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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zamìøuje na vypracování a zhodnocení finanèní situace 

spoleènosti AB JET spol. s r. o. v letech 2008 a� 2012. První èást práce je tvoøena 

teoretickými východisky finanèní analýzy. Druhá èást obsahuje uplatnìní základních 

metod k rozboru finanèní situace podniku. Na základì provedené analýzy jsou nalezena 

slabá místa, pro která jsou navr�ena doporuèení, která mají zlep�it finanèní zdraví 

spoleènosti.  

 

Abstract 

This thesis focuses on drawing up and evaluation of financial situation of company AB 

JET Ltd. from years 2008 � 2012. The first part consists of theoretical bases of financial 

analysis. The second part contains the application of essential methods to the analysis of 

financial situation of the company. On the basis of the analysis are found weaknesses 

for which are designed the recommendations. The recommendations should lead to 

improved financial health of the company. 
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Úvod�

Souèasná svìtová ekonomika je èím dál tím víc ovlivòována globalizací, integrací 

finanèních trhù a také dopady celosvìtové finanèní krize, která vypukla v roce 2008. 

Proto by mìl být ka�dý podnik schopen, co nejlépe reagovat na vzniklou situaci 

v urèitém okam�iku. Firmy musí také èelit èím dál tím vìt�í konkurenci, která ohro�uje 

jejich existenci na trhu. To v�e lze pova�ovat za jeden z dùvodù, proè by mìlo být 

hodnocení finanèního zdraví podniku souèástí ka�dého podnikového øízení. 

 

K tomu, aby podnik obstál v dne�ním ekonomickém prostøedí, musí vìnovat pozornost 

správnému finanènímu øízení a rozhodování. �patná rozhodnutí mohou mít pro podnik 

fatální dùsledky. Pro majitele a mana�ery je tedy pøi rozhodování nezbytnì nutné vìdìt 

v jaké finanèní situaci se nachází daná spoleènost. K zji�tìní této skuteènosti dopomáhá 

finanèní analýza, která je nedílnou souèástí finanèního rozhodování. 

 

Finanèní analýza má za cíl zhodnotit finanèní stabilitu a identifikovat slabé a silné 

stránky hospodaøení podniku. Ty lze poté srovnat s ostatními podniky pùsobícími ve 

stejném odvìtví a tím poté zjistit své tr�ní postavení. Výsledky finanèní analýzy 

nevyu�ívají jen interní u�ivatelé, ale i externí. Jedná se napøíklad o investory, kteøí se na 

tomto základì rozhodují, zda investovat do podniku své finanèní prostøedky. Dále jej 

mohou vyu�ít odbìratelé i dodavatelé, aby se ujistili, zda je dobré odebírat èi dodávat 

produkty. 

 

Urèení finanèní situace není dùle�ité pouze pro velké podniky, ale i men�í firmy, které 

mohou díky získání tìchto informací lépe setrvat na trhu a mohou se ubránit nátlaku 

velkých korporací ze stejného prùmyslového odvìtví. Takovým podnikem je 

i spoleènost AB JET spol. s r. o., která se zabývá zakázkovou strojírenskou výrobou. 

Tato firma je zároveò objektem samotného hodnocení finanèního zdraví podniku 

vypracovaného v této práci. 
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Vymezení�problému�a�cíle�práce�

Diplomová práce je zamìøena na zhodnocení finanèní situace vybraného podniku. 

Hlavním cílem práce je posouzení finanèní stability podniku AB JET spol. s r. o., 

s následným nalezením pøíèin nepøíznivého stavu a navr�ení vhodných opatøení 

vedoucích ke zlep�ení situace. 

 

Tato opatøení by mìla vést k zlep�ení firemní situace v oblasti øízení financí a dopomoci 

tak k udr�ení, èí zlep�ení stávajícího postavení na èeském i zahranièním trhu. K tomuto 

hodnocení bude vyu�ito vybraných metod finanèní analýzy. Na základì výsledných 

hodnot budou interpretovány výsledky, které budou vyhodnoceny a porovnány 

s doporuèenými nebo oborovými prùmìry. 

 

Ke splnìní vytyèeného cíle je zapotøebí definovat teoretické poznatky obsahující danou 

problematiku hodnocení finanèního zdraví spoleènosti vèetnì jednotlivých metod 

a finanèních ukazatelù pro vypracování finanèní analýzy vybraného podniku. 

 

V praktické èásti bude provedena analýza vnitøního a vnìj�ího prostøedí spoleènosti 

pomocí tìchto metod: 

· SLEPTE analýzy, 

· Porterova modelu 5 konkurenèních sil, 

· analýzy vnitøního prostøedí 7S, 

· a SWOT analýzy.  

 

Dále bude vypoèítána finanèní analýza, která bude vycházet z úèetních podkladù jako je 

rozvaha a výkaz ziskù a ztrát za období od roku 2008 do roku 2012 

 

Závìreèná fáze obsahuje zpracování návrhù a potøebných opatøení vedoucích ke 

zlep�ení zji�tìných nedostatkù a samotných výsledkù výkonnosti spoleènosti. 
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1 Teoretická�východiska�práce�

V této èásti diplomové práce budou zpracována teoretická východiska, která budou 

pou�ita pøi zpracování praktické èásti práce. 

1.1 Analýza�okolí�podniku�

V této kapitole budou definovány základní principy analýz podnikového okolí. Jedná se 

o SLEPTE analýzu, Porterùv model 5 sil a vnitropodnikovou analýzu 7S. 

 

1.1.1 Analýza�SLEPTE�

Pøedmìtem této analýzy je rozbor faktorù makroekonomického okolí. Tyto faktory 

mohou být pro spoleènost hrozbou nebo pøíle�itostí. Èlení se na sociální, legislativní, 

ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory. Celý rozbor této analýzy má 

vést k zji�tìní, jaký z vý�e uvedených faktorù pùsobí na podnik nebo jej konkrétnì 

ovlivòuje. (1) 

 

Sociální faktory 

Tyto faktory mohou mít vliv jak na nabídku, tak na poptávku. Týkají se zejména 

obyvatelstva dané zemì. Jedná se o demografické údaje zahrnující poèet obyvatel, 

geografické rozlo�ení èi vìkovou strukturu. Dále sem lze zahrnout rozdìlení dle pøíjmù, 

�ivotní úrovnì, struktury obyvatelstva, nezamìstnanosti apod. (1) 

 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory se zabývají zákony, vyhlá�kami a normami, které mohou ovlivnit 

chod podniku. Mù�e se jednat o daòové zákony, obèanský zákoník, obchodní zákoník 

nebo o zákon o úèetnictví. (1) 

 

Ekonomické faktory 

Tento druh ovlivòujících faktorù vyplývá z ekonomické podstaty a základního smìru 

ekonomického rozvoje. Podnik ovlivòují vývojem makroekonomických ukazatelù, jako 

je úroková míra, míra ekonomického rùstu, míra inflace èi smìnný kurz. (2) 

 



13 

Politické faktory 

V této skupinì musí být zhodnocena politická situace dané zemì, stabilita vlády. Jedná 

se o národní a mezinárodní politickou situaci. (1) 

 

Technologické faktory 

Tyto faktory zahrnují zejména podporu vìdy a výzkumu, stav technologií, jejich zmìnu 

a rychlost zastarávání. Je dùle�ité, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní 

inovaèní èinnost. (2) 

 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory postupnì zaèínají být velmi dùle�ité v souèasné dobì. Jedná se 

o ekologické hrozby, pøírodní a klimatické podmínky, ochranu �ivotního prostøedí 

i environmentální problematiku. (2) 

 

1.1.2 Porter�v�model�p�ti�sil�

Porterùv model pìti sil patøí mezi èasto vyu�ívané analytické nástroje oborového okolí 

podniku. Model vychází z pøedpokladu, �e strategická pozice firmy, která pùsobí na 

urèitém trhu, je determinována pùsobením ní�e uvedených pìti základních èinitelù. (3) 

 

 

Obrázek 1: Porter!v model 5 sil  

Zdroj: (4) 
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Hrozba konkurence v odv�tví 

Tato hrozba pùsobí na v�echny firmy pùsobící v daném segmentu. Trh se stává 

neatraktivním, pokud se na nìm pohybuje mnoho silných nebo agresivních konkurentù. 

Dal�í vliv na atraktivitì trhu obná�í fáze, v jaké se trh nachází, zda je v úpadku, èi 

stagnaci. To v�e mù�e vést k èastým cenovým válkám, reklamním bitvám i zavádìní 

nových produktù. (5) 

 

Hrozba vstupu nových konkurent� 

Tento faktor závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér. Pro podniky pùsobící na 

daném trhu je pøita�livìj�í trh s vy��ími bariérami na vstupu a ni��ími na výstupu. 

Pokud jsou bariéry na výstupu vysoké, stává se tento tr�ní segment ménì pøita�livým, 

nebo� v dobì útlumu firmy, které na trh vstoupily v dobách expanze, jej nemohou 

snadno opustit. (5) 

 

Hrozba substitut� 

Substituèní produkty sni�ují atraktivitu trhu, jeliko� sni�ují ceny a tím i samotné zisky 

firem. Pokles ziskù a cen mù�e klesat rychleji, pokud konkurenèní firmy, vyrábìjící 

substituèní výrobky, dosáhnou technologického pokroku. (5) 

 

Vyjednávající síla odb�ratel� 

Pokud zákazníci disponují vysokou vyjednávací schopností, dochází ke sni�ování 

pøita�livosti tr�ního segmentu. Zákazníci po�adují sni�ování cen, vy�adují vy��í kvalitu 

a podnìcují konkurenèní boj. Kompetence odbìratelù rostou s organizací, pokud cena 

produktu pøedstavuje znaènou èást jejich výdajù, s vysokou cenovou citlivostí 

a s mo�ností vyu�ití substitutù. (5) 

 

Vyjednávací síla dodavatel� 

Trh se pro potenciální firmy stává neatraktivním pøi mo�nosti dodavatelù omezovat 

dodávky nebo ovlivòovat ceny. Vyjednávající síla dodavatelù posiluje a roste s jejich 

organizovaností, s nedostateènou konkurencí na trhu, s vysokými náklady na zmìnu 

dodavatele a s nedostatkem substitutù. (5) 
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1.1.3 Analýza�vnit�ního�prost�edí�7S�

Jedná se u�iteèný nástroj strategické analýzy poradenské firmy McKinsey, podle ní� je 

tøeba nahlí�et na organizace jako na mno�inu sedmi základních faktorù, které je nutno 

chápat a analyzovat v souvislostech, ve vzájemných vztazích a pùsobení jednoho na 

druhý. Jednotlivé faktory by mìly být spatøovány v harmonickém souladu, nebo� jsou 

klíèovými prvky úspìchu ka�dé firmy. (3) 

 

 

Obrázek 2: Model 7s 

Zdroj: (6) 

 

Mezi jednotlivé faktory 7s analýzy patøí: 

· Strategie � vyjadøuje dosa�ení stanovené vize spoleènosti a reakci na hrozby 

a pøíle�itosti v oblasti podnikání. 

· Struktura � vyjadøující funkèní a organizaèní uspoøádání (nadøízenost, 

podøízenost, sdílení informací, spolupráce a kontrolní mechanismus). 

· Systémy !ízení � jedná se o komunikaèní, kontrolní, informaèní a dopravní 

prostøedky a systémy, které pou�ívá podnik k øízení. 

· Schopnosti � profesionální zdatnost pracovního kolektivu jako celku. 

· Spolupracovníci � jde o pracovníky, jak øídící, tak øadové. Mù�e se jednat také 

o pracovní motivaci, vztahy mezi pracovníky a jejich chování vùèi firmì. 

· Styl � lze definovat pøístupem managementu k øízení a øe�ení naskytnutých 

problémù. 
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· Sdílené hodnoty � jedná se o odraz základních skuteèností, idejí a principù 

respektovaných pracovníky a dal�ími stakeholders firmy bezprostøednì 

podílejících se na úspìchu firmy. (6) 

1.2 SWOT�analýza�

SWOT analýza, která je nìkdy také nazývána jako analýza marketingového prostøedí, se 

skládá z analýzy vnìj�ích a vnitøních pøedpokladù. Tato analýza je základem 

vypracování ka�dé marketingové strategie a marketingového plánu.  

 

Skládá se z analýzy pøíle�itostí a hrozeb (Opportunities and Threats), tedy analýzy 

makroprostøedí. Ukazuje, jaké pøíle�itosti a nástrahy mohou být skryty na daném trhu. 

Druhou èást tvoøí analýza silných a slabých stránek (Strengths and Weaknesses), jen� 

pomáhá vyhodnotit pøednosti a nedostatky vnitropodnikového prostøedí firmy. Jde tedy 

o analýzu mikroprostøedí. (7) 

 

SWOT analýza zahrnuje ètyøi varianty strategií: 

1) MAX � MAX � maximalizace silných stránek a maximalizace vyu�ití pøíle�itostí. 

2) MAX � MIN � maximalizace vyu�ití silných stránek k eliminaci hrozeb. 

3) MIN � MAX � pøevaha slabých stránek a maximalizace pøíle�itostí. 

4) MIN � MIN � minimalizace slabých stránek s minimalizací hrozeb. (8) 

 

1.3 Definice�a�cíle�finan ní�analýzy�

Samotná historie finanèní analýzy je spojena se vznikem penìz. Za vlast finanèní 

analýzy jsou pova�ovány Spojené státy americké, aèkoliv tyto poèátky nemìly nic 

spoleèného s praktickou analýzou. Jednalo se tedy spí� o teoretické práce. Vývoj 

finanèní analýzy postupoval podle doby, ve které byla vyu�ívána. Nejvìt�í zmìnu 

samotné finanèní analýzy pøinesl rozvoj u�ívání poèítaèù. (9) 

 

Své upevnìní v hodnocení ekonomické situace podniku si tato analýza získala z dùvodu 

vysoké dynamiènosti ekonomických dat, jejich obtí�ného zpracování, neexistence 

obecnì platných hodnot ukazatelù a teoretických modelù prosperujících firem. (10) 
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Za pomoci finanèní analýzy se ohodnocuje minulost, souèasnost a také interpretuje 

vhodné øe�ení finanèního hospodaøení podniku do budoucna. (8) 

 

Na smysl finanèní analýzy lze nahlí�et ve dvou rovinách. První lze hodnotit vývoj firmy 

a� do souèasnosti. Druhá slou�í jako základ pro finanèní plánování ve v�ech èasových 

rovinách. Umo�òuje tedy jak krátkodobé plánování spojené s bì�ným chodem firmy, 

tak strategické plánování s dlouhodobým rozvojem firmy. (9) 

 

Tato analýza slou�í jako brána metod hodnocení finanèního hospodaøení podniku, pøi 

které jsou data tøídìna, promìnována mezi sebou navzájem a agregována. Vztahy mezi 

nimi jsou kvantifikovány, hledají se kauzální souvislosti a urèuje se jejich vývoj. To 

vede ke zvy�ování samotné vypovídající schopnosti zpracovávaných dat i ke zvý�ení 

jejich informaèních hodnot. (10) 

 

Za cíle finanèní analýzy vìt�inou bývá pova�ováno: 

· posouzení vlivu vnitøního a vnìj�ího prostøedí, 

· analýza variant budoucího vývoje a volba nejvhodnìj�í varianty, 

· analýza dosavadního vývoje podniku, 

· poskytnutí informací potøebných pro budoucí rozhodování, 

· analýza vztahù mezi ukazateli, 

· srovnání výsledkù analýzy v prostoru, 

· interpretace výsledkù vytvoøené finanèní analýzy a pøedání návrhù k finanènímu 

plánování a øízení podniku. (10) 

 

1.4 U�ivatelé�finan�ní�analýzy�

Informace získané finanèní analýzou jsou pøedmìtem zájmu nejen mana�erù 

a vlastníkù, ale i mnoha dal�ích subjektù pøicházejících do kontaktu s daným podnikem. 

U�ivatelé jsou proto dìleni do dvou skupin, a to na interní a externí. (11) 
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Mezi interní u�ivatele patøí: 

· mana�eøi vyu�ívající výstupy finanèní analýzy pro strategické a operativní 

finanèní øízení, 

· zamìstnanci, kteøí mají pøirozený zájem na prosperitì, hospodáøské a finanèní 

stabilitì podniku z hlediska jistoty zamìstnání, mzdy a sociálního zázemí, 

· odboráøi, (11) 

· vlastníci, kteøí si ovìøují své investované prostøedky, zda jsou nále�itì 

zhodnocovány a správnì vyu�ívány. (9) 

 

Mezi externí u�ivatele patøí: 

· investoøi získávající dostateèné mno�ství informací pro rozhodování 

o pøípadných investicích do podniku a také soustøeïující svou pozornost k míøe 

rizika a výnosù spojených s vlo�eným kapitálem, 

· stát a jeho orgány, jejich� hlavním cílem je kontrola podnikù, správnosti daní 

a rozdìlování finanèní výpomoci, 

· banky a jiní vìøitelé vyu�ívající informace pro závìry o finanèním stavu ji� 

existujícího nebo potencionálního dlu�níka, 

· odbìratelé, kteøí mají za cíl bezproblémové zaji�tìní výroby, 

· dodavatelé, jim� jde hlavnì o zji�tìní schopnosti podniku uhradit své závazky, 

· konkurence, jejím� hlavním zájmem je porovnání výsledkù s vlastními 

· veøejnost, která má zájem o rozvoj regionu, �ivotního prostøedí a vývoj 

zamìstnání. (11) 

 

1.5 Zdroje�finan�ní�analýzy�

Kvalita a úspì�nost finanèní analýzy do znaèné míry závisí na výbìru pou�itých 

vstupních informací. Ty by mìly být kvalitní a komplexní. Je nutné vyèlenit v�echna 

data, která by mohla zapøíèinit zkreslení výsledkù hodnocení finanèního zdraví firmy.  

 

Pro úspì�né zpracování finanèní analýzy jsou potøebné základní úèetní výkazy, jako je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbì a pou�ití penì�ních prostøedkù, tedy 

výkaz cash flow. V�echny tyto výkazy mají závaznì stanovenou strukturu 
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Ministerstvem financí a jsou závaznou souèástí úèetní závìrky v soustavì podvojného 

úèetnictví. (9) 

 

Rozvaha 

Rozvaha charakterizuje stav majetku a zdrojù financování podniku k urèitému datu. 

Pøehled aktiv (majetku) lze vyèíst na levé stranì úèetního výkazu. Pravá strana rozvahy 

obsahuje pøehled o zdrojích krytí majetku (pasivech). (12) 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je písemný pøehled, který zachycuje pohyb výnosù, nákladù a jejich 

podíl na výsledku hospodaøení z bì�né èinnosti a vztahuje se k urèitému èasovému 

okam�iku. (9) 

 

Výkaz cash flow 

Výkaz o tvorbì a pou�ití penì�ních prostøedkù je mo�né definovat jako pøíjem a výdej 

penì�ních prostøedkù za urèité období v souvislostech s ekonomickou èinností podniku. 

Pro podniky pøedstavuje dùle�itou velièinu, která ukazuje stav a tok penìz. Zároveò 

také slou�í pro posouzení likvidity podniku. (13) 

 

1.6 Nedostatky�ú�etních�výkaz��

Finanèní analýza vychází z úèetních výkazù, které ale zachycují stav k minulosti 

a nemusí být ji� aktuální. Mana�eøi by mìli tedy tyto nedostatky zohlednit pøi 

hodnocení. Mezi tyto nedostatky napøíklad patøí: 

· zisk je ve výkazu zisku a ztrát vyèíslován jako rozdíl mezi výnosy a náklady 

podniku, ve skuteènosti v�ak neodpovídá hotovosti tvoøené firmou, 

· oceòování majetku vychází z poøizovacích cen, i kdy� jsou poupraveny 

o odpisy, neodrá�í tedy souèasnou hodnotu, 

· do rozvahy nejsou zahrnuta aktiva, která mají podstatný vliv na správný chod 

podniku, 

o jedná se napøíklad o zamìstnance podniku, jejich kvalifikaci, znalosti 

a zku�enosti, 
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· náklady zahrnují i polo�ky nesouvisející s úbytkem penì�ních prostøedkù 

(odpisy, tvorba rezerv), 

· do nákladù jsou zahrnuty i výdaje pøí�tích období, 

· mimoøádné polo�ky nejsou souèástí výsledku hospodaøení bì�ného období, 

proto by nemìly být pøi vyhodnocování finanèní analýzy brány v potaz. (14) 

 

1.7 Modely�predikce�finan�ní�tísn��

Modely predikce finanèní tísnì se skládají ze soustav dílèích ukazatelù, které na základì 

pøiøazení èíselné charakteristiky mají za úkol posoudit finanèní zdraví podniku. 

Rozli�ují se na bankrotní a bonitní modely. (14) 

 

Bankrotní modely informují o tom, zda podnik není v nejbli��í dobì ohro�en 

bankrotem. Vychází z faktu, �e ka�dá firma, která se blí�í k bankrotu, pøed touto 

událostí vykazuje pøíznaky, které jsou typické pro tuto situaci. K nejèastìj�ím 

symptomùm, které informují o blí�ícím se bankrotu, patøí problémy s vý�í èistého 

pracovního kapitálu, s bì�nou likviditou a s rentabilitou celkového vlo�eného kapitálu. 

Do tìchto modelù patøí napøíklad model �IN� (index dùvìryhodnosti) a Altmanùv 

model (Z-skóre). (9) 

 

Bonitní modely vycházejí z normativních hodnot vytøídìných z finanèní analýzy, podle 

kterých jsou podniky zaøazovány do rùzných bonitních tøíd. (14) Diagnostikují finanèní 

zdraví firmy. Mají tedy za cíl rozpoznat, zda firma patøí mezi dobré èi �patné firmy. 

Tento model pracuje se srovnáním hodnot s jinými podniky v rámci svého oboru. Patøí, 

jsem napøíklad Kralickùv Qicktest a Index bonity. (9) 

 

1.7.1 Index�bonity�

Index bonity je té� nazývaný jako indikátor bonity. Zakládá se na multivariaèní 

diskriminaèní analýze podle zjednodu�ené metody. Nejvíce je tento model vyu�íván 

v nìmecky mluvících zemích. Èím vy��ích hodnot bonity dosahuje, tím je finanènì-

ekonomická situace podniku lep�í. 
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Vypoèítá se pomocí �esti následujících ukazatelù: 

 

 X1 = cash flow / cizí zdroje, 

 X2 = celková aktiva / cizí zdroje, 

 X3 = zisk pøed zdanìním / celková aktiva, 

 X4 = zisk pøed zdanìním / celkové výkony, 

 X5 = zásoby / celkové výkony, 

 X6 = celkové výkony / celková aktiva. 

 

Index bonity se poté vypoèítá pomocí rovnice: 

 

Bi = 1,5 Xi1 + 0,08 Xi2 + 10 Xi3 + 5 X i4 + 0,3 Xi5 + 0,1 Xi6 (10) 

 

Pro pøesnìj�í závìry mù�e být vyu�ita následující tabulka s hodnotící stupnicí. 

 

Tabulka 1: Stupnice hodnotící index bonity 

Situace 

podniku

Extrémn! 
�patná

Velmi 

�patná
�patná

Ur"ité 
problémy

Dobrá
Velmi 

dobrá
Extrémn! 

dobrá
Hodnota < -2 -2  a� -1 -1 a� 0 0 a� 1 1 a� 2 2 a� 3 > 3

Zdroj: (10) str. 109 

 

1.7.2 Kralick�v�Quicktest�

Tento test je slo�en ze ètyø rovnic, na jejich� základì se hodnotí situace podniku. 

Prvními dvìma rovnicemi hodnotíme finanèní stabilitu firmy. Zbylé dvì rovnice poté 

zobrazují výnosovou situaci firmy. 

 

Celé hodnocení je provedeno pomocí tøí krokù. První krok, který je proveden, 

zhodnocuje finanèní stabilitu. Toho je dosa�eno pomocí seètení ukazatelù míry 

samofinancování a doby splácení dluhu. Tento souèet se poté vydìlí dvìma. Následnì 

se provede hodnocení výnosové situace. Jde o souèet ukazatele ROA a cash flow 

v procentech z tr�eb vydìlený dvìma. V posledním tøetím kroku je zhodnocena celková 
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situace tak, �e se seètou výsledné hodnoty finanèní stability a výnosové situace dìlené 

dvìma. 

 

Pokud se celková hodnota pohybuje nad tøemi, znamená to, �e podnik je bonitní. Pokud 

firmu prezentují hodnoty v intervalu od jedné do tøí, pak spadá do �edé zóny. Hodnoty 

ni��í ne� jedna naznaèují �patné finanèní hospodaøení podniku. (9) 

 

í á

á
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Stupnice hodnocení ukazatel� 

Ukazatel
Výborný 

(1)

Velmi 

dobrý      
(2)

Dobrý (3) �patný (4)
Ohro�ený 
insolvencí 

(5)

Míra 
samofinancování

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní

Doba splácení 
dluhu

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let

Cash flow v % 

tr�eb
> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní  

Zdroj: (10) str. 107 

1.7.3 Index��IN��(index�d�v�ryhodnosti)�

Tento model pro mìøení dùvìryhodnosti podniku byl sestaven v podmínkách Èeské 

republiky ekonomy Ivanem a Inkou Neumaierovými. Pøi jeho sestavování bylo 
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vycházeno z èeských úèetních výkazù spoleènì se zahrnutím specifikace ekonomické 

situace v Èeské republice. 

 

Index IN05 

Jedná se o aktualizovanou verzi indexu IN01, která vznikla spojením døívìj�ích indexù 

IN95 a IN99. Kladem tohoto indexu je, �e hodnotí podnik z pohledu vlastníka i vìøitele. 

 

Tento index se vypoèítá pomocí rovnice: 

 

 

 

kde: 

A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = obì�ná aktiva / krátkodobé závazky a úvìry (10) 

 

Tabulka 3: Hodnoty pro klasifikaci firmy 

Hodnota Situace fimy

IN > 1,6  Mù�eme pøedvídat uspokojivou finanèní situaci

0,9 < IN < 1,6  "�edá zóna" nevyhranìných výsledkù

IN < 0,9  Firma je ohro�ena vá�nými finanèními problémy  

Zdroj: (10) str. 112 

 

1.8 Analýza�absolutních�ukazatel��

Tato analýza obsahující horizontální a vertikální analýzu tvoøí základní východisko pro 

finanèní analýzu. Absolutní ukazatele jsou èerpány pøímo z úèetních výkazù. 
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1.8.1 Horizontální�analýza�

Tato analýza vychází z absolutních a rozdílových ukazatelù. Zji��uje se podle ní, jak se 

jednotlivé polo�ky úèetních výkazù mìnily oproti pøede�lému období, a to jak 

v absolutní zmìnì, tak i v relativní (procentní) zmìnì. Nazývá se horizontální, proto�e 

jednotlivé velièiny úèetních výkazù mezi jednotlivými roky porovnáváme po øádcích, 

tedy horizontálnì. (12) 

 

 

t � odpovídá pøíslu�nému roku 

 

 

 

1.8.2 Vertikální�analýza�

Vertikální analýza mù�e být také nìkdy oznaèována jako strukturální analýza. 

Vyjadøuje procentní podíl urèité polo�ky úèetního výkazu ze stanoveného základu. 

S její pomocí je vyjadøována struktura aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát. S její pomocí 

lze srovnat nejen údaje z úèetních výkazù v del�ím èasovém horizontu, ale i podniky, 

které pùsobí ve stejném odvìtví. 

 

 

 

Horizontální a vertikální analýza má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patøí: 

· slou�í k porovnání výkazù v rámci vnitropodnikových útvarù, 

· slou�í k porovnání výsledkù podniku jako celku v rámci oboru, 

· vhodnost pro porovnání výkazù v del�ím èasovém období. 

 

Mezi nevýhody tìchto analýz lze zaøadit: 

· mìnitelnost absolutní základny pro výpoèet ukazatelù, 

· neodhaduje pøíèiny zmìn, 

· nesrovnatelnost vykazovaných údajù. (14) 
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1.9 Analýza�rozdílových�ukazatel��

Rozdílové ukazatele jsou pou�ívány k analýze a øízení finanèní situace podniku. Mohou 

být také oznaèovány jako finanèní fondy nebo fondy finanèních prostøedkù. Pomocí 

tìchto ukazatelù je vyjádøen rozdíl mezi urèitými polo�kami krátkodobých aktiv na 

jedné stranì a urèitými polo�kami krátkodobých pasiv na stranì druhé. (15) 

 

1.9.1  istý�pracovní�kapitál�

Èistý pracovní kapitál patøí k nejvýznamnìj�ím rozdílovým ukazatelùm a má velký vliv 

na solventnost podniku. Bývá také oznaèován jako provozní kapitál. Pøedstavuje tu èást 

obì�ného majetku, která je financována z dlouhodobého kapitálu. Pøebytek 

krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy znamená, �e podnik disponuje dobrým 

finanèním zázemím a nemá problémy s likviditou. Èistý pracovní kapitál tedy 

pøedstavuje finanèní pol�táø. (10) 

 

 

 

1.9.2  isté�pohotové�prost!edky�

Do tìchto prostøedkù jsou zahrnuty peníze v hotovosti a prostøedky na bì�ných úètech. 

Udávají okam�itou likviditu ke krytí okam�itì splatných závazkù. Ukazatel tedy 

znázoròuje rozdíl mezi pohotovými penì�ními prostøedky a okam�itì splatnými 

závazky. (3) 

 

 

 

1.9.3  istý�pen��ní�majetek�

Èistý penì�ní majetek sni�uje nedostatky pøedchozích dvou ukazatelù. Bývá chápán 

jako kompromis mezi èistým pracovním kapitálem a èistými pohotovými prostøedky. 

Pro jeho výpoèet je nutné vylouèit ménì likvidní polo�ky obì�ných aktiv. (3) 
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1.10 Pom�rové�ukazatele�

Pomìrové ukazatele pomáhají analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, 

a to tím, �e jednotlivé absolutní hodnoty jsou dány do vzájemných pomìrù. Tyto 

ukazatele jsou u u�ivatelù velmi oblíbené a vyu�ívané zejména z dùvodu jejich 

univerzálnosti a mo�nosti srovnání mezi jednotlivými podniky. (16) 

 

Pomìrové ukazatele lze rozdìlit na: 

· ukazatele zadlu�enosti (leverage ratios), 

· ukazatele likvidity (liquidity ratios), 

· ukazatele aktivity (aktivity ratios), 

· ukazatele rentability (profitable ratios), 

· provozní ukazatele. (14) 

 

1.10.1 Ukazatele�zadlu�enosti�

V reálné ekonomice, zejména u velkých podnikù, není mo�né, aby podnik pokryl 

financování svých aktiv pouze vlastními zdroji, proto vyu�ívá mo�nosti krytí svého 

majetku pomocí cizích zdrojù. Pou�ití výhradnì vlastního kapitálu má za dùsledek 

sní�ení celkové výnosnosti podniku.  Naopak, pokud bude podnik vyu�ívat jen cizí 

zdroje, mù�e narazit na obtí�e pøi jejich získávání. Pro podniky je tedy dùle�ité správnì 

stanovit optimální skladbu zdrojù pro jejich financování. Podstatou této analýzy je tedy 

nalezení vhodného pomìru mezi vlastním a cizím kapitálem. (9) 

 

Celková zadlu�enost 

Mù�e se také uvádìt pojem ukazatel vìøitelského rizika. Je vyjádøena pomìrem 

celkových závazkù k celkovým aktivùm. S vìt�ím podílem podnikového vlastního 

kapitálu roste také vìøitelské krytí proti rizikùm a ztrátám. (10) Je také zapotøebí vyèíslit 

pomocí výroèní zprávy objem majetku poøízeného na leasing, jeliko� aktiva získaná 

pomocí leasingu nejsou zahrnuta v rozvaze. To je dùvodem k tomu, aby u�ivatelé 

finanèní analýzy brali v potaz i výnosnost a strukturu cizího kapitálu. (17) Podnik by 

mìl udr�ovat pomìr vlastních a cizích zdrojù 40:60 nebo 30:70. (13) 
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Dlouhodobá zadlu�enost 

Poukazuje na to, která èást aktiv je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá 

identifikovat nejvhodnìj�í pomìr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojù. Mezi cizí 

zdroje jsou øazeny obchodní závazky, dlouhodobé úvìry a rezervy. (10) 

 

 

 

Krátkodobá zadlu�enost 

Krátkodobá zadlu�enost vyjadøuje pomìr mezi krátkodobým cizím kapitálem 

a celkovými aktivy. Patøí sem krátkodobé závazky, bì�né bankovní úvìry, pasivní 

dohadné a pøechodné polo�ky. (10) 

 

 

 

Míra samofinancování 

Takté� oznaèována i jako koeficient samofinancování a je pova�ována jako doplnìk 

k celkové zadlu�enosti. Vyjadøuje dimenzi, v jaké jsou aktiva podniku financována 

z prostøedkù vlastníkù. Její pomocí lze hodnotit finanèní i hospodáøskou stabilitu 

podniku. Souèet míry samofinancování a celkové zadlu�enosti se musí rovna jedné. (14) 

 

 

 

Dluh na vlastní kapitál 

Dluh na vlastní kapitál má podobnou vypovídající schopnost jako míra financování 

a ukazatel zadlu�enosti. S rùstem závazkù ve finanèní struktuøe podniku má rostoucí 

tendenci. Vyjadøuje se pomìrem mezi celkovými závazky a vlastním kapitálem. 

Naznaèuje, kolik korun dluhu odpovídá jedné korunì vlastního kapitálu. Doporuèená 

hodnota by nemìla pøesáhnout 0,70. (14) 
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Úrokové krytí 

Tento ukazatel má vypovídající schopnost o tom, kolikrát je zisk vy��í ne� úrokové 

platby. Zisk vyprodukovaný cizím kapitálem by mìl pokrýt náklady na tento kapitál. 

(10) Má informaèní schopnost pro akcionáøe a vlastníky o schopnosti podniku dostát 

svým závazkùm z úrokù. Také informuje vìøitele o jejich zaopatøení v pøípadì likvidace 

podniku. Èím vy��í hodnota tohoto ukazatele, tím lépe pro podnik. Doporuèená hodnota 

by mìla dosahovat minimálnì 3. Za bezproblémovou úroveò je pova�ována hodnota 

okolo 8. (14) 

 

 

 

Ukazatel podkapitalizování 

Pokud je firma pøíli� zadlu�ena a její vý�e kapitálu se nepøímo rovná rozsahu provozní 

èinností podniku, dochází k podkapitalizování podniku. Vìt�inou k nìmu dochází pøi 

prosperitì firmy, jen� zvy�uje pomocí objemu zakázek svùj majetek, kterému hledá 

zdroje finanèního krytí. Výsledné èíslo tohoto ukazatele by mìlo dosahovat vy��ích 

hodnot ne� 1. Dùvodem je zásada krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem. 

(14) 

 

Protikladem podkapitalizování je pøekapitalizování. To je zapøíèinìno nedostateèným 

vyu�íváním cizích zdrojù a tím vzniká v podniku nadmìrná vý�e kapitálu. (14) 
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1.10.2 Ukazatele�likvidity�

Pojem likvidita pøedstavuje obecnou schopnost podniku hradit své závazky a získat 

dostateèné finanèní prostøedky na provedení potøebných plateb. Lze tvrdit, �e závisí na 

tom, jakou rychlostí doká�e podnik zinkasovat své pohledávky. Likvidita je potøebná 

pro dlouhodobé pùsobení podniku. Na míru likvidity mù�e pùsobit mnoho dal�ích vlivù. 

Jedná se zejména o vlivy nìèího ekonomického prostøedí. Ukazatele likvidity je ve 

vzájemném støetu s rentabilitou. Èím vy��í hodnoty rentability podnik dosahuje, tím 

ni��í je míra likvidity. (11) 

 

B��ná likvidita 

Bì�ná likvidita øíká, kolikrát obì�ná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. 

Poukazuje na to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své vìøitele promìnou ve�kerých 

obì�ných aktiv v hotovost v daném okam�iku. Bì�ná likvidita mù�e být také 

oznaèována jako likvidita 3. stupnì. (18) Doporuèené hodnoty bì�né likvidity by se 

mìly pohybovat v intervalu od 1,5 � 2,5. (9) 

 

 

 

Pohotová likvidita 

Likvidita 2. stupnì je stejná jako bì�ná likvidita, jen z výpoètu odstraòuje vliv zásob. 

Podnik by mìl dosáhnout schopnosti vyrovnat své závazky pouze za pomoci finanèního 

majetku a krátkodobých pohledávek. Doporuèené hodnoty jsou v rozmezí od 1 � 1,5. 

Vy��í hodnoty jsou lákavìj�í pro vìøitele. Pro akcionáøe a vlastníky nikoliv. (10) 

 

 

 

Hotovostní likvidita 

Bývá oznaèována jako likvidita 1. stupnì. Vstupy tvoøí jen nejlikvidnìj�í rozvahové 

polo�ky. Jedná se o prostøedky na bì�ném úètu, hotovost, volnì obchodovatelné cenné 

papíry a �eky. Pro tuto likviditu jsou doporuèené hodnoty v intervalu 0,6 � 1,1. Pro 

Èeskou republiku bývá sní�ená spodní hranice a� na 0,2. Samotné nedodr�ení 
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doporuèených hodnot u této likvidity nemusí znamenat finanèní potí�e spoleènosti, 

jeliko� mnoho spoleèností vyu�ívá mo�nosti èerpání penì�ních prostøedkù do 

záporných hodnot, kontokorentù, které nemusí být zjistitelné z rozvahy. (9) 

 

 

 

1.10.3 Ukazatele�aktivity�

Tato skupina ukazatelù informuje o efektivnosti hospodaøení podniku se svými aktivy. 

Pokud má daná úèetní jednotka pøebytek aktiv, vznikají jí zbyteèné náklady. V opaèném 

pøípadì mù�e pøicházet o potenciální tr�by. (12) 

 

Ukazatele aktivity se vyjadøují ve dvou podobách: 

· poèet obrátek � udává, kolikrát se za urèité období obrátí urèitý druh majetku, 

(12) 

· doba obratu � vypovídá o dobì, po kterou trvá jedna obrátka vyjádøená ve 

dnech. (17) 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento obrat bývá také oznaèován jako produktivnost vlo�eného kapitálu a udává 

efektivnost vyu�ití ve�kerých aktiv podniku. Doporuèená hodnota tohoto ukazatele je 1. 

Pokud výsledná hodnota dosáhne ni��ích èísla, znamená to, �e podnik má více aktiv ne� 

je potøeba. (14) 

 

 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tímto ukazatelem je mìøena efektivnost vyu�ívání zejména budov, strojù a zaøízení. 

Podává informace o tom, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tr�by za rok. (11) 

Èím vy��í hodnoty tento ukazatel má, tím lépe. Hodnoty ni��í ne� oborový prùmìr 

signalizují pro výrobu zvý�ení výrobních kapacit a pro mana�ery omezení investic. (19) 
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Obrat zásob 

Tento ukazatel udává, kolikrát podnik zásoby v prùbìhu roku prodá a znovu naskladní. 

Nedostatkem tohoto ukazatele je, �e tr�by odrá�í tr�ní hodnotu, zatímco zásoby 

vyèísluje v poøizovacích cenách èi nákladových cenách, které ji� nemusí odpovídat 

tr�ním cenám. Vhodné je pou�ít srovnání s prùmìrem v odvìtví. Hodnota vy��í ne� 

prùmìr ukazuje na vysoké mno�ství nízkoobrátkových zásob, na které jsou zbyteènì 

vázány finanèní prostøedky. (12) 

 

 

 

Doba obratu zásob 

Vyjadøuje prùmìrnou dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem výrobku. 

Pojednává tedy o poètu dní, po které jsou aktiva vázána ve formì zásob. (12) Pro 

podnik je lep�í situace s krat�í dobou obratu zásob a vy��í obratovostí zásob. (18) 

 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Informuje o tom, za kolik dní jsou podnikové pohledávky splaceny odbìrateli. Ideální 

výsledná hodnota by se mìla rovnat dobì splatnosti faktur. Pøi del�í dobì obratu ne� je 

bì�ná doba splatnosti pohledávek dochází ze strany obchodních partnerù k poru�ení 

obchodnì úvìrové politiky. (9) 
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Doba obratu závazk� 

Tento ukazatel vyjadøuje dobu, za kterou je prùmìrnì podnik schopen dostát svých 

závazkù u dodavatelù. Výsledné hodnoty by mìly být del�í ne� samotná doba obratu 

pohledávek a to proto, aby nedo�lo k naru�ení finanèní rovnováhy ve firmì. (9) 

 

 

 

1.10.4 Ukazatele�rentability�

Tyto ukazatele jsou také oznaèovány jako ukazatele návratnosti nebo výnosnosti. 

Rentabilita mìøí schopnost podniku vytváøet nové zdroje a s pou�itím investovaného 

kapitálu dosahovat zisku. Zobrazuje vliv øízení aktiv, financování a likvidity na 

rentabilitu, a� u� kladnì èi negativnì. Také vypovídají o tom, kolik korun zisku pøipadá 

na jednu korunu jmenovatele. Obvykle je rentabilita vyjádøena pomìrem dosa�eného 

zisku s èástkou vlo�eného kapitálu. Pøi hodnocení rentability platí, �e èím vy��ích 

hodnot je dosa�eno, tím lep�ích výsledkù podnik dosahuje. Výsledky rentability jsou 

pochopitelnì ovlivnìny také oborem, ve kterém daný podnik pùsobí. (8) (11) (14) (18) 

 

Rentabilita celkového kapitálu � ROA 

Jedná se o pomìr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez zohlednìní 

zdrojù jejich financování. Mohou být financována z krátkodobých, dlouhodobých, 

vlastních èi cizích zdrojù. (19) 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu � ROE 

Tato rentabilita posuzuje výnosnost vlo�eného kapitálu vlastníkù. Napomáhá 

investorùm zjistit, zda je s jejich kapitálem nakládáno s nále�itou intenzitou 

a odpovídajícím rizikem investice. Výsledná hodnota by mìla být vy��í, ne� výnosnost 

cenných papírù garantovaných státem. Pokud by nebyly vy��í, nemuseli by investoøi do 

tìchto investic vkládat své finanèní prostøedky a podnik bude odsouzen k zániku. (9) 
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Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojù mìøí výnosnost dlouhodobì investovaného 

kapitálu. Ukazuje tedy, jakého provozního zisku podnik dosáhl z jedné investované 

koruny akcionáøi a vìøiteli. (19) 

 

 

 

Rentabilita tr�eb � ROS 

Tato rentabilita charakterizuje zisk vzta�ený k tr�bám. Vyjadøuje se jako pomìr èistého 

zisku s tr�bami za urèité èasové období. Výsledná hodnota uvádí, kolik korun zisku 

bylo získáno z jedné koruny tr�eb. (10) 

 

 

 

Doporuèené hodnoty ukazatelù rentability nejsou z obecného hlediska stanovené, 

proto�e jsou závislé na podnikatelském odvìtví. Lze tedy tvrdit, �e èím vy��í jsou 

výsledné hodnoty, tím lep�í je situace pro firmu z hlediska produkce. (19) 

 

1.10.5 Provozní�ukazatele�

Tyto ukazatele vyu�ívá management pro vnitøní øízení èinnosti podniku a mezi 

nejèastìj�í ukazatele jsou øazeny následující:  

  



34 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Tato produktivita informuje o vyu�ití dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se tedy o 

mno�ství výnosù vytvoøených jednou korunou vlo�enou do poøízení dlouhodobého 

hmotného majetku. Tato hodnota by mìla dosahovat co nejvy��ích hodnot. (10) 

 

 

 

Mzdová produktivita 

Vyjadøuje, kolik výnosù pøipadá na jednu korunu vyplacených mezd. Tento ukazatel by 

mìl vykazovat rostoucí tendenci. (10) 

 

 

 

Nákladovost tr�eb 

Udává zatí�ení firmy celkovými náklady. Informuje o mno�ství finanèních jednotek 

nákladu potøebných k získání jedné koruny výnosù. Hodnoty dosahující hodnot men�í 

ne� jedna mají na podnik pozitivní dopad. Vy��í hodnoty jsou naopak pro firmu 

ne�ádoucí. Tato výsledná hodnota by mìla mít klesající trend. (10) 
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2 Analýza�sou�asného�stavu�spole�nosti�

V praktické èásti této práce jsou vý�e uvedené teoretické poznatky finanèní analýzy 

aplikovány na podnik AB JET spol. s r. o. V první èásti této kapitoly bude tato 

spoleènost pøedstavena. Cílem poté bude provedení finanèní analýzy sledovaného 

podniku. Výsledky této analýzy pøinesou podklady pro optimalizaèní øe�ení, pro urèení 

silných stránek a problémových oblastí podniku. 

2.1 Charakteristika�spole�nosti�

Název spoleènosti: AB JET spol. s r. o. 

Sídlo spoleènosti: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 

Provozovna:  Strojírenská 3823, 580 01 Havlíèkùv Brod 

IÈO:   251 11 647 

DIÈ:   CZ251 11 647 

Datum vzniku: 7. 2. 1997 

Právní forma:  Spoleènost s ruèením omezeným 

Základní kapitál: 100 000,- Kè 

Zapsáno u:  Mìstského soudu v Praze 

Spoleèníci:  AWAC spol. s. r. o., vklad 50 % 

   Ing. Josef Køenek, vklad 50 % 

Jednatel:  Ing. Josef Køenek 

Poèet zamìstnancù: 33 ke dni 31. 12. 2013 

2.1.1 Popis�spole�nosti�

 

Spoleènost AB JET spol. s r. o., provozovna Havlíèkùv Brod vznikla zápisem do 

obchodního rejstøíku, vedeného mìstským soudem v Praze, dne 7. 2. 1997. Prvotní sídlo 

mìla spoleènost na adrese Severozápadní III/364, 140 00 Praha 4. 

 

AB JET spol. s r. o. je soukromá spoleènost, která se zaèala zabývat tvarovým dìlením, 

neboli øezáním pøevá�nì kovových, ale i nekovových materiálù. Svou èinnost firma 

zahájila v pronajatých prostorách (celková plocha 400 m2) spoleènosti Zetor Havlíèkùv 

Brod, a. s. Prvotní stav pracovní síly byl 9 zamìstnancù. 
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V prùbìhu dal�ích let spoleènost roz�iøovala svou èinnost a s tím souvisela i potøeba 

náboru nových zamìstnancù. Proto v roce 2003 firma zaèala uva�ovat o roz�íøení 

prostor. Spoleènost nakonec pronajala dal�í výrobní haly (celková plocha 1800 m2
) od 

firmy Zetor Havlíèkùv Brod, a. s. V tomto roce mìla spoleènost prùmìrnì 

37 zamìstnancù. 

 

V roce 2004 z dùvodu vìt�ího odbìru produktù domácími i zahranièními odbìrateli 

spoleènost roz�iøuje poèet stálých zamìstnancù na 42. 

 

V listopadu 2005 se spoleènost rozhodla zakoupit pronajaté prostory do svého 

vlastnictví. V následujícím roce získala certifikát ISO 9001 � Systém managementu 

jakosti, ISO 18 001 � Systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 

a ISO 14 001 � Systém environmentálního managementu od certifikaèní spoleènosti 

TÜV. 

 

V letech 2005 a� 2007 narùstá prùmìrný poèet zamìstnancù ze 42 na 48. To souvisí 

s roz�iøováním výroby a tím vy��í potøebou pracovních sil. V tuto dobu také dochází ke 

zvy�ování tr�eb i celkových výnosù. V letech 2008 a 2009 je spoleènost do znaèné míry 

ovlivnìna hospodáøskou krizí. Dochází k poklesu tr�eb a výnosù v dùsledku sni�ující se 

poptávky po produktech spoleènosti. To pøiná�í klesající trend prùmìrného poètu 

zamìstnancù, který se sní�il a� na poèet 29 v roce 2011. V roce 2012 dosahuje 

spoleènost prùmìrného poètu 33 zamìstnancù. 

 

V roce 2012 probíhala jednání s firmou Echidna Tech CZ s. r. o. s mateøskou firmou 

v Austrálii, která vyvrcholila tìsnou spoluprácí v oblasti výroby nadstavby kamenového 

prùmyslu a získáním dotace na 12 milionù korun na pìtiosé obrábìcí centrum. 

 

Z dlouhodobého hlediska má spoleènost za cíl dosáhnout urèitého postavení na trhu, 

získat jeho vìt�í podíl pomocí nových technologií a rozvoje nových zakázkových 

mo�ností. Dal�ím cílem je dostat produkty spoleènosti do co nejvìt�ího povìdomí 

zákazníkù. Svých cílù se sna�í spoleènost dosahovat neustálým roz�iøováním své 

nabídky. Nabízí komplexnìj�í slu�by, èím� své výrobky diverzifikuje od výrobkù 
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konkurence. Spoleènost se sna�í o co nejvìt�í flexibilitu a sna�í se vyhovìt v�em 

po�adavkùm zákazníka, které jsou èasto velice individuální. 

 

2.1.2 P�edm�t�podnikání�

 

Hlavním pøedmìtem podnikání spoleènosti AB JET spol. s r. o. je: 

 

· zakázková strojírenská výroba strojù s mechanickým pohonem, 

· zámeènická výroba, 

· zakázková strojírenská výroba obrábìných souèástek, 

· zprostøedkování obchodu a slu�eb. (20) 

 

2.2 Analýza�okolí�podniku�

V této kapitole diplomové práce je popsáno okolí firmy pomocí SLEPTE analýzy, 

Proterova modelu pìti sil a 7S Mc Kinsey analýzy. 

 

2.2.1 SLEPTE�analýza�

Tato analýza prostøedí napomáhá k lep�í informovanosti o situaci podniku, ve které se 

spoleènost nachází, a k pomoci tvorby firemních strategií, které z tìchto zku�eností 

mohou vycházet. 

 

S � Sociální a spole!enské podmínky 

Spoleènost AB JET spol. s r. o. má pracovi�tì ve mìstì Havlíèkùv Brod v Kraji 

Vysoèina. V celém kraji �ije 510 438 obyvatel. (21) Tento poèet obyvatel nemá zásadní 

vliv na portfolio zákazníkù, jeliko� spoleènost 2/3 své produkce vyvá�í do zahranièí. 

Lokální sociální faktory ovlivòují zejména odbyt slu�eb v oblasti laserové a vodní 

øe�by, kterou vyu�ívají rùzní drobní øemeslníci. V dùsledku rùstu nezamìstnaností a tím 

i mo�ného úbytku zakázek tìchto øemeslníkù, klesá poptávka po slu�bách této 

spoleènosti. 

 



38 

Spoleènost je, vzhledem k exportu vìt�iny své produkce, ovlivnìna celosvìtovými 

faktory, zejména celosvìtovou nezamìstnaností, která je kolem 197 milionù 

nezamìstnaných a dá se oèekávat její rùst. (22) Firma nejvíce vyrábí prùmyslová mycí 

zaøízení, která jsou umis�ována do praèek. Pøi rùstu nezamìstnanosti bude docházet ke 

sni�ování poptávky po pracích zaøízeních a tím mù�e dojít i ke sní�ení odbytu 

spoleènosti jak na èeském trhu, tak na celosvìtovém trhu. 

 

Spoleènost má svou provozovnu v Havlíèkovì Brodì, který le�í blízko dálnice a má 

k dispozici i pomìrnì velké vlakové nádra�í. Z tohoto dùvodu lze tvrdit, �e firma se 

nachází na pomìrnì strategickém místì vzhledem k odbìratelùm, kteøí jsou jak z Èech, 

tak i z Moravy a Slezka. 

 

Vzhledem k faktu, �e v okolních mìstech se nachází i støední odborné �koly a odborná 

uèili�tì zamìøující se na obory v obrábìní, strojírenských prací a elektroprùmyslu, má 

spoleènost mo�nost doplòovat své pracovní síly novými absolventy. Této mo�nosti v�ak 

zatím spoleènost moc nevyu�ívá. 

 

L � Legislativní prost!edí a podmínky 

Mezi legislativní faktory lze zaøadit zákony, vyhlá�ky a normy. Tyto faktory ovlivòují 

chod spoleèností pùsobících na èeském trhu. Stejný dopad mají i na spoleènost AB JET 

spol. s r. o. Mezi jednotlivé zákony patøí napøíklad obèanský zákoník, zákon o 

úèetnictví, zákon o DPH, zákon o daních z pøíjmù, zákoník práce apod. Ka�dým rokem 

dochází k úpravám èi tvorbì nových zákonù. V letech 2012 a� 2014 dochází k tìmto 

zmìnám: 

· zmìny v zákoníku práce, 

· zmìny v sazbách DPH 

· zmìny v obèanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. 

 

Zmìna zákoníku práce, kterou pøinesl rok 2012, je napøíklad odstupné. Zamìstnanci 

nyní mají nárok na vý�i odstupného v hodnotì jednoho prùmìrného výdìlku, pokud 

odpracovali ménì ne� jeden rok. Pøi odpracování 1 a� 2 let vzniká pracovníkùm nárok 
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na odstupné ve vý�i dvojnásobku prùmìrného výdìlku. Po odpracování 2 let a více 

èinní odstupné trojnásobek prùmìrného mìsíèního výdìlku. (23) 

 

Dal�í zmìna, která byla v tomto zákoníku práce provedena, se týká dohody o provedení 

práce, je� byla navý�ena z pracovního limitu ze 150 hodina na 300 hodin roènì. K tomu 

se také vztahuje odvod sociálního a zdravotního poji�tìní pøi pøíjmu nad 10 000 Kè za 

mìsíc. (26) Od roku byl také upraven limit pro aplikace 15% srá�kové danì u pøíjmù ze 

závislé èinnosti a to z 5 000 Kè na 10 000 Kè za mìsíc. (24) 

 

Také byla novì zavedena tzv. solidární pøirá�ka, která navý�í o 7 % daò z pøíjmu, pokud 

dosáhne zamìstnanec vy��í mzdy ne� je ètyønásobek prùmìrné mzdy (103 536 Kè). Ve 

spoleènosti v�ak nikdo této vý�e mzdy nedosahuje. (24) 

 

V období let 2007 � 2011 propustila firma AB JET spol. s r. o. 9 zamìstnancù, co� mìlo 

nepochybnì vliv na náklady spoleènosti kvùli odstupnému. Toto propou�tìní bylo 

zpùsobeno ekonomickou krizí, která vypukla v roce 2008. O rok pozdìji firma opìt 

pøijala 3 nové zamìstnance. Vzhledem k novelám zákoníku práce musí spoleènosti pøi 

pøijímání nových pracovních sil zohlednit, zda je výhodnìj�í pøijmout pracovníky na 

plný úvazek nebo na dohodu o provedení práce. Pøi nabírání zamìstnancù zpìt dává 

pøednost pracovníkùm, kteøí u ní ji� pracovali. Dojde tak k men�í hrozbì odchodu 

daných zamìstnancù a také ke sní�ení nákladù, které jsou vynalo�eny na za�kolení 

pracovních sil. K dal�ímu posílení pracovní síly spoleènost AB JET vyu�ívá mo�nosti 

najmutí brigádníkù, kteøí jsou levnìj�í ne� øadoví zamìstnanci. Firma se sna�í dr�et 

odmìny brigádníkù pod èástkou 10 000 Kè za mìsíc. 

 

Novelizován byl také zákon o dani z pøidané hodnoty. Ten pøinesl zvý�ení sní�ené 

sazby DPH z 14 % na 15 % a základní sazby z 20 % na 21 % s úèinností od 1. ledna 

2013. Tato zmìna spoleènost pøíli� neovlivnila po finanèní stránce, jeliko� se jedná 

pouze o 1% zmìnu. Pøinesla spí�e administrativní problémy. Za pøíèiny tìchto problému 

lze pova�ovat krátký èasový úsek provedení zmìny sazeb DPH. (25) 
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Velmi podstatnou legislativní zmìnou se stala novela obèanského zákoníku platná od 

1. ledna 2014. Tato novela zákonu è. 89/2012 Sb., nový obèanský zákoník ustanovuje, 

�e obchodní zákoník se stane souèástí obèanského zákoníku. Dal�í zmìny také pøinesl 

zákon è. 90/2012 o obchodních korporacích. (26) Zmìny v obèanském zákoníku pøiná�í 

také velkou zmìnu v samotných právních pojmech a mù�e firmì pøinést urèité finanèní 

náklady. Pro èinnost firmy v�ak nemají tyto zmìny vìt�í význam, dochází pouze 

k nutnému pøedìlání obchodních a nájemní smluv a k provedení zmìn v obchodním 

rejstøíku. V�echny tyto potøebné zmìny ji� spoleènost provedla. 

 

Spoleènost se také øídí zákonem è. 185/2001 Sb. o odpadech, který pojednává o ochranì 

�ivotního prostøedí. 

 

E � Ekonomické podmínky 

Ekonomickou situaci v Èeské republice velice ovlivnila finanèní krize, která vypukla 

v roce 2008. Tato krize ovlivnila jak malé, tak støednì velké i velké podniky. Samotná 

krize podnikatelské prostøedí Èeské republiky ne�etøila. K bankrotu dovedla nìkolik 

tuzemských firem, a� u� právnické èi fyzické osoby. (27) Z pohledu spoleènosti se 

jednalo napøíklad o ztráty odbìru od firem Lecom Ledeè, a. s. a JHM CZ s. r. o. Po 

obou spoleènostech zbyly neuhrazené pohledávky, na které byly vytvoøeny opravné 

polo�ky. 

 

Inflace v Èeské republice se bìhem let 2008 a� 2012 stále zvy�ovala z 1 % a� na 3,3 %. 

Pokles pøinesl a� rok 2013. (28) Tento fakt pøinesl zdra�ení ze strany samotných 

dodavatelù, èím� i zvý�il výrobní i provozní náklady spoleènosti. Dále má také vliv na 

vztahy s dodavateli, kteøí mohou mít potí�e a tím i sní�it odbìr výrobkù spoleènosti. 

 

Dal�í výraznou zmìnu pøineslo 7. listopadu 2013 rozhodnutí Èeské národní banky 

o intervenci mìny. ÈNB oslabila èeskou korunu vùèi euru na 27 Kè/EUR. (29) Tento 

zásah mìl i dopad na spoleènost AB JET spol. s r. o., jeliko� vyvá�í do zahranièí. 

Z toho dùvodu lze tento dopad pova�ovat za pozitivní. 
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Samotná intervence pomáhá spoleènosti korigovat vypoøádání se situací ni��ích 

odbìratelských cen., vzhledem k tomu, �e spoleènost vìt�inu svých produktù vyvá�í do 

zahranièí. 

 

Nezamìstnanost pøedstavuje dal�í nepøíznivý faktor ekonomiky v Èeské republice. 

Tento ukazatel dosahoval v roce 2012 míry 7 % a oèekává se jeho rùst. (30) Rostoucí 

trend nezamìstnanosti má nepøíznivý dopad na kvalitu �ivota obèanù, kteøí disponují 

men�ími finanèními prostøedky, co� má za dopad sní�ení kupní síly po nových 

výrobcích. V kraji Vysoèina nezamìstnanost pøedstavuje 7,07 % k roku 2013. (31) To 

mù�e mít pro spoleènost pozitivní efekt, jeliko� vy��í poptávka po pracovních místech 

umo�òuje �ir�í výbìr v øadách potencionálních zamìstnancù za pomìrnì ni��í mzdy ne� 

je mzda prùmìrná, která èinní v roce 2013 21 974 Kè mìsíènì a vzrostla o 291 Kè 

oproti loòskému roku. (32) Prùmìrná mzda spoleènosti èinila za rok 2012 19 800 Kè. 

Spoleènost v roce 2012 pøijala 4 nové zamìstnance, které mohla pøijmout za ni��í mzdu, 

ne� by je na tìchto pracovních místech mohla zamìstnat v minulosti. 

 

P � Politické faktory 

Èeská republika je demokraticky zalo�ená parlamentní republika. Hlavou státu je 

prezident republiky Milo� Zeman, který v této funkci nahradil pana prezidenta Václava 

Klause. Vrcholným orgánem exekutivy je vláda a parlament Èeské republiky. 

 

V souèasné dobì se na politické scénì odehrálo mnoho skuteèností. První byla samotná 

volba prezidenta republiky. Jednalo se o první pøímou volbu prezidenta v Èeské 

republice. Dal�í skuteènost, která je velmi záva�ná, je zpùsobena nestabilitou politické 

scény v Èeské republice. Jde zejména o korupèní problémy vrcholových politikù 

a nìkolika snahami vyvolat pøedèasné volby, které se nakonec konaly v øíjnu 2013. Ve 

volbách do�lo k výmìnì koalièních stran, co� mù�e mít dopad na ekonomické prostøedí 

v Èeské republice. Døívìj�í více pravicová vláda smìøovala své kroky k vyrovnanému 

státnímu rozpoètu, kde�to nová vláda je spí�e levicovì smý�lející. Tato nestabilní 

situace na èeské politické scénì zpùsobuje sní�ení pøíchodu zahranièních investic na 

èeský trh. 
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T � Technologické faktory 

Spoleènost AB JET spol. s r. o. sleduje vývoj výrobních technologií. Sna�í se co nejvíce 

obnovovat své strojní zaøízení a� u� nákupem nových strojù nebo aktualizací lep�ího 

software. Ka�doroèní investice do nového strojního vybavení èinní 2 - 3 milionù korun. 

Vìt�inou se jedná o investice do stávajících technologií, jako jsou stroje, poèítaèové 

vybavení. Firma bìhem analyzovaných let nakoupila také nový server. Investice jsou 

èásteènì hrazeny pomocí vyu�ití dotací z Evropské unie. Minulý rok spoleènost 

nakoupila nový stùl pro øezání vodním paprskem a ji� døíve investovala do nového 

støíhacího náøadí pro výrobu rezistorù. 

 

Velmi slabì firma vyu�ívá potencionálu internetu, na kterém se firma mù�e lépe 

prezentovat pøed svými odbìrateli. Webové stránky jsou velmi zastaralé a nepøehledné. 

 

E � Ekologické faktory 

V posledních letech je stále více kladen dùraz na ekologii a dodr�ování rùzných 

vyhlá�ek èi naøízení spjatých s touto problematikou. Tento trend byl také nastolen 

pøístupem Èeské republiky do Evropské unie, která je velmi striktní v dodr�ování 

pravidel týkajících se ochrany �ivotního prostøedí. Podnik se øídí zákonem o odpadech 

è. 185/2001 Sb. Tento zákon se zamìøuje na problematiku vzniku odpadù, jak jim 

pøedcházet, jak nakládat s nimi a v neposlední øadì definuje základní principy ochrany 

�ivotního prostøedí. Spoleènost pùsobí v odvìtví, kde èasto vnikají odpady. Musí tedy 

øe�it ekologické odstranìní tìchto odpadù. Jeliko� se jedná èasto o materiály z kovù, 

jsou zbytky pøevá�eny do sbìrného dvora k odborné recyklaci. Spoleènost se také musí 

vypoøádat s rùznými kapalinami napø. oleji, vzhledem ke skuteènosti, �e musí udr�ovat 

své strojové zaøízení. �patné nakládání s tìmito odpady mù�e vést k potrestání firmy 

pokutou, kterou ji� firma v roce 2010 obdr�ela ve vý�i 50 tis. Kè. Náklady spojené 

s odpady a jejich likvidací se roènì pohybují kolem 500 tis. Kè. 

 

Firma AB JET spol. s r. o. také pravidelnì obnovuje své technologické zaøízení tak, aby 

bylo co nejvíce �etrné k �ivotnímu prostøedí. 

 



43 

2.2.2 Porterova�analýza�p�ti�konkuren�ních�sil�

Tato analýza se zamìøuje na jednotlivé síly, které pùsobí na podnik. 

 

Vyjednávací síla dodavatel� 

Firma AB JET spol. s r. o. se zabývá zejména výrobou prùmyslových mycích zaøízení, 

svaøených konstrukcí pro zpracování a tì�bu kamene i døeva. Dále se zabývá øe�bou 

laserem a vodní tryskou. Kvalitní dodavatelé jsou tak pro podnik �ivotnì dùle�ití. Jedná 

se o právnické osoby, které dodávají hutní výrobky, nerezové materiály èi technické 

plyny. Mezi vìt�í dodavatele spoleènosti lze zaøadit: 

· Ferona, a. s., 

· Nerezové materiály, s. r. o., 

· Kovintrade Praha spol. s r. o., 

· SC Metal s. r. o., 

· Bogner Edelstahl Czech Republic, 

· Lidne Das a. s. 

 

Spoleènost se svými dodavateli udr�uje dlouhodobé vztahy, èím� dosahuje ustálených 

cen za dodávaný materiál. K vyrovnaným cenám také dopomáhá uzavøení 

dlouhodobých smluv s jednotlivými dodavateli, kteøí jsou pøi vìt�ím odbìru ochotni 

poskytnout firmì drobné mno�stevní slevy. Pøi jednání s dodavateli spoleènost vyu�ívá 

samotného dodavatelského konkurenèního prostøedí. Dalo by se øíci, �e vyjednávající 

síla není v rukou spoleènosti, ale v samotném konkurenèním boji mezi potencionálními 

dodavateli, kterých je na trhu kolem 50, a kteøí chtìjí, aby od nich spoleènost AB JET 

spol. s r. o. odebírala. 

 

Vyjednávací síla odb!ratel� 

Odbìratelé tvoøí pro spoleènost nezbytný èlánek, bez kterého by prakticky podnik nebyl 

schopný existovat. Odbìrateli spoleènosti jsou zejména právnické osoby. Fyzické osoby 

se na odbìru podílí nepatrnì (jedná se zejména o slu�by spojených s laserovou a vodní 

øe�bou). Mezi nejdùle�itìj�í odbìratele patøí tyto spoleènosti: 

· MecWash Systém Limited, 

· Echidna Tech CZ s. r. o., 
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· ALBATROS Engineering GmbH, 

· Groz-Beckert Czech, s. r. o., 

· AWAC, spol. s r. o. 

 

Vyjednávací síla odbìratelù je velmi silná, dá se øíci, �e si diktují podmínky, a tak 

podnik musí místy prodávat své produkty pod pøijatelnou cenou. To mù�e vést ke 

sní�ení ziskovosti spoleènosti, následnì pak ke sní�ení disponibilních finanèních 

prostøedkù a pøi dlouhodobém stavu vést i k mo�ným existenèním problémùm. 

 

Jeliko� je firma zamìøena zejména na zakázkovou strojírenskou výrobu, mohou si také 

odbìratelé diktovat, z jakých materiálù budou jimi poptávané produkty vyrábìny. 

 

V odvìtví, ve kterém firma podniká, není snadné získat nové odbìratele. Musí se tedy 

starat o stávající odbìratele a tím pøistupovat obèas i na nevýhodné podmínky. 

 

Hrozba vstupu nových konkurent� 

Velikou, ale typickou hrozbu pro ka�dou spoleènost pøedstavuje vstup nových 

konkurentù na trh. Velkou bariérou vstupu na trh se strojírenskou výrobou jsou vysoké 

nároky na kapitál, který se pohybuje v øádech desítek milionù korun, co� mù�e nìkteré 

podnikatelské subjekty odradit. 

 

Vìt�í hrozba vstupu nových konkurentù hrozí v oboru øezání vodním a laserovým 

paprskem, jeho� poøízení není tak finanènì nároèné. Bìhem nìkolika posledních let se 

v kraji Vysoèina zvý�il poèet subjektù nabízejících slu�by v tomto oboru o nìkolik 

desítek, co� mù�e být pro podnik hrozbou. 

 

Velikou výhodou spoleènosti AB JET spol. s r. o. je diverzifikace výroby, kde dìlí práci 

do tøí oddìlení (øezárna, obrobna a zámeèna), co� lze pova�ovat za strategii proti vstupu 

nových konkurentù.  
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Hrozba substitut� 

Vzhledem k faktu, �e spoleènost musí udr�ovat krok s technologickými postupy, je 

tì�ké nahradit stávající prùmyslové mycí zaøízení i konstrukce na zpracování kamene 

a døeva. Substituty sice existují, ale byl by to pro konkurenci krok zpìt. Je tedy málo 

pravdìpodobné, �e by se výrobci praèek èi zpracovatelé v kamenoprùmyslu 

i døevoprùmyslu vraceli ke star�ím a ménì efektivním zaøízením. 

 

Rivalita firem p�sobících na daném trhu 

Na území Èeské republiky pùsobí mnoho firem, které mají stejný nebo podobný 

pøedmìt èinnosti jako firma AB JET spol. s r. o. Spoleèností zamìøených pøímo na 

výrobu prùmyslových mycích zaøízení ji� moc na trhu nepùsobí. Mezi konkurenty této 

spoleènosti lze zahrnout ní�e uvedené spoleènosti, které svým profilem nejvíce 

odpovídají analyzované spoleènosti. 

 

PLECHTECHNIK s. r. o. 

Spoleènost PLECHTECHNIK s. r. o. byla zalo�ena v roce 1994 panem Janem Fialou. 

Hlavní zamìøení podnikatelské èinnosti této firmy je v oboru zámeènictví, 

kovoobrábìní, výroby nerezových nádr�í, konstrukèních dílù, strojù a strojního zaøízení. 

Firma v roce 2012 dosáhla obratu tr�eb 88,5 milionù Kè. Poèet zamìstnancù je této 

spoleènosti kolem 40 osob. (33) 

 

Ralco s. r. o. 

Tato spoleènost, která má sídlo v Ledèi nad Sázavou a výrobnu v obci Okrouhlice se 

zabývá výrobou tepelných výmìníkù a dílù rámù pro výrobce vysokotlakých mycích 

zaøízení. Spoleènost má podobný poèet zamìstnancù jako firma AB JET a obrat tr�eb 

pro rok 2012 ve vý�i 89,5 milionù Kè. (34) 

 

Vzhledem k zakázkové výrobì v�ech vý�e uvedených firem lze konkurenci pova�ovat 

za nízkou. Spoleènosti jsou hlavnì závislé na svých stì�ejních odbìratelích, s kterými 

mají uzavøené smlouvy. Firma PLECHTECHNIK s. r. o. vyvá�í své výrobky John 

Deere do Nìmecka, kde�to spoleènost ABJ JET spol. s r. o. má uzavøenou smlouvu 

s výhradním odbìratelem MecWash Systém Limited, která sídlí ve Velké Británii. Proto 
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zatím konkurence pro analyzovanou firmu nepøedstavuje vysokou hrozbu. Dané firmy 

si i v nìkterých pøípadech vzájemnì vypomáhají. 

 

Spoleènost Ralco s. r. o. sice pùsobí na stejném trhu jako pøedchozí dvì spoleènosti, ale 

jejich hlavní produkty jsou odli�né a pou�ité na jinou výrobu. Z tohoto dùvodu tato 

firma také nepøedstavuje vy��í hrozbu konkurence. 

 

Na trhu konkurence nefiguruje �ádná cenová válka, jedná se spí�e o pøátelské prostøedí 

zalo�ené na obèasné vzájemné výpomoci. Lehkou konkurenèní výhodu má spoleènost 

PLECH TECHNIK s. r. o. její� odbìratel je zároveò i èásteèným vlastníkem. 

2.3 Analýza�interního�okolí�

Analýza vnitøního prostøedí v této práci bude provedena pomocí analýzy 7S MC Kinsey 

analýzy. 

 

2.3.1 7S�MC�Kinsey�analýza�

Tato analýza ukazuje 7 základních oblastí, na které by nemìli mana�eøi zapomínat, 

pokud chtìjí, aby jimi zvolená strategie byla úspì�ná. 

 

Strategie 

Strategie spoleènosti má za cíl udr�et stabilní pozici na daném trhu a mo�ný udr�itelný 

rozvoj pomocí poskytování kvalitních výrobkù a slu�eb. Mezi dal�í cíle firmy zajisté 

patøí udr�ování dobrých vztahù s dodavateli i odbìrateli, kteøí jsou pro existenci 

spoleènosti nezbytnì dùle�ité. Spoleènost se øídí podle krátkodobých a støednìdobých 

plánù. Krátkodobé plány jsou zamìøeny na plnìní cílù spojených s odbìrem produktù 

a støednìdobé plány jsou zejména zamìøeny na mo�né investice. Dlouhodobé plány 

pøestala firma tvoøit, zejména z dùvodu rizikovosti zakázkového trhu (velká kolísavost 

trhu a s tím související zmìny v objednávkách). Krátkodobé a støednìdobé plány se 

spoleènosti daøí plnit. 
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Struktura 

Spoleènost AB JET spol. s r. o. má liniovì �tábní organizaèní strukturu, která je 

centralizovaná. Hlavní slovo má jednatel a zároveò majitel firmy, který spolupracuje 

s men�ím okruhem pracovníkù, kteøí mají rozhodovací pravomoc a za své rozhodnutí 

nesou také zodpovìdnost. S jednotlivými vedoucími úrovnìmi se sni�ují i samotné 

rozhodovací mo�nosti a váha zodpovìdnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Organiza!ní struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Systémy 

Spoleènost vyu�ívá od roku 2012 informaèní systém Signys od firmy Tresoft s. r. o., 

kterým nahradila program ESO. Tento informaèní systém doká�e pokrýt ve�keré 

èinnosti, které podnik pro svùj chod potøebuje. Jedná se napøíklad o mzdy, úèetnictví, 

finance, majetek èi skladovou evidenci. A od roku 2014 se plánuje jeho roz�íøení o 

model výroby. 

 

Pro vytváøení, ovìøování a správu návrhù svých produktù firma vyu�ívá informaèní 

systém SolidWorks, který je dodáván spoleènosti LANETE, spol. s r.o. Pro firmu je 

tento program vzhledem k její výrobì nepostradatelný a dá se øíci, �e by se bez 
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podobného softwaru nemohla obejít. Za velikou nevýhodu tohoto programu lze 

pova�ovat velkou finanèní nároènost poøízení a aktualizované údr�by. Dále spoleènost 

vyu�ívá systémy ISO 9001 � výroba, 14001 � odpady a �ivotní prostøedí a 18001 � 

bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci 

 

Styl vedení 

Jak ji� bylo øeèeno vý�e, spoleènost AB JET spol. s r.o. má centralizovanou organizaèní 

strukturu, ve které nejvý�e postavení zamìstnanci delegují úkoly ní�e postaveným. 

Vedoucí jednotlivých úsekù nesou tedy za své oddìlení zodpovìdnost. Vedení 

a vedoucí pracovníci také probírají firemní problematiku na ka�dotýdenních poradách. 

Jednotlivá výrobní oddìlení mají porady ka�dý den. 

 

Dále firma vyu�ívá vzhledem k zakázkové výrobì projektový styl øízení, kdy jsou 

jednotlivé úkoly rozdìleny do týmu, který má za daný èasový úsek splnit stanovený 

úkol, tak aby spoleènost dosáhla co nejvìt�í kvality produktù a spokojenosti zákazníkù. 

 

Jediná nespokojenost s vedením spoleènosti je ve mzdové oblasti, kdy zamìstnanci tlaèí 

na rùst mezd, které jsou pod prùmìrnou mzdou v Èeské republice. Vedení v�ak vyu�ívá 

situace na trhu, kdy je velká nabídka pracovní síly a nezvedá tak vý�i mezd. 

 

Spolupracovníci 

V souèasnosti zamìstnává spoleènost 33 zamìstnancù, z nich� 10 jsou 

technickohospodáø�tí pracovníci. Prùmìrná mzda zamìstnancù této spoleènosti se 

pohybuje kolem 19 800 Kè za mìsíc. 

 

V�ichni zamìstnanci dostávají základní mzdu, která nezahrnuje �ádné bonusy za 

provedenou práci, co� èasto pùsobí demotivaènì. Spoleènost neposkytuje pracovníkùm 

�ádné benefity ve formì pøíspìvkù na penzijní pøipoji�tìní èi �ivotní poji�tìní. Tato 

situace mù�e vést k odchodu zamìstnancù za prací s lep�ími podmínkami. Spoleènost 

by mìla zvá�it zavedení pøípadných bonusù za dobøe odvedenou práci a tím se sna�it 

vést své pracovníky je�tì k vìt�í efektivnosti práce. Zamìstnanci nedostávají ani 



49 

pøíspìvek na stravování ve formì stravenek, je jim v�ak umo�nìno, aby za stravou 

docházeli do sousedící závodní jídelny spoleènosti Zetor Havlíèkùv Brod, a. s. 

 

Vzhledem k dané organizaèní struktuøe nemohou øadoví pracovníci oèekávat kariérní 

rùst, jeliko� na vedoucích pozicích pùsobí dlouholetí a zku�ení zamìstnanci, u kterých 

se neoèekává odchod z jejich dosavadní pozice. 

 

Schopnosti spoleènosti jsou pozitivnì ovlivnìny velkými zku�enostmi majitele 

a finanèního øeditele, kteøí se v tomto oboru podnikání pohybují nìkolik let a poskytují 

tak cenné rady svým podøízeným. 

 

Sdílené hodnoty 

Spoleènost si klade za cíl udr�ení postavení na daném trhu s výrobou co nejkvalitnìj�ích 

výrobkù. Vzhledem k rostoucímu trendu ochrany �ivotního prostøedí se spoleènost sna�í 

co nejekologiètìji pøedcházet vzniku zbyteèného odpadu. 

 

Samotná firemní kultura dané firmy je ale na nízké úrovni. Firma nepoøádá �ádné 

spoleèné teambuldigy, které by utu�ovaly pracovní kolektiv. Jen jednou roènì pøispívá 

svým zamìstnancùm na realizaci vánoèního veèírku. 

 

Schopnosti firmy 

Na ka�dou pracovní pozici ve firmì jsou vybíráni zamìstnanci s danou odbornou 

kvalifikací. Nicménì firma má znaèné nedostatky v jazykových dovednostech i pøes 

fakt, �e vìt�ina výroby je odebírána zahranièními subjekty. Musí tedy nìkdy u�ívat 

slu�eb pøekladatelù. Tento fakt mù�e být zpùsoben vìt�inovým obsazením vedoucích 

pozic zamìstnanci star�í generace. Proto by spoleènost mìla zvá�it poskytnutí 

jazykových kurzù svým zamìstnancùm. Zejména pro mlad�í generaci zamìstnancù by 

tato aktivita byla velice prospì�ná. 

 

Díky diverzifikaci výroby do tøí oddìlení doká�e spoleènost pøedejít pøípadným 

nákladùm nevyu�ité pracovní síly, jeliko� v�echny zamìstnance doká�e vyu�ít 

v ka�dém oddìlení, pokud zrovna v nìkterém není dostatek zakázek. 
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2.4 SWOT�analýza�

SWOT analýza je zamìøena na rozbor silných a slabých stránek a zároveò má 

analyzovat pøípadné hrozby a pøíle�itosti spoleènosti. 

Silné stránky 

· Vysoká strojová vybavenost, 

· vysoká propracovanost informaèního systému Signys, 

· velké zku�enosti majitele a finanèního øeditele v oboru podnikání, 

· relativnì nízká nemocnost zamìstnancù, 

· vyu�ití financování z fondù Evropské unie, 

· diverzifikace výroby, 

· kvalitní politika jakosti. 

 

Slabé stránky 

· Zastaralé internetové stránky, 

· absence motivaèní politiky pro zamìstnance, 

· vzdìlávání zamìstnancù, 

· vysoké náklady informaèních systémù, 

· financování z cizích zdrojù, 

· jazykové bariéry. 

 

P!íle�itosti 

· Vysoká nezamìstnanost, 

· investice do nových technologií, 

· slabá vyjednávající síla dodavatelù a mo�nost jejich zmìny, 

· dobré vztahy s dodavateli, 

· intervence ÈNB, 

· èerpání finanèních prostøedkù z fondù Evropské unie. 

 

Hrozby 

· Nestabilní politická situace, 

· rostoucí nezamìstnanost (sní�ení odbytu finálních výrobkù), 
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· rùst cen materiálù, 

· silná vyjednávající síla odbìratelù, 

· èasté zmìny daòové politiky v Èeské republice. 

 

2.5 Finan�ní�analýza�spole�nosti�AB�JET�spol.�s�r.�o.�

V následující kapitole diplomové práce bude provedena finanèní analýza vybraného 

podniku AB JET spol. s. r. o., o kterém bylo pojednáno v pøedchozí kapitole. Jako zdroj 

finanèní analýzy byly pou�ity úèetní výkazy za období pìti po sobì jdoucích let, a to 

v letech 2008 a� 2012. 

 

Tato analýza se skládá z analýzy soustav ukazatelù, a to absolutních, rozdílových 

a pomìrových ukazatelù. Dále bude provedena analýza vybraných bankrotních a 

bonitních modelù. 

 

2.6 Modely�predikce�finan�ní�tísn �

Bonitní modely slou�í k hodnocení celkové výkonnosti firmy. Pro zji�tìní predikce 

finanèní tísnì budou pou�ity bonitní modely, jako jsou Index bonity, Kralickùv 

Quicktest a bankrotní model index IN05. 

 

Index bonity 

Tabulka 4: Index bonity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

1,5 x1 0,17 -0,20 0,12 0,11 0,35

0,08 x2 0,10 0,08 0,08 0,09 0,11

10 x3 0,39 -2,07 0,34 0,76 1,81

5 x4 0,12 -1,18 0,14 0,25 0,48

0,3 x5 0,03 0,07 0,06 0,05 0,05

0,1 x6 0,16 0,09 0,12 0,15 0,19

Bi
0,96 -3,21 0,86 1,41 2,98  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Index bonity této spoleènosti v prvních tøech letech naznaèuje problémy spoleènosti 

AB JET spol. s r.o. V roce 2008 se tato firma nachází v situaci, kdy ji mohou postihnout 
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urèité problémy, a nejhor�ích výsledkù dosahuje v roce 2009, kdy jeho výsledná 

hodnota je -3,213, co� naznaèuje extrémnì �patnou situaci spoleènosti. Tato skuteènost 

byla zejména zpùsobena záporným ziskem pøed zdanìním a záporným ukazatelem 

provozního cash flow. Co� naznaèuje problém s likviditou i rentabilitou firmy. Tyto 

problémy byly zejména vyvolány finanèní krizí. V roce 2010 se firma zaèíná 

stabilizovat a hodnoty tohoto indexu postupnì rostou a� na hodnotu 2,980 v roce 2012. 

Spoleènost se tedy dostává do velmi dobré situace. Tento fakt je zejména zpùsoben 

rùstem zisku pøed zdanìním. 

 

Kralick�v Quicktest 

Tento test pracuje jak s bonitními, tak s bankrotními ukazateli. Prùmìrem v�ech 

ukazatelù lze zjistit, v jaké situaci se podnik nachází. 

 
Tabulka 5: Kralick�v Quicktest 

Ukazatel (v %) 2008 2009 2010 2011 2012

Míra samofinancování (v%) 18,13 1,68 2,33 7,76 24,14

Doba splácení dluhu 8,70 - 12,66 14,10 4,32

Cash flow v % tr�eb 5,67 -14,16 5,83 4,23 8,78

ROA (v %) 3,85 -20,72 3,38 7,64 18,11

Míra samofinancování 3 4 4 4 2

Doba splácení dluhu 3 5 4 4 2

Cash flow v % tr�eb 3 5 3 4 2

ROA 4 5 4 4 1

Situace podniku celkem 3,25 4,75 3,75 4 1,75

Situace podniku

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podnik se ve vìt�inì let analyzovaného období nachází ve �patné finanèní situaci, co� 

velice ohro�uje jeho bonitu. V tìchto letech podnik balancoval na hranicích bankrotu. 

Spoleènost mìla dlouhodobì problém s promìòováním svých aktiv v zisk, 

s financováním svého majetku z vlastních zdrojù a také má problémy splácet své 

závazky vèas. Nejvìt�í problémy pøinesl rok 2008, kdy mìl podnik záporné cash flow 

v % tr�eb, nedokázal zhodnocovat svá aktiva i dosahoval záporného zisku. Rok 2012 

pøiná�í zmìnu a podnik pøesahuje hranici bonitní oblasti. Nejvìt�í podíl na této pøíznivé 

situaci mìla zlep�ující se hodnota rentability aktiv, podnik tedy zaèal lépe zhodnocovat 

svá aktiva. 
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Index IN05 

Tento bonitní model, se vyu�ívá pro posouzení finanèní výkonnosti a dùvìryhodnosti 

podniku. Zejména je zamìøen na hodnocení èeských podnikù. 

 

Tabulka 6: Index IN05 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

0,13 * A 0,16 0,13 0,13 0,14 0,17

0,04 * B 0,05 -0,26 0,05 0,10 0,26

3,97 * C 0,15 -0,82 0,13 0,30 0,72

0,21 * D 0,34 0,19 0,28 0,32 0,41

0,09 * E 0,10 0,08 0,08 0,09 0,10

IN05 0,81 -0,68 0,68 0,96 1,67  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spoleènost se a� do roku 2010 pohybuje ve �patné finanèní situaci. Spoleènost v tomto 

období má problémy s nízkým ziskem pøed zdanìním, který nedostateènì pokrývá 

nákladové úroky. Nejhùøe si vede v roce 2009, kdy dosahuje dokonce záporné hodnoty 

tohoto ukazatele. To bylo zpùsobeno zejména ukazateli B a C, které dosahují záporných 

hodnot. V tìchto ukazatelích je brán v potaz zisk pøed zdanìním a úroky, který byl 

v tomto roce záporný. Pro investory v tomto období hrozilo, �e spoleènost nebude 

schopna dostát svých závazkù. 

 

Rok 2011 pøiná�í rùst indexu, ale jen do pásma �edé zóny. To bylo zapøíèinìno zejména 

rostoucím ziskem pøed zdanìním. V tomto pásmu je obtí�né urèit, zda se podnik 

nachází ve finanèní tísni, èi ne. Nad hranici �edé zóny, se spoleènost dostává a� v roce 

2012, kdy do�lo k nejvìt�ímu nárùstu zisku pøed zdanìním. V tomto roce jsou 

nejslab�ími èlánky ukazatelé A a E, co� naznaèuje urèité problémy se zadlu�eností 

a likviditou spoleènosti. 

 

2.7 Analýza�absolutních�ukazatel��

V této èásti bude analyzován finanèní stav firmy pomocí nástrojù horizontální 

a vertikální analýzy, které umo�òují vidìt údaje z finanèních výkazù v urèitých 

souvislostech.  
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2.7.1 Horizontální�analýza�

U horizontální analýzy byly vyu�ity absolutní a relativní zmìny za roky 2008 a� 2012. 

Relativní zmìna je v tabulce uvádìna procentuálnì. Polo�ky rozvahy byly sledovány 

v následujícím poøadí: aktiva a pasiva. Poté byl analyzován výkaz zisku a ztrát. 

Podrobná horizontální analýza je uvedena v pøíloze této práce. 

 

Horizontální analýza aktiv 

K hodnocení vlivu podnikatelských aktivit podniku na strukturu aktiv je pou�ita nejprve 

horizontální analýza. 

 

Tabulka 7: Absolutní zm�na aktiv 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Aktiva celkem -5 639 1 812 -6 819 -2 260

Dlouhodobý majetek -1 219 -1 623 -1 321 -576

Dlouhodobý nehomotný majetek -87 -66 -50 87

Dlouhodobý hmotný majetek -1 070 -1 557 -1 271 -663

Obì�ná aktiva -3 930 3 424 -5 509 -1 628

Zásoby 282 2 005 -2 128 597

Krátkodobé pohledávky -3 757 1 358 -3 482 -2 049

Krátkodobý finanèní majetek -455 7 155 -176

Absolutní zm�na aktiv v tis. K!

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8: Relativní zm�na aktiv 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Aktiva celkem -18,86 7,47 -26,15 -11,73

Dlouhodobý majetek -8,81 -12,87 -12,02 -5,96

Dlouhodobý nehomnotný majetek -56,23 -56,90 -100,00 100,00

Dlouhodobý hmotný majetek -7,89 -12,46 -11,62 -6,86

Obì�ná aktiva -25,37 29,62 -36,77 -17,19

Zásoby 6,49 43,34 -32,09 13,26

Krátkodobé pohledávky -35,34 19,75 -42,29 -43,13

Krátkodobý finanèní majetek -88,87 12,28 242,19 -80,37

Èasová rozli�ení -83,90 69,15 -27,04 -48,28

Relativní zm�na aktiv (v %)

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková aktiva 

Z horizontální analýzy vyplývá, �e spoleènost zaznamenává spí�e pokles svých aktiv za 

sledované období. Mezi roky 2008 a 2009 do�lo k poklesu aktiv o 5 639 tis. Kè a to 

hlavnì z dùvodu poklesu obì�ných aktiv. Jediný nárùst celkových aktiv byl ve 
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spoleènosti vykázán mezi léty 2009 a 2010 kdy do�lo k nárùstu o 7,47 %, tedy o 1 812 

tis. Kè. Opìt se na tomto rùstu podílela zmìna ve stavu obì�ných aktiv. Nejvìt�í zmìnu 

pøiná�í období v letech 2010 a 2011, kdy se aktiva sní�ila o 26,16 %. V posledním 

sledovaném intervalu opìt dochází ke sní�ení stavu celkových aktiv a to o 2 260 tis. Kè. 

Lze tvrdit, �e na celkové zmìnì aktiv za celé sledované období se nejvíce podílí stav 

obì�ných aktiv. 

 

Dlouhodobý majetek 

Stav dlouhodobých aktiv má po celém sledovaném období jen klesající trend. Z tabulky 

è. 7 je vidìt, �e podnik nedisponuje �ádným dlouhodobým finanèním majetkem. Na 

poklesu se nejvíce podílel dlouhodobý hmotný majetek, který byl sni�ován zejména 

o hodnotu odpisù. Mezi roky 2011/2012 se na sní�ení tìchto aktiv o 576 tis. Kè podílel 

krom odpisù také odprodej nepotøebných pozemkù. Investice spoleènosti jsou spí�e do 

stávajícího strojního zaøízení a nemovitých majetkù ve stylu oprav a udr�ování, èi 

nìjakého technického zhodnocení.  

 

Dlouhodobý nehmotný majetek také po celé sledované období klesal a� do období mezi 

roky 2010 a 2011, kdy dosáhl nulového hodnoty. Jediný rùst byl zaznamenán v letech 

2011 a 2012, kdy do�lo k rùstu nehmotného majetku o 87 tis. Kè. Jedná se o poøízení 

programu Signys pro øízení spoleènosti. 

 

Ob��ná aktiva 

Obì�ná aktiva v roce 2009 sni�ují svou hodnotu o 3 930 tis. Kè, tedy o 25,37 %. Tento 

pokles byl zapøíèinìn zejména z dùvodu poklesem krátkodobých pohledávek, co� bylo 

zpùsobeno finanèní krizí a tím zpùsobeným poklesem výroby a obratu spoleènosti. 

Jediný rùst obì�ných aktiv byl v roce 2010, a to o 29,62 %. Jednalo se zejména o nárùst 

materiálových zásob o 2 428 tis. Kè, které byly skokovì navý�eny na základì 

mimoøádné inventury, i pohledávek z obchodních vztahù o 1 358 tis. Kè, které vzrostly 

na základì rostoucího odbytu produktù. V roce 2011 opìt tato aktiva klesají o 36,77 %. 

Nejvìt�í podíl na tomto poklesu má úbytek materiálových zásob, který èinil 3 124 tis. 

Kè. Tento pokles byl zpùsoben ni��ím naskladnìním materiálu v tomto období 

z dùvodu poklesu obratu a také se spoleènost rozhodla zlikvidovat nepotøebný materiál, 
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který byl naskladnìn v poèátku finanèní krize. Dále byl v tomto období zaznamenán 

pokles krátkodobých pohledávek o 3 482 tis. Kè z dùvodu zlep�ující se platební 

morálky odbìratelù, kteøí uhradili 1 200 tis. Kè. Dále také spoleènost vytvoøila opravné 

polo�ky k pohledávkám z roku 2009, které se staly nesplatnými díky zkrachovalým 

odbìratelùm. Poklesu nezabránil nárùst zásob výrokù, které byly naskladnìny pøed 

koncem roku, a nebyly vyexpedovány k odbìrateli z dùvodu celopodnikové dovolené, 

ani nárùst krátkodobého finanèního majetku. V roce 2012 obì�ná aktiva opìt poklesla 

z dùvodu sní�ení krátkodobých pohledávek. Krátkodobý finanèní majetek spoleènosti 

dosahuje velmi nízkých hodnot, vzhledem k tomu, �e jej firma ihned vynalo�í na 

splácení svých úvìrù, a tak nemá výraznìj�í vliv na zmìnu aktiv. 

 

Pøehlednìji zobrazuje vývoj tìchto vybraných aktiv pøíslu�ný graf è. 1. 

 

Graf 1: Vývoj stavu aktiv 
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Horizontální analýza pasiv 

Pomocí horizontální analýzy lze vyjádøit procentuální zmìny jednotlivých polo�ek 

rozvahy k dané navrhované základnì, za kterou byly vybrány pasiva. 

 

Tabulka 9: Absolutní zm�na pasiv 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Pasiva celkem -5 639 1 812 -6 819 -2 260

Vlastní kapitál -5 013 200 886 2 609

Základní kapitál 0 0 0 0

Kapitálové fondy 800 0 0 0

Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ost. fondy ze zisku 0 0 0 0

Výsledek hospodaøení minulých let 13 -5 813 200 885

Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období -5 826 6 013 686 1 724

Cizí zdroje -626 1 589 -7 731 -4 932

Rezervy -931 0 0 0

Dlouhodobé závazky 1 534 118 823 -1 814

Krátkodobé závazky -1 780 3 551 -6 575 -2 169

Bankovní úvìry a výpomoci 551 -2 080 -1 979 -1 049

Èasové rozli�ení 0 23 26 63

Absolutní zm�na pasiv v tis. K!

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 10: Relativní zm�na pasiv 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Pasiva celkem -18,86 7,47 -26,15 -11,73

Vlastní kapitál -92,47 49,02 145,72 174,63

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitálové fondy 100,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ost. fondy ze zisku 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaøení minulých let 0,25 -109,45 -39,84 -293,05

Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období -44815,38 -103,44 343,00 194,58

Cizí zdroje -2,56 6,66 -30,38 -27,84

Rezervy -100,00 - - -

Dlouhodobé závazky 111,32 4,05 27,16 -47,08

Krátkodobé závazky -17,04 40,97 -53,81 -38,44

Bankovní úvìry a výpomoci 4,70 -16,94 -19,40 -12,76

Èasové rozli�ení - 100,00 113,04 128,57

Relativní zm�na pasiv (v %)

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková pasiva 

U pasiv lze øíci, �e mají stejný trend jako aktiva, jediné období rùstu bylo v mezi roky 

2009 a 2010, kdy vzrostly o 7,47 %, tedy o 1 812 tis. Kè, a to zejména kvùli nárùstu 

cizích zdrojù. Ve zbylých sledovaných letech stav celkových aktiv klesal. Nejvìt�í 
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pokles byl v roce 2011, kdy roèní pokles od roku 2010 byl 26,15 %, který byl 

zapøíèinìn poklesem cizích zdrojù o 7 731 tis. Kè. 

 

Vlastní kapitál 

V roce 2009 se vlastní kapitál razantnì sní�il o 5 639 tis. Kè zejména díky velkému 

poklesu výsledku hospodaøení za bì�né období. Ve zbylých sledovaných letech dochází 

k rùstu vlastního kapitálu. Hlavní podíl na tom má opìt výsledek hospodaøení za bì�né 

období, který dosahuje kladných hodnot a s jeho pomocí je i hrazena ztráta minulých 

let. Nejvìt�ího rùstu dosáhl v roce 2012, kdy se ji� projevuje kumulace nerozdìleného 

zisku minulých let a kladný výsledek hospodaøení za bì�né období. Zisk není vyplácen 

spoleèníkùm a na základì jejich rozhodnutí bude rozdìlován a� na po splacení úvìrù na 

poøízení strojù a budov. Úvìry by mìly být splacené v roce 2015. 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje opìt, krom období mezi léty 2009 a 2010, dr�í klesající trend. Rùst v roce 

2010 ve vý�i 1 589 tis. Kè byl zapøíèinìn zejména rùstem krátkodobých závazkù 

o 40,97 %. Tento rùst byl zpùsoben rostoucím obratem výroby a tím i souvisejícím 

vìt�ím odbìrem materiálu. O rok pozdìji celkové cizí zdroje klesly o 7 731 tis. Kè. 

Nejvìt�í podíl na tomto poklesu mìlo sní�ení krátkodobých závazkù o 53,81 % a také 

splácení bankovních úvìrù a výpomocí, které èinilo 19,40 %. Ty byly poøízeny na 

nákup a údr�bu strojového zaøízení a správu nemovitostí. Dále jsou úvìry pou�ívány 

pro financování spoleènosti. Sní�ení cizích zdrojù mezi roky 2011 a 2012 

o 4 932 tis. Kè bylo zpùsobeno poklesem dlouhodobých závazkù, jen� jsou tvoøeny 

pùjèkami spoleèníkù s termínem splatnosti v roce 2014, o 47,08 %, krátkodobých 

závazkù o 38,44 % a také poklesem závazkù z úvìru o 12,76 %. Úhrady krátkodobých 

závazkù mají zlep�ující se trend zejména z dùvodu zlep�ující se platební morálky 

nìkterých odbìratelù a rostoucímu zisku spoleènosti. 

 

K pøehlednìj�ímu pohledu na vývoj tìchto vybraných pasiv nám pomù�e pøíslu�ný 

graf è. 2. 
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Graf 2: Vývoj stavu pasiv 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Horizontální analýza výkazu zisk! a ztrát 

Následující podkapitola diplomové práce bude zamìøena na analýzu výkazu ziskù 

a ztrát a na jeho zmìny ve sledovaném období. 

 
Tabulka 11: Absolutní zm"na výkazu zisk! a ztrát 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Tr�by za prodej zbo�í 0 2 001 -688 530

Výkony -27 569 10 619 -2 853 2 887

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

474 271 -646 795

Ostatní provozní výnosy -121 59 376 -643

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 0 0

Výnosové úroky -1 0 0 0

Ostatní finanèní výnosy -145 53 45 -101

Mimoøádné výnosy 2 187 -1 672 -38 -3

Celkové výnosy -25 175 11 331 -3 009 1 875

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0 1 079 -775 -2

Výkonová spotøeba -13 859 5 728 -3 043 -1 315

Osobní náklady -5 459 -1 350 -350 1 097

Danì a poplatky 73 -18 -4 12

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku -139 -519 -260 -100

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -1 202 -37 -165

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní oblasti a 
komplex. nákladù pøí�tích období

655 715 826 1 228

Ostatní provozní náklady 109 384 94 -529

Náklady z finanèního majetku 0 0 0 0

Nákladové úroky -82 -103 -97 -117

Ostatní finanèní náklady -221 -171 99 -26

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost -272 0 0 0

Mimoøádné náklady 153 -629 -148 68

Celkové náklady -19 349 5 318 -3 695 151

Mimoøádný výsledek hospodaøení -480 -1 043 110 -71

Výsledek hospodaøení za úèetní období -5 826 6 013 686 1 724

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním -6 098 6 013 686 1 724

Absolutní zm"na vykazu zisku a ztráty v tis. K#

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výnosy spoleènosti AB JET spol. s r.o. mají støídavì klesající a rostoucí charakter. 

Mezi roky 2008 a 2009 do�lo k poklesu výnosù o 25 175 tis. Kè, co� bylo zapøíèinìno 

poklesem výkonù o 27 569 tis. Kè, tedy  útlumem poptávky po mycích zaøízeních a tím 

zpùsobeným omezením výroby. Mezi léty 2009 a 2010 dochází k nárùstu výnosù 

o 11 331 tis. Kè. Meziroèní zmìny ve zbylých letech ji� nenabyly takových rozdílù jako 

v pøede�lých zmiòovaných letech. Rùst byl zpùsoben rostoucí výrobou a rostoucím 

odbìrem hlavních výrobních produktù. 

 

Náklady spoleènosti v roce 2009 zaznamenávají pokles o 19 349 tis. Kè, zejména 

z dùvodu poklesu výkonové spotøeby a osobních nákladù. V období mezi roky 2009 

a 2010 dochází k rùstu nákladù o 5 318 tis. Kè, i pøes pokles osobních nákladù. Roste 

v�ak výkonová spotøeba a náklady vynalo�ené na prodané zbo�í (technické plyny). 

 

Výsledek hospodaøení za úèetní období mezi roky 2008/2009 zaznamenal pokles 

o 5 826 tis. Kè. To bylo zapøíèinìno vy��ím poklesem výnosù ne� nákladù. Od roku 

2010 výsledek hospodaøení za úèetní období vykazuje rostoucí charakter, a to o 

103,44 %, tedy o 6 013 tis. Kè, v roce 2011 o 686 tis. Kè a v roce 2012 o 1 724 tis. Kè. 

Od roku 2010 se podnik dr�í v kladných hodnotách ukazatele výsledku hospodaøení za 

úèetní období. 

 
Tabulka 12: Relativní zm�na výkazu zisk� a ztrát 

Polo�ka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Tr�by za prodej zbo�í - 100,00 -34,38 40,37

Výkony 56,39 49,81 8,93 9,93

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

4740,00 55,99 19,74 -87,94

Ostatní provozní výnosy -15,73 9,10 53,18 -59,37

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku - - - -

Výnosové úroky -100,00 - - -

Ostatní finanèní výnosy -61,18 57,61 31,03 -53,16

Mimoøádné výnosy -463,35 -97,49 -88,37 -60,00

Celkové výnosy -50,93 46,71 -8,45 5,75

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í - 100,00 -71,83 -0,66

Výkonová spotøeba -47,71 37,72 -14,55 -7,36

Osobní náklady 33,17 -12,27 -3,63 11,80

Danì a poplatky 77,66 -10,78 -2,68 8,28

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku -6,71 -26,84 -18,37 -8,66

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -100,00 100,00 -18,32 -100,00

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní oblasti a 
komplex. nákladù pøí�tích období

-60,31 -165,89 290,85 110,63

Ostatní provozní náklady 104,81 180,28 15,75 -76,56

Relativní zm�na vykazu zisku a ztráty (v %)
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Náklady z finanèního majetku - - - -

Nákladové úroky -9,46 -13,12 -14,22 -

Ostatní finanèní náklady -33,74 -39,40 37,64 -7,18

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost -100,00 - - -

Mimoøádné náklady 16,31 -80,13 -94,87 850,00

Celkové náklady -39,15 17,68 -10,44 0,48

Mimoøádný výsledek hospodaøení -34,04 112,15 97,35 2366,67

Výsledek hospodaøení za úèetní období 44815,38 103,44 343,00 194,58

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 2139,65 -103,44 343,00 194,58

Zdroj: vlastní zpracování 
 

2.7.2 Vertikální�analýza�

Vertikální analýza zkoumá, jak se rùzné slo�ky podílí na stanoveném základu. Tento 

podíl se zjistí porovnáním urèité polo�ky z úèetních výkazù ku jednomu stanovenému 

základu, za kterou byly stanoveny celková aktiva, celková pasiva, výnosy a náklady. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Cílem této analýzy je zjistit, jak se na celkových aktivech podílejí jednotlivé polo�ky 

aktiv. 

 

Graf 3: Struktura aktiv 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu lze vyvodit, �e na struktuøe celkových aktiv mají pøibli�nì stejný podíl jak 

dlouhodobá aktiva, tak obì�ná aktiva. Èasové rozli�ení nehraje v této struktuøe velký 

význam, nebo� jen v roce 2008 dosahuje podílu pøes 1 % na celkových aktivech.  

 

Dlouhodobá aktiva 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvoøen prakticky jen z dlouhodobého hmotného 

majetku, jeho� podíl dosahuje témìø ka�dý rok kolem 99 %. Jeho struktura je tvoøena 

zejména ze staveb. Men�í podíl pak mají samostatné movité vìci a pozemky. 

Spoleènost tedy své provozní aktivity vykonává ve svých budovách a na svých strojích. 

Strukturu dlouhodobých aktiv vùbec netvoøí dlouhodobý finanèní majetek. Dlouhodobý 

nehmotný majetek se na struktuøe dlouhodobých aktiv podílí pøibli�nì 1 % a je tvoøen 

jen softwarovým vybavením, tedy systémem Signys. 

 

Graf 4: Struktura dlouhodobého majetku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ob!�ná aktiva 

Na struktuøe obì�ných aktiv se v roce 2008 nejvíce podílely krátkodobé pohledávky, 

a to 68,65 %. Kolem 28,05 % tvoøí zásoby a nejmen�í díl poté pøipadá na krátkodobý 

finanèní majetek. Od roku 2009 se podíl krátkodobých pohledávek sni�uje, zejména 

z dùvodu poklesu produkce, a opaèným smìrem míøí podíl zásob na obì�ných aktivech. 

To naznaèuje negativní vývoj tohoto ukazatele. V roce 2012 se struktura obì�ných aktiv 

zmìnila na skladbu 65,01 % zásob, které byly navý�eny vzhledem k zlep�ující se 
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produkci, a 34,44 % krátkodobých pohledávek, které se sni�ují díky lep�í platební 

morálce odbìratelù. Krátkodobý finanèní majetek v tomto roce tvoøí jen 0,55 %. 

 
Graf 5: Struktura ob��ných aktiv 
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Zdroj: vlastní zpracování 
Vertikální analýza pasiv 

Cílem analýzy je zjistit, jak se jednotlivé polo�ky pasiv podílejí na celkových pasivech. 

 

Graf 6: Struktura pasiv 
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Dle grafu 6 lze tvrdit, �e podnik je financován zejména z cizích zdrojù. V roce 2008 

tvoøily cizí zdroje 81,87 %. V roce 2010 do�lo k navý�ení cizích zdrojù na 98,32 % z 

dùvodu sní�ení vlastních zdrojù v dùsledku dosa�ené ztráty. Od roku 2010 se podíl 

vlastního kapitálu na celkových pasivech zvy�uje a v roce 2012 tvoøí 24,14%. I pøes to 

se jedná o rizikové financování. Od roku 2010 se na struktuøe pasiv také podílí èasové 

rozli�ení s podílem pod 1 %. 

 

Vlastní kapitál 

V roce 2008 byl z 97,73 % tvoøen vlastní kapitál z výsledku hospodaøení minulých let. 

Samotný základní kapitál tvoøil jen 1,84 %. V roce 2009 byla kapitálová struktura 

tvoøena z nejvìt�í èásti záporným výsledkem hospodaøení bì�ného období, který byl 

témìø z celé èásti pokryt kladným výsledkem hospodaøení minulých let. Bìhem let 2010 

a� 2012 vykazuje výsledek hospodaøení bì�ného období rostoucí podíl na vlastním 

kapitálu, ale protichùdnì proti nìmu pùsobí podíl záporného výsledku hospodaøení 

minulých let, který byl zpùsoben velkou ztrátou v roce 2009. 

 

Graf 7: Struktura vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou tvoøeny z nejvìt�í èásti bankovními úvìry a výpomocemi, krom roku 

2010, kdy nejvìt�í podíl pøíslu�el krátkodobým závazkùm z dùvodu zvý�ení výroby 

a tím spojeným nákupem materiálu. Bankovní úvìry a výpomoci vykazují nejni��í podíl 

na této struktuøe v roce 2010 s 40,08 % a nejvy��í v roce 2012 s 56,09 %. Bankovní 

úvìry spoleènost pou�ívá k financování svého provozu a k nákupu a údr�bì strojového 

zaøízení a údr�bì nemovitých majetkù. Krátkodobé závazky tvoøily nejvíce cizí zdroje 

v roce 2010, a to 48,01 % a nejménì 27,17 %. Pokles na tuto hodnotu byl zpùsoben 

nárùstem bankovních úvìrù a také dlouhodobých závazkù, které se postupnì od roku 

2009 zvedaly z 5,63 % na koneèných 15,95 %, jeliko� spoleènost nemìla dostatek 

finanèních prostøedkù pro chod firmy. Dlouhodobé závazky jsou tvoøeny z pùjèky 

spoleèníkù a mají být splaceny v roce 2014. 

 

 
Graf 8: Struktura cizích zdroj! 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza výkazu zisk! a ztrát 

Pro výpoèet vertikální analýzy výkazu ziskù a ztrát byly stanoveny tyto základy: pro 

výpoèet výnosù celkové výnosy a pro výpoèet nákladù celkové náklady. 
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Na výnosové slo�ce se nejvíce podílejí výkony, a to v roce 2008 a� 98,90 %. Ve 

zbylých letech èinní jejich podíl kolem 90 %, a to z dùvodu rostoucího podílu tr�eb za 

zbo�í ve vý�i kolem 5 %. Firma zaèala prodávat a doplòovat technické plyny. Výkony 

tvoøí pøedev�ím tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb. Podíl na výnosech také tvoøí 

tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu s hodnotami dosahujících 

maximálnì 2,62 % v roce 2012. Jednalo se o prodej pøebyteèných pozemkù. Dále se 

také na této struktuøe podílí ostatní provozní výnosy, které mají podíl mezi 1 a� 3 %, jen 

v roce 2010 tvoøily 3,32 %. Tuto slo�ku tvoøí zejména zbytky z pou�itých kovových 

materiálù. 

 

Slo�kou, mající nejvìt�í vliv na celkové náklady, je výkonová spotøeba pohybující se 

okolo hranice 51 % a� 63 %. Tato slo�ka je tvoøena zejména spotøebou materiálu 

a energií a slo�kou slu�by. Osobní náklady pùsobí na celkové náklady s hodnotou mezi 

27 % a� 33 %. Vìt�í výkyv mìla tato slo�ka jen v roce 2009, kdy èinila 45,34 %. 

Pøíèinou byl pokles produkce v tomto roce a s tím spojený pokles celkových nákladù. 

Z tohoto dùvodu pak vzrostl podíl osobních nákladù, jeliko� spoleènost nepropustila 

optimální poèet zamìstnancù. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku tvoøí kolem 

4 %, jen v roce 2009 dosáhly podílu 7,97 % vzhledem k faktu, �e se sní�ily náklady 

spojené s produkcí a tím i celkové náklady. Men�í podíl poté tvoøí nákladové úroky, 

které mají svùj podíl v rozmezí mezi, 1,5 % a� 2,6 %. Ostatní polo�ky mají malý vliv na 

strukturu celkových nákladù. 

 

Tabulka 13: Podíl slo�ek VZZ na nákladech a výnosech 

2008 2009 2010 2011 2012

Tr�by za prodej zbo�í 0,00 0,00 5,62 4,03 5,35

Výkony 98,90 87,89 89,74 89,27 92,79

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

0,02 2,00 2,12 0,33 2,62

Ostatní provozní výnosy 1,56 2,67 1,99 3,32 1,28

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní finanèní výnosy 0,48 0,38 0,41 0,58 0,26

Mimoøádné výnosy -0,95 7,07 0,12 0,02 0,01

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %)
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Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0,00 0,00 3,05 0,96 0,95

Výkonová spotøeba 58,77 62,60 59,10 56,39 51,99

Osobní náklady 33,30 45,34 27,26 29,34 32,64

Danì a poplatky 0,19 0,69 0,42 0,46 0,49

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 4,19 7,97 4,00 4,64 3,31

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,00 0,00 0,57 0,52 0,00

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní 
oblasti a komplex. nákladù pøí�tích období

-2,20 -1,43 0,80 3,50 7,34

Ostatní provozní náklady 0,21 0,71 1,69 2,18 0,51

Nákladové úroky 1,75 2,61 1,93 1,85 1,47

Ostatní finanèní náklady 1,33 1,44 0,74 1,14 1,06

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Mimoøádné náklady 1,90 2,61 0,44 0,03 0,24

Celkové náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.8 Analýza�rozdílových�ukazatel��

Analýza rozdílových ukazatelù je vyu�ívána pøi finanèním hodnocení podniku. Jedná se 

zpravidla o rozdíl souhrnu urèité èásti aktiv a souhrnu urèité èásti pasiv. 

 

Tabulka 14: Rozdílové ukazatele (v tis. K�) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

ÈPK 1 682 -2 109 -1 317 490 761

ÈPP -13 294 -13 610 -16 235 -8 764 -7 041

ÈPM -2 662 -6 735 -7 948 -4 013 -4 339  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

�istý pracovní kapitál 

Hodnoty èistého pracovního kapitálu se pohybují krom let 2009 a 2010 v kladných 

hodnotách. Záporná hodnota v roce 2009 byla zpùsobena poklesem obì�ných aktiv, 

proto�e do�lo k útlumu výroby a tím pádem i poklesu pohledávek z obchodních vztahù. 

Do�lo i k poklesu krátkodobých závazkù, ale toto sní�ení nebylo tak výrazné, tak�e se 

èistý pracovní kapitál sní�il. V roce 2010 se situace zlep�uje, ale podnik by stále nemìl 

dostateèné mno�ství finanèních prostøedkù pro plynulý chod výroby, pokud by nastala 

situace nutnosti splatit jeho závazky. Od roku 2011 dochází k vzestupné tendenci tohoto 

ukazatele do kladných hodnot, kdy� v roce 2012 dosahovala hodnota èistého 

pracovního kapitálu 761 tis. Kè. I pøes kladný výsledek je tato hodnota nízká a nestaèila 

by pro zaji�tìní plynulého chodu výroby. 
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�isté pohotové prost�edky 

Ve v�ech sledovaných obdobích dosahují hodnoty èistých pohotových prostøedkù 

záporných hodnot. Spoleènost disponuje velkým nedostatkem nejlikvidnìj�ích 

prostøedkù k hrazení svých krátkodobých závazkù. Nejvy��í záporné hodnoty dosáhla 

spoleènost v roce 2010 z dùvodu rùstu krátkodobých závazkù. Finanèní prostøedky 

spoleènosti nedosahovaly takového rùstu jako závazky z dùvodu splácení krátkodobých 

úvìrù. Spoleènost se tedy nachází v prvotní platební neschopnosti. 

 

�istý pen��ní majetek 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou po celé sledované období záporné, proto�e se zásoby 

velkým pomìrem podílejí na struktuøe obì�ného majetku. Pokud by spoleènost 

odstranila rostoucí trend podílu zbo�í na obì�ných aktivech, vykazovala by pøijatelnìj�í 

výsledky tohoto ukazatele. Nejvy��ích záporných hodnot dosáhla spoleènost v letech 

2009 a 2010 ve vý�i -6 735 tis. Kè a -7 948 tis. Kè. Dùvodem je pokles hodnoty 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finanèního majetku. V tomto období také 

do�lo k útlumu výroby z dùvodku ekonomické krize. Od roku 2011 se postavení 

spoleènosti zlep�uje a tím i dochází ke sni�ování záporných hodnot tohoto ukazatele. 

Pokles je zapøíèinìn sni�ováním krátkodobých závazkù. 

 

Graf 9: Vývoj rozdílových ukazatel! 
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2.9 Analýza�pom�rových�ukazatel��

V následující kapitole diplomové práce bude zpracována analýza zadlu�enosti, likvidity, 

aktivity, rentability a provozních ukazatelù. 

 

2.9.1 Ukazatele�zadlu�enosti�

Zadlu�enost podniku byla zhodnocena pomocí vybraných ukazatelù uvedených 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 15: Ukazatele zadlu�enosti 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Celková zadlu�enost (v %) 81,87 98,32 98,58 91,99 74,62

Dlouhodobá zadlu�enost (v %) 32,59 42,00 35,08 45,35 32,94

Krátkodobá zadlu�enost (v %) 46,17 56,32 62,50 46,64 41,67

Míra samofinancování (v %) 18,13 1,68 2,33 7,76 24,14

Dluh na vlastní kapitál (v %) 451,65 5847,55 4185,36 1185,81 311,58

Úrokové krytí 1,33 -6,41 1,29 2,51 6,58

Ukazatel podkapitalizování 1,10 0,84 0,89 1,06 1,07  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková zadlu�enost 

Celková zadlu�enost dosahuje hodnot nad 80 %. Dokonce od roku 2009 byl podnik 

financován témìø jen z cizího kapitálu, co� z vìøitelského rizika není pøíznivé. Od roku 

2010 dochází k postupnému poklesu celkové zadlu�enosti a v roce 2012 je zadlu�enosti 

spoleènosti ve vý�i 74,62 %. Pokles zadlu�enosti naznaèuje pozitivní situaci, av�ak pøi 

srovnání s konkurencí dosahuje enormních výsledkù. Nejvìt�í konkurent 

PLECHTECHNIK s. r. o. dosahuje v roce 2012 zadlu�enosti 31,3 % (35) a druhý 

konkurent dokonce je�tì ni��í 9,09 %. (36) 

 

Dlouhodobá a krátkodobá zadlu�enost 

Z tabulky è. 15 lze vidìt, �e zadlu�enost je z vìt�í èásti vyvolávána krátkodobou 

zadlu�eností, ne� dlouhodobou. Dlouhodobá zadlu�enost je tvoøena zejména 

dlouhodobými závazky, které jsou tvoøeny závazky ke spoleèníkùm, a hodnotou 

dlouhodobých bankovních úvìrù. V roce 2011 se podíl dlouhodobé zadlu�enosti na 

celkové zadlu�enosti pøibli�uje krátkodobé zadlu�enosti, která má do roku 2010 
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rostoucí trend, kdy� dosahuje 62,50 % celkové zadlu�enosti, a je tvoøena zejména 

rostoucími závazky z obchodních vztahù a krátkodobými bankovními úvìry. Ty jsou 

firmou èerpány na pokrytí investic a také na provoz podniku. Spoleènost se tedy 

dostává do stádia platební neschopnosti. Od roku 2010 dochází k poklesu této 

zadlu�enosti zejména z dùvodu splácení bankovních úvìrù a poklesu závazkù 

z obchodních vztahù. V roce 2012 dosahuje hodnoty 41,57 %. 

 

Míra samofinancování 

Tento ukazatel je u spoleènosti velmi nízký, proto�e cizí zdroje pøevy�ují stav vlastního 

kapitálu. Souèet tohoto koeficientu a celkové zadlu�enosti dává celkem 100 %. 

Spoleènost v roce 2009 byla financována z vlastních zdrojù jen z 1,68 %, co� pøiná�í 

velké riziko nestability. Tato situace se postupnì zlep�uje a v roce 2012 je ji� spoleènost 

financována z 24,14 % vlastními zdroji, jeliko� dochází k rùstu zisku spoleènosti a ta ho 

nerozdìluje mezi své èleny, aby ho mohla vyu�ít k dal�ímu rozvoji spoleènosti. 

 

Dluh na vlastní kapitál 

Dluh na vlastní kapitál dosahuje velmi vysokých hodnot. V roce 2009 dosahuje a� 

5 847,55 %, co� znamená, �e na 1 Kè pøipadá 58,48 Kè dluhu. Tyto vysoké hodnoty 

jsou zpùsobeny zejména výrazným sní�ením vlastního kapitálu a v dùsledku dosa�ené 

ztráty. Od roku 2010 se dluh na vlastní kapitál postupnì sni�uje a� na 311,58 %. I pøes 

to se stále jedná o velmi vysokou hodnotu. 

 

Úrokové krytí 

Podle tabulky è. 15 lze vidìt vývoj úrokového krytí spoleènosti. V roce 2008 podnik 

dosahuje 1,33 %. Tato hodnota byla zpùsobena zejména nejvy��í hodnotou nákladových 

úrokù za celé sledované období. V roce 2009 je tato hodnota dokonce záporná, a to 

-6,41 %. To znamená, �e spoleènost nevydìlala dostateèné finanèní prostøedky, aby 

zaplatila vìøitelùm. Dokonce by nedokázala uhradit ani úroky spojené s vypùjèeným 

kapitálem. Na vinì je zejména vzniklá ztráta v tomto roce. Od roku 2010 se tento 

ukazatel dostává do kladných hodnot a v roce 2012 ji� dosahuje 6,58 %, èím� se 

dostává nad doporuèovanou hodnotu 3 %. 
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Ukazatel podkapitalizování 

Tento ukazatel by se mìl pohybovat nad hodnotou 1, aby byla ve�kerá dlouhodobá 

aktiva kryta dlouhodobými zdroji. (14) Ve v�ech sledovaných letech spoleènost 

dosahuje doporuèených hodnot. Výjimkou jsou v�ak roky 2009 a 2010, kdy se podnik 

dostává pod tuto úroveò zejména z dùvodu poklesu vlastního kapitálu (dosa�ené ztráty 

v roce 2009). V dal�ích letech dochází k zlep�ení tohoto ukazatele z dùvodu sní�ení 

cizího kapitálu a také díky nerozdìlování zisku spoleènosti. 

 

Graf 10: Vývoj ukazatel! zadlu�enosti 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

2.9.2 Ukazatele�likvidity�

Pro ukazatele likvidity, jinak øeèeno platební schopnosti, byly vyu�ity výpoèty bì�né, 

pohotové a hotovostní likvidity. 

 

Tabulka 16: Ukazatelé likvidity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012
Doporu!ené 

hodnoty

Bì�ná likvidita 1,12 0,85 0,92 1,05 1,11 1,5 - 2,5

Pohotová likvidita 0,81 0,51 0,51 0,55 0,39 1,0 - 1,5

Hotovostní likvidita 0,04 0,00 0,00 0,02 0,01 0,2 - 0,8
Zdroj: vlastní zpracování 
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B��ná likvidita 

Bì�ná likvidita by se mìla pohybovat v intervalu od 1,5 � 2,5. (9) Tento ukazatel 

vypovídá kolika obì�nými aktivy je pokryta 1 Kè krátkodobých závazkù. Z tabulky 

è. 16 je v�ak vidìt, �e v ka�dém roce je tato hodnota ni��í. Znamená to, �e podnik nemá 

dostateèné mno�ství likvidních prostøedkù, co� mù�e pøinést problém pøi splácení 

krátkodobých závazkù. Nejni��í hodnoty dosahuje spoleènost v roce 2009 a 2010, kdy 

tato hodnota byla ni��í ne� 1. Dùvodem poklesu tìchto ukazatelù v èase je rychlej�í 

tempo rùstu krátkodobých závazkù a krátkodobých bankovních úvìrù ne� je tempo 

rùstu obì�ných aktiv. Od roku 2011 tento ukazatel opìt roste nad hodnotu 1, zejména 

z dùvodu poklesu krátkodobých závazkù a splácení bankovních úvìrù. I pøes to 

nedosahuje doporuèovaných hodnot. 

 

Pohotová likvidita 

Hodnota pohotové likvidity by mìla být vy��í ne� 1 a ni��í ne� 1,5. (10) Toto kritérium 

nesplòuje podnik ani v jednom ze sledovaných let, kdy� nejvy��í hodnoty dosáhl v roce 

2008 a to 0,81. Z výsledkù lze usuzovat, �e podnik má z poèátku strukturu obì�ných 

aktiv tvoøenou zejména z pohledávek, ale postupnì se tato situace mìní a spoleènost 

dr�í více zásob ne� je tøeba. Tyto výsledné hodnoty nejsou pøíznivé ani pro vìøitele 

spoleènosti. Spoleènost je v prvotní platební neschopnosti. 

 

Hotovostní likvidita 

Tato likvidita udává schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky ihned 

z penì�ních prostøedkù. Mìla by se pohybovat v rozmezí od 0,2 � 0,8. (9) Vypoètené 

hodnoty spoleènosti jsou velmi nízké a pohybují se na hranici 0. Spoleènost by tedy 

nebyla schopna uhradit své krátkodobé závazky z penì�ních prostøedkù. Spoleènost se 

sna�í pomocí krátkodobého finanèního majetku co nejvíce sní�it hodnotu bankovních 

úvìrù. 
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Graf 11: Vývoj likvidity 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.9.3 Ukazatele�aktivity�

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak podnik doká�e efektivnì hospodaøit se svými 

aktivy. V této práci byly vyhodnoceny ukazatelé uvedené v tabulce è. 17. 

 

Tabulka 17: Ukazatelé aktivity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat celkových aktiv 1,63 0,91 1,32 1,52 1,98

Obrat dlouhodobého majetku 3,52 1,74 3,13 3,03 3,69

Obrat zásob 11,19 4,76 5,18 6,51 6,58

Doba obratu zásob (dny) 32,61 76,76 70,43 56,07 55,43

Obrat pohledávek 4,81 3,24 4,52 6,17 13,53

Doba obratu pohledávek (dny) 75,81 112,63 80,77 59,16 26,98

Doba obratu závazkù (dny) 62,68 111,37 90,62 54,51 27,34  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu aktiv by mìl vycházet vìt�í ne� 1. (14) Spoleènost dokázala tuto 

podmínku splnit ve v�ech sledovaných letech, krom roku 2009, kdy obrat aktiv byl 0,91, 

a to díky poklesu tr�eb za prodej vlastních výrobkù a slu�eb. Nejvy��ího obratu aktiv 

dosáhla spoleènost v roce 2012, kdy se aktiva obrátily 1,98 krát. Pøi srovnání 

s nejvìt�ím konkurentem spoleèností PLECHTECHNIK s. r. o. je vidìt, �e krom roku 
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2012 byly výsledné hodnoty ni��í ne� u konkurenèní spoleènosti. Druhý konkurent 

firma Ralco s. r. o. nedokázala obrátit svá aktiva ani jednou. 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se obrátí v tr�by zhruba 3 � 3,6 krát, co� je pozitivní. Jediný rok se 

z tohoto intervalu vyèleòuje, a to rok 2009, kdy obrat dlouhodobého majetku èinil 1,74 

obrátek. Tato situace byla opìt zpùsobena poklesem tr�eb. Spoleènost doká�e obrátit 

svùj dlouhodobý majetek víckrát ne� nejvìt�í konkurenti minimálnì o jednu obrátku, 

z èeho� vyplývá, �e lépe hospodaøí se svým dlouhodobým majetkem, ne� konkurence. 

 

Obrat zásob 

Nejvìt�ího poètu obrátek dosáhl podnik v roce 2008, kdy� dosáhl hodnoty ve vý�i 

11,19. Od roku 2009 do�lo ke sní�ení této hodnoty na 4,76, co� bylo zpùsobeno opìt 

poklesem tr�eb v tomto roce. Od roku 2010 dochází opìt ke zvy�ování tohoto ukazatele 

a v roce 2012 dosahuje 6,58 obrátek. U tohoto ukazatele analyzovaná spoleènost 

zaostává za svým konkurentem, který mìl za analyzované období nejni��í hodnotu 

tohoto ukazatele 56,61 obrátek. Naproti tomu se srovnáním obratu zásob spoleènosti 

Ralco s. r. o. má tento ukazatel pøibli�nì o jednu obrátku vy��í 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel mìl podnik nejlep�í v roce 2008, kdy doba obratu zásoby èinila pøibli�nì 

33 dní. Od roku 2009 dochází k rùstu a� na 77 dní, co� má negativní dopad na platební 

schopnost podniku. Tento byl zapøíèinìn hor�í nákupní politikou, vzhledem k faktu �e 

se sni�oval objem výroby v tomto roce, a tím vznikajícím nahromadìním nepotøebných 

nebo neprodejných zásob. Od roku 2010 dochází k poklesu na koneèných 56 dní v roce 

2012. Pøi porovnání s tabulkou è. 18 vyplývá veliká zaostalost v dobì obratu zásob 

spoleènosti za svým hlavním konkurentem PLECHTECHNIK, s. r. o. Kde�to druhý 

konkurent vykazuje o nìco hor�í výsledky v dobì obratu, pøibli�nì o 10 dní. 

 

Obrat pohledávek 

Podnik dosahuje pomìrnì nízkých hodnot mezi 3 a� 5 obrátky pro roky 2008 a� 2009. 

Pøijatelnìj�í hodnoty pøiná�í a� rok 2012, kdy se poèet obrátek zvý�il na 13,53 z dùvodu 
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zlep�ující platební morálky odbìratelù. Konkurent spoleènosti AB JET spol. s r. o. má i 

v tomto ukazateli lep�í výsledky, zejména z dùvodu, �e odbìratel konkurenèní firmy je 

zároveò i jejím vlastníkem. Druhý konkurent spoleènost Ralco s. r. o. v�ak vykazuje 

ni��í obrat pohledávek v roce 1012 o 8 obrátek. 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek dosahuje celkem vysokých hodnot. V roce 2010 dosáhla a� 

splatnosti 113 dní. Tato skuteènost se ale od roku 2011 zlep�uje a klesá na koneènou 

dobu obratu pohledávek 27 dní. Pokud by byl brát v potaz fakt, �e prùmìrná splatnost 

faktur pro Èeskou republiku je kolem 30 dní, dosahuje spoleènost pøijatelných hodnot 

pouze pro rok 2012. Spoleènost vystavuje své faktury se splatností 15 � 60 dní. Vy��í 

dobu splatnosti mají drobní èe�tí odbìratelé. S hlavním odbìratelem z Velké Británie je 

sjednána doba splatnosti na 20 dní. Ve Velké Británii je prùmìrná doba splatnosti 

pohledávek 40 dní. Pøi zohlednìní této podmínky a faktu, �e britské spoleènosti 

vìt�inou splácí své závazky déle, ne� je smluvnì stanoveno, spoleènost v roce 2012 

vykazuje dobré výsledky v inkasování svých pohledávek. V roce 2008 a 2011 musela 

spoleènost úvìrovat své odbìratele, a to 13 a 5 dní.  

 

Doba obratu závazk! 

Spoleènost vykazuje klesající trend splatnosti svých závazkù. V roce 2010 byla doba 

obratu závazkù kolem 112 dní a bìhem zbylých let se sní�ila na koneèných 28 dní pro 

rok 2012. I pøes tento sni�ující trend spoleènost hradí své závazky po splatnosti 

vzhledem k 14 denní splatnosti svých pøijatých faktur. Konkurenèní spoleènost tuto 

dobu splatnosti od roku 2010 témìø dodr�uje. Tento ukazatel by mìl být vy��í ne� 

hodnota doby obratu pohledávek. Tato podmínka je splnìna jen v letech 2010 a 2012. 

 
Tabulka 18: Ukazatele aktivity PLECHTECHNIK s. r. o. 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat celkových aktiv 2,26 1,55 1,74 1,69 1,83

Obrat dlouhodobého majetku 2,77 1,79 1,90 1,90 2,08

Obrat zásob 117,46 59,33 56,61 76,90 86,99

Doba obratu zásob (dny) 3,11 6,15 6,45 4,75 4,20

Obrat pohledávek 22,12 66,59 139,32 198,33 241,96

Doba obratu pohledávek (dny) 16,50 5,48 2,62 1,84 1,51

Doba obratu závazkù (dny) 16,65 7,39 22,44 14,06 14,69  
Zdroj: vlastní zpracování dle (35) 
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Tabulka 19: Ukazatele aktivity Ralco s. r. o. 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat celkových aktiv 0,56 0,38 0,41 0,48 0,39

Obrat dlouhodobého majetku 5,26 1,15 1,72 1,83 1,42

Obrat zásob 4,82 3,79 4,97 5,69 5,17

Doba obratu zásob 75,74 96,39 73,49 64,10 70,54

Obrat pohledávek 6,20 4,06 3,96 4,25 5,01

Doba obratu pohledávek 58,91 90,00 92,20 85,82 72,85

Doba obratu závazkù 21,79 28,93 16,53 8,24 13,45  
Zdroj: vlastní zpracování dle (36) 

 

Graf 12: Vývoj doby obrat� 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.9.4 Ukazatele�rentability�

Ukazatele rentability pomìøují zisk, èi jeho zmìnu k urèitým slo�kám kapitálu nebo 

tr�bám spoleènosti. S jejich pomocí je hodnoceno jakou má firma schopnost zhodnotit 

své zdroje, neboli jak pomocí vlo�eného kapitálu dosahuje zisku. 

 

Tabulka 20: Ukazatele rentability 

Ukazatel (v %) 2008 2009 2010 2011 2012

Rentabilita celkového vlo�enéhé kapitálu (ROA) 3,85 -20,72 3,38 7,64 18,11

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,24 -14,25 32,89 59,30 63,61

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 0,09 -54,84 2,05 8,66 26,90

Rentabilita tr�eb (ROS) 0,03 -26,43 0,58 3,02 7,77

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rentabilita celkového vlo�eného kapitálu ROA 

Rentabilita celkového vlo�eného kapitálu má od roku 2008 do roku 2009 klesající trend. 

V roce 2009 dokonce tato rentabilita dosahuje záporných hodnot -20,72 %. Záporná 

hodnota byla zapøíèinìna ztrátou vykázanou v tomto období. Od roku 2010 dochází 

k rùstu tohoto ukazatele a v roce 2012 dosahuje hodnoty 18,11 %. Rostoucí trend byl 

zpùsoben rostoucím ziskem a v posledním sledovaném roce i poklesem celkových aktiv 

spoleènosti. Podnik krom posledních dvou sledovaných let dosahoval hor�ích výsledkù, 

ne� bylo dosa�eno v oborovém prùmìru. Od roku 2010 také nejvìt�í konkurent 

vykazuje hor�í výsledky ne� analyzovaná spoleènost. 

 

Tabulka 21: Ukazatel ROA v oboru a u konkurence PLECHTECHNIK, s. r. o. 

ROA (v %) 2008 2009 2010 2011 2012

Obor 9,86 5,97 5,82 5,95 7,62

PLECHTECHNIK 3,82 0,06 1,78 5,44 10,26  
Zdroj: (35) (37) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu má stejný trend jako ukazatel ROA. V roce 2009 dochází 

k záporné hodnotì ve vý�i -14,25 %. To bylo zapøíèinìno velkou ztrátou za tento rok. 

Dal�í roky ji� vykazují kladné hodnoty a rok 2012 vykazuje zisk pøes 63 haléøù na 

ka�dou investovanou korunu vlastníka. Výsledné hodnoty do roku 2010 zaostávají za 

oborovým prùmìrem. To se od zmínìného roku mìní a spoleènost vykazuje 

nadprùmìrné hodnoty i vy��í hodnoty ne� spoleènost PLECHTECHNIK, s. r. o., co� je 

pro spoleènost pøíznivé. 

 

Tabulka 22: Ukazatel ROE v oboru a u konkurence PLECHTECHNIK, s. r. o. 

ROE (v %) 2008 2009 2010 2011 2012

Obor 14,91 7,76 8,19 8,32 12,72

PLECHTECHNIK 2,98 -0,66 1,61 6,38 11,38  
Zdroj: (35) (37) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Hodnoty tohoto ukazatele mají opìt podobný trend jako pøede�lé rentability a vykazují 

krom roku 2009 kladné výsledky. V roce 2009 byla díky hospodáøské krizi hodnota 

tohoto ukazatele záporná. Od roku 2010 se v�ak situace zlep�uje a díky rostoucímu 
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zisku se dostává tento ukazatel do kladných hodnot, kdy� rok 2012 pøiná�í zisk z jedné 

investované koruny vìøiteli kolem 27 haléøù. Konkurence za rok 2012 zhodnocuje 

investice svých vìøitelù ménì ne� spoleènost AB JET a to pøibli�nì 10 haléøi z jedné 

investované koruny. 

 

Tabulka 23: Ukazatel ROCE spole�nosti PLECHTECHNIK, s. r. o. 

2008 2009 2010 2011 2012

ROCE (v %) 2,80 -0,64 1,61 5,08 9,65  
Zdroj: (35) 

 

Rentabilita tr�eb ROS 

Tento ukazatel byl spoèítán pomocí souètu tr�eb za prodej zbo�í a tr�eb za prodej 

vlastních výrobkù a slu�eb. Podle tabulky è. 18 je vidìt, �e spoleènost krom roku 2009 

dokázala zhodnotit své tr�by na zisk. Nejvy��ích hodnot dosahuje opìt v roce 2012, kdy 

1 Kè tr�eb je pøibli�nì 8 haléøù zisku. Tento ukazatel byl v tomto roce také vy��í ne� 

oborový prùmìr, který se pohyboval u hodnoty 5,60 % (38). 

 

V grafu è. 13 si lze v�imnout, �e ukazatele rentability mají podobný trend vývoje. 

Pøíèinou je hlavnì zmìna výsledku hospodaøení, který v roce 2009 dosahoval ztráty. 

Jedním z dùvodù této ztráty je bezpochybnì celosvìtová finanèní krize. 
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Graf 13: Ukazatele rentability 
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2.9.5 Provozní�ukazatele�

V následující èásti diplomové práce bude provedena analýza provozních ukazatelù, tedy 

produktivity dlouhodobého hmotného majetku, mzdové produktivity a nákladovosti 

tr�eb. 

 

Tabulka 24: Provozní ukazatele 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012

Produktivita DHM 2,07 0,91 1,49 1,38 1,44

Mzdová produktivita 1,74 0,79 1,71 1,75 2,16

Nákladovost tø�eb 0,99 1,33 1,00 0,97 0,92  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Produktivita DHM udává mno�ství výnosù, které jsou vytvoøeny 1 korunou vlo�enou 

do DHM v poøizovacích cenách. Hodnoty tohoto ukazatele mají v letech 2010 a� 2012 

podobnou hodnotu pohybující se v intervalu mezi 1,38 � 1,49. Nejvy��í hodnoty dosáhl 

tento ukazatel v roce 2008, kdy 1 Kè vlo�ená DHM pøinesla výnos 2,07 Kè. V roce 
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2009 byla tato hodnota ni��í ne� 1, co� bylo zpùsobeno poklesem výnosù v tomto roce. 

Podnik tedy v tomto roce nedokázal zhodnotit investice do dlouhodobého majetku. 

 

Mzdová produktivita 

Tento ukazatel se dr�í krom let 2009 a 2012 kolem hodnoty 1,7. Nejni��í hodnoty 

dosáhl podnik roku 2009, kdy vykázaná hodnota byla ni��í ne� doporuèovaná vý�e 

vy��í ne� 1. (10) Spoleènost dostateènì nepropou�tìla své zamìstnance, i pøes sto, �e 

jejich produkce výraznì klesla. Nejlépe si vedla spoleènost v roce 2012, kdy na 1 Kè 

mezd pøipadá 2,16 Kè výnosu. Mzdová produktivita má rostoucí trend, co� je pro firmu 

pøíznivé. 

 

Nákladovost tr�eb 

Tento ukazatel znaèí zatí�ení tr�eb náklady. Od roku 2010 tento ukazatel vykazuje 

klesající trend pod doporuèovanou hodnotu 1. (10) Dùvodem byl rùst výnosù a pokles 

nákladù. V roce 2008, byla hodnota 1,33, co� bylo zpùsobeno vy��ími náklady ne� 

výnosy. Jednalo se zejména o vý�i mzdových nákladù, nákladù na spotøebu materiálu 

a nákladù na energie. Spoleènost i pøes pokles výroby, musela hradit mzdy svých 

zamìstnancù. Firma tedy propustila ménì zamìstnancù, ne� bylo tøeba. 

 

2.10 Shrnutí�finan�ní�analýzy�

Ve finanèní analýze byly provedeny nejprve soustavy ukazatelù, a to Index bonity, 

Kralickùv Quicktest a Index IN05. Index bonity naznaèuje problémy spoleènosti AB 

JET spol. s r.o. zejména v oblasti likvidity a rentability. Dokonce v roce 2009 dosáhla 

záporné hodnoty tohoto ukazatele ve vý�i -3,21, co� naznaèuje extrémnì �patnou situaci 

spoleènosti. Tato situace se postupnì zlep�ovala a v roce 2012 se tak spoleènost dostává 

do velmi dobré situace s hodnotou 2,98. Pøi vyhodnocení Kralickova Quicktestu 

vyplynulo, �e spoleènost je po vìt�inu sledovaného období ve �patné finanèní situaci. 

Opìt pøijatelné výsledky pøiná�í a� rok 2012, kdy se podnik dostává nad hranici bonitní 

oblasti. Poèáteèní nepøíznivý vývoj finanèní situace spoleènosti potvrzuje i hodnocení 

Indexu IN05, který potvrzuje problémy s likviditou a poukazuje i na problém s vysokou 

zadlu�eností. Opìtovné zlep�ení pøichází bìhem let 2011 a 2012. 
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V polo�kách aktiv spoleènosti dochází krom roku 2010 k poklesu aktiv, na kterém se 

zejména podílely pohledávky, které v roce 2009 poklesly díky finanèní krizi a s ní 

související sní�ení produkce. Dal�í pokles byl zapøíèinìn ni��ím naskladòováním 

materiálových zásob díky lehkému poklesu produkce a také díky tvorbì opravných 

polo�ek u pohledávek z obchodních vztahù u zkrachovalých odbìratelù. Na rùstu aktiv 

se v roce 2010 podílel zejména nárùst materiálových zásob, který byl zapøíèinìn 

mimoøádnou inventarizací. 

 

Typickým znakem spoleènosti je, �e cizí zdroje pøesahují vlastní kapitál. V letech 2009 

a 2008 byla spoleènost financována témìø pouze cizími zdroji. To bylo zpùsobeno 

zejména dosa�enou ztrátou v roce 2009 ve vý�i 5 813 tis. Kè. Tento fakt se postupnì 

zlep�uje a v roce 2012 tvoøí cizí zdroje pøibli�nì 75 %. Zlep�ující se situace je 

zapøíèinìna zejména splácením závazkù a krátkodobých bankovních úvìrù. 

 

Na výnosové slo�ce spoleènosti se nejvíce podílejí výkony, a to v roce 2008 a� 

98,90 %. Ve zbylých letech èiní jejich podíl kolem 90 %, z dùvodu rostoucího podílu 

tr�eb za prodej technických plynù ve vý�i kolem 5 %. Výkony tvoøí pøedev�ím tr�by za 

prodej vlastních výrobkù a slu�eb. Nákladovou slo�ku nejvíce tvoøí výkonová spotøeba 

pohybující se okolo hranice 51 % a� 63 %. Dal�í znatelnou slo�ku tvoøí osobní náklady, 

které se pohybují v intervalu 27 % a� 33 %. 

 

Analýza rozdílových ukazatelù ukazuje prvotní platební neschopnost podniku, co� 

potvrzují i hodnoty likvidity. Také spoleènost zbyteènì vá�e mo�né disponibilní 

finanèní prostøedky v zásobách. 

 

Ukazatele zadlu�enosti ukazují velký problém s financováním provozu spoleènosti, 

které je témìø jen z cizích zdrojù. Lehké zlep�ení pøiná�í a� rok 2012, kdy se 

zadlu�enost sni�uje pøibli�nì na 75 %. Pokles zadlu�enosti byl zapøíèinìn splácením 

bankovních úvìrù spoleènosti. Vzhledem k trendu zadlu�enosti se odvíjely i hodnoty 

dluhu na vlastní kapitál, kdy nejhùøe na tom byla spoleènost v roce 2009, kdy na 1 Kè 

vlastního kapitálu pøipadalo 58,48 Kè dluhu. Spoleènost mìla bìhem analyzovaného 

období ukazatel úrokového krytí pod doporuèovanou hodnotou 3. Opìt v roce 2009 
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vykázala nejni��í hodnotu a to -6,41 %. Naopak v roce 2012 se výsledek tohoto 

ukazatele dostává na 6,58 %, co� je 3,58 % nad doporuèovanou hodnotu. 

 

Dle výsledkù ukazatelù likvidity má spoleènost problémy. Ani v jednom sledovaném 

roce nedokázala dosáhnout doporuèovaných hodnot. U bì�né likvidity dochází 

k financování dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji. Problémy s pohotovou 

likviditou naznaèují, �e podnik dr�í více zásob, ne� je potøeba. Spoleènost by nebyla ani 

schopna uhradit své krátkodobé závazky z penì�ních prostøedkù. Likvidita nedosáhla 

v analyzovaných letech oborového prùmìru, který se pohyboval v intervalu 1,68 � 1,75 

u bì�né likvidity, 1,03 � 1,27 u pohotové likvidity a 0,23 a 0,33 u hotovostní likvidity. 

(37) Spoleènost je se nachází v prvotní platební neschopnosti. 

 

Ukazatel doby obratu aktiv je krom roku 2009 nad doporuèovanou hodnotou 1. (14) 

Také krom roku 2009 dosáhl podnik lep�ích hodnot, ne� byl oborový prùmìr. 

Dlouhodobá aktiva se ve firmì obrátila prùmìrnì 3 � 3,7 krát, krom roku 2009, kdy 

stálá aktiva dosáhla 1,74 obrátky. Pøi srovnání s nejvìt�ím konkurentem spoleèností 

PLECHTECHNIK, s. r. o. v�ak krom roku 2012 dosahoval výsledných hodnot ni��ích 

ne� u konkurenèní spoleènosti. Doba obratu zásob se pohybovala pod oborovým 

prùmìrem pouze v roce 2008 a to pøibli�nì o 11 dní. Zbylé roky byly zásoby v podniku 

vázány déle, ne� byl odvìtvový prùmìr s postupným pøibli�ováním tìchto hodnot. Ve 

srovnání s konkurenèní spoleèností PLECHTECHNIK, s. r. o. v�ak zaostává v dobì 

obratu zásob. Doba obratu pohledávek dosahovala pomìrnì vysokých hodnot. V roce 

2010 byla splatnost pohledávek a� 113 dní. Pøi srovnání s druhým konkurentem, 

spoleèností Ralco s. r. o. má pøibli�nì stejné hodnoty. Firma také vykazuje postupnou 

zlep�ující se podnikovou politiku v oblasti splatnosti pohledávek, kdy� klesla splatnost 

pohledávek na 27 dní v roce 2012, co� je pøi dobì splatnosti 15 � 60 dní pozitivní. 

Vzhledem k vìt�inovému vývozu produktù do Velké Británie, kde je prùmìrná doba 

splatnosti 40 dní, dosahuje spoleènost pøijatelných výsledkù. V letech 2008 a 2011 

musela spoleènost úvìrovat své odbìratele, a to 13 a 5 dní. Spoleènost vykazuje také 

zlep�ení, co se týèe doby splatnosti závazkù, kdy� do roku 2012 klesl tento ukazatel ze 

112 na 28 dní. I tak spoleènost nedoká�e hradit své závazky v dobì 14 denní splatnosti. 
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Rentability mají podobný trend za sledované období. Rentabilita celkového vlo�eného 

kapitálu se pohybuje krom roku 2009 v kladných hodnotách a v letech 2011 a 2012 se 

pohybuje nad odvìtvovým prùmìrem, co� je pro podnik pozitivní. Velmi dobrých 

výsledkù dosahuje v porovnání rentability vlastního kapitálu, kdy� od roku 2010 

dosahují mnohem vy��ích hodnot ne� vykázaných v daném oboru (8,19%; 8,32 %; 

12,72 %) a také vy��ích hodnot ne� vykázal nejvìt�í konkurent, stejnì tak tomu bylo i u 

ukazatele ROA. Od roku 2010 také pøijatelné hodnoty vykazuje ukazatel ROCE, kdy� 

postupným zvy�ováním pøiná�í zisk z jedné investované koruny akcionáøi a vìøiteli 

kolem 27 haléøù. Spoleènost také dokázala zhodnotit své tr�by krom roku 2009. 

Nejvy��ích hodnot dosahuje v roce 2012, kdy 1 Kè tr�eb je pøibli�nì 8 haléøù zisku. 

Tento ukazatel byl v tomto roce také vy��í ne� oborový prùmìr, který se pohyboval u 

hodnoty 5,60 %. (37) Na �patné situaci ukazatelù rentability se v roce 2009 podepsala 

hospodáøská krize, kdy firma vykazovala vysokou ztrátu. 

 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku vykazuje pøijatelné výsledky pohybující 

se v intervalu 1,38 � 1,49 v letech 2010 a� 2012. Pouze v roce 2009 byla tato hodnota 

ni��í ne� 1. Co se týèe mzdové produktivity, u které je pozitivní konstantní rùst, tak tuto 

podmínku splòuje od roku 2010, kdy vykazuje rostoucí hodnoty. Pøíznivý vývoj od roku 

2010 má také ukazatel nákladovosti tr�eb, kdy� výsledné hodnoty mají klesající 

charakter. I pøes to má tento ukazatel celkem vysoké hodnoty a spoleènost by mìla 

pracovat na jeho zlep�ení. 
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3 Návrhy��e�ení�

Z pøede�lé finanèní analýzy vze�lo nìkolik problémových oblastí, kterými by se mìlo 

vedení spoleènosti AB JET spol. s r.o. zabývat. Jedná se zejména o tyto problémy: 

 

· velká závislost na jednom odbìrateli, 

· nízká likvidita, 

· øízení pohledávek a závazkù, 

· vysoká zadlu�enost, 

· velké mno�ství zásob, 

· vysoká nákladovost tr�eb. 

 

3.1 Získání�nových�odb�ratel��

Z analýzy Porterova modelu vyplývá, �e vyjednávající síla odbìratelù je velmi vysoká. 

Spoleènost má velkou závislost zejména na jednom odbìrateli spoleènosti MecWash 

Systém Limited, který odebírá témìø 50 % produkce. Pokud by se hlavní odbìratel 

dostal do vìt�ích finanèních potí�í, mìlo by to pro firmu fatální dùsledky. 

 

Vysoká závislost na jednom odbìrateli pøiná�í velká rizika, proto je tøeba provádìt 

dùkladnou analýzu trhu a identifikovat pøípadné nové odbìratele. Spoleènost ji� 

èásteènì provádí tento prùzkum za pomoci kvalifikovaného pracovníka. 

 

Spolupráce s novým potencionálním odbìratelem mù�e pøinést i urèité hrozby. Výroba 

prùmyslových mycích zaøízení má svá daná specifika a ka�dá odbìratelská spoleènost 

má své po�adavky, co� by mohlo pøinést zvý�ení výrobních nákladù. Dále podnik 

udr�uje dobré vztahy se svým nejvìt�ím konkurentem PLECHTECHNIK s. r. o. a pøi 

pøípadném oslovení nejvíce potencionálním novým odbìratelem spoleèností John Deere 

by zøejmì do�lo ke konci tìchto dobrých vztahù a pøípadnì by mohla konkurenèní 

spoleènost nabízet své slu�by hlavnímu odbìrateli spoleènost AB JET spol. s r. o. 
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3.2 Zvý�ení�likvidity�

Spoleènost vykazuje ni��í hodnoty likvidity, ne� jsou doporuèované. Firma financuje 

svùj dlouhodobý majetek krátkodobými bankovními úvìry, co� naznaèuje agresivní 

strategii financování.  

 

Firma by mìla èást svých krátkodobých úvìrù (pøibli�nì 2 mil. Kè) pøevést na 

dlouhodobé a tím by do�lo k dodr�ení zlatého pravidla. Tímto krokem by do�lo 

k prodlou�ení doby splatnosti a zároveò i sní�ení splátek. To by pøineslo dal�í pøíznivý 

efekt v oblasti hodnot likvidity, kdy by do�lo ke zvý�ení krátkodobých finanèních 

prostøedkù, které by vedly i ke zvý�ení hodnot hotovostní likvidity i ÈPP. Krátkodobý 

úvìr je úroèen sazbou pohybující se kolem 6 % p. a., kde�to dlouhodobý úvìr je úroèen 

sazbou 3,5 % p. a.  

 

Spoleènost by mìla také øe�it problém pohotové likvidity pomocí zlep�ení zásobovací 

politiky. Øe�eno v dal�ím návrhu. 

 

3.3 Sní�ení�zadlu�enosti�

Celková zadlu�enost se sice v prùbìhu let postupnì sni�uje, ale stále nedosáhla 

doporuèených hodnot. V posledním analyzovaném roce 2012 necelých 75 %. Z tohoto 

dùvodu by spoleènost nemìla èerpat dal�ích úvìrù. Také by mìla zachovat stávající 

trend klesající zadlu�enosti, aby se celková zadlu�enost dostala alespoò 

k doporuèenému pomìru cizích a vlastních zdrojù 60:40 %. 

 

Sní�ení zadlu�enosti by mohlo být dosa�eno zlep�ením vyjednávací politiky 

s dodavateli, jeliko� dochází ka�doroènì ke zvy�ování cen materiálù. Spoleènost by 

mìla vyu�ít svého silného postavení vùèi dodavatelùm a dohodnout si s nimi ni��í 

smluvní ceny za materiál, nebo také se dohodnout na slevách podle obratu odebraného 

zbo�í, tak jako to má spoleènost AB JET spol s r. o. se spoleèností Ferona, a. s. 

Spoleènost by také nemìla vyplácet zisk, kterého dosáhne v daném roce a ponechat ho 

ke stabilizaci finanèní situace podniku. 
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3.4 Velké�mno�ství�zásob�

Spoleènost AB JET spol. s. r. o. disponuje dle výpoètù finanèní analýzy zbyteèným 

mno�stvím zásob, co� mù�e vést ke zbyteèné fixaci finanèních prostøedkù do tìchto 

aktiv. Obrat zásob se sice postupnì blí�í k odvìtvovému prùmìru, ale i pøes toto by se 

spoleènost mìla zamìøit na efektivnìj�í nákupní politiku, aby nedocházelo 

k naskladnìní pøebyteèných a èasem neprodejných zásob. 

 

Spoleènost by tedy mìla dodr�ovat nastolený klesající trend doby obratu zásob 

a smìrovat alespoò k oborovému prùmìru (48 dní). Dále by mìla z dlouhodobého 

hlediska provést tyto kroky, které by mìly vést ke zlep�ení: 

 

· rozdìlit zásoby dle skupin zohledòující hodnotu polo�ek a jejich podíl na 

celkové výrobì (metoda ABC), 

· správnì urèit optimální vý�i a rozvr�ení dodávek jednotlivých skladových 

polo�ek s ohledem na minimalizaci skladových nákladù (aby nedo�lo k ohro�ení 

výroby, mìla by spoleènost dr�et materiálové zásoby ve vý�i 1 000 tis. Kè), 

· zefektivnit plánování výroby finálních výrobkù tak, aby nevznikaly zbyteèné 

nedokonèené výrobky, které pak zbyteènì zvy�ují skladovací náklady, 

· odprodat nynìj�í pøebyteèné zásoby (zejména plechy a spojovací materiál), 

minimálnì ve vý�i 1 500 tis. Kè, co� by vedlo také k získání dal�ích pohotových 

prostøedkù a tedy i lep�ím výsledkùm pohotové likvidity a ÈPM. 

 

Metoda ABC by dìlila skladované zásoby takto: 

· Skupina A � zde by byl zaøazen nejèastìji vyu�ívaný materiál a polotovary, 

které tvoøí rozhodující podíl na celkovém stavu zásob i na celkové spotøebì 

a jsou pro výrobu nepostradatelní. Jedná se zejména o materiály ze speciální 

potravináøské nerezové oceli, rezistorové plechy a strategické polotovary pro 

atypickou výrobu. Tato skupina zásob by mìla být prùbì�nì monitorována 

a mìly by být plánovány dodávky tak, aby nedo�lo k ohro�ení plynulosti 

výroby. 

· Skupina B � obsahuje ménì vyu�ívané druhy zásob. Objednávky by mìly být 

realizovány v krat�ím èasovém horizontu na základì minimální zásoby, pøi které 
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je tøeba vystavit objednávku. U krat�ích objednávek by bylo vhodné vyu�ít silné 

vyjednávající pozice vùèi dodavatelùm a dojednat tak, aby mìli zásoby 

pøipravené u nich na skladì. To by vedlo ke sní�ení skladovacích nákladù. Do 

této skupiny zásob by patøily hutní a spojovací materiály a plechy. 

· Skupina C � zde budou zahrnuty zásoby s nejmen�ím podílem na celkové 

spotøebì. Tyto zásoby by mìly být dr�eny v takovém mno�ství, aby nedo�lo 

k ohro�ení plynulosti výroby a také by mìly být dostupné takøka ze dne na den. 

Do této skupiny patøí zejména obalový materiál. 

 

K øe�ení tìchto problémù by mìla spoleènost také lépe vyu�ít i její zakoupený software 

Signys, který umo�òuje øízení zásob v podniku a mù�e tak pøinést i úsporu skladovacích 

nákladù. Dle aktuálních informací k 1. 4. 2014 spoleènost zlep�uje své hospodaøení se 

zásobami a jejich hodnota se pohybuje ve vý�i 2 300 tis. Kè. 

 

3.5 Sní�ení�nákladovosti�tr�eb�

Spoleènost by se mìla pokusit sní�it náklady spojené s výrobou svých hlavních 

produktù. Na tìchto nákladech se nejvíce podílí výkonová spotøeba, tedy náklady 

spojené se spotøebou materiálu a energií. Sní�ení tìchto nákladù lze docílit 

prostøednictvím oslovení nových odbìratelù nebo také vyu�itím odbìratelské síly vùèi 

dodavatelùm. Spoleènost by si tak mohla dojednat dodávky materiálu za ni��í ceny, 

pøípadnì vy��í poskytování slev. Slevy lze vyu�ít zejména u materiálù jako je hutní 

a spojovací materiál. 

 

Druhou slo�kou podílející se na nákladovosti tr�eb jsou mzdové náklady, které tvoøí 

kolem 33 % nákladù. Mo�ností jak sní�it náklady na zamìstnance mù�e být sní�ení 

mezd zamìstnancù. I kdy� toto øe�ení by bylo pro spoleènost ne��astné, jeliko� by 

mohlo dojít k odchodu kvalifikovaných pracovníkù, kteøí ji� teï mají ni��í mzdy, ne� 

jsou prùmìrné. Druhou mo�ností by bylo zavedení motivaèních stimulù, které firma 

nevyu�ívá, a tím docílit vy��í produktivity práce a tím i sní�ení samotné nákladovosti 

tr�eb. 
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3.6 �ízení�krátkodobých�závazk��a�pohledávek�

Vzhledem k existenci nedobytných pohledávek ve vý�i 3 454 tis. Kè, jen� firma øe�í 

pomocí specializované právní firmy, která je po vydání soudního platebního pøíkazu 

pøíslu�ným soudem prostøednictvím exekutora vymáhá. Vzhledem k tomu, �e firmy 

jsou v konkurzu, spoleènost se rozhodla tyto pohledávky pomocí opravných polo�ek 

pøevést do nákladù. 

 

Aby spoleènost pøedcházela tìmto nepøíznivým situacím, mìla by se zamìøit na øízení 

svých pohledávek v oblasti prevence a monitoringu pohledávek. 

 

Jako základní krok by mìlo být provedeno provìøení, zda odbìratel není veden 

v Insolvenèním rejstøíku. Tato prevence je jednoduchá a neobná�í ani vysoké náklady. 

Pokud by se v tomto rejstøíku odbìratel nacházel, spoleènost s ním nenavá�e �ádnou 

spolupráci, jeliko� by zde hrozilo velké riziko nesplacení pohledávek. 

 

Spoleènost by si také mìla své pohledávky pojistit pro pøípad, kdy� by odbìratel nechtìl 

splatit fakturu a tím tak pøedejít problému s nedobytnými pohledávkami. Pojistit 

pohledávky lze napøíklad u poji��oven jako je Euler Hermes Cescob, Atradiius, 

COAFACE nebo EGAP. Vzhledem k tomu, �e spoleènost má i zahranièní odbìratele, 

mù�e být tento produkt velice pøínosný nejen kvùli zaji�tìní, ale také i z dùvodu, �e 

poji��ovny disponují s údaji o platební morálce mnoha firem. Samotné pojistné je 

stanoveno na základì obratu dosa�eného se zákazníky, na které byl schválen 

poji��ovnou úvìrový limit a bì�nì se pojistné pohybuje v rozsahu 0,2 � 0,8 %. Dal�ími 

náklady tohoto nástroje je stanovená spoluúèast pøi pojistném plnìní ve vý�i 10 � 15 %. 

(39) 

 

Spoleènost by také mìla vyu�ít mo�nosti skonta vzhledem k faktu, �e se potýká 

s malým mno�stvím likvidních prostøedkù. Samotné skonto by pak mìlo pøinést 

rychlej�í pøísun penì�ních prostøedkù a také by pomohlo ke sní�ení doby obratu 

pohledávek. Skonto by bylo závislé na dobì odbìratelské faktury a mohly by být 

navrhnuty napøíklad pro úhradu do 10 dnù 3 % skonto. Pro úhradu do 20 dnù by bylo 

stanoveno 2 % skonto. 
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Dále by také mìla spoleènost vyu�ít svého silného postavení vùèi dodavatelùm 

a vyjednat dobu splatnosti svých pøijatých faktur alespoò na 45 dní. Zároveò by 

spoleènost nemìla zapomenout vèasnì hradit závazky u dodavatelù, které za vèasnou 

úhradu poskytují urèité slevy. Napøíklad spoleènost Ferrona, a. s. poskytuje slevy dle 

obratu odebraného materiálu pøi pravidelných vèasných platbách. Tento krok by 

spoleènosti pomohl k plnìní podmínky men�í doby splatnosti pohledávek, ne� je doba 

splatnosti závazkù. 

 

3.7 Sledování�finan�ní�ukazatel��

Jedním z dal�ích doporuèení pro spoleènost AB JET spol. s r. o. je kvalitní sledování 

výsledkù ukazatelù finanèní analýzy, bez kterého se neobejde kvalitní a správné øízení 

podniku. V ní�e uvedené tabulce jsou uvedeni jednotliví ukazatelé, které je dobré 

sledovat a vyhodnocovat. Dále tøeba výsledné hodnoty porovnat s doporuèenými 

hodnotami a oborovými prùmìry. 

 

Tabulka 25: Vybraní ukazatelé finan�ní analýzy 

Ukazatel �asový interval Srovnání
IN 05 roènì obor

ÈPP mìsíènì obor, doporuèené hodnoty
Rentabilita

ROA ètvrtletnì obor

ROE ètvrtletnì obor

ROCE ètvrtletnì obor

ROS ètvrtletnì obor

Likvidita

Bì�ná mìsíènì doporuèené hodnoty
Pohotová mìsíènì doporuèené hodnoty
Hotovostní mìsíènì doporuèené hodnoty
Zadlu�enost
Dlouhodobá ètvrtletnì obor, doporuèené hodnoty
Krátkodobá ètvrtletnì obor, doporuèené hodnoty  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spoleènost AB JET spol. s r. o. mìla za sledované období také problém s dobou 

splatností svých pohledávek. Tento problém byl v�ak bìhem analyzovaného období 
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vyøe�en správnì nastolenou politikou, která vedla ke sní�ení doby obratu pohledávek na 

27 dní. Ekonomické oddìlení spoleènosti udr�uje kontakty s hlavními odbìrateli a i pøes 

to, �e tuzem�tí odbìratelé mají splatnost faktur a� 60 dní, splácí své závazky v krat�ím 

termínu. Co se týèe hlavního odbìratele spoleènosti MecWash Systém Limited, s tím 

má firma AB JET spol. s r. o. smluvnì stanovenou splatnost faktur na 20 dní, aby byly 

pohledávky vùèi této spoleènosti co nejdøíve splaceny, jeliko� znakem britských 

spoleèností je platba závazkù vùèi svým dodavatelùm po splatnosti. Prùmìrná doba 

splatnosti firem z Velké Británie je kolem 40 dní. 
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4 Záv�r�

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracování finanèní analýzy spoleènosti 

AB JET spol. s r. o. a navrhnout opravná opatøení, která by mìla vést ke zlep�ení 

finanèní situace podniku. Pro výpoèet finanèní analýzy byly vyu�ity úèetní výkazy za 

období 2008 � 2012, bibliografické zdroje, internetové zdroj apod. 

 

Velký význam patøí teoretické èásti práce, která byla zpracována jako první a slou�ila 

jako podklad teoretického východiska pro praktickou èást. 

 

Z poèátku praktické èásti byla pøedstavena spoleènost AB JET spol. s r. o., na kterou 

navazovala analýza vnitøního a vnìj�ího okolí slo�ena z analýzy SLEPTE, Proterova 

pìtifaktorového modelu a interní analýzy 7S. Tyto analýzy následnì slou�ily jako 

podklad pro sestavení analýzy SWOT, jen� je zamìøena na silné (velké zku�enosti 

majitele a finanèního øeditele v oboru podnikání) a slabé stránky (financování z cizích 

zdrojù) spoleènosti a také na hrozby (silná vyjednávající síla odbìratelù) a pøíle�itosti 

(silná vyjednávající síla vùèi dodavatelùm). 

 

Dal�í èástí diplomové práce bylo zpracování finanèní analýzy podniku, která pøiná�í 

informace o finanèní situaci firmy. Ze samotných výsledkù finanèní analýzy vy�lo 

najevo, �e spoleènost má problémy v oblasti nízké likvidity, vysoké zadlu�enosti 

a vy��ím poètem zásob ne� je potøebné. 

 

Na vývoj spoleènosti se také velkým významem podepsala samotná ekonomické krize, 

která byla nejvíce viditelná v roce 2009, kdy spoleènost balancovala na hranici 

existenèních problémù a ztráta v tomto roce èinila -5 813 tis. Kè. Naopak nejlep�ích 

výsledkù dosahuje spoleènost v roce 2012, kdy se výsledek hospodaøení dostává na 

hodnotu 2 610 tis. Kè. Spoleènost tedy finanèní krizi pøestála a v oblastech rentability, 

zadlu�enosti a splatnosti pohledávek a závazkù dosáhla lep�ích výsledkù ne� pøed 

samotnou krizí. 
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V návrhové èásti této práce bylo navr�eno soustøedit se na získání nového odbìratele, 

konkrétnì je firmì doporuèeno provedení prùzkumu trhu potencionálních odbìratelù, 

opatøení pro zvý�ení likvidity, konkrétnì pøevedení èásti krátkodobých úvìru (pøibli�nì 

2 mil. Kè) na dlouhodobé, èím� by do�lo k financování dlouhodobých aktiv 

dlouhodobými zdroji, zároveò by to pøineslo rozvr�ení dluhu na více let a tím i sní�ení 

celkových splátek, co� by mìlo vést ke zvý�ení krátkodobých finanèních prostøedkù, 

tedy i k zlep�ení hodnot hotovostní likvidity i ÈPP. Dal�í opatøení pro sni�ování 

zadlu�enosti se konkrétnì týká zlep�ení vyjednávací politiky s dodavateli a vypracování 

výrobkové kalkulace. Firma by také nemìla èerpat ji� �ádné dal�í úvìry. Dal�í opatøení 

se týká zlep�ení aktivity, zejména obratu zásob a to konkrétnì rozdìlení zásob dle 

metody ABC, správného urèení optimální vý�e a rozvr�ení dodávek s ohledem na 

minimalizace skladových nákladù (spoleènost by mìla dr�et materiálové zásoby ve vý�i 

1 000 tis. Kè), zefektivnìní plánování výroby a odprodej pøebyteèných zásob (zejména 

plechù a spojovacích materiálù), ve vý�i 1 500 tis. Kè, i zlep�ení zásobovací politiky, 

co� by vedlo k získání dal�ích pohotových prostøedkù i lep�ím výsledkùm likvidity 

a ÈPM. Opatøení v oblasti sní�ení nákladovosti tr�eb, zejména sní�ením nákladù na 

spotøebu materiálu a energií a zvý�ením produktivity práce. Dále bylo navr�eno øízení 

krátkodobých závazkù a pohledávek a tak pøedcházet problémùm nedobytných 

pohledávek pomocí poji�tìní pohledávek a také poskytováním skonta, jako formu 

motivace pro døívìj�í hrazení faktur odbìrateli. Dal�í doporuèení se vtahuje k vyu�ití 

silného postavení vùèi dodavatelùm a vyjednat vy��í dobu splatnosti pøijatých faktur 

alespoò na 45 dní, co� by mìlo vést k plnìní podmínky men�í doby splatnosti, ne� je 

doba splatnosti závazkù. Posledním doporuèením je pravidelné sledování ukazatelù 

finanèní analýzy, díky kterému spoleènost získá aktuální informace potøebné pro øízení 

podniku. 
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Seznam�zkratek�

ÈPK   èistý pracovní kapitál 

ÈPM   èistý penì�ní majetek 

ÈPP   èisté pohotové prostøedky 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

EAT   výsledek hospodaøení po zdanìní 

EBIT   zisk pøed zdanìním a nákladovými úroky 

ROA   rentabilita celkového kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROCE   rentabilita dlouhodobì vlo�eného kapitálu 

ROS   rentabilita tr�eb 

spol. s r. o.  spoleènost s ruèením omezeným 
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P�ílohy�

P�íloha 1: Aktiva za období 2008 � 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 29 905 24 266 26 078 19 259 16 999
Dlouhodobý majetek 13 833 12 614 10 991 9 670 9 094

Dlouhodobý nehomnotný majetek 265 116 50 0 87

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

Software 203 116 50 0 87

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 62 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 13 568 12 498 10 941 9 670 9 007

Pozemky 1 168 1 168 1 168 1 050 1 050

Stavby 9 519 9 354 8 583 7 807 7 089

Samostantné movité vìci 2 724 1 897 1 131 734 789

Nedokonèený dl. hm. majetek 157 79 79 79 79

Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý finanèní majetek 0 0 0 0 0

Obì�ná aktiva 15 488 11 558 14 982 9 473 7 845

Zásoby 4 344 4 626 6 631 4 503 5 100

Materiál 2 406 3 364 5 792 2 578 2 940

Nedokonèená výroba a polotovary 1 938 1 262 839 1 925 2 160

Výrobky 0 0 0 0 0

Zbo�í 0 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 10 632 6 875 8 233 4 751 2 702

Pohledávky z obchodní vztahù 10 100 6 788 7 604 4 751 2 482

Stát - daòové pohledávky 12 122 412 0 1

Krátkodobé poskytnuté zálohy 500 -35 197 0 196

Dohadné úèty aktivní 20 0 0 0 0

Jiné pohledávky 0 0 20 0 23

Krátkodobý finanèní majetek 512 57 64 219 43

Peníze 4 48 7 208 5

Úèty v bankách 508 9 57 11 38

Èasové rozli�ení 584 94 159 116 60

Náklady pøí�tích období 584 94 159 116 46

Pøíjmy pøí�tích období 0 0 0 0 14

Rozvaha v letech 2008 - 2012 (v tis. K!)
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P�íloha 2: Pasiva za období 2008 � 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Pasiva celkem 29 905 24 266 26 078 19 259 16 999
Vlastní kapitál 5 421 408 608 1 494 4 103

Základní kapitál 100 100 100 100 100

Základní kapitál 100 100 100 100 100

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0

Kapitálové fondy 0 800 800 800 800

Ostatní kapitálové fondy 0 800 800 800 800

Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ost. fondy ze zisku 10 10 10 10 10

Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond 10 10 10 10 10

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaøení minulých let 5 298 5 311 -502 -302 583

Nerozdìlený zisk minulých let 4 298 5 311 0 0 583

Neuhrazená ztrata minulých let 0 0 -502 -302 0

Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období 13 -5 813 200 886 2 610

Cizí zdroje 24 484 23 858 25 447 17 716 12 784

Rezervy 931 0 0 0 0

Rezervy podle zvlá�ních právních pøedpisù 931 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 1 378 2 912 3 030 3 853 2 039

Závazky ke spol., èl. dru��stva a k úèastníkùm sdru�ení 1 378 2 912 3 030 3 853 2 039

Krátkodobé závazky 10 447 8 667 12 218 5 643 3 474

Závazky z obchodních vztahù 8 350 6 712 8 532 4 378 2 515

Závazky k zamìstnancùm 0 0 904 687 539

Závazky ze soc. zab. a zdrav. poji�tìní 464 1 289 2 101 303 288

Stát - daòové závazky a dotace 73 427 86 189 82

Dohadné úèty pasivní 128 161 287 80 150

Jiné závazky 19 78 308 6 0

Bankovní úvìry a výpomoci 11 728 12 279 10 199 8 220 7 171

Bankovní úvìry dlouhodobé 8 369 7 279 6 118 4 880 3 561

Bankovní úvìry krátkodobé 3 359 5 000 4 081 3 340 3 610

Èasové rozli�ení 0 0 23 49 112

Výdaje pøí�tích období 0 0 23 49 112

Výnosy pøí�tích období 0 0 0 0 0

Rozvaha v letech 2008 - 2012 (v tis. K!)
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P�íloha 3: Výkaz zisk! a ztrát 2012 - 2013 

2008 2009 2010 2011 2012
Tr�by za prodej zbo�í 0 0 2 001 1 313 1 843

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0 0 1 079 304 302

Obchodní mar�e 0 0 922 1 009 1 541

Výkony 48 890 21 321 31 940 29 087 31 974

Tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb 48 626 21 997 32 363 28 001 31 739

Zmìna stavu zásob vlastní èinnost 264 -676 423 1 086 235

Aktivace 0 0 0 0 0

Výkonová spotøeba 29 046 15 187 20 915 17 872 16 557

Spotøeba materiálu a energie 16 741 8 596 15 551 12 906 11 263

Slu�by 12 305 6 591 5 364 4 966 5 294

Pøidaná hodnota 19 844 6 134 11 947 12 224 16 958

Osobní náklady 16 458 10 999 9 649 9 299 10 396

Mzdové náklady 11 379 7 779 6 974 6 979 7 841

Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru�stva 450 287 181 0 0

Náklady na soc. zabezpeèení a zdrav. poji�tìní 4 071 2 636 2 284 2 281 2 537

Sociální náklady 558 297 210 39 18

Danì a poplatky 94 167 149 145 157

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 2 073 1 934 1 415 1 155 1 055

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

10 484 755 109 904

Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku 0 173 624 870 50

Tr�by z prodeje materiálu 10 311 131 34 59

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 1 0 202 165 0

Zùstatková cena prodaného dlouh. majetku 0 0 202 165 0

Prodaný materiál 1 0 0 0 0

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní oblasti 
a komplex. nákladù pøí�tích období

-1 086 -431 284 1 110 2 338

Ostatní provozní výnosy 769 648 707 1 083 440

Ostatní provozní náklady 104 213 597 691 162

Provozní výsledek hospodaøení 2 979 -5 616 1 113 1 646 3 399

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a v 
úèetních jednotkách pod podstatným vlivem

0 0 0 0 0

Náklady z finanèního majetku 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 1 0 0 0 0

Nákladové úroky 867 785 682 585 468

Ostatní finanèní výnosy 237 92 145 190 89

Ostatní finanèní náklady 655 434 263 362 336

Finanèní výsledek hospodaøení -1 284 -1 127 -800 -757 -715

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost 272 0 0 0 0

     - splatná 272 0 0 0 0

     - odlo�ená 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaøení za bì�nou èinnost 1 423 -6 743 313 889 2 684

Mimoøádné výnosy -472 1 715 43 5 2

Mimoøádné náklady 938 785 156 8 76

Mimoøádný výsledek hospodaøení 1 410 930 -113 -3 -74

Výsledek hospodaøení za úèetní období 13 -5 813 200 886 2 610

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 285 -5 813 200 886 2 610

Výkaz zisku a ztrát za období 2008 -2012 v tis. K"
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P�íloha 4: Vertikální analýza aktiv 2008 � 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 46,26% 51,98% 42,15% 50,21% 53,50%

Dlouhodobý nehomnotný majetek 0,89% 0,48% 0,19% 0,00% 0,51%

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Software 0,68% 0,48% 0,19% 0,00% 0,51%

Ocenitelná práva 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek 45,37% 51,50% 41,95% 50,21% 52,99%

Pozemky 3,91% 4,81% 4,48% 5,45% 6,18%

Stavby 31,83% 38,55% 32,91% 40,54% 41,70%

Samostantné movité vìci 9,11% 7,82% 4,34% 3,81% 4,64%

Nedokonèený dl. hm. majetek 0,52% 0,33% 0,30% 0,41% 0,46%

Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý finanèní majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obì�ná aktiva 51,79% 47,63% 57,45% 49,19% 46,15%

Zásoby 14,53% 19,06% 25,43% 23,38% 30,00%

Materiál 8,05% 13,86% 22,21% 13,39% 17,30%

Nedokonèená výroba a polotovary 6,48% 5,20% 3,22% 10,00% 12,71%

Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Zbo�í 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Krátkodobé pohledávky 35,55% 28,33% 31,57% 24,67% 15,90%

Pohledávky z obchodní vztahù 33,77% 27,97% 29,16% 24,67% 14,60%

Stát - daòové pohledávky 0,04% 0,50% 1,58% 0,00% 0,01%

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,67% -0,14% 0,76% 0,00% 1,15%

Dohadné úèty aktivní 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,14%

Krátkodobý finanèní majetek 1,71% 0,23% 0,25% 1,14% 0,25%

Peníze 0,01% 0,20% 0,03% 1,08% 0,03%

Úèty v bankách 1,70% 0,04% 0,22% 0,06% 0,22%

Èasové rozli�ení 1,95% 0,39% 0,61% 0,60% 0,35%

Náklady pøí�tích období 1,95% 0,39% 0,61% 0,60% 0,27%

Pøíjmy pøí�tích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

Vertikální analýza aktiv 
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P�íloha 5: Vertikální analýza pasiv 2008 � 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 18,13% 1,68% 2,33% 7,76% 24,14%

Základní kapitál 0,33% 0,41% 0,38% 0,52% 0,59%

Základní kapitál 0,33% 0,41% 0,38% 0,52% 0,59%

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kapitálové fondy 0,00% 3,30% 3,07% 4,15% 4,71%

Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a závazkù 0,00% 3,30% 3,07% 4,15% 4,71%

Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ost. fondy ze zisku 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výsledek hospodaøení minulých let 17,72% 21,89% -1,92% -1,57% 3,43%

Nerozdìlený zisk minulých let 14,37% 21,89% 0,00% 0,00% 3,43%

Neuhrazená ztrata minulých let 0,00% 0,00% -1,68% -1,01% 0,00%

Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období 0,04% -23,96% 0,77% 4,60% 15,35%

Cizí zdroje 81,87% 98,32% 97,58% 91,99% 75,20%

Rezervy 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rezervy podle zvlá�ních právních pøedpisù 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobé závazky 4,61% 12,00% 11,62% 20,01% 11,99%

Závazky ke spol., èl. dru��stva a k úèastníkùm sdru�ení 4,61% 12,00% 11,62% 20,01% 11,99%

Krátkodobé závazky 34,93% 35,72% 46,85% 29,30% 20,44%

Závazky z obchodních vztahù 27,92% 27,66% 32,72% 22,73% 14,79%

Závazky k zamìstnancùm 0,00% 0,00% 3,47% 3,57% 3,17%

Závazky ze soc. zab. a zdrav. poji�tìní 1,55% 5,31% 8,06% 1,57% 1,69%

Stát - daòové závazky a dotace 0,24% 1,76% 0,33% 0,98% 0,48%

Krátkodobé pøijaté zálohy 0,43% 0,66% 1,10% 0,42% 0,88%

Dohadné úèty pasivní 0,06% 0,32% 1,18% 0,03% 0,00%

Bankovní úvìry a výpomoci 39,22% 50,60% 39,11% 42,68% 42,18%

Bankovní úvìry dlouhodobé 27,99% 30,00% 23,46% 25,34% 20,95%

Bankovní úvìry krátkodobé 11,23% 20,60% 15,65% 17,34% 21,24%

Èasové rozli�ení 0,00% 0,00% 0,09% 0,25% 0,66%

Výdaje pøí�tích období 0,00% 0,00% 0,09% 0,25% 0,66%

Výnosy pøí�tích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Vertikální analýza pasiv
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P�íloha 6: Vertikální analýza výkazu zisk! a ztrát 2008 � 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Tr�by za prodej zbo�í 0,00% 0,00% 5,62% 4,03% 5,35%

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0,00% 0,00% 3,05% 0,96% 0,95%

Obchodní mar�e 0,00% 0,00% 2,59% 3,10% 4,47%

Výkony 98,90% 87,89% 89,74% 89,27% 92,79%

Tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb 98,36% 90,67% 90,93% 85,94% 92,11%

Zmìna stavu zásob vlastní èinnost 0,53% -2,79% 1,19% 3,33% 0,68%

Aktivace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výkonová spotøeba 58,77% 62,60% 59,10% 56,39% 51,99%

Spotøeba materiálu a energie 33,87% 35,43% 43,94% 40,72% 35,37%

Slu�by 24,90% 27,17% 15,16% 15,67% 16,62%

Pøidaná hodnota 40,15% 25,28% 33,76% 38,57% 53,25%

Osobní náklady 33,30% 45,34% 27,26% 29,34% 32,64%

Mzdové náklady 23,02% 32,07% 19,71% 22,02% 24,62%

Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru�stva 0,91% 1,18% 0,51% 0,00% 0,00%

Náklady na soc. zabezpeèení a zdrav. poji�tìní 8,24% 10,87% 6,45% 7,20% 7,97%

Sociální náklady 1,13% 1,22% 0,59% 0,12% 0,06%

Danì a poplatky 0,19% 0,69% 0,42% 0,46% 0,49%

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 4,19% 7,97% 4,00% 3,64% 3,31%

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

0,02% 2,00% 2,12% 0,33% 2,62%

Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku 0,00% 0,71% 1,75% 2,67% 0,15%

Tr�by z prodeje materiálu 0,02% 1,28% 0,37% 0,10% 0,17%

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,00% 0,00% 0,57% 0,52% 0,00%

Zùstatková cena prodaného dlouh. Majetku 0,00% 0,00% 0,57% 0,52% 0,00%

Prodaný materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní oblasti a 
komplex. nákladù pøí�tích období

-2,20% -1,43% 0,80% 3,50% 7,34%

Ostatní provozní výnosy 1,56% 2,67% 1,99% 3,32% 1,28%

Ostatní provozní náklady 0,21% 0,71% 1,69% 2,18% 0,51%

Provozní výsledek hospodaøení 6,03% -23,15% 3,13% 5,05% 9,86%

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a v 
úèetních jednotkách pod podstatným vlivem

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Náklady z finanèního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nákladové úroky 1,75% 2,61% 1,93% 1,85% 1,47%

Ostatní finanèní výnosy 0,48% 0,38% 0,41% 0,58% 0,26%

Ostatní finanèní náklady 1,33% 1,44% 0,74% 1,14% 1,06%

Finanèní výsledek hospodaøení -2,60% -4,65% -2,25% -2,32% -2,08%

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

     - splatná 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

     - odlo�ená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výsledek hospodaøení za bì�nou èinnost 2,88% -27,79% 0,88% 2,73% 7,79%

Mimoøádné výnosy -0,95% 7,07% 0,12% 0,02% 0,01%

Mimoøádné náklady 1,90% 2,61% 0,44% 0,03% 0,24%

Mimoøádný výsledek hospodaøení 2,85% 3,83% -0,32% -0,01% -0,21%

Výsledek hospodaøení za úèetní období 0,03% -23,96% 0,56% 2,72% 7,57%

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 0,58% -23,96% 0,56% 2,72% 7,57%

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
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absolutní 

zm!na
relativní 
zm!na
 (v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  Aktiva celkem -5 639 -18,86% 1 812 7,47% -6 819 -26,15% -2 260 -11,73%

Dlouhodobý majetek -1 219 -8,81% -1 623 -12,87% -1 321 -12,02% -576 -5,96%

Dlouhodobý nehomnotný majetek -149 -56,23% -66 -56,90% -50 -100,00% 87 100,00%

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

Software -87 -42,86% -66 -56,90% -50 -100,00% 87 100,00%

Ocenitelná práva -62 -100,00% 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek -1 070 -7,89% -1 557 -12,46% -1 271 -11,62% -663 -6,86%

Pozemky 0 0,00% 0 0,00% -118 -10,10% 0 0,00%

Stavby -165 -1,73% -771 -8,24% -776 -9,04% -718 -9,20%

Samostantné movité vìci -827 -30,36% -766 -40,38% -397 -35,10% 55 7,49%

Nedokonèený dl. hm. majetek -78 -49,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 0 0 0 0

Dlouhodobý finanèní majetek 0 0 0 0

Obì�ná aktiva -3 930 -25,37% 3 424 29,62% -5 509 -36,77% -1 628 -17,19%

Zásoby 282 6,49% 2 005 43,34% -2 128 -32,09% 597 13,26%

Materiál 958 39,82% 2 428 72,18% -3 214 -55,49% 362 14,04%

Nedokonèená výroba a polotovary -676 -34,88% -423 -33,52% 1 086 129,44% 235 12,21%

Výrobky 0 0 0 0

Zbo�í 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

Jiné pohledávky 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky -3 757 -35,34% 1 358 19,75% -3 482 -42,29% -2 049 -43,13%

Pohledávky z obchodní vztahù -3 312 -32,79% 816 12,02% -2 853 -37,52% -2 269 -47,76%

Stát - daòové pohledávky 110 916,67% 290 237,70% -412 -100,00% 1 100,00%

Krátkodobé poskytnuté zálohy -535 -107,00% 232 -662,86% -197 -100,00% 196

Dohadné úèty aktivní -20 -100,00% 0 0 0

Jiné pohledávky 0 20 100,00% -20 -100,00% 23 100,00%

Krátkodobý finanèní majetek -455 -88,87% 7 12,28% 155 242,19% -176 -80,37%

Peníze 44 1100,00% -41 -85,42% 201 2871,43% -203 -97,60%

Úèty v bankách -499 -98,23% 48 533,33% -46 -80,70% 27 245,45%

Èasové rozli�ení -490 -83,90% 65 69,15% -43 -27,04% -56 -48,28%

Náklady pøí�tích období -490 -83,90% 65 69,15% -43 -27,04% -70 -60,34%

Pøíjmy pøí�tích období 0 0 0 14 100,00%

2011/2012

Polo�ka

Horizontální analýza aktiv (v tis. K")
2009/2010 2010/20112008/2009
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absolutní 

zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

absolutní 
zm!na

relativní 
zm!na 
(v % )  

Pasiva celkem -5 639 -18,86% 1 812 7,47% -6 819 -26,15% -2 260 -11,73%

Vlastní kapitál -5 013 -92,47% 200 49,02% 886 145,72% 2 609 174,63%

Základní kapitál 0 0 0 0

Základní kapitál 0 0 0 0

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0

Kapitálové fondy 800 100,00% 0 0 0

Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a závazkù 800 100,00% 0 0 0

Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ost. fondy ze zisku 0 0,00% 0 0 0

Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond 0 0 0 0

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0

Výsledek hospodaøení minulých let 13 0,25% -5 813 -109,45% 200 -39,84% 885 -293,05%

Nerozdìlený zisk minulých let 1 013 23,57% -5 311 -100,00% 0 583 100,00%

Neuhrazená ztrata minulých let 0 -502 100,00% 200 -39,84% 302 -100,00%

Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období -5 826 -44815,38% 6 013 -103,44% 686 343,00% 1 724 194,58%

Cizí zdroje -626 -2,56% 1 589 6,66% -7 731 -30,38% -4 932 -27,84%

Rezervy -931 -100,00% 0 0 0

Rezervy podle zvlá�ních právních pøedpisù -931 -100,00% 0 0 0

Dlouhodobé závazky 1 534 111,32% 118 4,05% 823 27,16% -1 814 -47,08%

Závazky ke spol., èl. dru��stva a k úèastníkùm sdru�ení 1 534 111,32% 118 4,05% 823 27,16% -1 814 -47,08%

Krátkodobé závazky -1 780 -17,04% 3 551 40,97% -6 575 -53,81% -2 169 -38,44%

Závazky z obchodních vztahù -1 638 -19,62% 1 820 27,12% -4 154 -48,69% -1 863 -42,55%

Závazky k zamìstnancùm 0 904 100,00% -217 -24,00% -148 -21,54%

Závazky ze soc. zab. a zdrav. poji�tìní 825 177,80% 812 62,99% -1 798 -85,58% -15 -4,95%

Stát - daòové závazky a dotace 354 484,93% -341 -79,86% 103 119,77% -107 -56,61%

Krátkodobé pøijaté zálohy 33 25,78% 126 78,26% -207 -72,13% 70 87,50%

Dohadné úèty pasivní 59 310,53% 230 294,87% -302 -98,05% -6 -100,00%

Bankovní úvìry a výpomoci 551 4,70% -2 080 -16,94% -1 979 -19,40% -1 049 -12,76%

Bankovní úvìry dlouhodobé -1 090 -13,02% -1 161 -15,95% -1 238 -20,24% -1 319 -27,03%

Bankovní úvìry krátkodobé 1 641 48,85% -919 -18,38% -741 -18,16% 270 8,08%

Èasové rozli�ení 0 23 100,00% 26 113,04% 63 128,57%

Výdaje pøí�tích období 0 23 100,00% 26 113,04% 63 128,57%

Výnosy pøí�tích období 0 0 0 0

Horizontální analýza pasiv
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
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P�íloha 9: Horizontální analýza výkazu zisk! a ztrát 2008 � 2012 

 

absolutní 
zm"na

relativní 
zm"na 
(v % )  

absolutní 
zm"na

relativní 
zm"na 
(v % )  

absolutní 
zm"na

relativní 
zm"na 
(v % )  

absolutní 
zm"na

relativní 
zm"na 
(v % )  

Tr�by za prodej zbo�í 0 2 001 100,00% -688 -34,38% 530 40,37%

Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 0 1 079 100,00% -775 -71,83% -2 -0,66%

Obchodní mar�e 0 922 100,00% 87 9,44% 532 52,73%

Výkony -27 569 -56,39% 10 619 49,81% -2 853 -8,93% 2 887 9,93%

Tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb -26 629 -54,76% 10 366 47,12% -4 362 -13,48% 3 738 13,35%

Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti -940 356,06% 1 099 -162,57% 663 -156,74% -851 78,36%

Aktivace 0 0 0 0

Výkonová spotøeba -13 859 -47,71% 5 728 37,72% -3 043 -14,55% -1 315 -7,36%

Spotøeba materiálu a energie -8 145 -48,65% 6 955 80,91% -2 645 -17,01% -1 643 -12,73%

Slu�by -5 714 -46,44% -1 227 -18,62% -398 -7,42% 328 6,60%

Pøidaná hodnota -13 710 -69,09% 5 813 94,77% 277 2,32% 4 734 38,73%

Osobní náklady -5 459 -33,17% -1 350 -12,27% -350 -3,63% 1 097 11,80%

Mzdové náklady -3 600 -31,64% -805 -10,35% 5 0,07% 862 12,35%

Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru�stva -163 -36,22% -106 -36,93% -181 -100,00% 0

Náklady na soc. zabezpeèení a zdrav. poji�tìní -1 435 -35,25% -352 -13,35% -3 -0,13% 256 11,22%

Sociální náklady -261 -46,77% -87 -29,29% -171 -81,43% -21 -53,85%

Danì a poplatky 73 77,66% -18 -10,78% -4 -2,68% 12 8,28%

Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku -139 -6,71% -519 -26,84% -260 -18,37% -100 -8,66%

Tr�by z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 
materiálu

474 4740,00% 271 55,99% 149 19,74% -795 -87,94%

Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku 173 100,00% 451 260,69% 246 39,42% -820 -94,25%

Tr�by z prodeje materiálu 301 3010,00% -180 -57,88% -97 -74,05% 25 73,53%

Zùst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -1 -100,00% 202 100,00% -37 -18,32% -165 -100,00%

Zùstatková cena prodaného dlouh. Majetku 0 202 100,00% -37 -18,32% -165 -100,00%

Prodaný materiál -1 -100,00% 0 0 0

Zmìna stavu rezerv a oprav. polo�ek v provozní 
oblasti a komplex. nákladù pøí�tích období

655 -60,31% 715 -165,89% 826 290,85% 1 228 110,63%

Ostatní provozní výnosy -121 -15,73% 59 9,10% 376 53,18% -643 -59,37%

Ostatní provozní náklady 109 104,81% 384 180,28% 94 15,75% -529 -76,56%

Provozní výsledek hospodaøení -8 595 288,52% 6 729 119,82% 533 47,89% 1 753 106,50%

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 0 0

Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a 
v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem

0 0 0 0

Náklady z finanèního majetku 0 0 0 0

Výnosové úroky -1 -100,00% 0 0 0

Nákladové úroky -82 -9,46% -103 -13,12% -97 -14,22% -117 -20,00%

Ostatní finanèní výnosy -145 -61,18% 53 57,61% 45 31,03% -101 -53,16%

Ostatní finanèní náklady -221 -33,74% -171 -39,40% 99 37,64% -26 -7,18%

Finanèní výsledek hospodaøení 157 12,23% 327 -29,02% 43 5,38% 42 -5,55%

Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost -272 -100,00% 0 0 0

     - splatná -272 -100,00% 0 0 0

     - odlo�ená 0 0 0 0

Výsledek hospodaøení za bì�nou èinnost -8 166 573,86% 7 056 104,64% 576 184,03% 1 795 201,91%

Mimoøádné výnosy 2 187 -463,35% -1 672 -97,49% -38 -88,37% -3 -60,00%

Mimoøádné náklady -153 -16,31% -629 -80,13% -148 -94,87% 68 850,00%

Mimoøádný výsledek hospodaøení -480 34,04% -1 043 112,15% 110 97,35% -71 2366,67%

Výsledek hospodaøení za úèetní období -5 826 44815,38% 6 013 -103,44% 686 343,00% 1 724 194,58%

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním -6 098 2139,65% 6 013 -103,44% 686 343,00% 1 724 194,58%

Horizontální analýza vykazu zisku a ztráty
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012


