kdyby zůstávala stejná, tak by to znamenalo pokles majetku. Jelikož položky poklesly, 

znamená to, že se společnost nerozvíjí. Dlouhodobý majetek se na celkových aktivech  
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podílí z 48,07 % a oběžná aktiva z 51,5 %. Nepatrnou část pak sdílí časové rozlišení 

0,43 %. Z poměru můžeme říci, že společnost na svoji výrobu potřebuje jak vysoký 

kapitál, tak také vysoká oběžná aktiva. Proto se nedá přesně říci, zda se jedná o 

kapitálově lehkou nebo těžkou společnost. 

 

 

Graf č. 1: Jednotlivé položky aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Položka pohledávky za upsaný kapitál je nulová. Tato skutečnost znamená, že 

společnost v poslední době neemitovala žádné akcie. 

 

Stálá aktiva – dlouhodobý majetek 

 
Tabulka č. 2: Stálá aktiva společnosti 

 (Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Dlouhodobý majetek 312.492 287.972 269.364 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6.895 9.485 11.719 

Software 6.895 9.485 11.719 

Dlouhodobý hmotný majetek 305.597 287.487 257.645 

Pozemky 4.484 4.484 4.484 

Stavby 105.600 107.529 104.149 

Samostatné movité věci a soubor MV 176.644 149.123 132.227 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 10.620 4.767 4.369 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5.944 5.311 10.913 

Poskytnuté zálohy na DHM 2.305 7.273 1.503 
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Stálými aktivy, nebo li dlouhodobým majetkem, rozumíme majetek, který společnost 

využívá déle než jeden rok. Tento majetek rozdělujeme na tři části a to hmotný, 

nehmotný a finanční. Hodnota dlouhodobého majetku se zvýšila o 24.520 tisíc Kč, tedy 

o 8,51 %. U této hodnoty můžeme říci, že se jedná o skutečný nárůst a společnost tak 

zvyšuje svoji výrobní kapacitu. Nejvíce se na tomto růstu podílel dlouhodobý hmotný 

majetek a to položka samostatné movité věci a soubor movitých věcí. Oproti tomu 

dochází k poklesu nehmotného majetku. Společnost neeviduje žádný dlouhodobý 

finanční majetek. V tabulce číslo 2 je uvedena struktura těchto aktiv a jejich hodnota. 

 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

U tohoto druhu majetku společnost disponuje pouze jednou položkou a to softwarem. 

V roce 2012 je jeho celková výše 6.895 tisíc Kč, což je snížení oproti minulému období 

o 2.590 tisíc Kč, tj. 27,3 %. Položka má klesající tendenci. Tato skutečnost je zřejmě 

způsobena každoročním odepisováním. Díky nahlédnutí do starších výkazů také 

můžeme říci, že společnost má software z větší části odepsaný (tato skutečnost může 

vypovídat o zastaralém softwaru a potřebě jeho vylepšení).  

 

Pro některé výrobní procesy je software nezbytností, v některých se však neužívá 

vůbec. Zřizovací výdaje jsou nulové. Potvrzuje to skutečnost, že společnost existuje již 

dlouhou dobu (přes 100 let). Ve výkazu jsou ostatní položky nulové. Znamená to, že 

nemá vlastní výzkum a vývoj, žádná ocenitelná práva (licence, patenty, know-how, 

předměty průmyslových práv či jiné výsledky duševní tvořivé činnosti). Společnost dále 

nemá a ani neměla goodwill. V rozvaze též není uveden jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek. Jiný znamená nestandardní majetek, pro který není žádný konkrétní účet. Tato 

položka je opět nulová. Neexistuje ani položka nedokončeného nehmotného 

dlouhodobého majetku a poskytnutých záloh. 

 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se na celkovém hmotném majetku podílí z většinové části 

a to 97,8 %, částkou 305.597 tisíc Kč. Tato položka, se ve všech sledovaných obdobích  
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neustále zvyšuje, a to o více než 20.000 tisíc Kč. Mezi roky 2011 - 2012 je to přesně 

27.110 tisíc Kč, tj. 9,73 %. V dlouhodobém majetku je nejvíce zastoupena položka 

samostatné movité věci, což znamená, že společnost má hodně strojů a výrobního 

zařízení a potvrzuje to skutečnost výrobní společnosti. Jednotlivé položky jsou 

zobrazeny v tabulce číslo 14. První položkou dlouhodobého majetku jsou pozemky, 

které společnost vlastní a ve všech třech období se jejich výše nemění. Společnost tedy 

pozemky ani nenakoupila ani neprodala. Pozemky se na dlouhodobém hmotném 

majetku podílí z 1,47 %. Položka staveb je vysoká, podílí se na dlouhodobém hmotném 

majetku z 34,5 %. Stavby jsou ve vlastnictví společnosti. To je specifické pro její 

předmět podnikání, kdy by byl pronájem nevhodným řešením. Položka v jednotlivých 

letech sledovaných období kolísá. K navýšení dochází každé dva roky. Pravděpodobná 

je spojitost s nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem. Může se jednat např.: o 

výstavbu nebo rekonstrukci haly. Stavby se mezi roky 2011-2012 snížily o 1,8 %. Jako 

další je zde zastoupena položka samostatných movitých věcí, která se na dlouhodobém 

hmotném majetku podílí z 57,8 %. Položka se neustále zvyšuje, což znamená, že 

společnost navyšuje svoji výrobní kapacitu a nahrazuje zastaralý majetek novým. 

Bohužel není vidět pořizovací cena majetku (položka brutto). 

 

Nezjistíme proto, na kolik procent je majetek odepsaný. Hodnota položky jiného 

dlouhodobého majetku každým rokem narůstá. Jedná se o majetek, který společnost 

nezařadila do žádného majetku v předešlých položkách. Položka nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku může znamenat modernizaci. V posledních dvou 

letech se nepatrně zvedla. Nežádoucí položkou jsou zálohy na DHM. Společnost musí 

za požadovanou věc zaplatit předem. 

 

 Dlouhodobý finanční majetek 

 

Tato položka v Rozvaze zcela chybí. Znamená to, že není součástí žádného uskupení, 

není ani matka ani dcera. Položky podílů a cenný papírů vyjadřují držby podílů u jiné 

firmy za účelem získání podílu na zisku (dividendy) nebo podílení se na řízení dané 

firmy. Jak již bylo řečeno, tyto položky neexistují. Z výkazu zisku a ztrát je také možno 

vidět, že podnik nemá žádné výnosy z DFM. 
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Oběžná aktiva – oběžný majetek 

 

Tabulka č. 3: Oběžná aktiva společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Oběžná aktiva 334.768 366.118 334.845 

Zásoby 139.055 131.509 128.511 

Materiál 55.271 48.859 40.022 

Nedokončená výroba a polotovary 46.420 50.935 48.247 

Výrobky 34.974 30.729 35.596 

Zboží 2.295 655 4.551 

Poskytnuté zálohy na zásoby 95 331 95 

Krátkodobé pohledávky 159.195 181.617 152.415 

Pohledávky z obchodních vztahů 154.365 169.925 143.047 

Stát – daňové pohledávky 4.044 5.409 7.324 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 268 5.136 281 

Dohadné účty aktivní 340 154 - 

Jiné pohledávky 178 993 1.763 

Krátkodobý finanční majetek 36.518 52.992 53.919 

Peníze 890 1.163 2.937 

Účty v bankách 35.628 51.829 50.982 

 

Oběžná aktiva jsou nazývána oběžnými, protože mají krátkodobý charakter, jsou 

vázány krátkodobě a určeny k okamžité spotřebě. V rozvaze se rozdělují na zásoby, 

dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek. V tabulce výše je 

znázorněn jednotlivý podíl, kdy dlouhodobé pohledávky jsou zcela nulové. 

 

Položka celkových oběžných aktiv je snížila o 31.350 tisíc Kč, což je 8,59 %. Nejvyšší 

položkou jsou krátkodobé pohledávky. Jedná se o vysoké krátkodobé bankovní úvěry, 

které téměř 6x převyšují bankovní úvěry dlouhodobé. Tato skutečnost je provázaná 

s výpočty likvidit a je zcela nevyhovující. Struktura oběžného majetku: zásoby 41,54 %, 

dlouhodobé pohledávky 0 %, krátkodobé pohledávky 47,55 %, krátkodobý finanční 

majetek 10,9 %. Hodnota zásob se ve sledovaných třech letech neustále zvyšuje. Oproti 

minulému roku se zvýšila o 7.546 tisíc Kč, tj. 5,74 %. Zásoby se skládají z materiálu, 

nedokončené výroby, polotovarů a výrobků. Nejvyšší podíl na zásobách má položka 

materiálu. Ten se oproti minulému roku zvýšil o 13,1 %. Z VZZ si spočítáme měsíční 

spotřebu materiálu a energie, která se rovná 33.400 tisíc Kč. Z toho vychází, že zásoby 

společnosti vydrží minimálně na 4 – 5 měsíců. Společnost dále má nedokončené  
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výrobky a polotovary, což opět dokazuje, že se jedná o výrobní společnost. Tato 

položka je větší než položka výrobků. Lze usuzovat, že společnost vyrábí své výrobky 

na zakázku. Cenu i okamžik vzniku si společnost stanovuje sama dle svých potřeb. 

Výrobky vzrostly o téměř 14 %, přičemž tvoří jen 25 % zásob. Snížily se však také 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a to o téměř 11 %. Tento vývoj vůbec není 

příznivý. Zásoby zboží také vzrostly a to o 250 %, což představuje 1.640 tisíc Kč, 

přičemž tržby za prodej zboží klesly o 40.755 tisíc Kč, tedy o 35 %. Poslední položkou 

jsou poskytnuté zálohy na zásoby. To může znamenat, že nemá silné postavení u svých 

dodavatelů, ale alespoň se její hodnota oproti předešlému roku snížila o 236 tisíc Kč, 

tedy zhruba o 70 %. Společnost nedisponuje žádnými dlouhodobými pohledávkami, 

tudíž není ani v pozici matky a dcery. Nemá ani žádné poskytnuté dlouhodobé zálohy, 

což je výhodné – nemusí tak vydávat peníze dopředu a čekat na plnění, které bude 

poskytnuto teprve v budoucnu. 

 

 Krátkodobé pohledávky 

 

Nejdůležitější položkou, která zde existuje, jsou pohledávky z obchodních vztahů. Toto 

může být způsobeno delší dobou splatnosti. Krátkodobé pohledávky tvoří 47,55 % 

z celkového oběžného majetku, z toho jsou 96,97 % právě pohledávky z obchodních 

vztahů. Tyto pohledávky se snížily o 15.560 tisíc Kč, tj. 9 %. V normální situaci by se 

mělo jednat o pozitivní vývoj situace, ale jelikož společnosti klesly i tržby, jedná se 

jednoznačně o negativní situaci. Průměrná měsíční tržba je 58.573 tisíc Kč. Splatnost 

pohledávek je 2,6 měsíce. Tento údaj je zhruba tejný jako minulý rok. Z rozvahy 

bohužel nemůžeme zjistit, jestli se objevily oprávky k pohledávkám. Můžeme říci, že 

společnost se pohybuje v odvětví s vysokou konkurencí. Daňové pohledávky tvoří 2,54 

%. Tato položka znamená, že má společnost přeplatek na dani. Položka má v posledních 

třech letech klesající tendenci. Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy vůči 

dodavatelům a jejich výše je zanedbatelná. Vysoká je pouze v roce 2011. V roce 2012 

tvoří pouze 0,17 % z celkových krátkodobých pohledávek. Objevují se i dohadné účty 

aktivní, kde se zaznamenávají nevyfakturované pohledávky, pohledávky vůči 

pojišťovnám a dalším podobným institucím. Jejich hodnota se více než zdvojnásobila a  
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tvoří 0,21 % z celku. Poslední položkou jsou Jiné pohledávky, které se na celku podílí 

nejméně, tj. 0,11 %. Jiné pohledávky jsou pohledávky, které nejsou standardní, a není 

pro ně konkrétní zařazení. Jak již bylo řečeno, jsou zastoupeny pouze v malém poměru 

a oproti minulému roku rapidně klesla. 

 

 Krátkodobý finanční majetek 

 

Tvoří 10,9 % oběžných aktiv a obsahuje hotovostní peníze a peníze na účtu v bance. Ve 

třech sledovaných období má položka klesající tendenci, kdy největší pokles 

zaznamenala mezi roky 2011 a 2012 a to o 16.474 tisíc Kč, tj. 31,1 %. Na tomto snížení 

se nejvíce podílí pokles peněz na bankovních účtech. Pokles může znamenat, že 

společnost zaplatila některé své závazky. Dále společnost neinvestuje do žádných 

cenných papírů, podílů a nepořizuje finanční majetek. Tyto položky jsou nulové. 

Hotovostní peníze tvoří pouze malou částku. 

 

Je proto možné, že své závazky platí prostřednictví bankovních účtů a prostřednictvím 

nichž inkasuje peníze za prodané výrobky. Na celkovém krátkodobém finančním 

majetku se peníze podílí z 2,44 % a bankovní účty z 97,6 %. Vzhledem ke špatným 

hodnotám likvidit můžeme říci, že pokud by mělo dojít na úhradu závazků, mohla by 

s tímto mít značné problémy. 

 

Ostatní aktiva – časové rozlišení 

 

Tabulka č. 4: Ostatní aktiva společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Časové rozlišení 2.774 4.112 4.729 

Náklady příštích období 2.597 3.488 4.556 

Příjmy příštích období 177 624 173 

 

Jak již plyne z názvu, ostatní aktiva obsahují druhy časového rozlišení, týkající se 

nákladů a příjmů. V uvedené tabulce jsou znázorněny jednotlivé položky časového 

rozlišení. Většinu časového rozlišení tvoří náklady příštích období. Mají klesající  
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tendenci ve všech třech ledovaných rocích. V procentech zahrnuje 93,62 % náklady 

příštích období a 6,38 % v příjmech příštích období. Stejně jako položka nákladů, 

celková aktiva mají klesající průběh. V roce 2011 se snížila o 13,05 % a v roce 2012 o 

32,54 %. Meziroční splátky těchto nákladů činní 891 tisíc Kč, což je měsíčně cca 75 

tisíc Kč. Bude se jednat pravděpodobně o finanční pronájem. Tato situace bohužel 

oslabuje situaci společnosti, protože investuje do něčeho, na co nemá. Hodnota příjmů 

je oprati nákladům zanedbatelná. V roce 2011 se tyto příjmy zvýšily o 260,7 % a v roce 

2012 dochází opět k poklesu na skoro původní částku, která byla v roce 2011. Snížily se 

tedy o 71,63 %. Hodnoty v roce 2010 a 2012 jsou tedy velice mizivá.  

 

Pasiva společnosti 

 

Pasiva společnosti charakterizujeme jako zdroje, ze kterých jsme pořídili majetek neboli 

aktiva. V rozvaze vidíme, že se skládá ze třech částí – vlastního a cizího kapitálu a 

ostatních pasiv. Tato skutečnost bude znázorněna v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 5: Pasiva společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Pasiva celkem 650.034 658.202 608.938 

Vlastní kapitál 320.391 316.806 306.275 

Cizí zdroje 322.923 332.677 301.949 

Ostatní pasiva 6.720 8.719 714 

 

Z tabulky můžeme vidět, že podíl vlastních a cizích zdrojů je téměř 50 ku 50. V roce 

2012 tvoří vlastní kapitál 49,29 % z celkových pasiv a cizí zdroje 49,68 % a ostatní 

pasiv pouze 1,034 %. Z těchto poměrů je zřejmé, že cizí zdroje převažují pouze o 

několik málo setin procent. Hodnota celkových pasiv má mezi léty jak rostoucí tak 

klesající trend, a to v roce 2011 se zvýšila o 8,09 % a v roce 2012 se snížila o 1,24 %. 

Položka vlastního kapitálu má ve všech letech rostoucí tendenci: v roce 211 vzrostla o 

10.531 tisíc Kč, tj. 3,44 %, v roce 2012 vzrostla o 3.585 tisíc Kč, tj. 1,13 %. Cizí zdroje 

mají naopak i rostoucí tendenci a to: v roce 2011 vzrostly o 30.728 tisíc Kč, tj. 10,18 %, 

v roce 2012 naopak klesly o 9.754 tisíc Kč, tj. 2,93 %. Ostatní pasiva jsou na tom 

obdobně jako cizí zdroje. Jejich hodnota v roce 2011 vzrostla o 1.121,15 % a klesla 
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v roce 2012 o 22,93 %. V grafu níže je zobrazen jednotlivý podíl pasiv na celkových 

pasivech. 

 

 

Graf č. 2: Jednotlivé položky pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vlastní kapitál – vlastní zdroje 

 

Vlastní zdroje mají jednu charakteristickou vlastnost: jsou pořízeny za vlastní peníze. 

Nikoliv jako u cizího kapitálu, který se vyznačuje bankovními půjčkami za placené 

úroky. Podle rozvahy společnosti tyto zdroje dělíme na: základní kapitál, kapitálové 

fondy, zákonné rezervní fondy a nedělitelné fondy, výsledek hospodaření minulých let a 

výsledek hospodaření běžného účetního období. 

 

Tabulka č. 6: Vlastní zdroje společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Vlastní kapitál 320.391 316.806 306.275 

Základní kapitál 264.555 264.555 264.555 

Kapitálové fondy 3.203 3.203 3.203 

Ostatní kapitálové fondy 3.203 3.203 3.203 

Rezervní fond, ostatní fondy a NF 35.230 34.705 34.460 

Zákonný rezervní fond a nedělitelný fond 35.226 34.698 34.453 

Statutární a ostatní fondy 4 7 7 

Výsledek hospodaření minulých let 13.816 3.812 -852 

49% 

50% 

1% 

Složení pasiv 2012 

Vlastní zdroje Cizí zdroje Ostatní pasiva 
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Nerozdělený zisk minulých let 13.816 3.812 - 

Neuhrazená ztráta minulých let - - -852 

Výsledek hospodaření běžného ÚO 3.587 10.531 4.909 

 

 Základní kapitál 

 

Společnost má výši základního kapitálu 264.555.000 Kč. V průběhu sledovaných tří let 

se jeho výše nemění, a pokud se podíváme do starších výkazů, zjistíme, že je stále 

stejný. Jelikož je základní kapitál obrovský, potvrzuje to skutečnost právní formy 

podnikání a to akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií. Tato forma má zákonem 

stanovenou výší kapitálu a to nejméně 20.000 tisíc Kč. Tuto částku společnost dalece 

převyšuje. Teoreticky by se mohlo jednat ještě o akciovou společnost s neveřejnou 

nabídkou akcií, která má základní kapitál stanoven na 2 miliony Kč. Tato skutečnost je 

však k existující výši základního kapitálu vysoce nepravděpodobná. Základní kapitál 

tvoří 82,6 % z celkového vlastního kapitálu. Položky, které jsou zobrazeny ještě 

v základním kapitálu společnosti (vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, změny 

základního kapitálu), zcela chybí.  

 

 Kapitálové fondy 

 

Tato položka se v rozvaze objevuje pouze ve formě ostatních kapitálových fondů a ve 

velmi malé částce: pouze 3.203 tisíc Kč, což je 0,99% z vlastních zdrojů. Ve všech třech 

obdobích je ve stejné výši. Jedná se o klasické bezúplatné nabytí kapitálu – např.: darem 

nebo dotací.  

 

 Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

 

Položka rezervních fondů má trvalejší charakter a v posledních 4 letech rostoucí 

tendenci. Zákonný rezervní fond má pak akciová společnost povinnost tvořit a to do 

výše 20 % ze základního kapitálu. V této době má společnost zákonný rezervní fond ve 

výši 35.226 tisíc Kč, což je teprve 13,3 % základního kapitálu.  Z celkových vlastních 

zdrojů zabírají rezervní fondy 10,99 %. Celková položka rezervních fondů se skládá ze  
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dvou částí: již zmíněného Zákonného rezervního fondu (99,99 % z rezervního fondu) a 

ze Statutárních a ostatních fondů (0,01 % z rezervního fondu). Položka statutárních a 

ostatních fondů je pouze ve výši 4 tisíc Kč. Pokud se jedná o statutární fondy, tak musí 

být jejich způsob tvorby zmíněn v zakladatelské listině. Jestliže se jedná o ostatní fondy, 

tvoří se ze zisku a mohou se tvořit na cokoliv. 

 

 Výsledek hospodaření minulých let 

 

Tato položka se skládá jak ze zisku, tak ze ztráty. V roce 2010 je zde ztráta 852 tisíc Kč. 

Pokud se podíváme do roku 2009, zjistíme, že společnost byla díky ekonomické krizi 

v hluboké ztrátě, kterou zcela nepokryl tehdejší nerozdělený zisk. Společnost však tuto 

ztrátu uhradila a v roce 2011 se dostala do plusové položky. Mezi roky 2012 a 2011 je 

zaznamenaná skoková změna a to růst o 10.004 tisíc Kč, tj. 262,43 %. Tato skutečnost 

je zapříčiněna vysoce kolísavým ziskem, jehož rozdíly jsou mezi jednotlivými obdobími 

vysoké. Jedná se o hluboké ztráty až 20.000 tisíc Kč (v době ekonomické krize) a 

vysokých zisků až 11.000 tisíc Kč (v současnosti). Z položky nerozděleného zisku 

společnost ve všech letech vždy odečetla část, která byla dána do zákonného fondu. 

Dále se zisk nijak nerozděluje, zřejmě slouží na pokrytí vysokých ztrát. Z vlastních 

zdrojů zabírá nerozdělený zisk 4,31 % celku.  

 

 Hospodářský výsledek běžného účetního období 

 

Jak již bylo nastíněno v nerozděleném zisku má společnost vysoce kolísavý zisk. 

V posledním roce 2012 činil zisk 3.587 tisíc Kč, což je o 6.944 tisíc Kč méně než 

minulé období. V procentech je to snížení o 65,94 %. Tvoří pouze 1,1 % z vlastních 

zdrojů (pouze 0,5 % pasiv celkem). Tato skutečnost je velice malá. Nejlépe na tom byla 

společnost v roce 2011, kdy dosáhla zisku 10.531 tisíc Kč. Naopak nejhůře dopadla 

v roce 2009, kdy se dostala do ztráty 18.159 tisíc Kč. Kolísavost a ztráty jsou 

negativním znamením, přesto beru jako pozitivní, že v posledních třech letech se 

společnost drží na úrovni zisku. 
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Cizí kapitál – cizí zdroje 

 

Tabulka č. 7: Cizí zdroje společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Cizí zdroje 322.923 332.677 301.949 

Dlouhodobé závazky 7.899 8.496 3.942 

Jiné závazky 580 2.135 - 

Odložený daňový závazek 7.319 6.361 3.942 

Krátkodobé závazky 156.959 173.982 183.341 

Závazky z obchodních vztahů 141.271 151.972 151.719 

Závazky k zaměstnancům 761 1.177 10.392 

Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 4.337 5.420 4.935 

Stát – daňové závazky a dotace 852 1.091 965 

Krátkodobé přijaté zálohy 2.428 5.530 9.239 

Dohadné účty pasivní - 85 93 

Jiné závazky 7.310 8.887 5.998 

Bankovní úvěry a výpomoci 158.065 150.199 114.666 

Bankovní úvěry dlouhodobé 22.972 15.561 9.463 

Krátkodobé bankovní úvěry 133.664 132.044 103.298 

Krátkodobé finanční výpomoci 1.429 2.594 1.905 

 

Dle rozvahy jsou cizí zdroje děleny na: rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé 

závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Zdroje charakterizují peníze, které společnost 

nabyla půjčením nikoli vlastní činností. Jsou to tedy zdroje, za jejichž použití musíme 

zaplatit. Když nahlédneme do rozvahy, zjistíme, že úplně chybí rezervy. Společnost 

nevyužívá možnosti tvorby rezerv a tím snížení daňového základu. Celkové cizí zdroje 

jsou kolísavé mezi jednotlivými obdobími. Jednou stoupají, jednou klesají. V roce 2012 

klesly o 2,93 %, tj. 9.744 tisíc Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo snížení 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Jelikož se cizí zdroje snížily skoro o 3 %, 

zatímco vlastní kapitál vzrostl cca o 1 %. Nelze přesně říci, zda je tento vývoj špatně. 

Dlouhodobé závazky tvoří 2,45 % z celkových cizích zdrojů, krátkodobé závazky pak 

48,6 % a bankovní úvěry a výpomoci 48,95 %.  

 

 Dlouhodobé závazky 

 

Dlouhodobé závazky v roce 2012 klesly o 597 tisíc Kč, tj. 7,03 % a v předchozím roce 

2011 oproti roku 2011 se vysoce zvýšily a to o 4.554 tisíc Kč, tj. 115,53 %.  
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Z dlouhodobých závazků pak je 7,34 % jiné závazky a 92,66 % odložený daňový 

závazek. Společnost nemá žádné dlouhodobé závazky z obchodních vztahů (dále pak 

ovládající a řídící osoba, podstatný vliv, ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení), to značí, že nemá silnou pozici vůči svým dodavatelům. Mohla 

by to také znamenat, že splatnost závazků by mohla trvat až jeden rok. Též také nemá 

závazky k ovládající a řídící osobě, což potvrzuje, že není dceřinou společností. Částka 

jiného závazku je zanedbatelná. Jedná se o závazek, který nespadá do jiné kategorie 

závazků.  

 

 Krátkodobé závazky 

 

Celkové krátkodobé závazky v roce 2011 klesly oproti roku 2010 a to ve výši 9.359 

tisíc Kč, tj. 5,10 %. Nejvíc se na snížení podílí položka závazků k zaměstnancům, která 

se snížila o 9.215 tisíc Kč. Největší podíl na krátkodobých závazcích mají závazky 

z obchodních vztahů a to 90,0 %. Závazky vůči zaměstnancům tvoří 0,48 %. 

 

Dále pak 2,76 % závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 0,54 % 

závazky vůči státu a dotace, 1,56 % krátkodobé přijaté zálohy a jako poslední 4,66 % 

jsou jiné závazky. V aktuálním roce 2012 došlo opět ke snížení závazků o 17.023 tisíc 

Kč, tj. 9,78 %. Jak již bylo řečeno, největší podíl na krátkodobých závazcích mají 

závazky z obchodních vztahů. Tyto závazky mají ve všech třech letech klesající 

tendenci. V roce 2012 klesly o 10.701 tisíc Kč, tj. 7,04 %. Tato položka vzniká 

dočasným neuhrazením faktur dodavatelům společnosti. Snížení krátkodobých závazků 

je v pomalejším tempu než snížení celkových krátkodobých závazků. A jelikož poklesly 

také tržby, tak by to mohlo znamenat, že se méně vyrábělo a méně nakupovalo. 

Závazky vůči zaměstnancům v roce 2011 výrazně poklesly a to až o 9.215 tisíc Kč, tj. 

88,67 % a v roce 2012 opět poklesly o 416 tisíc Kč, tj. 35,34 %. Vzhledem ke 

klesajícímu vývoji lze můžeme usoudit, že společnost své zaměstnance propouští nebo, 

že dochází ke změně mezd (snížení). Při nahlédnutí do výkazů zisků a ztrát na položku 

mzdové náklady vidíme její kolísavý vývoj. Vzhledem k tomuto můžeme říci, že došlo 

k oběma situacím. Společnost neustále propouští zaměstnance a snaží se změnit a  
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optimalizovat mzdový systém. U položek závazků vůči zaměstnancům a závazkům ze 

zdravotního a sociálního zabezpečení si nemůžeme být nikdy jisti přesností. Tyto údaje 

obsahují mzdy za prosinec, které nejsou přesně stanovené z důvodu dovolených a volna 

a proto mají menší vypovídající schopnost. Dalším krátkodobým závazkem jsou 

závazky vůči státu a dotace, kdy jejich hodnota v roce 2011 vzrostla o 126 tisíc Kč, tj. 

13,06 %. Následující rok zaznamenala pokles o 239 tisíc Kč, tj. 21,91 %. Tyto závazky 

obsahují, jak již plyne z názvu dotace a závazky vztahující se k placení daní. Společnost 

také přijala krátkodobé zálohy. V roce 2011 byla jejich hodnota 5.350 tisíc Kč, což je o 

42,1 % méně než předešlý rok. V roce 2012 dochází opět k jejich poklesu o 54,62 %. 

Tato klesající skutečnost může znamenat slabší postavení společnosti na trhu. Jedná se 

většinou o zálohy na odběr výrobků, nebo také za služby, které si společnost nedokáže 

udělat sama. Dohadné účty pasivní ve sledovaném období chybí. V předchozích letech 

byly zaznamenány ve velmi malých částkách. Zde můžeme účtovat situaci, kdy 

společnost už převzala dodávku na sklad, ale ještě jí nebyla vystavena faktura, takže 

nezná přesnou částku. Pouze jí odhaduje. Dále má společnost ve všech třech letech jiné 

závazky. Jejich výše je však k celkovým závazkům zanedbatelná. 

 

 Bankovní úvěry a výpomoci 

 

Společnost má ve všech třech letech tuto položky vcelku vysokou, kdy obsahuje skoro 

50 % celkových cizích zdrojů. Došlo ke zvýšení jak dlouhodobých bankovních úvěrů, 

tak krátkodobých bankovních úvěrů. Můžeme usoudit, že se jedná o středně 

proděrovanou společnost, kdy její úvěry stoupají neustále nahoru. Krátkodobé úvěry 

jsou zachovány jako krátkodobé, ale v porovnání s dlouhodobými úvěry je jejich výše 

obrovská. V porovnání s aktivy (peníze na BÚ), kde by měla mít alespoň nějakou větší 

část – má však pouze 35.628 tisíc Kč z 158.065 tisíc Kč, což je zhruba 1/5. Znamená to, 

že za půjčené peníze společnost ihned něco nakoupila. Společnost by se měla držet 

alespoň pravidla, že za krátkodobé úvěry by měla nakupovat jen majetek s krátkou 

dobou použitelnosti. 
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Ostatní pasiva – časové rozlišení 

 

Tabulka č. 8: Ostatní pasiva společnosti  

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

 2012 2011 2010 

Časové rozlišení 6.720 8.719 714 

Výdaje příštích období 6.720 8.719 227 

Výnosy příštích období - - 487 

 

Časové rozlišení obsahuje ve všech třech letech výdaje příštích období a výnosy pouze 

v roce 2010. Ostatní pasiva jsou charakteristická tím, že pro společnost znamenají 

závazek, což by mohla být výhoda při výpočtu cash flow. V roce 2012 hodnota 

časového rozlišen klesla o 1.999 tisíc Kč, tj. 22,93 %. Jak již bylo, zmíněno 

nejpodstatnější část tvoří výdaje, v roce 2012 je to plných 100 %. Jinak tomu bylo 

pouze v roce 2010, kdy výdaje byly 31,8 % a výnosy 68,2 %. Na položce nákladů se 

účtují náklady, které souvisí s běžným účetním obdobím, ale jejich platba proběhne až 

v příštím účetním obdobím. Výnos je pak dřívější příjem peněz. 

 

Analýza Výkazu zisku a ztrát 

 

Tato podkapitola Fundamentální analýzy se zabývá výkazem zisku a ztrát se snahou ji 

provázat se skutečnostmi v rozvaze. U výkazu zisku a ztrát se zaměřujeme na provozní, 

finanční a mimořádnou oblast podniku. Vzhledem k výkazu, bude analýza rozdělena asi 

na 3 části. Jednotlivé části pak budou mít pod části týkající se jednotlivých položek 

výkazu. 

 

Provozní oblast – provozní výsledek hospodaření 

 

Tabulka č. 9: Provozní činnost - VZZ 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

Znak  2012 2011 2010 

I. Tržby za prodej zboží 73.823 114.578 212.842 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 73.004 113.472 211.626 

+ Obchodní marže 819 1.106 1.216 

II. Výkony 751.673 825.478 751.693 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 705.037 790.115 700.239 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -269 -2.179 17.124 
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3. Aktivace  46.905 37.542 34.330 

B. Výkonová spotřeba 519.904 589.109 556.271 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 400.649 466.880 454.028 

B. 2. Služby 119.255 122.229 102.243 

+ Přidaná hodnota 232.588 237.475 196.638 

C. Osobní náklady 183.528 199.946 161.129 

C. 1. Mzdové náklady 135.247 147.688 118.607 

C. 2. Odměny členům orgánu společnosti 180 30 30 

C. 3. Náklady na SZ a ZP 45.823 49.747 40.348 

C. 4. Sociální náklady 2.278 2.481 2.144 

D. Daně a poplatky 1.054 1.345 1.075 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 39.416 28.914 28.042 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16.376 15.504 5.626 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 950 1.358 865 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 15.426 14.146 4.761 

F. Zůstatková cena DM a materiálu 11.762 11.991 2.252 

F. 1. Zůstatková cena prodaného DM 270 1.333 272 

F. 2. Zůstatková cena materiálu 11.492 10.658 1.980 

G. Změna stavu rezerv -1.563 639 -185 

IV. Ostatní provozní výnosy 4.253 6.491 5.638 

H. Ostatní provozní náklady 5.817 4.230 4.799 

* Výsledek hospodaření - provozní 13.203 12.405 10.790 

 

 Část I. 

 

S nahlédnutím do výkazu společnost ve sledovaných obdobích vykazuje, jak tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, tak tržby za prodej zboží. Tržby za prodej zboží činí 

v roce 2010 23,17 % z celkových tržeb, v dalším období 2011 12,45 % z celkových 

tržeb a poslední rok 2012 tvoří 9,28 %. Vzhledem ke klesajícím procentům můžeme 

vidět i klesající tendenci položky ve výkazu. Nakoupené zboží v tomto případě 

společnost ihned prodá. Dál s ním nic nedělá. Tržby za prodej zboží v roce 2011 klesly 

o 98.264 tisíc Kč, tj. 46,17 %. A v roce 2012 opět poklesly o 40.755 tisíc Kč, tj. 35,57 

%. S prodaným zbožím souvisí i obchodní marže, která se ve všech třech letech 

pohybovala do 5 %, což je velice nízká hodnota (2010 = 0,57 %, 2011 = 0,97 %, 2012 = 

1,11 %). Jediným pozitivním faktorem na tomto vývoji je neustálé mírné stoupání. 

Pokud by si toto společnost dále zachovala nebo hodnota stoupala rychleji, je to pro 

společnost pozitivní. Náklady na vynaložené zboží klesají stejně jako tržby. V roce 

2011 se snížila o 46,38 % a v roce 2012 o 35,66 %. V porovnání s procenty klesání 

tržeb jsou hodnoty nákladů a několik setinek vyšší. Znamená to, že společnosti se nedaří 

snižovat náklady na prodej a manipulaci se zbožím. 
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 Část II. 

 

Hlavní položkou druhé části jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Výkony 

nemají klesající tendenci neustále. V roce 2011 vzrostly o 9,82 %. Bohužel v roce 2012 

zaznamenaly pokles o 8,94 %. Výkony ve výkazu dělíme na: tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, změnu stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Položka tržeb je na 

tom obdobně jako celkové výkony. V roce 2011 vzrostly o 12,84 % a v roce 2012 klesly 

o 10,77 %. Pozitivní je, že v roce 2011 tržby mají větší tempo růstu. Bohužel oproti 

tomu v roce 2012 mají vyšší tempo poklesu, což je špatně. Tyto položky se snížily 

zřejmě z důvodu, kdy společnost přišla o některé své větší zakázky. U položky změny 

stavu zásob vlastní činnosti se jedná zejména o odchylky zjištěné při inventarizaci. Ve 

dvou sledovaných letech máme zde zápornou hodnotu. Tato skutečnost může znamenat 

buď odchylky způsobené přirozeným procesem, nebo mankem v oblasti zásob. 

 

Bohužel důvod nelze přesně specifikovat, protože nevíme jaké ceny a náklady v daný 

moment byly. V roce 2010 byla jediná kladná hodnota a to 17.124 tisíc Kč. Poté 2011 je 

zaznamenán hluboký pokles o 19.303 tisíc Kč, tj. 112,72 %. V posledním sledovaném 

období 2012 bylo nepatrné zvýšení o 1.910 tisíc Kč, tj. 87,65 %. I když došlo ke 

zvýšení, částka se stále pohybuje v záporném poli. Další položkou je aktivace, která má 

celkem vysoký průběh růstu každý rok. Touto položkou vyjadřuje společnost hodnotu 

zařízení, které si vyrobila vlastními silami. Nejméně vzrostla v roce 2011 a to o 9,36 %. 

Největší růst zaznamenala v roce 2012 o 27,94 %. Problémem u této položky je její 

vypovídající schopnost, protože se oceňuje vlastními náklady, které si společnost určuje 

sama, a proto ji nelze přesně kontrolovat. Položka výkonové spotřeby v roce 2011 

vzrostla o 32.838 tisíc Kč, tj. 5,9 %. Vzhledem k tržbám, které stoupaly o 12 %, 

můžeme říci, že je to příznivé. Výkonová spotřeba by měla růst pomaleji, než růst tržeb. 

Naopak v roce 2012 došlo ke snížení o celých 69.205 tisíc Kč, tj. 11,75 %. Při srovnání 

s tržbami, které klesají průměrně o 10,77 %, stojíme v lepší situaci, protože výkonová 

spotřeba klesá rychleji. Kdyby to bylo naopak, bylo by to špatně. Převládající částí 

výkonové spotřeby je spotřeba materiálu a energie 77,06 %. Menší podíl je za služby a  
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to 22,94 %. Z tohoto poměru lze usuzovat, že výroba společnosti je materiálově a 

energeticky náročná, protože tato položka je o hodně větší. Přidaná hodnota má stejný 

průběh jako ostatní položky. V roce 2011 stoupla o 20,77 % a v roce 2012 klesla o 2,06 

%. Jedinou pozitivní věcí je, že klesá menším tempem než tržby. Osobní náklady se 

v roce 2011 zvýšily o 24,09 % oproti minulému roku a v posledním roce 2012 došlo ke 

snížení o 8,21 %. Pokles mohl plynout ze snížení nákladů na mzdy a nákladů na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. Existuje zde i položka odměny členům orgánů 

společnosti a družstva. Je možné, že jednatel společnosti je v zaměstnaneckém poměru. 

Položka mezd opět v roce 2011 vzrostla o 24,52 % a klesla v roce 2012 o 8,42 %. 

Můžeme tedy říci, že nejprve došlo k náboru zaměstnanců nebo ke zvýšení mezd a 

v posledním sledovaném roce je situace naopak. Došlo zde buď k propouštění, nebo 

snížení mezd. Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení mají opět stejný průběh. 

Nejprve stoupají a poté klesají. Tento pohyb odpovídá pohybu mezd. Znamená to, že 

společnost začala více šetřit a nevyplácí tolik prémií a potvrzuje to také skutečnost 

propouštění zaměstnanců. 

 

Položka sociálních nákladů se opět zvyšuje v roce 2011 o 15,72 % a v roce 2012 se 

snižuje o 8,2 %. Tato položka je charakterizována jako příspěvky zaměstnavatele 

zaměstnancům na stravenky, pomůcky (které zabezpečují bezpečí při práci a její 

pohodlné provedení), náklady na vzdělávání a kvalifikaci nebo důchodové připojištění. 

Do celkové položky osobních nákladů řadíme tedy 4 položky v tomto poměru: mzdové 

náklady 73,7 %, odměny členům orgánu společnosti a družstva 0,098 %, Náklady na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 24,97 %, sociální náklady 1,24 %. Z této 

struktury opět vyplynulo, že výroba je materiálově a energeticky náročná. Vzhledem 

k odpisům je náročná i na strojním zařízení a také na kvalifikaci. Pod položkou D. se 

skrývají Daně a poplatky. Sem řadíme placení jednotlivých daní. Ve vztahu k rozvaze, 

kdy společnost vlastní pozemky zobrazené v aktivech, jistě platí daň z nemovitosti. Je 

možné, že platí i silniční daň, plynoucí z vlastnictví nákladních automobilů, kterými 

převáží hotové výrobky k odběratelům. V roce 2011 se položka zvyšuje o 25,11 % a 

další rok klesla o 21,64 %. Položka odpisů ve všech třech letech stoupá. Kdy mezi roky 

2012 a 2011 je zaznamenán větší růst. To může znamenat, že společnost nakoupila nové 

stroje a zařízení, které navýšily odpisy.  
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 Část III. 

 

U položek v řádcích 19 – 24 (tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, prodaný materiál)si 

musíme dávat velký pozor. Při výskytu těchto položek se totiž prodávají výrobní 

faktory, dlouhodobý majetek a materiál. Rozdíl těchto položek je meziročně nízký. 

Materiál společnost prodává v případě, když ho nepotřebuje nebo když musí. Pokud by 

byl objem prodaného materiálu příliš vysoký, znamená to, že je ve společnosti něco 

špatně. Když se ohlédneme do starších výkazů, zjistíme, že společnost materiál 

prodávala vždy a můžeme si odvodit, že ho do budoucna bude stále prodávat. Důležité 

je, aby se tato položka snižovala, což by znamenalo, že se společnost naučila lépe 

hospodařit s materiálem a nemá ho zbytečně moc. Bohužel mi není známa příčina 

skokové změny prodeje materiálu mezi lety 2010 a 2011. U tržeb z dlouhodobého 

majetku se prodává výrobní kapacita. Tento prodej může mít jeden důvod. 

 

Jelikož společnost renovuje a nahrazuje staré stroje novými, může staré stroje ihned 

prodat, protože je nepotřebuje. Tímto majetek prodá, ale nesníží se její výrobní 

kapacita. Následuje položka změna stavu rezerv a opravných položek. Společnost 

rezervy v rozvaze nemá, ale ve výkazu zisku a ztrát se může projevit a to tím způsobem, 

že společnost rezervy vytvořila a poté je ihned snížila. V našem sledovaném období 

dochází ke značnému snížení této položky až do záporných hodnot.  

 

 Část IV. 

 

Do této části patří pouze ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady. Rozbor 

těchto dvou položek je velice složitý, protože není blíže známa metodika účetnictví, 

kterou společnost používá. Tyto položky nevidíme rádi, protože se zde účtuje o 

operacích, které se jinam nevešly a zřejmě se jedná o opakující se činnosti. Příznivý 

vývoj je pouze v letech 2010 a 2011, protože výnosy převyšují náklady. V roce 2012 

jsou náklady bohužel větší. 
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 Část V. 

 

Tato část v tabulce není zmíněna, protože je ve všech třech letech nulová. Společnost 

tedy neuplatnila žádné převody těchto nákladů a výnosů. 

 

 Provozní výsledek hospodaření 

 

I přes některé nepříznivé vývoje jednotlivých položek, provozní výsledek hospodaření 

má stoupající vývoj. Mezi roky 2011 a 2010 zisk vzrostl o 1.615 tisíc Kč, tj. 14,97 % a 

v roce 2012 vzrostl opět a to o 798 tisíc Kč, tj. 6,43 %. Pozitivní je, že i přes snižující se 

tržby se zisk zvyšuje. I přes vysoké tržby není tato výše zisku katastrofická. Společnost 

má vysoké výrobní náklady a menší ziskovost. Důvodem může být také to, že živí jinou 

firmu, ale to je vysoce nepravděpodobné. Tato položka je poslední částí provozní 

oblasti.  

 

Finanční oblast – finanční výsledek hospodaření 

 

Tabulka č. 10: Finanční činnost - VZZ 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

Znak  2012 2011 2010 

X. Výnosové úroky 74 24 94 

N. Nákladové úroky 4.482 3.959 3.112 

XI. Ostatní finanční výnosy 12.040 21.126 13.310 

O. Ostatní finanční náklady 16.371 16.645 15.635 

* Finanční výsledek hospodaření -8.739 546 -5.343 

 

 Část VI, VII, VIII, IX 

 

V těchto čtyřech částech společnost nevykazuje žádné náklady ani výnosy, které se 

týkají tržeb z prodeje cenných papírů a podílů, výnosů z krátkodobého a dlouhodobého 

finančního majetku a z derivátů. Pokud se na tu situaci podíváme z pohledu vztahu 

s rozvahou, neobsahuje žádné položky, díky kterým by náklady a výnosy vznikaly.  

  



XXI 

 

 Část X., XI. 

 

Tato část obsahuje výnosové a nákladové úroky. Část výnosových úroků se může týkat 

úročení zůstatků na běžném účtu společnosti. Jejich výše je však velice malá. Pokud 

tuto položku porovnáme s rozvahovou položkou účty v bankách, v roce 2012 můžeme 

říci, že je možnost zvýšení úročení zůstatku, protože peníze v bance klesly a výnosy se 

zvýšily. Poté následuje položka nákladových úroků, která meziročně stoupá. V roce 

2011 stoupla o 27,22 % a v roce 2012 o 13,21 %. Stoupání této položky potvrzuje 

zvyšování úvěrů společnosti, kterým jsme si potvrdili tvrzení z rozvahy. Z jejího 

rozboru též vyplynulo zvyšování úvěrů. Negativním znakem je fakt, že položka 

ostatních finančních nákladů v části XI. je větší než položka ostatních finančních 

výnosů. Naopak tomu bylo pouze v roce 2011. Dalším negativním faktem je rychlejší 

snižování výnosů a pomalejší snižování nákladů. Do finančních výnosů řadíme kurzové 

zisky. Mezi finanční náklady patří kurzové ztráty, služby při poskytování úvěru, 

náklady na vedení účtu, výlohy vztahující se k účtům a bankovní výlohy. 

 

Ostatní finanční výnosy mají větší skokové změny, než náklady, které se pohybují 

méně. Existence těchto položek potvrzuje, že společnost z velké části obchoduje se 

zahraničím.  

 

 Část XII. 

 

Tato část v tabulce opět není. Společnost nikdy nevyužila převod ostatních finančních 

nákladů a výnosů. Nulová je ve všech třech letech sledovaného období.  

 

 Finanční výsledek hospodaření 

 

Tato položka je poslední částí finanční oblasti. Jak je již předpokládá, finanční výsledek 

hospodaření má zápornou hodnotu. V roce 2010 byl zaznamenán výsledek ztrátový ve 

výši 5.343 tisíc Kč. V roce 2011 došlo k velkému nárůstu a dostal se do kladné hodnoty 

546 tisíc Kč, růst o 110,22 %. Dá se to považovat za pozitivní faktor. Tento růst byl  
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způsoben hlavně růstem ostatních finančních výnosů. V roce 2012 se však opět dostal 

do záporné hodnoty 8.739 tisíc Kč, tj. snížení 1700.5 %. Tento rapidní pokles byl 

způsoben poklesem výnosů, které jsou menší než výnosy v roce 2010. 

 

Mimořádná oblast – mimořádný výsledek hospodaření 

 

Tabulka č. 11: Mimořádná činnost - VZZ 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

Znak  2012 2011 2010 

XIII. Mimořádné výnosy 81 - - 

R. Mimořádné náklady - - - 

* Mimořádný výsledek hospodaření 81 - - 

 

 Část XIII. a mimořádný výsledek hospodaření 

 

Jak již plyne z názvu, tato část se týká pouze mimořádných nákladů a výnosů a z toho 

plynoucí výsledek hospodaření. Z tabulky můžeme vidět, že výsledek hospodaření 

společnost vykazuj pouze v roce 2012 a to ve výši 21 tisíc Kč zisku z výnosů. 

 

Do mimořádných výnosů můžeme zařadit výnosy z prodeje podniku, náhrady škody od 

pojišťovny, oprava výnosů minulého účetního období nebo oprava výnosů z minulých 

let. Bohužel neznáme metodiku, abychom mohli rozpoznat, o jaké výnosy se jedná.  

 

Výsledek hospodaření z celkové činnosti 

 

Tabulka č. 12: Celková činnost a daňové zatížení - VZZ 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování) 

Znak  2012 2011 2010 

* Provozní výsledek hospodaření 13.203 12.405 10.790 

* Finanční výsledek hospodaření -8.739 546 -5.343 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 958 2.420 538 

Q. 1. Splatná  - - - 

Q. 2. Odložená 958 2.420 538 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3.506 10.531 4.909 

* Mimořádný výsledek hospodaření 81 - - 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 3.587 10.531 4.909 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4.545 12.951 5.447 
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Nejvyšší podíl na celkovém výsledku hospodaření ve všech třech letech má provozní 

výsledek hospodaření. Finanční výsledek hospodaření je oproti tomu ztrátový. Pouze 

v roce 2011 je kladný. Mimořádný výsledek hospodaření pak společnost vykazuje 

pouze v roce 2012. Splatná daň ve sledovaných obdobích neexistuje. Odložená daň 

v roce 2012 odpovídá 21% z výsledku hospodaření před zdaněním. V grafu, který bude 

následovat, zobrazím jednotlivé výsledky hospodaření, abychom mohli porovnat jejich 

vývoj. 

 

 

Graf č. 3: Srovnání výsledků hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z uvedeného grafu vidíme, že společnost vykazovala mimořádný výsledek hospodaření 

pouze v roce 2012. Finanční výsledek hospodaření byl ve dvou letech v záporné oblasti 

a jen v roce 2011 měl výsledky kladné. Provozní výsledek hospodaření má stoupající 

tendenci. Konečný výsledek hospodaření se pak ale nechová stejně. V roce 2012, kdy je 

provozní výsledek hospodaření největší, je výsledek za účetní období nejmenší. Toto je 

způsobeno záporným finančním výsledkem hospodaření. Výsledek hospodaření za 

účetní období a před zdaněním se pak právě liší o daň z příjmů právnických osob. 
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