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Abstrakt 

Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti 

ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická 

východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční analýza podle 

zpracované teorie. V poslední části bakalářské práce budou navržena řešení k zlepšení 

zjištěných problémů.  

 

Abstract 

The main aim of the bachelor thesis is the financial analysis of the company 

ZLKL, s.r.o. using selected methods. In the first part will analyzed the theoretical 

background to the issue. In the second part, the financial analysis will be practised 

according to the worked up theory. In the last part of the bachelor thesis will be proposed 

improvements of problems found. 
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ÚVOD 

Zdravě fungující společnost by měla být schopna správně vést a řídit své 

finanční a obchodní stránky podnikatelské činnosti. Správné znalosti a rozhodování 

v této oblasti jsou základním předpokladem zdravého vývoje podniku.  

Finanční analýza slouží ke sledování finančního vývoje podniku. Finanční 

analýza pomocí vybraných metod hodnotí finanční zdraví podniku a odhaluje 

problematické oblasti. Společnost tak získá objektivní pohled na své slabiny, které by 

mohly v budoucnu vést k potížím. Využitím finanční analýzy je podnik schopný 

potížím předejít a zajistit finanční plánování tak, aby vedlo ke zlepšení ekonomické 

situace podniku. Finanční analýza je důležitým zdrojem informací nejen pro vlastníky a 

manažery firmy, ale také pro možné investory a banky, pokud se firma uchází o úvěr či 

jinou finanční výpomoc. Finanční analýza využívá velké množství dat a informací, které 

jsou uváděny v účetních výkazech společnosti (rozvaze, výkazu zisku a ztrát, cash flow) 

a ve výroční zprávě. 

Pro zdravě fungující podniky je velice důležité, aby si zvolily individuální 

finanční analýzu, respektive aby si vybraly právě ty ukazatele finanční analýzy, které co 

možná nejvíce odpovídají jejich oboru a způsobu podnikání.  

Společnosti na trhu by měly využívat finanční analýzu, pomocí které jsou 

schopny odhalit problémy a nacházet řešení nepříznivého vývoje. 

V této práci bude provedena finanční analýza podniku ZLKL, s.r.o. vybranými 

metodami za období let 2009 až 2012.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Finanční analýza je v dnešní době velice důležitá pro zdravý chod podniku. 

Podnik je schopný pomocí finanční analýzy identifikovat své problémy, silné i slabé 

stránky. 

Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy podniku ZLKL, s.r.o., 

pomocí vybraných metod, za období let 2009 až 2012. Dále podle získaných informací 

zhodnotit finanční stav podniku, odhalit případné nedostatky či problémy a následně 

navrhnout vhodná řešení zjištěných problémů. 

K dosažení výše zmíněných cílů, bylo nutné stanovení parciálních cílů:  

 zpracování teoretických východisek, 

 seznámení se s analyzovanou společností, 

 zpracování analýzy okolí podniku, 

 zpracování finanční analýzy firmy a interpretace získaných výsledků, 

 identifikace nalezených problémů, 

 návrhy na jejich řešení pro zlepšení finanční situace podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce jsou popsány pojmy z oblasti finanční analýzy, 

uživatelé a zdroje. 

2.1 Analýza okolí podniku 

Analýza okolí podniku je velice důležitá pro zpracování finanční analýzy. 

Podnik je pomocí analýzy okolí podniku schopný odhalit své slabé a silné stránky, 

příležitosti a hrozby, výhody nebo nevýhody v konkurenčním boji.  

V okolí každého podniku působí velké množství vlivů, které podnik negativně 

nebo pozitivně ovlivňují. Některé vlivy firma může ovlivnit a nemusí se přizpůsobit. 

Tyto vlivy se nachází v interním prostředí firmy, zde je podnik schopen zjistit, využitím 

interní analýzy, své silné a slabé stránky a podle získaných informací se přizpůsobit. 

Naopak dopadům, které podnik není schopen ovlivnit, se musí efektivně 

přizpůsobit. Prostředí neovlivnitelných dopadů se nazývá externí prostředí podniku. 

Toto prostředí se analyzuje pomocí Porterova modelu a SLEPTE analýzy. (1) 

2.1.1 SLEPTE 

SLEPTE analýza slouží k získání informací o vnějším okolí podniku. Pro každý 

podnik je velice důležité znát své okolí, jeho prostředí a faktory které podnik ovlivňují. 

Pomocí těchto informací má podnik možnost zaměřit se na činnosti, které jsou pro něj 

perspektivní a výhodné vůči konkurenci.  

Analýza se zabývá zkoumáním marketingového prostředí, které je zaměřeno na 

právní, společenské, ekonomické, politické a technologické faktory. (2) 

SLEPTE analýza zkoumá následující faktory: 

o Sociální faktory  

Podnik je v rámci sociálních faktorů ovlivňován demografickými vlivy, 

životním stylem a jeho změnami. (2) 

o Legislativní faktory 

Mezi tyto faktory ovlivňující podniky patří zákonné normy, vyhlášky, omezení a 

právní úpravy. (3) 
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o Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory podniku zhodnocují externí prostředí pomocí inflační míry, 

úrokové míry, obchodního nebo rozpočtového deficitu nebo přebytku, výše HDP, 

měnové stability a stavu směnného kursu. 

Řadí se sem také daňové faktory jako např.: výše a vývoj daňových sazeb, cla a 

daňový zatížení. (3) 

o Technické a technologické faktory 

Jde o vládní snahu podpořit podniky v oblasti výzkumu, pokrok pomocí objevů a 

vynálezů, schopnost realizace nově objevených technologií, rozvíjení aktivit v oblasti 

nové technologie, atd. (3) 

o Politické faktory 

Politické faktory zahrnují vládní formu a stabilitu, mocenskou stranu, vliv 

významných politických osobností. 

Dále jsou mezi politické faktory řazeni politicko-ekonomické faktory např.: 

investice v tuzemsku i v zahraničí, postoj ke státnímu průmyslu, atd. Mezi politické 

faktory patří také zahraniční konflikty, nestabilita v regionech nebo vliv různých 

politických skupin. (3) 

o Ekologické faktory 

Jelikož je životní prostředí přímo ovlivňováno působením podniků vznikají 

různé předpisy a ekologické normy, kterým se podnik musí přizpůsobit. (1) 

2.1.2 Porterův model 

Porterův model slouží k analýze konkurenční pozice podniku. Vychází 

z předpokladu, že konkurenční pozice podniku v daném prostředí a odvětví je určována 

působením pěti faktorů (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, substituty) a 

schopností podniku na tyto faktory reagovat. (9) 

o Dodavatelé  

Faktory zhoršující pozici podniku vůči dodavatelům jsou nedostatek informací 

z daného trhu, cena a kvalita dodávaného zboží, neexistence substitutů, velikost 

podniku vůči dodavateli. (9) 
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o Odběratelé 

Vyjednávací pozici podniku vůči odběrateli (zákazníkovi) oslabují především 

tyto faktory: odběratel je pro podnik příliš významný a může snadno přejít ke 

konkurenčním podnikům, poskytované zboží není diferencované, odběratelé jsou 

cenově citlivý a kvalita nehraje při odběru velkou roli. (9) 

o Vstup nových konkurentů  

Mezi faktory, které zvyšují hrozbu vstupu nových konkurentů do odvětví, patří 

velký počet stejně silných konkurentů v daném odvětví, fixní náklady a celkové 

investice pro vstup do odvětví nejsou vysoké, výrobky nejsou diferencované a není 

zapotřebí zvláštní licence nebo know-how, atd. (9) 

o Substituty 

Faktory zvyšující hrozbu substitutů jsou nízké náklady na přechod od stávajícího 

výrobku k substitutu, cena substitutu je nižší než u stávajícího výrobku, přitom užitná 

hodnota substitutů je srovnatelná. (9) 

o Konkurence 

Mezi faktory, které zvyšují celkovou rivalitu v daném odvětví, patří celkově 

malý růst trhu v daném odvětví, cenové války mezi podniky uvnitř odvětví, vysoké fixní 

náklady, které nutí podniky maximálně využívat výrob, malá ziskovost daného odvětví. 

(9) 

2.1.3 Interní analýza  

Interní analýza zkoumá specifické přednosti firmy, kterými se podnik liší od 

konkurence. Hlavním cílem interní analýzy je vytyčení silných stránek a odhalení 

slabých stránek podniku. Interní analýza využívá mnoho modelů analýz, nejčastěji jsou 

používány analýza 7S a analýza organizační struktury firmy. 

Analýza organizační struktury zkoumá a hodnotí organizační strukturu podniku 

po jednotlivých složkách. Dále se zabývá vztahy mezi jednotlivými složkami firmy. (8) 

2.1.4 SWOT 

 SWOT analýza identifikuje celkové silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby. Dále zahrnuje monitorování externího a interního marketingového prostředí.  

Jejím cílem je shrnout výsledky SLEPTE analýzy, Porterova modelu a Interní analýzy a 
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shrnout do jaké míry je současná strategie firmy a její silné nebo slabé stránky 

relevantní a je-li schopná se vyrovnat s přicházejícími změnami v jejím prostředí.  

 Pro uplatnění cílů SWOT analýzy je zapotřebí rozvíjet silné stránky podniku a 

potlačovat ty slabé a současně musí být podnik připraven na potencionální příležitosti a 

hrozby. (7) 

2.2 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy existuje velké množství metod hodnocení finančního 

zdraví podniku, které jsou v praxi často využívány. Podnik si metodu finanční analýzy 

zvolí v závislosti na podmínkách jeho působení. Obecně platí, že zvolení správné 

metody, zvyšuje procento na úspěšné vedení firmy a snižuje riziko chybného 

rozhodování. (4)  

 Základní členění finanční analýzy: 

o Elementární metody 

Elementární metody se nejčastěji využívají pro analýzu vývoje a struktury 

podniku, pro různé kombinace trendů a pro analýzu odchylek. Dále se zabývají 

analýzou citlivosti, která je důležitá pro posouzení nejistoty finančních výsledků 

podniku. Např. Analýza soustav ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza 

poměrových ukazatelů, atd. (5)  

o Vyšší metody 

Tyto metody používají delší časové řady, zvažují statistickou náhodnost dat. 

Posuzují faktory a determinanty vývoje. Dále slouží k určování kauzálních závislostí a 

vazeb. Např. bodové odhady, korelační koeficienty, analýza rozptylu, atd. (5)  

2.2.1 Analýza soustav ukazatelů 

K vyhodnocování finančně-ekonomického zdraví firmy slouží velké množství 

poměrových a rozdílových ukazatelů. Nevýhoda této metody spočívá v rozporuplné 

interpretaci a omezenosti na určitý úsek podnikové činnosti. Proto se k charakteristice 

celkového finančního zdraví a výkonosti podniku využívají soustavy ukazatelů. Příliš 

velký počet ukazatelů v soustavě však ztěžuje orientaci a může vést ke zkreslení 

pohledu na firmu. (6) 
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Techniky vytváření soustav ukazatelů lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, kde existuje matematická 

provázanost. Charakteristikou těchto soustav jsou pyramidové soustavy, 

jejichž funkci je podrobnější rozklad ukazatele, který představuje vrchol 

pyramidy. K přehledné prezentaci těchto rozkladů se často využívá grafů. 

Při rozkladu ukazatelů v soustavě se využívá aditivního (součet nebo 

rozdíl dvou a více ukazatelů) a multiplikativního (součin nebo podíl dvou 

a více ukazatelů) rozkladu. (4) 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, které kvalitně určují finančně-

ekonomický stav podniku. Dále jsou schopny diagnostikovat další vývoj 

na základně jednočíselné charakteristiky:  

 Bonitní (diagnostické) modely informují podnik o tom, zda není 

v dohledné době kriticky ohrožen bankrotem. Tyto modely 

vychází z předpokladu, že nějaký čas před bankrotem lze podle 

určitých symptomů riziko rozpoznat. Mezi nejčastější problémy 

patří problém s běžnou likviditou, s výší čistého kapitálu a 

s rentabilitou. K bonitním modelům je řazen např.: Bilanční 

analýzu, Tamariho model, atd. (4) 

 Bankrotní (predikční) modely stanovují finanční zdraví podniku. 

Používají srovnání s ostatními podniky v rámci jednoho oboru 

podnikání. Pomocí získaných informací lze posoudit, zda firma 

patří mezi dobře nebo naopak špatně hospodařící podniky. Jedná 

se modely např.: Altmanův model, Index IN, atd. (4) 

2.2.1.1 Altmanův model 

Altmanův model (Altmanův index finančního zdraví) patří mezi nejužívanější 

soustavu ukazatelů. Altmanův model je vydedukován z propočtů globálních indexů, 

respektive indexů celkového hodnocení. Hlavní výhodou Altmanova modelu je 

jednoduchost výpočtu.  

Původní Altmanův model měl za úkol rozlišit firmy bankrotující a firmy 

s minimální pravděpodobností bankrotu. Altman využil k diagnostikování budoucího 

rizika podnikatelské činnosti diskriminační metodu. Diskriminační metoda patří mezí 

přímé statistické metody spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více 
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definovaných skupin podle určitých charakteristik. Pomocí této metody byl schopen 

určit význam jednotlivých poměrových ukazatelů, které byly zahrnuty jako proměnné 

do tohoto modelu. Změny ekonomické situace v jednotlivých firmách nebo zemích mají 

vliv na specifikum tohoto modelu. (4) 

Altmanova analýza obsahuje pět poměrových ukazatelů. Každý z těchto 

poměrových ukazatelů má určitý vliv, který je zahrnut jako konstanta do modelu.  

                                          , kde: 

   
   

              
    

 

   
                

              
  

 

    
    

              
  

 

   
                                 

           
  

 

  

      

              
      

 

Interpretace výsledků vychází z toho, v jaké skupině se zjištěné hodnoty 

nacházejí. Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší než 2,99 je podnik považován za 

finančně stabilní. Jsou-li zjištěné výsledky v rozmezí 1,81 až 2,98, jedná se o takzvanou 

šedou zónu. Šedá zóna znamená, že nelze podnik jednoznačně označit za úspěšný, ale 

stejně tak nelze firmu hodnotit jako problémovou. Zjištěné hodnoty pod 1,81 znamenají 

poměrně významné finanční problémy podniku s možností následného bankrotu. (4) 

2.2.1.2 Index IN – Index důvěryhodnosti 

Snahou Modelu IN je vyhodnocení finanční situace českých firem. Jedná se o 

vyhodnocení analýzy 24 významných matematicko-statických modelů podnikového 

hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých firem. (4) 
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Index IN05 vytvořený jako poslední v řadě je aktualizací indexu IN01 podle 

zjištěných dat, které byli zjištěny z testů průmyslových podniků v roce 2004. (6) 

                                          

kde: A = aktiva/ cizí kapitál, 

 B = EBIT/ nákladové úroky, 

 C = EBIT/ celková aktiva, 

 D = celkové výnosy/ celková aktiva, 

 E = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry. (6) 

Výsledky se interpretují podle toho, do jaké skupiny spadají. Za uspokojivou 

finanční situaci podniku považují výsledky větší než 1,6. Jestliže výsledky spadají do 

rozhraní mezi 0,9 a 1,6 tak se podnik nachází v šedé zóně, tj. že se podnik nenachází 

v uspokojivé finanční situaci, ale také není ohrožen finančními problémy. Za ohrožení 

podniku finančními problémy, které mohou vést až k bankrotu firmy, se považují 

výsledky s hodnotou nižší než 0,9. 

Výhodou tohoto indexuje je spojení pohledu věřitele a pohledu vlastníka. (6) 

2.2.1.3 Kralickův rychlý test 

Podle Jaroslava Sedláčka v knize Finanční analýza podniku je Kralickův rychlý 

test (Quick test) charakterizován: „Rychlý test (Quick test), který navrhl v roce 1990 P. 

Kralicek, poskytuje rychlou možnost, s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností 

„oklasifikovat“ analyzovanou firmu. Při jeho konstrukci bylo použito ukazatelů, které 

nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat 

celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z tohoto důvodu byl z každé 

ze čtyř základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a výsledků 

hospodaření) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza jak 

finanční stability, tak i výnosové situace firmy“. (6) 

 Kralickův rychlý test využívá následující ukazatele: 

                                                      
               

              
     

Pomocí tohoto ukazatele dostává podnik informace o jeho kapitálové síle, dále 

vypovídá o existenci nebo neexistenci absolutně mnoho dluhů v peněžních jednotkách 

nebo v procentech celkových aktiv. Přitom podniku ukazuje jeho dlouhodobou finanční 
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stabilitu a samostatnost. Udává schopnost firmy pokrývat své vlastní potřeby pomocí 

vlastních zdrojů.(6) 

                         
                                        

                  
     

Uvedený ukazatel poukazuje na to za jak dlouhou dobu je podnik schopen 

uhradit své závazky. Doba splacení dluhu pomocí cash flow charakterizuje spolu 

s kvótou vlastního kapitálu finanční stabilitu sledovaného podniku a její reciproční 

hodnota ukazuje solventnost daného podniku. (6) 

                    
         

     
 

    
                                    

              
     

Cash flow vyjádřené v procentech tržeb a ukazatel ROA (rentabilita celkového 

kapitálu) vyhodnocují pomocí analýzy výnosovou situaci zkoumaného podniku. (6) 

Bonita zkoumaného podniku se zjistí tak, že se každý ukazatel oklasifikuje 

dosazením výsledku do tabulky 1. Výsledná známka je pak určena jednoduchým 

aritmetickým průměrem známek získaných za jednotlivé ukazatele.  

 K největším výhodám tohoto testu patří jeho rychlost a jednoduchost. (6)  

Tabulka 1: Stupnice hodnocení ukazatelů Quick testu (6) 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen insolvencí 

(5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5% > 0 % Negativní 

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

 

2.2.2 Absolutní ukazatelé 

Absolutní ukazatele přímo posuzují hodnoty jednotlivých položek základních 

účetních výkazů. (11) 

2.2.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza podniku zkoumá změnu jednotlivých položek finančních 

výkazů v čase anebo o kolik % se změnily položky v čase. Procentuální vyjádření je pro 
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podnik výhodnější v okamžiku podrobnějšího rozboru, navíc procentuální vyjádření 

umožňují rychlejší orientaci v číslech. Naopak vyjádření v absolutních číslech poskytne 

objektivnější pohled na jednotlivé položky z hlediska jejich absolutní důležitosti. 

Cílem horizontální analýzy je vyhodnocení intenzity změn jednotlivých položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. (4) 

2.2.2.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze jsou posuzovány jednotlivé komponenty majetku a 

kapitálu (struktura aktiva a pasiv podniku). Cílem vertikální analýzy je zjistit, jaký vliv 

měly jednotlivé části na celkové bilanční sumě a z hlediska času zjištění pohybu 

v nastavení majetkového a finančního portfolia. Vertikální rozbor je vyjadřován 

relativně, to podniku umožňuje srovnání s ostatními firmami ve stejném oboru 

podnikání anebo obecně s odvětvovými průměry. (4) 

2.2.3 Rozdílové ukazatele 

Analýzu a řízení finanční situace poskytují rozdílové ukazatele, které jsou také 

označovány jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fondy jsou rozdílem 

určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (tzv. čistý 

fond). (6) 

2.2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Je definovaný rozdílem mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. 

Čistý pracovní kapitál ovlivňuje platební schopnost podniku, má-li být podnik likvidní 

je zapotřebí určitá výše volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv 

nad krátkodobými zdroji. 

Konstrukce čistého pracovního kapitálu se zakládá na rozlišení oběžného a 

dlouhodobého majetku a na rozlišení krátkodobě a dlouhodobě vázaného kapitálu. Část 

oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem, představuje čistý 

pracovní kapitál. (12) 

Vzorec čistého pracovního kapitálu (ČPK): 

                                              

Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, 

tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Čistý pracovní 

kapitál představuje tu část majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. (6) 
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2.2.3.2 Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 

Čistý peněžní fond se používá k sledování okamžité likvidity. Představuje rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Fond, který do 

pohotovostních prostředků zahrnuje pouze peníze na běžných účtech nebo hotovost, 

vyjadřuje nejvyšší stupeň likvidity. (6) 

2.2.4 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívaným rozborovým postupem 

k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza 

pomocí poměrových ukazatelů vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů. Využité informace jsou tedy veřejně dostupné a májí k nim přístup také externí 

finanční analytici.    

Výpočet poměrového ukazatele vychází z poměru jedné nebo několika účetních 

položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině.  

Každý podnik si pro své interní účely zpracovává svůj vlastní blok hodnoticích 

ukazatelů, které mají nejlepší vypovídající schopnost jeho ekonomické činnosti. Zvolení 

hodnotících ukazatelů použitých v rámci zpracovávané analýzy musí být striktně 

podřízen cíli analýzy a cílovému uživateli. (4) 

2.2.4.1 Rentabilita  

Rentabilita vystihuje schopnosti firmy vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

využitím investovaného kapitálu. Poměrové ukazatele u rentability vycházejí nejčastěji 

z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. (4) 

Ukazatel rentability poskytuje podniku informace o efektu, jakého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem. Obecný tvar tohoto ukazatel je vyjádřený takto: 

     

               
      

Pro zjištění rentability podniku jsou v praxi nejvíce využívány tyto ukazatele: 

1) Ukazatel rentability celkového kapitálu 

Měřením rentability pomocí ukazatele celkového vloženého kapitálu se vyjádří 

celková efektivnost podniku, jeho výdělečná schopnost a také jeho produkční síla. 

Tento ukazatel odráží celkovou výnosnost vloženého kapitálu, bez ohledu z jakých 

zdrojů byly podnikatelské záměry financovány. (6) 
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Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým průměrem. (6) 

2) Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Pomocí tohoto ukazatele je testovaná možnost účasti vlastního kapitálu na 

zvyšování kapitálových zdrojů, udržitelnost míry růstu podniku, odvozené od tempa 

růstu vlastního kapitálu. Dále tento ukazatel poskytne informaci o možnosti udržení 

reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace a o úrovni výnosnosti vlastního 

kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál. (14) 

    
    

                
     

Obecně platí, že pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, 

které by obdržel při jiné formě investování. (6)  

3) Ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje  zisk vztažený k tržbám. Tržby představují 

tržní ohodnocení výkonu podniku za určitou časovou dobu. Tržní úspěšnost bývá 

podmíněna mnoha aspekty, mezi nimiž skutečná hodnota služeb či výrobků nemusí 

vždy mít rozhodující roli. Protože zde vstupuje i strategie marketingu, cenová politika, 

reklamní činnosti, módní vlivy atd. (6)  

    
    

     
     

Marži s její ziskovostí je možné porovnávat s oborovým průměrem a jsou-li 

hodnoty tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, platí, že jsou ceny výrobku 

poměrně nízké a náklady na ně příliš vysoké. (4) 

 

U ukazatelů rentability je možné za zisk dosazovat v různé podobě např. 

EAT,EBIT, atd., tak mohl být podnik srovnán s oborovým průměrem. (4) 

2.2.4.2 Likvidita 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazků. Likvidita 

lze definovat jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik 

k dispozici, a které může použít při úhradě svých závazků. (6) 
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 Nedostatek likvidity směřuje k tomu, že podnik není schopen plně využít 

ziskových příležitostí, nebo není schopen dostát svým závazkům, což může vést až 

v platební neschopnosti podniku s následným bankrotem.  

Ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit k tomu, co je 

zapotřebí platit. Z hlediska obsahu a názvu se nejčastěji používají tři základní ukazatele. 

(4) 

1) Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita charakterizuje nejužší vymezení likvidity. Do okamžité 

likvidity patří jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pohotové platební prostředky 

představují sumu peněz na běžných účtech, na jiných účtech či v pokladně. Naopak 

mezi krátkodobé dluhy patří krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, krátkodobé 

finanční výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od krátkodobých závazků 

v rámci bankovních úvěrů a výpomocí. Pro okamžitou likviditu platí doporučována 

hodnota v České republice 0,6-1.5 Podle metodiky ministerstva průmyslu je doporučená 

hodnota vyšší než 0,2. (4) 

                    
                            

                            
     

2) Pohotová likvidita 

Podle Petry Růčkové z knihy Finanční analýza, je pohotová likvidita definována 

těmito slovy: „Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, 

tedy poměr 1:1, případně 1,5:1. Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je patrné, že 

pokud by byl poměr 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by 

musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele, nebude 

však příznivá z hlediska akcionářů a vedení podniku. Značný objem oběžných aktiv 

vázaný ve formě pohotových prostředků přináší jen malý nebo žádný úrok. Nadměrná 

výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání do podniku vložených prostředků 

a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků“. (4) 

                   
                      

                
     

3) Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální 

objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké době. Přiměřená 

výše tohoto ukazatele je rozmezí od 2 do 3. Důležité přitom je srovnání s ostatními 
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podniky s podobným charakterem podnikání, či s průměrem v odvětví. Aby byl podnik 

úspěšný, musí být schopen platit své krátkodobé závazky z takových složek majetku, 

které jsou pro tento účel určeny. (5) 

                 
             

                
     

2.2.4.3 Zadluženost 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje. V reálné ekonomice u velkých firem platí, že by firma financovala 

veškerá svá aktiva z vlastního anebo naopak jen z cizího kapitálu. (4) 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

firmy. Zadluženost nemusí být vždy negativní charakteristikou podniku. Ve zdravě 

fungujících podnicích může naopak růst zadluženosti pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu, za podmínky kladné hodnoty finanční páky. (13) 

K analýze finanční struktury podniků se používá mnoho ukazatelů: 

 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti se počítá jako podíl cizího kapitálu (celkového 

dluhu) k celkovým aktivům. Platí, že čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím nižší je 

riziko ztráty věřitelů v případě likvidace. Zadluženost má vliv jak na věřitelské riziko, 

tak i na výnosnost podniku.  

Jestliže je ukazatel celkové zadluženosti vyšší než 50%, věřitelé váhají 

s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. (6) 

                     
           

             
     

 Koeficient samofinancování 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech umožňuje hodnotit 

různé stránky. Poskytuje informace, do jaké míry je podnik schopen pokrýt svůj 

majetek vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Dále charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu podniku. 

Doporučená hodnota je podle „Zlatých pravidel financování“ 50%. (5) 
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 Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát jsou úroky zaplaceny 

pomocí zisku před zdaněním a úroky. Platí, že čím vyšší úrokové krytí, tím vyšší úroveň 

finanční situace podniku. (5) 

              
    

     
     

Jestli je vývoj hospodaření podniku efektivní, lze usoudit na základě získaných 

hodnot tohoto ukazatele. Hodnota ukazatele rovna 1 znamená, že podnik vydělá pouze 

na úroky a jeho zisk je nulový. Je-li hodnota ukazatele nižší než 1, pak podnik není 

schopen platit ani úroky. Hodnota bankovní standartu je 3. (5) 

 Doba splácení dluhu 

Ukazatel doby splácení dluhu vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen 

pomocí při své stávající výkonnosti splatit své dluhy. Obecně platí, že pro podnik je 

lepší co nejkratší doba splacení svých dluhu.  

Doporučené hodnoty jsou 3 až 8 let. (6) 

                    
                            

                  
     

2.2.4.4 Aktivita 

Aktivita vyjadřuje schopnost podniku hospodařit se svými aktivy. Jestliže 

podnik disponuje s větším množstvím aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné 

náklady a tím i nízký zisk. Disponuje-li naopak s nedostatkem aktiv, přichází o 

potencionálně výhodné podnikatelské příležitosti a jejich zisky. (6) 

Pro měření aktivity jsou využívány ukazatele:  

 Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje intenzitu využití celkových aktiv. Doporučená hodnoty jsou 

1,6 až 3. Jestliže je hodnota nižší než 1,5 měl by podnik prověřit možnosti efektivního 

snížení celkových aktiv. (5) 
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 Obrat stálých aktiv 

Ukazatel měří využití stálých aktiv. Hodnoty se porovnávají s odvětvovým 

průměrem a měly by být vyšší jak u ukazatele využití celkových aktiv. (6) 

                    
     

            
     

 

 Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich prodej nebo do doby jejich spotřeby. Pro hodnocení tohoto ukazatele je 

důležitý vývoj v čase a srovnání s odvětvovým průměrem. (4) 

                  
                       

     
     

 

 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává dobu od okamžiku prodeje, po kterou musí podnik 

v průměru čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Doba obratu pohledávek by 

neměla přesáhnout dobu splatnosti. Ukazatel se srovnává s dobou splatnosti faktur a 

odvětvovým průměrem. (4) 

                       
              

     
     

 

 Doba obratu závazků 

Ukazatel udává dobu, která uplyne mezí nákupem zásob a jejich úhradou 

dodavatelům. Pro podnik je výhodné, když doba obratu závazků je větší než doba 

obratu pohledávek. (5) 

                    
           

     
     

2.2.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny především dovnitř podniku a uplatňují se teda 

ve vnitřním řízení společnosti. Umožnují podniku sledovat efektivitu provozních aktivit 

firmy. (4) 

o Produktivita z přidané hodnoty 
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Ukazatel produktivity z přidané hodnoty udává, jak vysoký podíl přidané 

hodnoty připadá na 1 zaměstnance. Pozitivní je růst ukazatele. (6) 

                               
               

                 
     

o Produktivita z výkonů 

Ukazatel udává, jak vysoké byli výkony na zaměstnance za zvolený časový 

interval. Pozitivní je růst ukazatele v čase. (6) 

                      
      

                 
     

o Nákladovost výnosů 

Ukazatel nákladovosti výnosů představuje zatížení výnosů podniku jeho 

celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla za sledované období klesat. (6) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se bude věnovat zpracováním finanční analýzy společnosti 

ZLKL, s.r.o., vyhodnocením finančního zdravý společnosti a návrhy na jeho zlepšení. 

3.1 Představení společnost 

Tato kapitola se bude zabývat představením společnosti. Pozornost bude 

věnována charakteristice a historii společnosti, oboru podnikání, velikosti společnosti, 

počtu zaměstnanců, atd. 

 

Obchodní firma:  ZLKL, s.r.o.  

Sídlo:    Loštice 

Právní forma:   Společnost s ručením omezením 

Základní kapitál:  100 000 Kč 

Rok založení:   1993  

 

Společnost ZLKL, s.r.o., byla založena v roce 1993. V roce 1994 společnost 

začala získávat první zakázky pro automobilový průmysl, později také pro průmysl 

elektrotechnický, který aktuálně tvoří základní výrobní program. Od roku 2003 má 

společnost jediného vlastníka. Za společnost jednají 3 jednatelé. 

Společnost disponuje širokou technologickou základnou. V jednotlivých 

provozech se společnost specializuje jak na obrábění, tak na lisování a svařování. 

V návaznosti na vyrobené díly společnost zajištuje montážní práce.  

Strategickým cílem ZLKL, s.r.o. je specializace na výrobu obráběných, 

lisovaných a svařovaných dílů především pro elektrotechnický průmysl. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti (Zdroj: http://www.zlkl.cz/) 
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3.1.1 Činnosti společnosti 

Společnost disponuje třemi výrobními technologiemi (obrábění, lisování a 

svařování). 

o Obrábění 

Společnost obrábí různé typy součástí a druhy materiálů. Mezi nejběžnější patří 

ocel, litina a hliník. Je vybavena CAD/CAM systémem pro podporu technologické 

přípravy výroby. Pro konstrukci a výrobu upínacích přípravků společnost disponuje 

vlastní nástrojárnou. 

o Lisování 

Plošné tváření zastudena – střihání, ohýbání, tažení a prolisování na 

excentrických a hydraulických lisech s podavači. Dělení materiálu na CNC 

hydraulických nůžkách, CNC vysekávání, CNC ohraňování a zakružování.  

o Svařování 

ZLKL, s.r.o. pracuje s různými stupni automatizace, jako jsou ruční svařování, 

svařovací automaty i robotizovaná svařovací pracoviště. Nejběžněji svařuje ocel a 

hliník. Novou technologii CMT používá přednostně na robotizovaných pracovištích. 

Ve snaze vytvořit vlastní produkt je v současné době připravováno zahájení 

výroby na třetím provozu, společnost dokončuje vývoj vlastního produktu - vozidla pro 

tělesně postižené Elbee a pokračuje ve zdokonalování výrobních technologiích pro 

stávající výrobu.  

Společnost je držitelem certifikace systému kvality QMS ISO 9001:2009, 

životního prostředí ISO 14001:2005 a bezpečnosti práce OHSAS 18001:2008. 

Podle aktuálního stavu dne 1. 1. 2014 má ZLKL, s.r.o. 180 zaměstnanců. 

3.2 Analýza okolí podniku 

K provedení samotné finanční analýzy, je potřeba znát prostředí, ve kterém se 

společnost nachází. Proto je dále uvedena analýza okolí podniku prostřednictvím metod 

definovaných v teoretických podkladech práce 
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3.2.1 SLEPTE 

 Sociální faktory 

Společnost ZLKL, s.r.o. provozuje svoji činnost v Olomouckém kraji ve městě 

Loštice. Umístění je strategické, vzhledem k tomu že v nedalekém okolí se nacházejí 

významní odběratelé, např. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mohelnice, dále MOTORY 

LEROY SOMER spol. s r.o., sídlící v Olomouci. Díky tomu, je společnost konkurenčně 

zvýhodněná z pohledu logistiky a dopravy.  

Toto umístění je strategické také díky tomu, že ve městě Mohelnice, které je 

vzdáleno 5 kilometrů od sídla společnosti, se nachází Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, a také Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, kde se studuje 

obor obráběč kovů. Z těchto škol společnost zaměstnává absolventy, vyučené v oboru. 

ZLKL, s.r.o. totiž preferuje mladé zaměstnance, vyučené v oboru.  

Další výhodou pro ZLKL, s.r.o. jsou německé automobilové závody, umístěné 

po České Republice, které vyhledávají dodavatele s odpovídající technologií právě 

z České Republiky. Tímto společnost získává konkurenční výhody například oproti 

konkurentům z Číny nebo z Rumunska.  

 Legislativní faktory 

V České republice jsou veškeré zákony neustále měněny, pro společnost je 

velmi nákladné a složité neustále sledovat legislativní změny a následně je aplikovat.   

Během několika posledních let dochází k neustálým změnám v oblasti daní. 

Pravidla a sazby pro daň z přidané hodnoty se mění téměř každý rok. Například nyní 

vláda uvažuje o změně sazeb. Další změny jsou v daních z příjmů, kde se stále mění 

sazby a způsoby výpočtu daňové povinnosti. Další je daň z nemovitosti, jejíž výše se 

neustále mění, protože se celá odvádí do rozpočtů obcí. K významným změnám dochází 

také v zákoníku práce. 

Legislativní faktory mají na ZLKL spíše negativní vlivy. Společnost se snaží 

vybudovat novou provozovnu, kam by se případně přesunula. ZLKL aktuálně využívá 4 

provozovny, které na sebe vážou fixní náklady. Přesunem na jeden závod by se fixní 

náklady snížily, snížily by se také náklady na dopravu, atd. S výstavbou nového závodu 

společnost naráží na legislativní problém. Společnost má zakoupený pozemek, ale 

nedaří se jí získat stavební povolení na výstavbu nového závodu. Společnost aktuálně 

nemá podporu ze strany města Loštice a vede soudní spory.  
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Další problém s legislativou se týká uvedení prvního motorového vozidla pro 

tělesně postižené Elbee do provozu. Společnost se zde potýká s velkým množstvím 

legislativních problémů, a stále se nepodařilo uvedení Elbeeho do prodeje. 

 Ekonomické faktory 

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory ovlivňující společnost patří vývoj 

úrokových sazeb, kurzové změny, fáze hospodářského cyklu a inflace.  

Vývoj úrokové sazeb je pro podnik důležitým faktorem vzhledem k velkému 

množství úvěrů. Hrozbou společnosti je, že operuje s velkým množstvím úvěrů, to je 

dané nákupem drahých komodit a velkému množství zásob. Velké množství úvěrů je 

také dané špatnou úvěrovou politikou v minulosti. Vývoj úrokových sazeb za 

posledních pět let je pro společnost velice pozitivní. V roce 2008 měla společnost 

bankovní úvěry okolo 92 mil. Kč a za úrokovou sazbu 4,9 procenta, v roce 2012 po 

přefinancování 104 milionového úvěru je úroková sazba okolo 3,2 procenta.  

Společnost se zaměřuje především na export, proto je důležitým ekonomickým 

faktorem vývoj směnných kurzů. Zejména změna kurzu EUR/Kč při platbách od 

odběratelů. 

Před hospodářskou krizí společnost nevěnovala dostatečnou pozornost na 

obchodní strategii. Společnost nakupovala komodity v českých korunách (vstup v Kč) a 

po zpracování prodávaly na zahraničních trzích v Eurech (výstup v Eurech). Strategie 

obchodu byla hlavně zaměřená na produkci. Postupné oslabování Eura mělo pro 

společnost negativní dopad, protože kvůli konkurenceschopnosti nebyli schopni 

zvyšovat cenu svých produktů na zahraničních trzích a tímto přicházela společnost o 

své zisky z prodeje.  

Společnost během hospodářské krize zareagovala změnou obchodní strategie. 

Novou strategií nákupu bylo nákup komodit v Eurech (vstup v Eurech) a následný 

prodej produkce také v Eurech (výstup v Eurech). Společnost touto změnou obchodní 

strategie je schopná reagovat na cenové výkyvy komodit a je schopna regulace cen na 

zahraničních trzích. Tím pádem je více konkurenceschopná.  

Velký negativní ekonomický faktor byla intervence ČNB, jelikož firma 

nakupuje převážně v zahraničí za Eura. Nákup komodit se po intervenci zvýšil o 7,5% a 

následkem toho společnost degeneruje už čtyři měsíce ztrátu okolo 400 tisíc měsíčně.  
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Další negativní ekonomický faktor je výše zásob – příliš vysoká vázanost 

kapitálu v zásobách držením konsignačních skladů odběratelům a nedostatečným 

kapacitním plánováním. 

Mezi ekonomické faktory patří také možnost získání dotací. Společnost je 

v tomto ohledu velice úspěšná a schopná dotace získat. Za poslední tři roky byla 

společnost schopná získat tyto dotace: 

 Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2011. 

Díky této dotaci získala společnost 30% z proinvestovaných 30 mil. Kč, 

investice byly zaměřeny hlavně na nákup nových strojů a strojního vybavení. 

 Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2012. 

Díky této dotaci získala společnost 40% z proinvestovaných 35 mil. Kč, 

investice byly zaměřeny hlavně na nákup nových strojů a do realizace nové 

provozovny. 

 Dotace z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR. 

Díky této dotaci společnost získala 100 tisíc korun na technické vybavení nové 

moderní zasedací místnosti a kanceláří. 

 Dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Aktuálně se společnost uchází o získání dotace z Evropského inovačního fondu.  

 Politické faktory 

Významné polický faktor, ovlivňující společnost, je možnost získat právě 

zmíněné dotace ze státního rozpočtu. Jak je již popsáno v ekonomických faktorech, 

společnost je v tomto ohledu úspěšná. Plánované omezení státních investic pro rok 2014 

by znamenalo pro společnost hrozbu v podobě nezískaných prostředků na plánované 

investice. 

Společnost zatěžují vysoké vedlejší náklady práce (příliš vysoké odvody na 

sociální a zdravotná pojištění). 

Společnost není závislá na státních zakázkách. 

 Technické a technologické faktory 

Vývoj techniky a technologií je v dnešní době velice důležitým faktorem, který 

přímo ovlivňuje analyzovanou společnost. 
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Společnost investuje do moderních obráběcích center, svařovacích technologií, 

robotů, a velkokapacitních excentrických lisů. Společnost investovala v letech 2011 – 

2013 - 55 mil. CZK, další naplánované investice v letech 2014 – 2015 činí 60 mil. CZK. 

ZLKL investicemi získala některé unikátní technologie (vertikální Pick up soustruhy), 

díky kterým společnost získala výhodu v jejím konkurenčním prostředí, protože 

disponuje širokým spektrem technologií. 

Další značnou investicí společnosti je první motorové vozidlo pro tělesné 

postižené Elbee, společnost od roku 2011 investuje do projektu 10 mil. Kč ročně.  

Pro získání nových zakázek od společností Siemens a Marelli Motori inovovala 

společně výrobní proces investicemi do výrobních technologií (automatizované výrobní 

linky, CAM), inovovala výrobní postupy a rozšířila služby odběratelům (zajišťování 

servisu, kooperací a podpory vývoje nových produktů).  

Společnost také modernizovala počítačovou vybavenost. Dále využívá softwary 

IS Helios Orange, CAD systém Autodesk Inventor. Společnost disponuje vlastním 3D 

měřícím střediskem.  

 Ekologické faktory 

Společnost se zavázala Certifikací ISO 14001. Certifikací se zavázala 

k udržování životního prostředí. Náklady spojené s vykonávání všech činností, 

k dodržování certifikace jsou odhadovány na 150 tisíc Kč ročně. Výhoda této činnosti je 

pozitivní pohled zákazníků. 

3.2.2 Porterova analýza 

Porterova analýza slouží k analyzování konkurenční pozice podniku na daném 

trhu. Vychází z předpokladu, že konkurenční pozice podniku v daném odvětví je 

určována pěti faktory (konkurence, zákazníci, dodavatelé, odběratelé a substituty). 

o Konkurence uvnitř odvětví 

Podnik se pohybuje ve velmi silném konkurenčním prostředí elektrotechnického 

průmyslu. Vyskytují se zde konkurenti z České republiky a konkurenti ze zahraničí, 

zejména z Číny a Turecka. Levní konkurenti ze zahraničí představují pro společnost 

značnou hrozbu. 

Společnost usiluje v boji mezi konkurenty především a tyto odběratele Siemens 

Elektromotory, Leroy Somer a koncerny Siemens. 
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Konkurenty lze rozdělit do 3 skupin dle oboru činnosti podniku: obráběcí 

činnost, svařování a lisování. 

Mezi největší konkurenty v obráběcí činnosti patří Kovokon Popovice, s.r.o., 

PBS Velká Bíteš, a.s. 

1. Kovokon Popovice, s.r.o. 

Společnost Kovokon spol. s.r.o. je strojírenská moderní společnost, která 

disponuje zkušenými odborníky, výrobními kapacitami a stabilním zázemím. 

Společnost byla založena v roce 1998 a od svého vzniku se specializuje na sériovou 

výrobu kovových součástí. Zabývá se především výrobou dílů pro elektromobily, stroje 

CNC a pro automobily. (15) 

Vývoj hospodaření společnosti významného konkurenta trhu zjištěný z veřejně 

dostupných zdrojů. (19) 

Celková aktiva společnosti průměrně za sledované období od roku 2008 do roku 

2012 činila 450 000 tis. Kč (oběžná aktiva 150 000 tis. Kč, z toho zásoby 50 000 tis. 

Kč). Pasiva celkem 450 000 tis. Kč z toho cizí zdroje 250 000 tis. Kč. Výkony 

společnosti činí 350 000 tis. Kč. Průměrný počet zaměstnanců za sledované období je 

120 pracovníků. (19) 

Kovokon Popovice, s.r.o. má před analyzovanou společnost konkurenční výhodu 

v lepších technologií. Tato společnost je větší a má větší vyjednávající sílu než 

společnost ZLKL, s.r.o. 

2. PBS Velká Bíteš, a.s. 

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se stala moderní a prosperující firmou s 

divizním uspořádáním, jejíž aktivity jsou zaměřeny na služby a především na výrobky, 

které mají náležitou technickou úroveň a vynikají jednoduchou konstrukcí, nenáročnou 

obsluhou a údržbou spojenou s vysokou spolehlivostí. Společnost je schopna reagovat 

na potřeby zákazníků a disponuje spolehlivým servisem. V současné době zaměstnává 

okolo 760 zaměstnanců. (16)  

Vývoj hospodaření společnosti významného konkurenta trhu zjištěný z veřejně 

dostupných zdrojů. (19) 

Celková aktiva společnosti v roce 2012 činila 904 000 tis. Kč (oběžná aktiva 490 

000 tis. Kč, z toho zásoby 220 000 tis. Kč). Pasiva celkem 904 000 tis. Kč z toho cizí 
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zdroje 327 000 tis. Kč a vlastní kapitál 578 000 tis. Kč. Výkony společnosti činí 1 125 

000 tis. Kč. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 je 754 pracovníků. (19) 

 

V odvětví svařování považuje podnik za největší konkurenty firmy MOPOS, a.s. 

a Vaněk, s.r.o. 

1. MOPOS, a.s. 

Společnost působí v oblasti informačních technologií jako dodavatel 

komplexních komunikačních řešení již od roku 1990. Dlouhodobě se zaměřuje na 

produkty a služby, které umožní klientům efektivně využívat moderní technologie ve 

svůj prospěch. Odborné zázemí společnosti tvoří kvalifikovaní IT odborníci a technici. 

Nosným výrobním programem společnosti je zakázková výroba výrobních linek a strojů 

pro pekárenský průmysl. Součástí výrobního programu společnosti je i kooperační 

výroba svařenců a speciálních obrobků. (17) 

Celková aktiva společnosti v roce 2012 činila 202 825 tis. Kč (stálá aktiva 

77 543 tis. Kč, oběžná aktiva 125 018 tis. Kč). Vlastní kapitál společnosti činil 177 011 

tis. Kč a cizí zdroje 25 814 tis. Kč. Výkony společnosti činí 23 132 tis. Kč, provozní 

HV 24 318 tis. Kč a HV za účetní období 18 378 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců 

v roce 2012 činil 83 pracovníků. (19) 

 

V oblasti lisování má podnik významného konkurenta a to Hestego, s.r.o. 

1. Hestego, s.r.o. 

Společnost HESTEGO a.s. se specializuje na zpracování plechů. V současné 

době je společnost dle zaměření rozdělena do tří výrobních divizí. Divize 

teleskopických krytů, divize kapotáží a divize zakázkové výroby. (18) 

Společnost ZLKL, s.r.o. má před společností Hestego, s.r.o. logistickou 

konkurenční výhodu, protože největší odběratelé jako Siemens, leží v blízkosti ZLKL, 

s.r.o. Další konkurenční výhodou jsou vyspělejší technologie společnosti.  

Všeobecně o konkurenčním prostředí, ve kterém se analyzovaná společnost 

pohybuje, platí: 

 silný tlak na ceny výrobků,  

 tlak na rychlost dodávek, 

 zakázky jsou podrobovány výběrovým řízením, 
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o Bariéry vstupu 

Mezi nejvýznamnější bariéry vstupu nových podniku na trh elektrotechnického 

podniku patří stávající vysoká konkurence na trhu a vysoký vstupní kapitál. Mezi 

vstupní kapitál patří nové prostory pro výrobu, nákup strojů a technologie, dále je zde 

vysoký kapitál vázaný v oběžných aktivech. Díky vysokému vstupnímu kapitálu, 

odhadovaného na 75 mil. Kč, je nepravděpodobný vstup nových konkurentů na trh.  

Další bariéry vstupu mohou být vysoká loajalita odběratelů, patenty nebo know-

how. 

Vysoké bariéry vstupu nových konkurentů na trh jsou pro společnost výhodou.  

o Vyjednávací síla dodavatelů 

Nejvýznamnější dodavatelé podniku jsou ze střední a západní Evropy, proto 

společnost volí strategii nákupu na každého dodavatele individuálně.  

Výhodou společnosti je velké množství dodavatelů, které snižuje jejich 

vyjednávací sílu. Další výhodou jsou cenové stropy, které určují velcí odběratelé, jako 

jsou koncerny Siemens a Emerson. Tyto koncerny mají nasmlouvané horní hranice cen 

odběru komodit, jako jsou například měď, litina, ocel. Koncerny, které jsou 

nejvýznamnějšími odběrateli společnosti, pak umožňují tyto horní hranice cen přenášet i 

na analyzovanou společnost. Společnost pak může využít nasmlouvaných cen od 

koncernů, nebo se pokusit o nasmlouvání ještě výhodnějších cen. Tento postup je pro 

společnost velice výhodný. 

V následující části jsou popsány nejvýznamnější odběratelé, rozdělené do skupin 

podle materiálu. 

 Měď   

- MKM Hettstredt GmbH (Německo),  

- KME France (Francie). 

Silná vyjednávací pozice společnosti je posílená centrálním nákupen koncernů. 

 Ocel 

- Ferona, a.s. (Česká Republika), 

- Železo Hranice, a.s. (Česká Republika). 

Společnost má s těmito dodavateli silnou vyjednávací pozici. 

 Litina  

- Uxa Foundry, s.r.o. (Česká Republika), 
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- Roučka slévárna, s.r.o. (Česká Republika). 

o Vyjednávací síla odběratelů 

Jádro byznysu společnosti ZLKL, s.r.o. tvoří elektrotechnický průmysl. V 

současné době se počet odběratelů stabilizoval a společnost se snaží o prohlubování 

spolupráce se stávajícími odběrateli, než k hledání nových.  

Nejdůležitějšími odběrateli společnosti jsou elektrotechnické koncerny Siemens 

a Emerson. ZLKL, s.r.o. dodává pro jejich různé divize a podniky jak v České 

republice, tak v Evropě. Dále spolupracuje ZLKL, s.r.o. se společností A.T.X. France, 

dodává do mateřského závodu v Amiens ve Francii a do nově otevřeného závodu v 

Kluži v Rumunsku.  

   V letošním roce dochází k dalšímu prohlubování spolupráce s Leroy Somer, 

který obměňuje svoje výrobkové řady alternátorů a bude je nahrazovat. Některé díly 

projdou výraznou konstrukční změnou, čímž se vytvářejí nové obchodní příležitosti i 

pro dodavatele typu ZLKL, s.r.o.  

U Siemens Elektromotory v letošním roce začíná výroba vysoutěžených štítů a 

hřídelí, na které ZLKL, s.r.o. vyhrálo výběrové řízení. 

Vyjednávací síla odběratelů, především koncernů Siemens a Emerson je vůči 

analyzované společnosti obrovská. Velké koncerny doslova diktují společnosti dobu 

splatnosti, která je nastavena na 90 dní, dále vyvíjejí tlak na rychlost dodávek.  

Obrovská vyjednávací síla odběratelů se projevila také nutnosti držení 

konsignačních skladů, které společnosti zvedly zásoby o 15mil. Kč. Další tlakem od 

odběratelů jsou dodávky just in time.  

o Substituční produkty 

Substituční produkty aktuálně na trhu žádné nejsou, u výrobků jako jsou např. 

štíty, hřídele, setrvačníky, kostry, kostry skútrů, ložisková víka, výlisky lze 

předpokládat, že budou vyráběny ze stejného materiálu a ve stávající podobě. 

3.2.3 Interní analýza 

Interní analýza bude provedena podle organizační struktury, protože společnost  

je rozdělena do několika středisek od administrativy až po prodej. 

Organizační struktura ZLKL, s.r.o. je řízena dle organizační směrnice OS 

4.2.3.3: Organizační řád. Ten je základní organizační normou společnosti a určuje 
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základní zásady a nástroje řízení, strukturu a působnost základních středisek společnosti 

a vztahy mezi nimi.  

Právní forma je společnost s ručením omezeným. Společnost má jednoho 

majitele, který je zároveň ředitelem společnosti. Celkem má společnost tři jednatele, 

výše základního kapitálu je 100 000 Kč. 

 Společnost se skládá ze čtyř subjektů. Samotné společnosti s výrobními 

středisky, dalším subjektem je dceřiná společnost Vinbra, s.r.o., která je specializována 

na bez přípravkové tváření a technologiemi doplňuje lisovnu společnosti. Dalšími 

dvěma subjekty jsou partnerské projekty výroby mechanického zabezpečení Nixor, 

s.r.o. a vývoj motorového vozidla pro tělesně postižené Elbee, který probíhá přímo pod 

záštitou společnosti. 

 Vedení společnosti se skládá z ředitele společnosti, představitele managementu 

pro jakost, ze čtyř vedoucích úseků a pozice manažera pro strategický rozvoj, který je 

zodpovědný za řízení provozních nákladů společnosti a navrhování a realizaci opatření 

pro technický rozvoj společnosti. 

Společnost je rozdělena na pět středisek (oddělení ekonomiky, oddělení nákupu 

a obchodu, oddělení výroby, oddělení kvality, oddělení strategického vývoje). Oddělení 

Orgány manažerské struktury se skládají z vedení společnosti, rady integrovaného 

systému a středního managementu. Každé středisko má svého vedoucího, který je 

zodpovědný za správný chod oddělení.  

Oddělení ekonomiky je pro fungování společnosti stěžejní, probíhá tu 

zpracování veškerých faktur a navrhují se zde možnosti financování. Oddělení 

ekonomiky z těchto důvodů velice úzce spolupracuje s vedením společnosti a také 

s ostatními středisky. Oddělení ekonomiky má na starost také marketing společnosti, 

který je pro podnik rovněž velice důležitý. Podílí se především na tvorbě webových 

stránek, kde je společnost prezentována. Webové stránky společnosti jsou velice 

přehledné, je zde také propagován vývoj motorového vozidla pro tělesně postižené. 

Dále je společnost prezentována občasnou inzercí v časopisech, mají reklamu na 

služebních automobilech, prospekty a možnosti zaměstnání ve školách, atd. Dále 

společnost pořádá dny otevřených dveří. Z tohoto pohledu je marketingová propagace 

společnosti na dobré úrovni. 
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Oddělení výroby zaměstnává okolo 130 lidí. Jsou to především zaměstnanci na 

obsluhu strojů. Problémem tohoto oddělení, je velké množství strojů, které zaměstnanci 

obsluhují dle jejich provozu. Problém nastává ve změnách zakázek a dlouhé době 

přenastavení výroby. Zaměstnanci pak mají problémy s adaptací na nové stroje. Snahou 

společnosti je co možná nejvíc zefektivnit výrobu. Ve výrobním středisku je také 

oddělení zásob, kde pracuje 10 lidí. Problém tohoto oddělení je velké množství odpadu 

ze zpracovaného materiálu a jeho skladováním. Další problém tohoto oddělení nastal 

zaváděním konsignačních skladů a také ve velkém množství zásob z nepovedené 

zakázky v roce 2010. Z tohoto pohledu oddělení zásob není efektivní. 

V oddělení nákupu a obchodu pracuje 10 lidí. Toto středisko získává zakázky a 

prohlubuje obchodní vztahy s dosavadními zákazníky. Dále vyjednává o ceně 

s dodavateli. Vytváří strategii nákupu a obchodu. Toto oddělení pracuje efektivně, 

protože je schopno získávat nové zakázky a dále udržovat a prohlubovat obchodní 

vztahy s významnými odběrateli, jako jsou koncerny Siemens a Emerson. 

 Důležité oddělení pro společnost je oddělení strategického rozvoje, které má na 

starost získávání dotací, ale také i výzkum a vývoj. Toto oddělení má vlastní vývojové 

středisko, které má na starost projekt motorového vozidla pro tělesně postižené Elbee.  

Podnik je propojen spolehlivě fungujícím informačním systémem SQL ekonom. 

Tento informační systém je určen k řízení menších a středních podniků a organizací. 

Systém pokrývá požadavky firmy na účetní, ekonomický a informační software. Systém  

je určen pro obchodní i výrobní oddělení. Systém zahrnuje podvojné účetnictví, 

fakturace, banky, pokladny, evidence majetku, sklady, prodeje zboží, evidence partnerů, 

zakázek a nabídek a objednávek. Podnik je s funkčností systému spokojen. 

 Velice významnou položkou společnosti je také komunikace. V této společnosti 

probíhá komunikace prostřednictvím emailů i mobilních telefonů. Zaměstnanci jsou 

v kancelářích rozděleni podle oddělení, pro snadnější a efektivnější komunikaci. Jednou 

týdně jsou pořádány porady, které pořádá vedení společnosti. Na poradách jsou řešeny 

problémy, investice, atd.  

Společnost je vybavena novým nábytkem a počítači. Dále společnost má 

k dispozici novou zasedací halu s dataprojektorem. Zaměstnanci jsou pravidelně a 

systematicky školeni ve svém oboru.   
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Společnost zaměstnává širokou škálu lidí od dělníků až po vedení firmy. 

V každém oddělení má společnost určité problémy s náborem nových zaměstnanců 

s potřebnou kvalifikací. Oddělení výroby se potýká největšími problémy, společnost má 

problém najít lidi na obsluhu strojů nebo vyučené v oboru.  

 

 

 

3.2.4 SWOT  

V následující tabulce je znázorněna SWOT analýza vybraného podniku. 

Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• vlastní vývojové středisko, • řízení zásob, 

• projekt motorového vozidla Elbee, 
• problém s potřebnou kvalifikací 

zaměstnanců. 

• schopnost získání dotací,   

• schopnost získání nových zakázek a 

prohlubování vztahů s odběrateli, 
  

• školení zaměstnanců,   

• komunikace.   

Ředitel 
společnosti 

Oddělení 
ekonomiky 

Oddělení nákupu 
a obchodu 

Oddělení   výroby Oddělení kvality 
Oddělení 

stretegického 
rozvoje 

Představitel  
managementu 

Auditor 

Obrázek 2: Organizační struktura ZLKL, s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příležitosti Hrozby 

• strategická poloha (logistická výhoda), • levná konkurence ze zahraničí,  

• možnost získání dotací, • stávající velká konkurence v oboru, 

• široké spektrum technologií,  
• obrovská vyjednávací síla koncernů 

Siemens a Emerson. 

• vyjednávací síla vůči dodavatelům,   

• stabilní odběratelé (Siemens, Emerson),   

• neexistence substitutů.   

 

Z výše provedené SWOT analýzy plyne, že společnost používá strategie typu 

SO, to znamená, že využívá svých silných stránek na získání výhod.  

3.3 Finanční analýza 

V této části bude zhodnoceno finanční zdraví společnosti pomocí metod finanční  

analýzy. Potřebná data budou čerpány z rozvah a výkazů zisku a ztrát společnosti od 

roku 2008 do roku 2012. Výkazy z roku 2013 nebyl v době zpracování k dispozici. 

3.3.1 Zdroje finanční analýzy 

Základní podklady pro zpracování finanční analýzy představují účetní výkazy 

podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztrát. 

 Pro účely zpracování finanční analýzy budou použita veřejně dostupná data o 

ZLKL, s.r.o., tedy výkaz zisku a ztrát a rozvaha za roky 2008 až 2012. (19) 

3.3.2 Soustavy ukazatelů 

Pomocí analýzy soustav ukazatelů budou nalezeny možné problematické oblasti, 

na které se bude prostřednictvím dalších analýz klást důraz. Tímto postupem bude 

možné lépe určit problematické oblasti a najít způsoby jejich vylepšení. 
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3.3.2.1 Altmanovo Z-skóre 

Tento ukazatel podnik informuje, zda jde o prosperující nebo naopak o 

problémovou společnost. Výpočty hodnot ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. 

Jednotlivé hodnoty jsou vynásobené příslušnými koeficienty. 

Tabulka 3: Altmanovo Z-skóre, (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 

X2 0,13 0,15 0,14 0,11 0,13 

X3 0,17 -0,11 0,12 0,28 0,17 

X4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X5 1,21 0,89 1,47 1,56 1,57 

Z - skóre 1,59 0,99 1,80 2,03 1,92 

 

 

 

Graf 1: Altmanovo Z - skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 

V roce 2008 je hodnota ukazatele velice nízká 1,586, to znamená, že se 

společnost potýká s velkými problémy a je na hranici bankrotu. V průběhu sledovaného 

období byl nejhorší rok 2009, kdy je hodnota ukazatele kriticky nízká. V tomto roce 

byla hospodářská krize je výrazný pokles u ukazatele X3, kdy se hodnota ukazatele 

dostala až do záporného čísla, je to dáno hlavně velkým propadem tržeb a zisku 

společnosti. Z tohoto vyplívá možný problém s rentabilitou společnosti. Od roku 2010 

se společnost pohybuje v šedé zóně, to znamená, že podnik nelze označit jako úspěšný, 

ale také ho nelze hodnotit jako problémový. 
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Nejnižší hodnoty za sledované období jsou u ukazatelů X1 a X4, nejvíce 

kolísavý je ukazatel X3. Nejvýraznější problém společnost je tedy ukazatel X4, nízká 

hodnota tohoto ukazatele je způsobená vysokou zadlužeností podniku. Další zjištěný 

problém je u ukazatele X1, který je dán nízkou hodnotou čistého pracovního kapitálu a 

tedy možným problémem s likviditou společnosti. Kolísavé hodnoty ukazatele X3 jsou 

způsobeny kolísavostí tržeb a zisku, což může být způsobené poklesem efektivity 

v ziskovosti. 

3.3.2.2 IN05 

Pomocí tohoto ukazatele zjistíme firemní důvěryhodnost pro věřitele. Výpočty 

hodnot ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. Jednotlivé hodnoty jsou 

vynásobené příslušnými koeficienty. 

Tabulka 4: Index důvěryhodnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 

X2 0,08 -0,05 0,07 0,23 0,14 

X3 0,21 -0,14 0,15 0,36 0,21 

X4 0,27 0,18 0,28 0,35 0,33 

X5 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 

IN05 0,84 0,24 0,76 1,21 0,94 

 

  

Graf 2: Index 05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty v letech 2008, 2009 a 2010 jsou pod hranicí šedé zóny, to znamená, že 

společnost má výrazné finanční problémy. Nejnižší hodnoty ukazatele jsou v roce 2009, 
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kdy bylo postavení společnosti až bankrotové. Tento rok je výrazně poznamenám 

hospodářskou krizí a velkým propadem tržeb a zisku společnosti. V letech 2011 až 2012 

se společnost pohybuje v šedé zóně. To znamená, že se podnik nenachází v dobré 

finanční situaci, ale také není ohrožen finančními problémy.  

Pozitivní je velký nárůst hodnoty ukazatele v roce 2011, který byl způsoben 

především růstem ukazatelů X1, X2 a X3, to znamená velkým nárůstem tržeb a zisku a 

také celkových výnosů. Jako nejvíce problematické oblasti se jeví ukazatelé X1 a X4, 

které mají nejmenší hodnoty. Ukazatel X4 naznačuje, že největším problémem 

společnosti je velký objem cizího kapitálu, krátkodobých závazků a především 

bankovních úvěrů. Tedy možný problém se zadlužeností a možný problém s likviditou 

společnosti. Ukazatele X1 naznačuje problém s velkým objemem aktiv společnosti. 

3.3.3 Absolutní ukazatele 

Pomocí absolutních ukazatelů bude prováděn horizontální a vertikální rozbor 

finančních výkazů. 

3.3.3.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy ukazuje změny jednotlivých položek 

aktiv a pasiv. V následující tabulce jsou zobrazena jednotlivá aktiva, která budou dále 

analyzována. 

Tabulka 5: Struktura aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA 163 112 165 749 171 746 208 442 227 223 

Dlouhodobý majetek 66 981 55 533 45 446 59 816 70 983 

DNM 1 182 962 671 488 1 209 

DHM 65 799 54 571 44 775 59 328 69 774 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 94 991 99 850 113 801 132 146 155 396 

Zásoby 55 558 50 242 60 462 75 246 72 238 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 38 790 49 489 53 217 56 677 83 116 

KFM 643 119 122 223 41 

Časové rozlišení 1 140 10 366 12 499 16 480 842 

 

 

 

 



45 

 

o Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce je provedena horizontální analýza aktiv. 

Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

AKTIVA 2% 4% 21% 9% 

Dlouhodobý majetek -17,10% -18,20% 31,60% 18,70% 

DNM -18,60% -30,20% -27,30% 147,70% 

DHM -17,10% -18,00% 32,50% 17,60% 

Oběžná aktiva 5,10% 14,00% 16,10% 17,60% 

Zásoby -9,60% 20,30% 24,50% -4,00% 

Krátkodobé pohledávky 27,60% 7,50% 6,50% 46,60% 

KFM -81,50% 2,50% 82,80% -81,60% 

Časové rozlišení 809,30% 20,60% 31,90% -94,90% 

 

V roce 2009 vzrostla celková aktiva o 2%, což je způsobeno nárůstem 

krátkodobých pohledávek. Pohledávky vzrostly z důvodu prodlužování dob splatnosti 

faktur. 

V roce 2010 je zaznamenám narůst celkových aktiv o 4%. Největší narůst je 

v oběžných aktivech, který je způsobem především nárůstem zásob přibližně o 20%. 

Zásoby vzrostly, kvůli novým požadavkům velkých koncernů jako je Siemens nebo 

Emerson, který jsou po společnosti vyžadovány. Jsou to především konsignační sklady, 

které jsou umístěny přímo v závodech společnosti, zásoby držené z důvodu plnění 

otevřených objednávek a dodávek just in time. Dlouhodobý majetek klesl z důvodů 

odepsání. Dále společnost v tomto roce neinvestovala z důvodu hospodářské krize. 

 V roce 2011 je celkový narůst aktiv 21%. Nárůst je způsobem navýšením 

dlouhodobého hmotného majetku. Nárůst dlouhodobého majetku je způsoben 

investicemi společnosti do nových strojů. Dále je zaznamenáno zvýšení oběžných aktiv, 

kde především rostou opět zásoby. Růst zásob je opět způsoben vybudováním 

konsignačních skladů. Další navýšení zásob je způsobeno zásobami z neúspěšné 

zakázky pro Emerson. 

V roce 2012 vzrostla aktiva o 9%, což je způsobeno růstem dlouhodobého 

majetku, především dlouhodobého nehmotného majetku, který vzrostly, pořízením 

softwaru specializovaného na prodej motorového vozidla pro tělesně postižené Elbee, 

Narůst dlouhodobého hmotného majetku je způsobený dalšími investicemi. Společnost 

investovala především do nových technologií a strojů.  
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Objem krátkodobého finančního majetku společnosti je za celou dobu 

sledovacího období nepatrný. 

o Vertikální analýza aktiv 

 V následující tabulce je provedena vertikální analýza aktiv. 

Tabulka 7: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 41,10% 33,50% 26,50% 28,70% 31,20% 

DNM 0,70% 0,60% 0,40% 0,20% 0,50% 

DHM 40,30% 32,90% 26,10% 28,50% 30,70% 

DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 58,20% 60,20% 66,30% 63,40% 68,40% 

Zásoby 34,10% 30,30% 35,20% 36,10% 31,80% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 23,80% 29,90% 31,00% 27,20% 36,60% 

KFM 0,40% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 

 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že se jedná o kapitálové lehkou společnost, 

protože má většinu majetku vázanou v oběžných aktivech. Snížení poměru 

dlouhodobého majetku k celkovým aktivům je způsobeno nárůstem oběžných aktiv a 

nároky na jejich financování.  

Velký objem zásob je tvořen především nutností držení drahých komodit. Drahé 

komodity, především měď, společnost drží v zásobách z důvodu delší doby dodání. 

Další výrazné zvětšení objemu zásob je dáno zaváděním konsignačních skladů, které 

objem zásob zvýšily o 15 mil. Kč.  

Další významnou položkou objemu oběžných aktiv jsou pohledávky, které 

rostou s objemem výroby, ale také z důvodů prodlužování dob splatnosti.  

V následující tabulce jsou zobrazena jednotlivá pasiva, která budou dále 

analyzována. 

Tabulka 8: Struktura pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA 163 112 165 749 171 746 208 442 227 223 

Vlastní kapitál 30 327 22 408 27 393 40 915 43 286 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Kapitálové fondy 0 0 0 0  0 

Rezervní fondy 77 -14 142 124 58 

VH minulých let 24 055 30 149 22 022 25 531 36 192 

VH běžného účetního období 6 095 -7 827 29 849 15 340 6 935 
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Cizí zdroje 132 448 142 924 144 320 166 926 183 936 

Rezervy 0 0 0 1 000 1 000 

Dlouhodobé závazky 5 671 5 521 8 022 8 316 72 298 

Krátkodobé závazky 34 429 37 926 50 387 54 921 66 430 

Bankovní úvěry 92 348 99 477 85 911 102 689 104 363 

Bankovní úvěry dlouhodobé 50 084 50 480 35 538 46 486 36 779 

Krátkodobé bankovní úvěry 42 264 48 997 50 373 56 203 67 584 

Časové rozlišení 337 417 33 601 0 

 

o Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce je provedena horizontální analýza pasiv. 

Tabulka 9: Horizontální analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

PASIVA 2% 4% 21% 9% 

Vlastní kapitál -26,10% 22,20% 49,40% 5,80% 

Rezervní fondy -118,20% 1114,30% -12,70% -53,20% 

VH minulých let 25,30% -27,00% 15,90% 41,80% 

VH běžného úč. Období -228,40% 481,40% -48,60% -54,80% 

Cizí zdroje 7,90% 1,00% 15,70% 10,20% 

Dlouhodobé závazky -2,60% 45,30% 3,70% 769,40% 

Krátkodobé závazky 10,20% 32,90% 9,00% 21,00% 

Bankovní úvěry 7,70% -13,60% 19,50% 1,60% 

Časové rozlišení 23,70% -92,10% 1721,20% -100,00% 

 

V roce 2009 vzrostla celková pasiva o 2%, což je způsobeno nárůstem cizích 

zdrojů. Především vzrostly krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Růst bankovní úvěrů 

je způsoben financování provozu a krátkodobých závazků. Pokles vlastního kapitálu 

v roce 2009 byl dán nástupem krize a poklesem hospodářského výsledku za běžné 

účetní období. 

V roce 2010 je zaznamenám narůst celkových pasiv o 4%. Je zaznamenám růst 

vlastního kapitálu díky lepšímu hospodářskému výsledku a zvyšování tržeb společnosti. 

V tomto roce také výrazně vzrostly krátkodobé a dlouhodobé závazky, růst je 

způsobený financováním zásob.  

V roce 2011 je nejvýraznější narůst pasiv, a to o 21%. Dále se v tomto roce 

výrazně zvýšily cizí zdroje. Nárůst je způsobem navýšením bankovních úvěrů. 

Bankovní úvěry se zvýšily, kvůli navýšení provozních úvěrů (kontokorentů), které 

zajišťují financování provozního kapitálu společnosti a především financování investic 
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do nových technologií a strojů. Zvýšení vlastního kapitálu, je dáno především díky 

výsledku hospodaření, který byl v roce 2011 nejvyšší za sledované období. 

V roce 2012 je nejvýraznější růst dlouhodobých závazků, který je dán 

neschopností společnosti platit své závazky včas a snahou společnosti o prodlužování 

doby splatnosti závazků. 

o Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce je provedena vertikální analýza pasiv. 

Tabulka 10: Vertikální analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 18,60% 13,50% 15,90% 19,60% 19,10% 

Rezervní fondy 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 

VH minulých let 14,70% 18,20% 12,80% 12,20% 15,90% 

VH běžného účetního období 3,70% -4,70% 17,40% 7,40% 3,10% 

Cizí zdroje 81,20% 86,20% 84,00% 80,10% 80,90% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,40% 

Dlouhodobé závazky 3,50% 3,30% 4,70% 4,00% 31,80% 

Krátkodobé závazky 21,10% 22,90% 29,30% 26,30% 29,20% 

Bankovní úvěry 56,60% 60,00% 50,00% 49,30% 45,90% 

Časové rozlišení 0,20% 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 

 

Z vypočítaných hodnot vyplívá, že celková pasiva společnosti jsou přibližně 

z 80% financována cizími zdroji. Z toho vyplívá, že společnost je velice zadlužena, je to 

způsobeno financováním velkého objemu zásob a od roku 2010 velkými investicemi do 

nových technologií a strojů. 

Ve finanční struktuře lze dlouhodobě pozorovat nízký poměr vlastního kapitálu 

k pasivům. Hodnota vlastního kapitálu je prakticky tvořena pouze výsledkem 

hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období. 

Společnost preferuje ponechání výsledku hospodaření ve společnosti pro další rozvoj. 

Proto s nástupem krize, kdy se hospodářský výsledek společnosti propadl do ztráty, 

klesl i poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Za roky 2010, kdy se společnost 

vrátila zpátky do zisku, a 2011, kdy dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku 

v historii díky růstu tržeb i marží se hodnota vlastního kapitálu zvyšuje.  

3.3.3.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Pomocí této analýzy je zkoumáno, čím jsou ovlivněny dílčí výsledky  
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hospodaření (provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření) společnosti. 

V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé položky výkazu zisku a ztrát, 

které budou dále analyzovány. 

Tabulka 11: Výkaz zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 204 715 144 428 242 674 334 790 356 697 

Tržby za prodej výrobků 197 334 147 537 243 615 325 652 355 793 

Výkonová spotřeba 138 670 101 720 177 820 249 231 266 199 

 - spotřeba materiálu a energie 108 077 78 963 137 762 192 460 187 017 

 - služby 30 593 22 757 40 058 56 770 79 182 

Přidaná hodnota 66 045 42 708 64 854 85 559 90 297 

Osobní náklady 47 422 39 063 48 193 57 990 59 930 

Odpisy DHM a DNM 10 080 11 544 12 804 11 327 12 132 

EBIT 10 623 -4 829 6 469 19 895 24 416 

Nákladové úroky 4 516 4 306 3 924 3 375 3 372 

Ostatní finanční náklady 7 716 5 065 5 193 4 996 1 678 

Ostatní finanční výnosy 4 391 2 730 2 768 3 246 2 755 

EBT 7 695 -7 826 5 129 17 338 7 695 

EAT 6 095 -7 826 5 129 15 340 6 935 

počet zaměstnanců 141 123 138 160 170 

 

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát zkoumá, co a jaký má vliv na výsledky 

hospodaření společnosti. 

V následující tabulce je provedena horizontální analýza zisku a ztrát 

Tabulka 12: Horizontální analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Výkony -29% 68% 38% 7% 

Tržby za prodej výrobků -25% 65% 34% 9% 

Výkonová spotřeba -27% 75% 40% 7% 

 - spotřeba materiálu a energie -27% 74% 40% -3% 

 - služby -26% 76% 42% 39% 

Přidaná hodnota -35% 52% 32% 6% 

Osobní náklady -18% 23% 20% 3% 

Odpisy DHM a DNM 15% 11% -12% 7% 

EBIT -145% 234% 208% 23% 

Nákladové úroky -5% -9% -14% 0% 

Ostatní finanční náklady -34% 3% -4% -66% 
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Ostatní finanční výnosy -38% 1% 17% -15% 

EBT -202% 166% 238% -56% 

 

V roce 2009 klesly všechny položky výkazu zisku a ztráty z důvodu 

hospodářské krize, který tento obor podnikání silně zasáhla. Velký pokles tržeb v tomto 

roce bude patrný u ukazatelů rentability a srovnáním podniku s největšími konkurenty 

v rámci rentability.  

Výkony společnosti rostou, kromě roku 2009, který byl ovlivněný hospodářskou 

krizí. V roce 2010 je zaznamenán největší růst výkonů téměř o 70%.  Je to způsobeno 

získáním nových zakázek a tím zvýšením tržeb. Tento trend pokračuje i v následujících 

letech. V roce 2012 už není růst výkonů tak velký. 

Výkonová spotřeba také roste, kromě roku 2009. V letech 2010 a 2011 roste 

výkonová spotřeba v průměru o 5% více než výkony. To není pro podnik pozitivní jev. 

Pozitivní je vývoj výkonové spotřeby v posledním sledovaném roce, kdy rostla o 2% 

méně, než rostly výkony. 

Vývoj přidaná hodnota tedy rozdílu mezi výkony a výkonovou spotřebou je pro 

podnik, po krizovém roce 2009, velice pozitivní. Největší nárůst přidané je v roce 2010 

52%. 

 Pozitivní pro společnost je také růst EBITu po krizovém roce 2009. V letech 

2010 a 2011 roste EBIT přes 200%, tento růst je způsoben velkým zvýšením tržeb 

společnosti 

 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V následující tabulce je provedena vertikální analýza výkazu zisku a ztrát . 

Tabulka 13: Vertikální analýza zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej výrobků 96,40% 102,20% 100,40% 97,30% 99,70% 

Výkonová spotřeba 67,70% 70,40% 73,30% 74,40% 74,60% 

 - spotřeba materiálu a energie 52,80% 54,70% 56,80% 57,50% 52,40% 

 - služby 14,90% 15,80% 16,50% 17,00% 22,20% 

Přidaná hodnota 32,30% 29,60% 26,70% 25,60% 25,30% 

Osobní náklady 23,20% 27,00% 19,90% 17,30% 16,80% 

Odpisy DHM a DNM 4,90% 8,00% 5,30% 3,40% 3,40% 
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EBIT 5,20% -3,30% 2,70% 5,90% 6,80% 

Nákladové úroky 2,20% 3,00% 1,60% 1,00% 0,90% 

Ostatní finanční náklady 3,80% 3,50% 2,10% 1,50% 0,50% 

Ostatní finanční výnosy 2,10% 1,90% 1,10% 1,00% 0,80% 

EBT 3,80% -5,40% 2,10% 5,20% 2,20% 

 

Nejvýznamnější část tržeb společnosti tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků, 

společnost nemá tržby z prodeje zboží. Proto lze tvrdit, že se jedná výhradně o výrobní 

společnost. Výnosové úroky tvoří zanedbatelnou část na celkových výnosech 

společnosti.  

Náklady společnosti jsou tvořeny výkonovou spotřebou, především spotřebou 

materiálu a energie. To je dáno velkými náklady spojenými s nákupem drahých 

materiálů potřebných k výrobě. Další významnou položkou nákladů jsou osobní 

náklady, spojené s velkým množstvím zaměstnanců potřebnému k výrobě.  

Výkonová spotřeba roste, kromě roku 2009. V letech 2010 a 2011 roste 

výkonová spotřeba v průměru o 5% více než výkony. To není pro podnik pozitivní jev. 

Pozitivní je vývoj výkonové spotřeby v posledním sledovaném roce, kdy rostla o 2% 

méně, než rostly výkony. 

Osobní náklady rostou do roku 2011. Růst je způsobený zvětšováním počtu 

zaměstnanců způsobný nárůstem objem zakázek. Pozitivní je nepatrný růst v posledním 

roce sledovaného období. Společnost v tomto roce zavedla opatření pro zvětšení 

produktivity práce. V tomto roce je také nepatrný nárůst počtu zaměstnanců. 

3.3.4 Rozdílové ukazatele 

V následující části bude provedena analýza rozdílových ukazatelů (čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotovostní peníze a čistý peněžní majetek).  

3.3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

V následující tabulce je provedena analýza čistého pracovního kapitálu. 

Tabulka 14: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

Zásoby 55557 50243 60643 75246 72236 

Krátkodobé pohledávky 38790 49488 53218 56677 83117 

Finanční majetek 643 120 122 223 42 

Krátkodobý oběžný majetek 94 990 99 851 113 983 132 146 155 395 
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Krátkodobé závazky 34 429 37 926 50 388 54 920 72 298 

Krátkodobé bankovní úvěry 42 264 48 997 50 373 56 203 67 584 

Závazky 76 693 86 923 100 761 111 123 139 882 

ČPK 18 297 12 928 13 222 21 023 15 513 

 

 

Graf 3: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování)  

Čistý pracovní kapitál společnosti v roce 2009 klesl z důvodu poklesu zásob, 

které se snížily z důvodu menšího objemu zakázek tohoto roku. Další důvodem poklesu 

čistého pracovního kapitálu je růst krátkodobých závazků a bankovních úvěrů, 

především na provoz společnosti. 

V následujících dvou letech čistý pracovní kapitál roste, díky následujícím  

skutečnostem. V roce 2010 byl čistý pracovní kapitál navýšen díky nárůstu pohledávek  

o skoro 4 mil. Kč a zásob o 10 mil. Kč. V roce 2011 bylo příčinou nárůstu čistého 

pracovního kapitálu opět zvýšení pohledávek a především zásob, které byly navýšeny o 

dalších 15 mil. Kč, protože společnost v tomto roce měla větší objem zakázek a také se 

zaváděly konsignační sklady. Navíc v tomto roce je patrný nárůst finančního majetku.  

V následujícím roce 2012 je zaznamenán pokles čistého pracovního kapitálu,   

důvodem bylo zvýšení bankovního úvěru, ze kterého se financovali nové investice, a 

také zvýšení krátkodobých závazků.  

Z výše uvedeného je patrné, že společnost se nachází v druhotné platební 

neschopnosti, která je spojena s růstem závazků a pohledávek z obchodního styku. 

Dále je z analýzy patrné, stálý růst zadluženosti společnosti. 
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3.3.4.2 Čisté pohotové prostředky 

V následující tabulce je proveden výpočet čistých pohotových prostředků. 

Tabulka 15: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

Peníze 46 9 39 48 30 

Účty v bankách 597 110 83 175 12 

Pohotové finanční prostředky 643 119 122 223 42 

Krátkodobé závazky 34 429 37 926 50 388 54 920 72 298 

ČPP -33 786 -37 807 -50 266 -54 697 -72 256 

 

 

Graf 4: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Čisté pohotové prostředky společnosti jsou za sledované období záporné. 

Pohotové finanční prostředky společnosti za sledované období, s výjimkou roku 2011 

klesají, další negativum je stálý růst krátkodobých závazků, především velký růst v roce 

2012.  Tento negativní růst závazků, tedy neschopnost společnosti hradit své závazky, je 

způsobený velkým objemem pohledávek s dlouhou lhůtou splatnosti, nebo platební 

morálkou zákazníků. Ze zjištěných výsledků tohoto ukazatele vyplívá problém 

s likviditou. 
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3.3.4.3 Čistý peněžní majetek 

V následující tabulce je proveden výpočet čistého peněžního majetku. 

Tabulka 16: Čistý peněžní majetek (zdroj vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 94990 99851 113803 132146 155397 

Zásoby 55557 50243 60643 75246 72236 

Pohotové finanční prostředky 39433 49608 53160 56900 83161 

Krátkodobé závazky 34 429 37 926 50 388 54 920 72 298 

ČPM 5 004 11 682 2 772 1 980 10 863 

 

 

Graf 5: Čistý peněžní majetek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Čistý peněžní majek pozitivně vzrostl v roce 2009 z důvodu velkého objemu 

oběžných aktiv. V tomto roce klesly zásoby, které se snížily z důvodu menšího objemu 

zakázek tohoto roku. V následujících dvou letech 2010 a 2011 je negativní pokles 

čistého peněžního majetku. Tento pokles je především způsoben významným nárůstem 

závazků společnosti. V roce 2011 je další značný nárůst v krátkodobých závazkách, 

který způsoben neschopnosti společnosti platit své závazky. Tato platební neschopnost 

společnost je způsobená velkým množství peněz vázaných v pohledávkách.  

Pozitivní je nárůst ukazatele v posledním sledovaném roce 2012. V tomto roce je 

ale patrný další významný nárůst krátkodobých závazků o téměř 18 mil. Kč. 
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Graf 6: Porovnání rozdílových ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z porovnání rozdílových ukazatelů je patrné, že podstatnější množství peněz je 

vázáno v pohledávkách s porovnáním se množstvím peněz vázaných v zásobách. Z této 

skutečnosti vyplívá, že sledovaná společnost má větší problém v řízení pohledávek, než 

v řízení zásob. 

3.3.5 Poměrové ukazatele 

Pomocí analýzy poměrových ukazatelů lze získat základní informace o 

charakteristikách podniku.  

3.3.5.1 Rentabilita 

Pomocí ukazatelů rentability podniku lze získat informace o efektivnosti 

vloženého kapitálu. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů rentability byl do čitatele 

dosazen EBIT. 

V následující tabulce je provedena analýza rentability. 

Tabulka 17: Ukazatelé rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

(v %) 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 7,49 -2,12 5,27 9,94 4,87 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 40,27 -15,70 33,05 50,62 25,57 

Rentabilita tržeb (ROS) 6,19 -2,39 3,71 6,36 3,11 
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o Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

Graf 7: Rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel rentability celkového kapitálu ukazuje, že společnost v roce 2008 

efektivně využívá svůj majetek k tvorbě zisku. V roce 2009 je hodnota ukazatele 

celkového kapitálu záporná, to je zapříčiněno hospodářskou krizí. Hospodářská krize 

způsobila velký pokles tržeb a zisku. Po roce 2009 jsou hodnoty ukazatele opět 

pozitivní. Největší hodnota je v roce 2011, kdy společnost dosáhla nejvyšší tvorby 

zisku. V roce 2012 je negativní pokles hodnoty.  

Hodnoty ukazatele jsou kromě roku 2009 a poklesu v posledním analyzovaném 

roce pro společnost velice pozitivní. 

o Rentabilita vloženého kapitálu 

 

Graf 8: Rentabilita vloženého kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

7,49 

-2,12 

5,27 

9,94 

4,87 

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2008 2009 2010 2011 2012

ROA 

40,27 

-15,70 

33,05 

50,62 

25,57 

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2008 2009 2010 2011 2012

ROE 

(v %) 

(v %) 



57 

 

V roce 2009 je hodnota ukazatele záporná, tato hodnota je opět způsobená 

hospodářskou krizí. V ostatních letech jsou hodnoty tohoto ukazatel velice vysoké, což 

je pro společnost pozitivní. V roce 2008 a 2010 jsou tyto hodnoty vysoké především 

kvůli velice nízkým hodnotám vlastního kapitálu. Proto společnost nemůže v těchto 

letech ukazatel přeceňovat. V roce 2011 společnost svůj vlastní kapitál zdvojnásobila, 

především zvýšením hospodářského výsledku. V roce 2012 už nebyl vlastní kapitál 

výrazně zvýšen, propad hodnoty ukazatele je způsoben zvýšením dlouhodobého 

majetku o investice a také velkým zvýšením krátkodobých závazků.  

o Rentabilita tržeb 

 

Graf 9: Rentabilita tržeb (Zdroj: vlastní zpracování)  

 V letech 2008 a 2011 jsou hodnoty ukazatelé nejvyšší za sledované období 

z důvodu vysokého EBITu. Rok 2009 je opět poznamenaný hospodářskou krizí, což 

způsobilo zápornou hodnotu ukazatel.  

 Porovnání s největšími konkurenty  

Společnost nebude porovnána s oborovým průměrem, protože je složité 

společnost zařadit do konkrétního oboru z důvodů značného záběru v oboru podnikání. 

Proto bude společnost srovnána s největšími konkurenty za rok 2011. 

V následující tabulce je proveden výpočet ukazatelů rentability u největších 

konkurentů společnosti, získané hodnoty jsou vypočítány z veřejných zdrojů: 

www.justice.cz (19) 
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Tabulka 18: Srovnání s konkurenty v roce 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

(v %) ROA ROE ROS 

KOVOKON Popovice s.r.o. 7,62 17,40 9,63 

MOPOS, a.s. 14,05 16,44 13,54 

PSB Velká Bítěš , a.s. 7,00 17,42 8,90 

Průměr 9,56 17,09 10,69 

ZLKL, s.r.o. 9,94 50,62 6,36 
 

Ze srovnání s největšími konkurenty vyplývá, že společnost v rentabilitě 

celkového kapitálu je lehce nad průměrem. Velký rozdíl je u rentability vlastního 

kapitálu, kde hodnoty společnosti velice převyšují hodnoty průměru. Tento vysoký 

rozdíl je pro společnost velice pozitivní, ale dán především malým vlastním kapitálem 

společnosti. Proto nemůže společnost tento ukazatele přeceňovat. Naopak nedostačující 

hodnoty má ukazatel rentability tržeb. Tento negativní jev je způsoben vysokými 

náklady na výrobky nebo malou cenou výrobků společnosti. 

3.3.5.2 Likvidita 

Ukazatele likvidity ukazují schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky a 

zároveň představuje schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, které je možné 

použít na úhradu závazků.  

V této části by měl být potvrzen problém s likviditou společnosti, který byl 

vyplynul z Altmanova Z – skóre.  

V následující tabulce je provedena analýza likvidity. 

Tabulka 19: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,76 2,63 2,26 2,41 2,15 

Pohotová likvidita 1,16 1,31 1,06 1,04 1,15 

Okamžitá likvidita 0,01 0 0 0 0 
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V následující části budou popsány jednotlivé ukazatele likvidity. 

o Běžná likvidita 

 

Graf 10: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty ukazatele po celé sledované období dosahují doporučených hodnot 2 až 

3. (6) Je to dáno velkým objemem oběžných aktiv. To znamená, že společnost má 

dostačující objem oběžných aktiv, což znamená dostatečný potencionální objem 

likvidních prostředků k úhradě závazků splatných v blízké době.  

Negativní propad hodnoty ukazatele v roce 2012, která byla nejnižší za 

sledované období, je způsobený navýšením krátkodobých závazků, především závazků 

z obchodních vztahů a také zvýšením dlouhodobého bankovního úvěru, kterým 

společnost financovala investic do nových technologií a strojů. 

Hodnoty tohoto ukazatele mohou být ale zkresleny, protože v objemu oběžných 

aktiv je také velké množství nelikvidních zásob. Nelikvidní zásoby jsou tvořeny 

především konsignačními sklady a také výrobky z neúspěšných zakázek. 
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o Pohotová likvidita 

 

Graf 11: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty ukazatele pohotové likvidy po celé sledované období dosahují 

doporučených hodnot 1 až 1,5. (4) To znamená, že společnost má dostatečný 

potencionální objem peněžních prostředků k úhradě krátkodobých. 

Pro společnost je tento ukazatel velice pozitivní, protože od oběžných aktiv byli 

zásoby, včetně velice nelikvidních zásob, tvořených konsignačními sklady a zásobami 

z neúspěšných zakázek.   

o Okamžitá likvidita   

Hodnoty ukazatele okamžité likvidity jsou za sledované období nulové. To 

znamená, že společnost nemá dostatečné množství pohotových platebních prostředků 

k úhradě krátkodobých závazků.  

 Společnost nemá dostatečné množství pohotových platebních prostředků 

především z důvodů velkého množství pohledávek s dlouhou dobou splatnosti. Podle 

zjištěných údajů je společnost v druhotné platební neschopnosti. 

3.3.5.3 Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti ukazují vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich položkami. Informují o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím 

kapitálem.  

V této části by měl být potvrzen problém s vysokou zadlužeností společnosti, 

který byl vyplynul z Altmanova Z – skóre a z Indexu důvěryhodnosti.  
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 V následující tabulce je provedena analýza zadluženosti. 

Tabulka 20: Ukazatelé zadluženosti (zdroj vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost (v %) 81 86 84 80 81 

Úrokové krytí 2,7 -0,82 2,31 6,14 3,28 

Doba splácení dluhu (počet let) -12,11 -61,71 10,49 15,92 10,02 

Koeficient samofinancování (v %) 19 14 16 2 19 

 

o Celková zadluženost 

 

Graf 12: Vývoj celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z vypočítaných hodnot ukazatel je patrné, že společnost je velmi zadluženým 

podnikem. Doporučené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 30 až 60%. (4) 

Společnost tyto hodnoty nedosahuje po celé sledované období. Společnost je 

financována okolo 80% cizími zdroji. Jsou to především dlouhodobé a krátkodobé 

úvěry.  

Kritický byl pro podnik především rok 2009, z důvodů hospodářské krize, která 

vedla k ztrátě a společnost byla nucena k navýšení cizích zdrojů, pomocí bankovních 

úvěrů a výpomocí. Bankovní úvěry a výpomoci financují provoz, ale také z velké části 

investice do nových technologií a strojů. Od roku 2010 se situace zlepšuje, hlavně díky 

nárůstu vlastního kapitálu. Vlastní kapitál vzrost především zvýšením tržeb tedy 

hospodářského výsledku. 

Tento ukazatel nám potvrdil možné problémy zjištěné pomocí Altmanova Z – 

skóre a Indexu důvěryhodnosti.   
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o Úrokové krytí 

 

Graf 13: Úrokové krytí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost byla schopna splácet své nákladové úroky, kromě roku 2009. V roce 

2009 byla hospodářská krize, a společnost se dostala do ztráty, proto jsou hodnoty 

ukazatele v tomto roce záporné. Pozitivní je růst ukazatele v následujících dvou letech. 

Nejvyšší hodnota ukazatele je v roce 2011, je to dáno největšími tržbami a tím i 

největším ziskem za sledované období. Hodnoty ukazatele v tomto roce jsou vysoko 

nad doporučenými hodnotami, které jsou 3. (4) Propad ukazatele v roce 2012 je 

způsobený propadem zisku před zdaněním a úroky.  

o Doba splácení dluhu  

Doporučené hodnoty jsou 3 – 8 let. (6) Společnost doporučených hodnot 

nedosahuje ani v jednou roce ze sledovaného období. To je způsobené velkým objemem 

cizích zdrojů, malým objemem finančního majetku a provozního cash flow. 

Výrazné zlepšení od roku 2010 je dáno zvýšením provozního výsledku. Pozitivní je 

klesající trend v posledním roce. 

o Koeficient samofinancování  

Společnost opět nedosahuje doporučené hodnoty ukazatele ani v jednom 

sledovaném roce. Nízké hodnoty tohoto ukazatele jsou dány především malým vlastním 

kapitálem. Z tohoto ukazatele vyplívá poměrně agresivní financování společnosti. 
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3.3.5.4 Aktivita 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. V této 

části by měl být potvrzen problém s dlouhodobými pohledávkami, který byl vyplynul 

z Indexu důvěryhodnosti.  

 V následující tabulce je provedena analýza aktivity. 

Tabulka 21: Ukazatelé aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,21 0,89 1,42 1,56 1,57 

Obrat stálých aktiv 2,95 2,66 5,36 5,44 5,01 

Doba obratu zásob (počet dní) 101,36 122,59 89,35 83,18 73,09 

Doba obratu pohledávek (počet dní) 70,77 120,76 78,64 62,65 84,1 

Doba obratu závazků (počet dní) 62,81 92,54 74,46 60,71 67,22 

 

 

Graf 14: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

o Obrat celkových aktiv  

Doporučená hodnota tohoto ukazatele má být vyšší než 1,6 - 3. (4) Této 

doporučené hodnoty společnost dlouhodobě nedosahuje.  

Tento problém je dán velkým objemem oběžných aktiv, především pohledávek a 

zásob, což je pro společnost negativní. Velký objem zásob je tvořen především nutností 

držení drahých komodit a konsignačními sklady. Velký objem pohledávek je z důvodu 

velké vyjednávací síly odběratelů a jejich tlaku na doby splatnosti pohledávek. 

Rok 2009 je opět ovlivněný hospodářskou krizí. Pozitivní pro společnost je 

rostoucí trend po roce 2009.  
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o Obrat stálých aktiv  

Hodnota ukazatele má rostoucí trend. Oproti krizovému roku 2009 hodnota 

ukazatele vzrostla. O roku 2009 do roku 2012 rostou tržby výrazným tempem.  

 

 

Graf 15: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

o Doba obratu pohledávek  

  V roce 2009 byla obratovost pohledávek 121 dní, to je pro společnost velice 

negativní a znamená to, že zákaznici neplatí své závazky včas nebo po době splatnosti. 

Pozitivní byl pokles doby obratu v následujících dvou letech. Klesající trend však 

nepotvrdil rok 2012, kdy doba obratu pohledávek byla 84 dní.   

Dlouhá doba obratu je způsobená především nastavenou splatností na 90 dní u 

nejvýznamnějších odběratelů společnosti, jako jsou koncerny Siemens a Emerson. 

o Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků narostla pouze v roce 2009, který je poznamenaný 

hospodářskou krizí. Doba obratu závazků je v tomto roce ovlivněna vysokou dobou 

obratu pohledávek, díky které se společnost dostala do druhotné platební neschopnosti. 

V ostatních letech se doba obratu zásob pohybuje průměrně okolo 65 dní.  

Za celé analyzované období doba obratu závazků nepřekročila dobu obratu 

pohledávek. Tato skutečnost znamená, že společnost hradí své závazky rychleji, než 

inkasuje své pohledávky. Odběratelé společnosti jsou velké koncerny, u kterých 

společnost nemá vyjednávající sílu tlačit dobu obratu pohledávek. Díky této skutečnosti 
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analyzovaná společnost neplatí své závazky včas, protože společnost má od svých 

dodavatelů standardně dobu splatnosti závazku na 60 dní.  

o Doba obratu zásob  

 

Graf 16: Doba obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nárůst doby obratu zásob v roce 2009 je způsoben poklesem tržeb společnosti 

z důvodů hospodářské krize. 

Dlouhá doba obratu zásob společnosti je způsobená zaváděním konsignačních 

skladů v letech 2010 a 2011, které zvýšili objem zásob o 15 mil. Kč. Dlouhá doba 

obratu zásob je pak patrná v porovnání s konkurencí uvedené níže. 

 Hodnoty ukazatele mají od roku 2009 klesající trend, což znamená, že doba 

obratu zásob se postupem času zmenšuje. Tento jev je pro společnost velice pozitivní. 

 Porovnání s největšími konkurenty  

Společnost nebude porovnána s oborovým průměrem, protože je složité 

společnost zařadit do konkrétního oboru z důvodů velikého oboru podnikání. Proto 

doba obratu zásob společnosti srovnána s největšími konkurenty v roce 2011 po ustálení 

podnik po hospodářské krizi v roce 2009.  

V následující tabulce je proveden výpočet doby obratu zásob u největších 

konkurentů společnosti, získané hodnoty jsou vypočítány z veřejných zdrojů: 

www.justice.cz (19) 
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Tabulka 22: Srovnání s konkurenty (zdroj vlastní zpracování) 

(počet dní) 
Doba obratu 

zásob 

KOVOKON Popovice s.r.o. 40 

MOPOS, a.s. 33 

PSB Velká Bítěš , a.s. 89 

Průměr 54 

ZLKL, s.r.o. 83 

 

Ze srovnání s největšími konkurenty vyplývá, že společnost má neuspokojivě 

dlouho dobu obratu. Z toho vyplívá špatná strategie v držení zásob společnosti. Tato 

skutečnost je dána zavedením konsignačních skladů a nutnosti držení velkých zásob 

drahých komodit, z důvodu jejich dlouhé doby dodání.  

3.3.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele umožňují podniku sledovat efektivnost provozních aktivit. 

Uplatňují se hlavně ve vnitřním řízení firmy. 

V následující tabulce je proveden výpočet provozních ukazatelů. 

Tabulka 23: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Produktivita z výkonů (v tis. Kč) 1 457 1 172 1 762 2 091 2 102 

Produktivita z přidané hodnoty (v tis. Kč) 470 347 471 534 532 

Nákladovost výnosů 0,92 0,99 0,94 0,92 0,92 

 

o Produktivita z výkonů a z přidané hodnoty 

Ukazatele produktivity z výkonu a z přidané hodnoty mají rostoucí trend, kromě 

roku 2009, který je ovlivněný hospodářskou krizí. Tento trend je pro společnost velice 

pozitivní. Hodnoty ukazatelů produktivity jsou pro společnost vyhovující. 
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o Nákladovost výnosů 

 

Graf 17: Nákladovost výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty nákladovosti výnosů by měly za sledované období klesat. Tento 

pozitivní jev je zaznamenán od roku 2009. Rok 2009 je ovlivněný hospodářskou krizí. 

Pokles hodnoty ukazatele v následujících letech je způsoben rychlejší tempem růstu 

výnosů, než je tempo růstu nákladů. 

I když je patrný pokles hodnot ukazatele od roku 2009 pozitivní, jsou přesto 

hodnoty ukazatele značně vysoké. 

  Největším položkou nákladů je výkonová spotřeba. Další významnou 

nákladovou položkou jsou osobní náklady. Společnost by se měla zaměřit na snižování 

nákladů hlavně u těchto dvou položek.  

3.3.6 Shrnutí FIA 

Po zpracování finanční analýzy byly postupně, pomocí jednotlivých ukazatelů, 

zjištěny následující skutečnosti. 

Soustavy ukazatelů poukázaly na několik možných problémů analyzované 

společnosti. Altmanovo Z – skóre naznačilo problém s vysokou zadlužeností, kolísáním 

tržeb a možný problém s likviditou. Index důvěryhodnosti naznačil problém s vysokou 

zadlužeností a možný problém s řízením pohledávek, respektive s jejich vysokou dobou 

obratu.  

Pomocí analýzy absolutních ukazatelů byl zjištěn vývoj aktiv a pasiv. Z položek 

aktiv mají výraznou rostoucí tendenci oběžná aktiva, kde narůstají zásoby a především 
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pohledávky. Objem pohledávek roste tlakem silných odběratelů na prodlužování doby 

splatnosti. Růst objemu zásob což je způsobeno zaváděním konsignačních skladů a také 

držením drahých komodit, kvůli dlouhé době dodání. Z položek pasiv rostou během 

sledovaného období cizí zdroje, především bankovní úvěry a výpomoci, které rostou 

kromě roku 2010. Dále rostou krátkodobé závazky, především v roce 2012. 

Analýza rozdílových ukazatelů ukázala, že se společnost potýká s druhotnou 

platební neschopností z důvodů růstu pohledávek s dlouhou dobou splatnosti faktur, 

které jsou zaváděny od jejich nejvýznamnějších odběratelů, kteří mají velkou 

vyjednávací sílu. 

 Dále byla zpracována analýza poměrových ukazatelů. Hodnoty ukazatelů 

rentability celkových aktiv a vlastního kapitálů jsou pro společnost pozitivní a 

poukazují na skutečnost, že společnost efektivně využívá svůj majetek k tvorbě zisku. 

Hodnoty ukazatele rentability tržeb byly lehce pod konkurenčním průměrem. Výrazné 

kolísání tržeb, které naznačovalo Altmanovo Z – skóre, bylo potvrzeno v roce 2009, 

který byl ovlivněný hospodářskou krizí.  

Analýza likvidity ukázala velký problém s okamžitou likviditou, která poukazuje 

na problém platební neschopnosti. Další ukazatele likvidity dosahují minimálních 

doporučených hranic. 

Dále byla zpracována analýza zadluženosti. Celková zadluženost společnosti, 

která se pohybuje okolo 80%, potvrdila problém se zadlužeností, který naznačovaly 

Index důvěryhodnosti a Altmanovo Z – skóre. Společnost má velice kolísavé hodnoty 

úrokového krytí. Doba splácení dluhu je v prvních dvou analyzovaných letech dokonce 

záporná. Pozitivní je klesající trend tohoto ukazatele v posledním roce.  

Zpracování analýzy aktivity poukázalo na tyto skutečnosti. Doba obratu 

celkových aktiv je mírně pod hranicí doporučených hodnot. To znamená, že společnost 

nevyužívá svůj majetek dostatečně efektivně. Dále byl odhalen problém s dobou obratu 

pohledávek, která je vyšší než doba obratu závazků. Toto zjištění potvrzuje druhotnou 

platební neschopnost. Hodnota ukazatele doby obratu zásob je v porovnání s konkurencí 

výrazně vyšší. Z toho vyplívá špatná strategie v řízení zásob společnosti. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Po zpracování finanční analýzy, bylo zjištěno několik problémů, se kterými se 

analyzovaný podnik potýká. Závažným problémem je vysoká zadluženost. Dalším 

závažným problémem společnosti je nedostatek pohotových peněžních prostředků, na 

které navazuje problém s likviditou společnosti. Jednou z příčin tohoto problému 

společnosti jsou pozdě platící odběratelé a dlouhá doba splatnosti pohledávek 

(ovlivňující dobu obratu pohledávek), která je delší než doba splatnosti závazků 

(ovlivňující dobu obratu závazků). Dalším problém společnosti, který byl finanční 

analýzou zjištěn, je doba obratu zásob, která je vysoká ve srovnání s konkurenty. 

4.1 Řízení závazků 

Problémem společnosti jsou kratší doby splatnosti závazků, než je doba splatnosti 

pohledávek. Společnosti je doporučeno, vzhledem k jejich vyjednávací síle vůči 

dodavatelům, která byla zjištěna v analýze okolí, aby se pokusila o prodloužení doby 

splatnosti závazků u svých dodavatelů. Doba obratu pohledávek činí za sledované 

období průměrně 84 dní, z toho vyplívá, že snahou společnosti by měla být devadesáti 

denní splatnost závazků.  

 Dodavatelé s malou vyjednávací silou 

Dodavatelé s malou vyjednávací zjištěné pomocí Porterovy analýzy jsou Ferona, 

a.s. a Železo Hranice, a.s. Odběratelé s malou vyjednávací silou tvoří přibližně v roce 

2012 25% z celkového množství závazků. Proto společnosti doporučuji, aby se pokusila 

vyjednat delší dobu splatnosti závazků s výše uvedenými dodavateli 

Toto opatření by měla společnost zkusit aplikovat před návrhem opatření řízení 

pohledávek, který je v následující kapitole. 

4.2 Řízení pohledávek 

 Problémem společnosti jsou dlouhé doby splatnosti pohledávek, které jsou u 

silných odběratelů devadesátidenní. S tímto problémem jsou úzce spojeny problémy 

s dobou obratu pohledávek, která souvisí s dobou obratu závazku a likviditou 

společnosti. Dalším problémem, objemově méně výrazným, jsou pozdě platícími 

odběrateli. 
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Pro zkvalitnění návrhu řešení jsou odběratelé rozděleny do dvou skupin. 

 Odběratelé s malou vyjednávací silou 

Problém s pozdě platícími odběrateli není sice tak výrazným, jako problém 

s dlouhou dobou splatnosti pohledávek. Přesto jsou v následující části navržena 

doporučení k řešení a dalšímu neprohlubování tohoto problému. 

U pozdě platících odběratelů je společnosti doporučeno zpřísnění podmínek, 

vyžadování platby zálohami a zavedení sankcí za porušení v závislosti na délce doby po 

splatnosti. 

Společnosti je také doporučeno, aby zasílala upomínky odběratelům za porušení 

doby splatnosti pohledávek. Upomínka by odběratele informovala, že opakovaným 

porušením doby splatnosti pohledávky bude zavedeno penále nebo bude požadována 

platba zálohy. 

Společnosti je doporučeno následné zpřísnění podmínek. Pokud je odběratel 

s platbou v prodlení více jak 10 dní, tak u následující zakázky bude po odběrateli 

požadována záloha. 

Pokud je odběratel s platbou v prodlení více jak o 20 dní, pak bude společnost 

požadovat penále. 

 Zavedení záloh pohledávek 

Společnosti je doporučeno, aby zavedla platby záloh u pohledávek, které jsou 10 

a více dní v prodlení. Společnost by přitom požadovala platbu záloh u odběratelů, kteří 

opakovaně porušili dobu splatnosti a byli o tomto problému informováni upomínkou. 

V následující tabulce je zpracován návrh výše záloh v souvislosti s dobou 

prodlení.   

Tabulka 24: Návrh výše záloh (Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba prodlení (počet dní) Výše záloh 

5 - 10 10 - 20% 

10 - 15 30 - 45% 

15 - 20 60 - 80% 

 

 Zavedení penále za porušení doby splatnosti pohledávek. 

Dalším doporučením pro společnost je zavedení penále za opakované porušení 

splatnosti pohledávky o více než dvacet dní. Platba penále bude požadována u 

zákazníků, kteří opakovaně porušili dobu splatnosti i po obdržení upomínky. 
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 V následující tabulce je navržena výše penále v souvislosti s délkou doby po 

splatnosti pohledávek. 

Tabulka 25: Zavedení penále (Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba prodlení (počet dní) Výše penále 

20 - 25 15% 

25 - 30 30% 

30 - 35 45% 

 

 Odběratelé s velkou vyjednávací silou 

Odběratelé s velkou vyjednávací silou tvoří hlavní část zákazníků společnosti, 

přibližně 65% všech pohledávek. Jsou to především koncerny Siemens a Emerson. 

U odběratelů, jako jsou velké koncerny Siemens nebo Emerson, lze těžko předpokládat, 

že by vyšli vstříc návrhům doporučených u odběratelů s malou vyjednávací silou. 

U těchto odběratelů, je společnosti doporučeno zavedení motivačního prostředku 

v podobě skonta. Pro zvýšení motivace odběratelů platit své závazky včas je stanoveno 

více hranic navrženého skonta. Poskytnutí skonta odběratelům je nutno zvážit 

s poklesem zisku společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty skonta za včasnou 

platbu s ohledem na to, že se jedná o pohledávky s šedesátidenní splatností. 

Tabulka 26: Návrh výše skonta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dní zkrácení splatnosti Výše skonta 

1 až 5 2% 

5 až 10 3% 

10 až 20 5% 

 

V následující části je uvedený příklad využití skonta 5% odběrateli u všech 

jejich zakázek v roce 2012. 

o Pohledávky u těchto odběratelů: 54 000 tis. Kč. 

o Výše skonta u těchto pohledávek: 21 60 tis. Kč. 

o Výsledek hospodaření po odečtu skonta: 4 476 tis. Kč 

o Snížení výsledku hospodaření o: 2 460 tis. Kč. 

o ČPP po využití skonta: -18 256 tis. Kč. 
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o ČPP bez využití skonta: -72 256 tis. Kč 

Z následujících výpočtů vyplívá, že po využití skonta by se hodnota čistých 

peněžních prostředků zvýšila o 54 000 tis. Kč. Přesto je hodnota ukazatele čistých 

peněžních prostředků stále záporná. Aby se hodnota ukazatele dostala do kladných 

čísel, je společnosti doporučeno, aby zkusila aplikovat kombinaci uvedených návrhů 

současně. 

Jako další řešení problému s velkým objemem peněžních prostředků, vázaných v 

pohledávkách, je společnosti doporučeno zvážit využití faktoringu. Společnost by touto 

možností postoupila pohledávku faktoringové společnosti, která by se stala jejím 

majitelem. Faktoring je výhodný tím, že si odběratelé nedovolí platit své závazky se 

zpožděním, jinak jim hrozí neposkytnutí nových úvěrů od bank. Faktoring bývá obvykle 

více nákladný než nabídka skonta.  

V následující tabulce jsou porovnány dvě faktoringové společnosti a jejich 

produkty. Faktoring české spořitelny byl zvolený z důvodu stávající spolupráce 

s analyzovanou společností. 

Tabulka 27: Srovnání faktoringových společností (Zdroj: převzato autorem z www.factoringcs.cz, 

www.factoringkb.cz) 

  
KB faktoring Česká spořitelna faktoring 

Roční objem dodávek 
odběratelům 
prostřednictvím 
faktoringové společnosti 

 Zpravidla vyšší než 10 
mil. Kč. 

Okolo 20 mil. Kč. 

Možnost okamžitého 
čerpání prostředků 

Kontokorentním 
způsobem zpravidla 

70 – 90 % její 
nominální hodnoty. 

Zálohovou platbu až do 
výše 90% hodnoty 

postoupených pohledávek. 

Poplatek faktoringu 
V rozmezí 0,3 – 1,0 % 

z hodnoty 
pohledávky. 

V rozmezí 0,3 - 1,5% z 
hodnoty pohledávek. 

Úrok 

Úročeny jsou 
poskytnuté zálohy za 

postoupené 
pohledávky sazbou na 

úrovni sazeb 
krátkodobých 

bankovních úvěrů. 

Pohybuje se na obvyklé 
úrovni bankovních sazeb, 
kterou aplikují komerční 

banky při poskytování 
krátkodobých úvěrů. 
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Ze zpracované tabulky vyplývá, že z hlediska faktoringového poplatku je 

výhodnější KB faktoring. Pro společnost může být ale výhodnější faktoring české 

spořitelny, díky dlouhodobé spolupráci se společností. 

 Z tohoto důvodu je na společnosti, aby si vybrala nejvýhodnější faktoringovou 

společnost. 

 Níže je uveden příklad využití faktoringu. V roce 2012 byl objem krátkodobých 

pohledávek 83117 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny částky, které by 

společnost získal postoupením pohledávky u faktoringové společnosti. Dále je uveden 

faktoringový poplatek.  

 Pro výpočet jsou dosazeny horní hranice možnosti získání peněžních prostředků 

a horní hranice faktoringových poplatků. 

Tabulka 28: Výpočet faktoringu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 (v tis. Kč) KB faktoring Česká spořitelna faktoring 

Peněžní prostředky 
okamžitě k dispozici 

74805,3 74805,3 

Faktoringový 
poplatek 

748,05 1122,08 

 

Z tabulky vyplívá, že výhodnější faktoring pro společnost, je u Komerční banky. 

V následující části je proveden výpočet čistých peněžních prostředků pro rok 2012 

z důvodů zjištění efektivity zavedeného faktoringu. 

 ČPP s využitím faktoringu: 2 549 Kč.  

 ČPP bez využití faktoringu: -72 256 tisíc Kč. 

Z návrhové části řízení pohledávek pro společnost vyplívá, že využitím 

faktoringu, je patrný růst ukazatel čistých peněžních prostředků na 2 549 Kč.  

4.3 Řízení zásob 

Součástí velkého nárůstu oběžných aktiv v období 2009 až 2011 byl nárůst stavu 

skladových zásob. Prostor pro zlepšení ukazatele čistých peněžních prostředků a 

okamžité likvidity je ve snížení stavu skladových zásob. Podle zjištěných informací 

společnost má problém s řízením svých zásob. Problém je, že doba dodání speciálních 

materiálu od dodavatele do ZLKL, s.r.o. byla až 4 měsíce, zatímco společnost má se 

svými zákazníky nasmlouvané zakázky průměrně na kratší dobu, z tohoto důvodu je 

společnost nucena k držení většího množství zásob než je účelné. Nejvýraznější 
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navýšením zásob bylo způsobeno tlakem hlavních odběratelů na zavádění 

konsignačních skladů, které mají hodnotu až 15 mil. Kč. Dalším problémem je držení 

velkého množství nevyužitého materiálu, nebo materiálu z nevydařených zakázek.  

Společnosti lze z těchto důvodů doporučit následující: 

 aktivní vyhledávání zakázek pro zpracování materiálu z nevydařených 

zakázek,  

 snaha přesunutí systému konsignačního skladování na dodavatele 

společnosti. 

V následující části jsou společnosti navrženy dodavatelé, u kterých má 

společnost velkou vyjednávací sílu, zjištěnou pomocí Porterovy analýzy. 

 Ferona, a.s.  

 Železo Hranice, a.s. 

U výše uvedených dodavatelů má společnost větší vyjednávací sílu. Proto je 

společnosti doporučeno, aby se pokusila vyjednat převedení konsignačního skladování 

na zmíněné dodavatele. 

4.4 Řízení investic 

Společnost, jak bylo rozebráno v analýze okolí podniku, má možnosti získání 

finančních prostředků z dotací k profinancování investic do inovací.  Dále je 

z předešlých let patrné, že je společnost schopna tyto dotace získat. Celková situace 

společnosti neumožnuje za normálních okolností pokračovat v tak vysoké investiční 

aktivitě bez získání dotací. 

Společnosti je proto doporučeno hodnocení efektivnosti všech možných investic 

s ohledem na možnost získání dotačních titulů. Společnosti je doporučeno, aby se při 

hodnocení možných investic, zaměřila především na následující skutečnosti, které mají 

významný vliv její efektivitu.   

 Výše investic  

U výše investic platí, že čím vyšší je objem investic, tím je také vyšší riziko, 

které společnost podstupuje. Také platí, že s vyšším objemem investic rostou také 

náklady spojené s jejich financováním. 

 Doba návratnosti investic 

Efektivita investic klesá s růstem doby návratnosti. 

 Investiční náklady 
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  Čím vyšší jsou náklady vynaložené na financování investic, tím je nižší 

investiční efektivita. 

 Možnost získání dotace 

Možnost získání dotací, zvyšuje efektivitu investic, kterých se dotace týká. 

 

O přijaté dotace se ponižuje hodnota pořízeného majetku, což příznivě ovlivňuje 

hodnoty návratnosti investic. Zefektivnění investic by se mělo pozitivně projevit na 

ukazateli obratu celkových aktiv a také na celkové zadluženosti, spojené s navyšování 

bankovních úvěrů a finanční prostředky potřebných k investicím. 

4.5 Řízení zadluženosti 

Velkým problémem společnosti je vysoká zadluženost, která je průměrně 80% za 

sledované období.  

K orientačnímu zjištění úrokové sazby společnosti v roce 2012 byl použit výpočet 

poměru nákladových úroků v čitateli, k bankovním úvěrům a výpomocím ve 

jmenovateli.  

V následující tabulce je proveden výpočet úrokové sazby. 

Tabulka 29: Úroková sazba (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka (v tis. Kč) 

Nákladové úroky 3 373 

Bankovní úvěr a výpomoci 104 364 

Úroková sazba (v %) 3,23 

 

 V souvislosti se zvýšením konkurence bankovního sektoru  po roce 2012, která 

zapříčinila pokles úrokových sazeb, doporučuji společnosti zvážení přefinancování 

jejich stávajících úvěrů s cílem dosažení výhodnějších úrokových sazeb. 

 Jedním ze způsobů dosažení nižší obchodní marže banky je sloučení úvěrů při 

přefinancování.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské bylo zjistit, pomocí vybraných metod finanční 

analýzy, finanční situaci společnosti ZLKL, s.r.o. a navrhnout vhodná řešení na její 

zlepšení.  

V teoretické části byla vypracována teoretická východiska k analýze okolí 

podniku, analýza soustav ukazatelů, absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů a 

poměrových ukazatelů, tak aby bylo možné vypracovat samotnou finanční analýzu. 

V praktické části byla zpracována finanční analýza podle zpracovaných 

teoretických východisek. Během vypracování jednotlivých finančních analýz byly 

zjištěny informace o analyzované společnosti. 

Z analýzy okolí podniku byly mimo zjištěny informace o malé vyjednávací síle 

některých dodavatelů a velké vyjednávací síle některých odběratelů, které jsou následně 

využity v návrhové části.  

Po zpracování soustav ukazatelů bylo zjištěno několik možných problémů 

analyzované společnosti. Altmanovo Z – skóre naznačilo problém s vysokou 

zadlužeností, kolísáním tržeb a možný problém s likviditou. Index důvěryhodnosti 

naznačil problém s vysokou zadlužeností a možný problém s pohledávky, respektive 

s jejich dlouhou splatností.  

 Analýza rozdílových ukazatelů ukázala, že se společnost potýká s druhotnou 

platební neschopností.  

 Po zpracování analýzy poměrových ukazatelů byly zjištěny následující 

problémy. Ukazatele likvidity poukázaly na problém s platební neschopností, ukazatele 

zadluženosti zjistily problém s vysokou zadlužeností společnosti a ukazatele aktivity 

potvrdily problém s pohledávkami. 

V poslední návrhové části pak byla navržená doporučení pro vhodné řešení problémů, 

vyplívajících ze zpracované finanční analýzy. Problém s dobou splácení pohledávek od 

zákazníků je navrženo řešit sjednocení závazků a pohledávek. V návrhové části řízení 

závazků je společnosti doporučeno, aby se pokusila vyjednat delší dobu splatnosti, u 

dodavatelů s malou vyjednávací silou. U řízení pohledávek bylo navrženo zpřísněním 

dosavadních smluvních podmínek u menších odběratelů. U pozdě platících odběratelů, 

bylo společnosti doporučeno zpřísnění dosavadní podmínek, případně zavedení záloh a 
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peněžních postihů (penále). U silnějších odběratelů byl návrh řešení pomocí skonta a 

faktoringu pohledávek. Tyto navržené řešení, nebo jejich kombinace, mají pozitivní 

dopad na ukazatel pohotových peněžních prostředků a na problematickou likviditu, 

konkrétně na ukazatel okamžité likvidity. Další navrhovanou částí je zaměření 

společnosti na řízení zásob. Společnosti bylo doporučeno, aby se aktivně snažila získat 

zakázky, u kterých by byla možnost zpracování materiálu z nevydařených zakázek. 

Dále bylo společnost navrženo, aby se pokusila vyjednat, přenesení konsignačního 

skladování na navržené dodavatele. Další návrhy byli v oblasti efektivity investic a 

možností získání dotací. Poslední návrhová část se zabývá problémem s vysokou 

zadlužeností společnosti. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozvaha ZLKL, s.r.o. 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 163 112 165 750 171 748 208 443 227 223 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 66 982 55 533 45 445 59 818 70 984 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 183 962 671 488 1 210 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

Software 109 56 32 16 -77 

Ocenitelná práva 972 806 639 472 319 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 101 101 0 0 968 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 65 799 54 571 44 774 59 330 69 774 

Pozemky 703 703 703 801 824 

Stavby 27 356 29 118 29 367 28 315 27 126 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 24 549 23 380 14 669 29 533 32 892 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 192 1 371 35 681 8 932 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 94 990 99 851 113 803 132 146 155 397 

Zásoby 55 557 50 243 60 463 75 246 72 239 

Materiál 25 527 23 322 35 729 41 882 37 642 



 

 

Nedokončená výroba a polotovary 14 284 11 491 11 500 11 833 10 690 

Výrobky 15 747 15 430 13 234 21 531 23 907 

Zvířata 0 0 0 0 0 

Zboží 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 38 790 49 488 53 218 56 677 83 117 

Pohledávky z obchodních vztahů 29 401 36 643 51 308 51 327 81 014 

Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky  - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 6 654 12 196 1 372 1 723 1 187 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 744 668 561 1 183 946 

Dohadné účty aktivní 0 3 0 0 0 

Jiné pohledávky -9 -20 -24 2 444 -31 

Krátkodobý finanční majetek 643 120 122 223 42 

Peníze 46 9 39 48 30 

Účty v bankách 597 110 83 175 12 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 1 140 10 366 12 499 16 480 842 

Náklady příštích období 784 653 541 924 842 

Komplexní náklady příštích období 356 9 713 11 958 15 556 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 163 112 165 750 171 748 208 443 227 223 

Vlastní kapitál 30 326 22 409 27 393 40 917 43 286 

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 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 77 -14 142 124 58 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 45 45 45 45 45 

Statutární a ostatní fondy 32 -59 97 79 13 

Výsledek hospodaření minulých let 24 055 30 149 22 023 25 352 36 192 

Nerozdělený zisk minulých let 24 055 30 149 29 849 27 028 36 192 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -7 827 -1 677 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 6 095 -7 827 5 129 15 340 6 936 

Cizí zdroje 132 449 142 924 144 321 166 926 183 937 

Rezervy 0 0 0 1 000 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 1 000 0 

Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 5 671 5 521 8 021 8 316 7 275 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

5 671 5 521 8 021 7 871 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 5 500 

Odložený daňový závazek 0 0 0 445 1 775 

Krátkodobé závazky 34 429 37 926 50 388 54 920 72 298 

Závazky z obchodních vztahů 30 522 34 667 45 761 47 293 65 109 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 

0 0 0 0 2 335 



 

 

Závazky k zaměstnancům 2 456 2 037 2 528 2 983 -29 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 184 1 087 1 389 1 667 1 352 

Stát - daňové závazky a dotace 269 195 266 1 894 123 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 442 1 084 880 

Jiné závazky -1 -60 1 0 2 528 

Bankovní úvěry a výpomoci 92 349 99 477 85 912 102 690 104 364 

Bankovní úvěry dlouhodobé 50 085 50 480 35 538 46 486 36 779 

Krátkodobé bankovní úvěry 42 264 48 997 50 373 56 203 67 584 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 337 417 33 601 0 

Výdaje příštích období 337 417 33 601 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 



 

 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát ZLKL, s.r.o. 

V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 204 714 144 428 242 675 334 790 356 698 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 197 334 147 537 243 615 325 652 355 793 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 381 -3 109 -939 9 138 904 

Aktivace 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 138 671 101 721 177 820 249 231 266 200 

Spotřeba materiálu a energie 108 077 78 963 137 762 192 461 187 018 

Služby 30 593 22 757 40 058 56 770 79 182 

Přidaná hodnota 66 044 42 707 64 855 85 560 90 298 

Osobní náklady 47 421 39 084 48 194 57 989 59 931 

Mzdové náklady 34 777 29 503 35 777 42 955 41 878 

Odměny členům orgánů společnosti a družstev 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečí a zdravotní 

pojištění 12 142 9 163 12 013 14 609 14 157 

Sociální náklady 503 417 403 426 3 896 

Daně a poplatky 65 76 107 125 151 

Odpisy dlouhodobé nehmotného a hmotného 

majetku 10 081 11 544 12 804 11 327 12 133 

Tržby z prodeje DM a materiálu 120 -6 161 116 21 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 120 0 165 120 22 

Tržby z prodeje materiálu 0 -6 -4 -4 -1 

Zůstatková cena prodaného DM 122 2 12 0 0 

Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 122 2 12 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek -356 -950 -2 097 -2 598 6 790 

Ostatní provozní výnosy 347 1 365 1 323 30 412 18 023 

Ostatní provozní náklady 291 167 691 30 280 17 392 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 8 886 -5 856 6 628 18 964 12 145 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních 0 0 0 0 0 



 

 

Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního DFM 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 1 1 0 0 0 

Nákladové úroky 4 516 4 307 3 924 3 376 3 373 

Ostatní finanční výnosy 7 717 5 066 5 194 4 997 1 679 

Ostatní finanční náklady 4 392 2 730 2 769 3 246 2 756 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -1 190 -1 971 -1 499 -1 625 -4 450 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1 601 0 0 1 998 760 

- splatná 1 601 0 0 1 553 -570 

- odložená 0 0 0 445 1 330 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6 095 -7 827 5 129 15 340 -699 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

- splatná 0 0 0 0 0 

- odložená 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

Převod podílu na VH spol. (+/-) 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 6 095 -7 827 5 129 15 340 6 936 

Výsledek hospodaření před zdaněním 7 696 -7 827 5 129 17 338 7 696 

 


