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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá zpracováním plánu rozvoje společnosti MS technik s.r.o.. 

Teoretická část popisuje tvorbu strategie a následné souvislosti při procesu plánování. 

Další část práce hodnotí současnou situaci společnosti, kde byla provedena finanční a 

strategická analýza. Na základě výstupů z těchto analýz byly zpracovány návrhy, které 

povedou k rozvoji společnosti.  

 

Abstract 

Master's thesis focuses on MS techniks s.r.o. plan of development. Theoretical part 

describes strategy creation and its further connection with the planning process. Next 

part of thesis evaluates current status of company by using financial and strategic 

analysis. Based on outputs of these analysis proposals leading to company development 

were created. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klí čové slova 

Strategická analýza, finanční analýza, mezipodnikové porovnání, výkonnost podniku, 

finanční plán, investiční rozhodování 

 

Key words 

Strategy analysis, financial analysis, intercompany comparsions, company performance, 

financial plan, investment decisions



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografická citace  

 

KOHOUT, F. Plán rozvoje společnosti MS technik. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2015. 105 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Mária 

Režňáková, CSc.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

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

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

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

souvisejících s právem autorským). 

 

 

 

                                                                                              

 

V Brně dne 29. května 2015        ..................................   

               Podpis   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěl bych poděkovat vedoucí své diplomové práce prof. Ing. Márii Režňákové, CSc., 

za její profesionální, milý přístup, oborné rady a usměrňování, které mi poskytla při 

psaní diplomové práce. 

 

Dále bych chtěl poděkovat vedení společnosti MS technik spol. s.r.o., hlavně panu Ing. 

Ondřeji Markovi, MBA., za spolupráci a poskytnutí všech potřebných podkladů a 

informací.  

 

V neposlední řadě děkuji rodině a přátelům za podporu při studiu. 



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................... 10 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................................. 12 
1.1 Pojem konkurenceschopnost ............................................................................ 12 
1.2 Podniková strategie .......................................................................................... 13 

1.2.1 Hierarchie podnikových strategií a plánovací proces ................................. 14 
1.3 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku ................................................. 16 

1.3.1 SLEPT analýza .............................................................................................. 16 
1.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil ....................................................... 16 
1.3.3 SWOT analýza ............................................................................................. 17 

1.4 Finanční plánování ............................................................................................ 17 
1.4.1 Zásady finančního plánování ...................................................................... 19 
1.4.2 Specifické zásady finančního plánování ...................................................... 20 
1.4.3 Finanční prognózy ....................................................................................... 21 
1.4.4 Techniky finančního plánování ................................................................... 22 

1.5 Sestavení finančního plánu ............................................................................... 23 
1.6 Finanční analýza podniku .................................................................................. 24 

1.6.1 Postup finanční analýzy .............................................................................. 25 
1.7 Slabé stránky finanční analýzy ........................................................................... 30 
1.8 Balanced Scorecard ........................................................................................... 30 

1.8.1 Finanční perspektiva ................................................................................... 31 
1.8.2 Zákaznická perspektiva ............................................................................... 32 
1.8.3 Perspektiva interních procesů .................................................................... 32 
1.8.4 Perspektiva učení se a růstu ....................................................................... 33 
1.8.5 Měřítka, nástroj sledování .......................................................................... 33 

2 ANALÝZA SPOLEČNOSTI MS TECHNIK .............................................................. 34 
2.1 Charakteristika společnosti ............................................................................... 34 

2.1.1 Výrobní program ......................................................................................... 36 
2.1.2 Organizační struktura společnosti .............................................................. 36 

2.2 Strategická analýza ........................................................................................... 37 
2.3 PEST analýza ..................................................................................................... 38 
2.4 Porterova analýza ............................................................................................. 40 

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků .......................................................................... 40 
2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů ........................................................................ 43 
2.4.3 Hrozba vstupu nových konkurentů ............................................................. 44 
2.4.4 Hrozba substitutů ....................................................................................... 45 
2.4.5 Rivalita mezi konkurenty ............................................................................ 45 

2.5 MC Kinsey 7S .................................................................................................... 46 
2.5.1 Strategie ...................................................................................................... 46 
2.5.2 Schopnosti ................................................................................................... 46 
2.5.3 Struktura ..................................................................................................... 47 
2.5.4 Systém řízení ............................................................................................... 47 
2.5.5 Styl řízení ..................................................................................................... 47 
2.5.6 Spolupracovníci ........................................................................................... 48 
2.5.7 Sdílené hodnoty .......................................................................................... 48 



2.6 Finanční analýza ............................................................................................... 48 
2.6.1 Analýza rozvahy – Aktiva ............................................................................ 49 
2.6.2 Analýza rozvahy - Pasiva ............................................................................. 51 
2.6.3 Analýza ukazatelů rentability ...................................................................... 54 
2.6.4 Ukazatele likvidity ....................................................................................... 55 
2.6.5 Ukazatele zadluženosti ............................................................................... 56 
2.6.6 Ukazatele aktivity ........................................................................................ 57 
2.6.7 Čistý pracovní kapitál .................................................................................. 58 

2.7 Analýza konkurence .......................................................................................... 58 
2.7.1 Konkurenční společnosti ............................................................................. 59 
2.7.2 Vývoj tržeb .................................................................................................. 61 
2.7.3 Vývoj ziskové marže .................................................................................... 63 
2.7.4 Ukazatele rentability ................................................................................... 64 
2.7.5 Ukazatele zadluženosti ............................................................................... 68 
2.7.6 Ukazatele aktivity ........................................................................................ 69 
2.7.7 Ukazatele likvidity ....................................................................................... 75 
2.7.8 Metoda jednoduchého součtu pořadí ........................................................ 77 

2.8 SWOT analýza ................................................................................................... 79 

3 NÁVRHOVÁ ČÁST ............................................................................................ 81 
3.1 Analýza ekonomické efektivnosti investičního záměru ....................................... 81 

3.1.1 Odbytový plán ............................................................................................. 82 
3.1.2 Určení diskontní sazby ................................................................................ 85 
3.1.3 Výpočet současné hodnoty budoucích příjmů ........................................... 85 
3.1.4 Hodnocení efektivnosti investice ................................................................ 87 

3.2 Řízení zásob ...................................................................................................... 88 
3.2.1 Pokročilé plánování a rozvrhování – Systém APS ....................................... 88 
3.2.2 Cíle zavedení APS ........................................................................................ 91 
3.2.3 Warehouse Management System .............................................................. 92 

3.3 Podnikový růst a cíle pro budoucí období .......................................................... 93 

4 Závěr .............................................................................................................. 97 

Seznam použitých zdrojů ........................................................................................ 98 

Seznam obrázků .................................................................................................... 101 

Seznam tabulek .................................................................................................... 102 

Seznam grafů ........................................................................................................ 104 

Seznam příloh ....................................................................................................... 105 



10 
 

ÚVOD 

V současné době se stále více výrobních firem snaží obstát na trhu a získat výhodu, 

která by usnadnila firmě konkurenční boj. Aby podnik dokázal obstát v silné 

konkurenci, musí umět reagovat na stále se měnící vývoj na trhu.  V tržně orientované 

společnosti se do popředí dostává orientace na marketingovou koncepci řízení.  V tomto 

pojetí se středobodem zájmu stává zákazník a jeho potřeby. Tento růst významu pozice 

zákazníka vede k tomu, aby se firma místo zvyšování výkonů prostřednictvím 

rozšiřování trhů snažila maximálně využít trhu, na kterém aktuálně působí. Správně 

zvolená segmentace trhu, prokázání specializace a znalosti zákazníků je klíčovým 

faktorem úspěchu firmy.  

 

V uvažování firem se v aktuální době dostává do popředí ekonomický princip 

maximalizace užitku vůči nákladům společnosti. Místo principu z rozsahu úspor 

z hromadné či velkosériové výroby se postupně prosazují principy úspor plynoucí ze 

správné volby výrobního sortimentu. Neméně podstatnou roli hraje pohotovost a 

rychlost uspokojení potřeb zákazníků výrobkem či službou v požadované kvalitě.  

 

Řízení průmyslového podniku chápeme jako rozsáhlý integrovaný systém, který 

dokážeme charakterizovat z mnoha hledisek. Úspěšný podnik má optimálně nastavený 

výrobní program, sortiment a množství, dosahuje kladných ekonomických výsledků, 

dokáže efektivně rozhodovat o své investiční činnosti a plní další podmínky, které jsou 

nutné k úspěchu. 

 

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem společnosti MS technik s.r.o., který působí 

na trhu automotive a zabývá se výrobou komponentů do automobilového průmyslu. 

Práce se zaměřuje na přiblížení finanční situace firmy v letech 2010 až 2013. 

V teoretické části jsou popsány metody plánování a rozvoje společnosti. V praktické 

části vycházíme z poznatků, které jsme získali strategickou a finanční analýzou firmy. 

Účelem této práce je zpracování návrhů a doporučení, které povedou k rozvoji 

společnosti a posílení jejího postavení na trhu.   
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem této práce je na základě zpracování strategické a finanční analýzy 

formulovat návrhy, které povedou k rozvoji společnosti MS technik.   V analytické části 

práce budou výsledky vybrané společnosti porovnány s vybranými konkurenčními 

podniky, které působí v daném odvětví. Na základě teoretických poznatků budou 

zpracovány jednotlivé analýzy. Výsledky, které budou zjištěny, použijeme k vytvoření 

návrhů a doporučení, které povedou k rozvoji podniku.  

 

Dílčími cíli diplomové práce jsou: 

- vypracování strategické analýzy 

- vypracování finanční analýzy 

- srovnání podniku s konkurencí působící v tomto odvětví 

- zpracování provedených analýz a zhodnocení silných a slabých stránek  

- vypracování doporučení a návrhů, které povedou k rozvoji podniku 

 

K dosažení stanovených cílů použijeme metody: 

metody strategické analýzy 

• analýza PEST slouží k seznámení s vlivem makroprostředí 

• Porterův model pěti konkurenčních sil pro seznámení s mikroprostředím firmy 

• analýza interního prostředí firmy bude zpracována na modelu  7S Mc Kinsey 

 

metody finanční analýzy 

• absolutní ukazatele – analýza aktiv a pasiv 

• poměrové ukazatele – ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity 

• rozdílové ukazatele – čistý pracovní kapitál 

 

metody mezipodnikového porovnání – metoda jednoduchého součtu pořadí 

metody investičního rozhodování – metoda čisté současné hodnoty, metoda doby 

 návratnosti 

logické metody 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Jedním ze současných trendů ekonomické reality je proces permanentní změny 

hodnototvorných procesů důsledkem opakovaného a trvale působícího komplexu 

globálních, sociálních a ekonomických faktorů. Každá úspěšná firma musí vytvářet a 

nabízet výrobky či služby akceptovatelné zákazníkem. Při celkovém zvládnutí vysoké 

efektivnosti firemních procesů za pomoci nejefektivnějších metod řízení dochází ke 

zvyšování celkové hodnoty firmy. Proces řízení musí disponovat adekvátními nástroji, 

které s maximální přesností diagnostikují firmu. Tato skutečnost vede ke stanovení 

nových firemních cílů, definování úkolů a diverzifikaci zdrojů jako nezbytný 

předpoklad naplnění vize majitelů a investorů. Plánování a měření výkonnosti se stává 

klíčovým a nenahraditelným nástrojem řízení. (1) 

  

1.1 Pojem konkurenceschopnost 

Pojem konkurenceschopnost na firemní úrovni lze chápat jako schopnost vyrábět a 

prodávat konkrétní produkt za předpokladu zachování rentability.  Konkurenceschopná 

firma musí být schopná v případě potřeby snížit výslednou cenu produktu a nabídnout 

vyšší kvalitu než konkurenti.  Toto tvrzení lze opřít o produkční teorii, dle které snaha 

firma snažící se maximalizovat zisk vyvolá tlak své produkční schopnosti, které jsou 

v závislosti na objemu prodeje a tedy konkurenceschopnosti.  Firmy zvyšují svoji 

produkci a prodeje v takové výši, ve které existuje příležitost realizovat zisk. Právě zisk 

je hlavním akcelerátorem konkurenceschopné firmy prosadit se na trhu a naopak ztráta 

způsobuje ztrátu konkurenceschopnosti a tržní pozice. Expandovat mohou na trhu pouze 

ty firmy, které jsou schopné produkovat svoje výrobky s nižší úrovní nákladů, než je 

tržní cena produktu a současně nižšími náklady než konkurence. Úroveň nákladů se 

stává jedním z klíčových faktorů konkurenceschopné firmy. (1) 

 

Konkurenční prostředí se stává stále tvrdším. Tento fakt lze dokázat v tabulce viz. níže. 

Tabulka nám ukazuje, jak se vyvíjel počet firemních konkurzů od počátku ekonomické 

krize v roce 2008 do konce roku 2013.  
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Tabulka č. 1: Počet konkurzů v letech 2008 - 2013 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet konkurzů 977 1553 1601 1778 1899 2179 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (2))  

 

Rostoucí počet reálných konkurzů je přitom jen pouhým zlomkem případů, kdy podniky 

opouštějí ekonomické prostředí. Insolvenční systémy jsou velmi sofistikované a také 

dosti drahé systémy ukončení podnikatelské činnosti subjektu, ve většině případů se 

jedná o ukončení činnosti prostřednictvím jiných mechanismů. V této skutečnosti 

můžeme vyvodit jednoznačný závěr, že celkové prostředí podniků se stává stále 

náročnější a složitější. (2) 

 

1.2 Podniková strategie 

Pod pojmem strategie si většinou představujeme, jakou cestou dosáhneme zvolené 

firemní strategické cíle. Strategie navazuje na vizi a misi. Stanovuje základní směřování 

podniku a v rámci něj vytyčuje základní cíle, které by měl podnik v budoucnu 

dosáhnout. V systémovém myšlení je podnik chápán jako systém, který vstupuje do 

interakcí se svým prostředím. K prosperitě podniku dochází tehdy, pokud je splněn 

předpoklad dynamické rovnováhy. Podnik musí být schopný reagovat na měnící se 

prostředí a to tak, že se přizpůsobí, anebo bude stávající prostředí sám cílevědomě 

měnit. Na koncipování strategie mají klíčový vliv tyto faktory:  

1. Prostředí, ve kterém podnik působí (ekonomické prostředí, situace na trzích), 

2. Názory a záměry vlastníků a očekávání stakeholders (zákazníci, stát, věřitelé a 

další),  

3. Situace samotného podniku (kvalita produktu, konkurenceschopnost, finanční 

situace a další). (3) 

 

Tvorba dynamické firemní strategie, definice cílů a zajištění dynamického rozvoje 

firmy předpokládá přijetí důležitých rozhodnutí zaměřených na základní elementy 

konkurenceschopnosti a následné tvorby hodnoty. Těmito elementy jsou: 

 

• Produkt 
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• Procesy generující tvorbu hodnoty firmy 

• Integrace adekvátní teorie 

• Kapitál a finanční zdroje 

 

Z hlediska hodnototvorného řetězce jsou všechny tyto elementy vyjádřeny 

prostřednictvím základních funkcí. Z hlediska postupu jsou vyžadovány určité 

postupové kroky. V prvním kroku se jedná o identifikaci tržní pozice firmy, analýzy 

potencionálu, analýzu silných a slabých stránek, definování příležitostí a hrozeb 

v konfrontaci s vizí a posláním firmy. Důležitým bodem je dosažení synergického 

efektu. Každý rozvoj technologií vytváří hrozbu předčasného zastarání produktu. 

Účinnou obranou je vytvářeni strategických aliancí, které umožňují zvýšení 

konkurenceschopnosti v důsledku integrování kapitálu, ale i důvodu synergického 

efektu. Rozšíření tržního segmentu a potencionálu dělá alianci méně zranitelnou než 

menší podnik. Dalším z důležitých kroků je uvědomit si generátory hodnoty. Je 

nezbytné se s ohledem na užité vlastnosti produkce a specifické požadavky zákazníka 

disponovat odpovídajícími technologiemi. Tyto technologie také umět užívat v rámci 

výrobního procesu s možností změny technického designu produkce. Efektivní řízení 

portfolia zákazníků s cílem maximalizace hodnoty plynoucí do podniku, je klíčovým 

prvkem úspěšného podnikání. Zde předpokládáme, že jsme schopni určit hodnotu pro 

zákazníka (Customer Value). V posledních krocích se zabýváme náklady a možností 

optimalizace. (3)  

1.2.1 Hierarchie podnikových strategií a plánovací proces 

Hierarchie strategií představuje určitý metodický návod postupu a následné pořadí 

postupových kroků ve vztahu ke strategickému plánovacímu procesu. Proces tvorby 

strategie zahrnuje formulaci firemní strategie, která vyjadřuje podnikatelské rozhodnutí, 

jak bude podnikání řízeno, jak alokovat kapitálové prostředky a mnoho dalších. Na 

formulaci firemní strategie navazuje obchodní strategie pro jednotlivé strategické 

obchodní jednotky, ty mohou být značeny zkratkou SBU (Strategic Business Unit). Pro 

každou obchodní strategii musíme formulovat samotné funkční strategie.  
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Strategické obchodní jednotky jsou definovány určeným skupinám zákazníků a jejich 

potřeb, které hodlá firma uspokojovat. Jednotky mají přitom relativně oddělené 

strategické plánování a jsou schopny samostatně čelit konkurenci. SBU lze definovat 

z pohledu: 

1. Organizační hledisko – zde je odražena stávající organizační struktura, 

2. Strategicko – marketingové hledisko – vymezení SBU z pohledu strategických 

cílů, konkrétní zvolená strategie je business strategií několika spolupracujících 

organizačních jednotek,  

3. Projektové hledisko – v tomto případě SBU pokrývá aktivity spojené s realizací 

projektu (výroba technologického celku). Sjednocení potřebných firemních 

zdrojů na získání zakázky, realizaci a poprodejní servis a další,  

4. Možná kombinace předchozích možností. (3, 4) 

 

 
Obrázek č. 1: Strategická analýza 

(Zdroj: Převzato z: http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/strategy/) 
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1.3 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku 

1.3.1 SLEPT analýza 

SLEPT je analýza okolí, přesněji řečeno subjektů v okolí firmy. Analýza je součástí 

strategického managementu. Používá se velmi často při rozhodování v souvislosti 

s dlouhodobým strategickým záměrem, nebo pokud firma realizuje určitý projekt.  Tato 

metoda se skládá z oborových odvětví, jejichž faktory působí na firmu, ať už menším či 

větším vlivem. Je hlavním nástrojem analýzy ekonomického prostředí. Na tržní okolí 

firmy v rámci této analýzy nahlížíme z hlediska:  

• Sociálního 

Zde vycházíme z údajů statistického úřadu. Zaměřuje se na demografické ukazatele, 

úroveň vzdělaní, mobilitu, náboženství, ale také oblasti jak zákazníci vnímají reklamu.  

• Legislativního 

Sledujeme zákony a návrhy nových zákonů, které by ovlivnili oblast, ve které firma 

působí.  

• Ekonomického 

Důležitá znalost v odhadování ceny pracovní síly a následná tvorba cen produktů a 

služeb. Další podstatnou oblastí jsou otázka daňové politiky státu, stabilita měny, výše 

úrokových sazeb, hospodářské cykly a další faktory.  

• Politického 

Zabývá se především stabilitou politické scény, která je v úzké souvislosti se stabilitou 

celkové legislativy státu.  

• Technologického  

Analýza technologického prostředí se zaměřuje na vývoj a sledování nových trendů ve 

spojitosti s aplikací vědy do nových technologií. Můžeme zde také přiřadit průmyslovou 

ochranu. (5, 6)  

1.3.2 Porterův model pěti konkuren čních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil se zaměřuje, jak již název napovídá na 

konkurenci podniku. Tento model ukazuje na všechny konkurenční síly, které na podnik 

působí a jaký je jejich vliv v rámci odvětví firmy. Rivalita na trhu závisí na existenci a 
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interakci základních sil a výsledkem působení je ziskový potenciál odvětví. Porterův 

model vychází z předpokladu, že na firmu působí základních pět faktorů: 

• Vyjednávací síla zákazníků 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Hrozba vstupu nových konkurentů 

• Hrozba substitutů/komplementů 

• Rivalita firem působící na daném trhu  

(7, 8)  

1.3.3 SWOT analýza 

Je významnou součástí situační analýzy. Název je tvořen prvními písmeny 

anglických slov (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats), která dohromady 

vytvářejí logický rámec, vedoucí k systematickému zkoumání předností, slabin, 

příležitostí, ohrožení a vede k formulaci základních strategických alternativ, o kterých 

může podnik uvažovat. Z této charakteristiky je zřejmé, že  SWOT analýza se týká jak 

vnitřního tak i vnějšího prostředí firmy.  

Při užití SWOT analýzy je vhodné začít analýzou vnějšího prostředí – 

příležitostí a hrozeb (OT). Ty jsou vyvolávány impulsy jak z makroprostředí tak 

mikroprostředí firmy. Ve většině případů podnik není schopen tyto impulsy ovlivnit, 

mohou však být identifikovány a následně vyhodnoceny. Podnik pak má šanci přijmout 

stanovisko k jejich využití či odvrácení.  

Po analýze vnějšího okolí se dostává řada na vnitřní prostředí – analýza silných a 

slabých stránek firmy (SW). Jde o identifikaci silných stránek podniku, které ho 

zvýhodňují v rámci tržního prostředí. Slabé stránky, které jsou překážkou efektivního 

rozvoje, by měli být v co nejkratším čase eliminovány. Měli bychom se zaměřovat 

pouze na faktory určité významnosti. Vždy je potřeba provést obě analýzy ve 

vzájemném kontextu. (5) 

 

1.4 Finanční plánování  

Finanční plánování je proces rozhodování podniku o rizicích, která jsou pro podnik 

zajímavá a v nichž dokáže najít možné příležitosti. Finanční plánování si klade za úkol 
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určení finančních cílů podniku a především identifikovat prostředky, jak těchto cílů 

dosáhnout. Plánování by mělo vytvořit předpoklad pro zajištění finančního zdraví a 

dlouhodobé stability podniku. Zahrnuje rozhodování o způsobu financování (investice, 

běžná činnost), možné investice s cílem zhodnocení vložených prostředků, ale i peněžní 

hospodaření.  Všechny tyto činnosti dávají finančnímu plánování v systému plánování 

podniku zcela specifické postavení.  

 

Cílem finančního plánování je plnění obecných finančních cílů, to vidíme jako 

maximalizace jeho tržní hodnoty. Finanční plánování zahrnuje několik postupových 

kroků:  

1. Analýza finančních a investičních možností, které jsou v podniku k dispozici, 

2. Promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se 

možným budoucím překvapením,  

3. Zvolení určitých alternativ, které jsou následně zohledněny v konečné podobě 

finančního plánu,  

4. Měření výsledné výkonnosti finančního plánu, vzhledem k porovnání s cíli, 

které jsme stanovili. (9) 

 

Informace získává podnik z vnitřních zdrojů, zde se jedná převážně o účetní informace. 

Dalším zdrojem jsou zdroje vnější. Po analýze údajů a zpracování plánu, ve kterém 

musí být jasně definované cíle, dojde ke zvolení cest jak daného cíle dosáhnout.  

 

Finanční plánování si klade za cíl udržovat finanční rovnováhu podniku na stabilní 

úrovni. Při plánování musíme také pohlížet na možné problémy v souvislosti 

s likvidními prostředky. Finanční plánování je vyjádřeno v konkrétních hodnotách 

v sestaveném finančním plánu. Základními prvky každého plánu jsou tzv. pro forma 

účetní výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz popisující zdroje. Finanční plán je 

specifickou formou podnikatelského záměru, který je většinou sestaven na obchodní rok 

s výhledem na další jeden až tři roky. Základními požadavky na efektivní finanční 

plánování jsou:  

1. Prognózování 

2. Nalezení optimálního finančního plánu 
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3. Aktualizace finančního plánu 

 

Prognózy se zaměřují na nejpravděpodobnější situace, které nastanou. Je potřeba také 

vnímat konkurenci a její chování. (10)  

 

1.4.1 Zásady finančního plánování 

Má-li plán plnit svou úlohu při finančním řízení podniku, je nutné respektovat určité 

zásady. První z nich je preference peněžních toků. Samotný princip zdůrazňuje, aby 

v krátkodobé i dlouhodobém časovém horizontu peněžní příjmy převažovaly peněžní 

výdaje. Požadavek preference peněžních toků přikazuje odlišení přírůstku zisku od 

přírůstku peněžních toků, dále rozlišení příjmů od výnosů a náklady od výdajů. 

Považovat podnik za automaticky finančně zdravý by bylo chybou. Preference 

peněžních toků je důležitá při řízení likvidity a je platným faktorem při investičním 

rozhodování.  

 

Princip respektování faktoru času je založen na podstatě preference dřívějšího přijmu 

před pozdějším, je-li nominální hodnota příjmů stejná. Důvodem proč tomu tak je, je to, 

že i v cenově konstantním prostředí lze dřívější příjmy použít k financování ziskových 

podnikových aktivit nebo k dalšímu finančnímu investování. V praxi bývá uplatňován 

při efektivnosti investic pomocí metody čisté současné hodnoty. 

 

 Princip respektování a minimalizace rizika patří k základům kvalifikovaného 

finančního řízení. Při rozhodování o získávání stejného množství peněž s rozdílnou 

mírou rizika zvolíme vždy to, jehož hodnota rizika je nižší. Minimalizace rizika vždy 

neznamená, že nejméně riziková alternativa je vždy ta nejvýhodnější. Základem je 

rizika identifikovat a brát je v úvahu při konečném rozhodování.  

 

Princip optimalizace kapitálové struktury směřuje k tomu, aby finanční management 

věnoval pozornost optimálnímu složení podnikového kapitálu. Podstatou optimalizace 

je zabezpečení odpovídající finanční stability, snížení nákladů a dosažení požadované 

hodnoty podniku. (3)  
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1.4.2 Specifické zásady finančního plánování  

Kromě výše zmíněných principů je doporučeno respektovat při finančním plánování i 

některé specifické zásady. První z nich je dlouhodobost finančního plánování. 

Základním požadavkem je nadřazenost dlouhodobých finančních cílů nad krátkodobými 

finančními cíli a to ve smyslu, že operativní cíle by měli podporovat postupnou realizaci 

hlavních cílů dlouhodobého rozvoje. Další zásada úzce navazuje na předcházející. Jedná 

se o hierarchizaci uspořádání firemních cílů. Správná realizace přitom bezpodmínečně 

vyžaduje, aby ostatní cíle byly vůči hlavnímu záměru kompatibilní. Důležitým pojmem 

je reálná dosažitelnost podnikových finančních cílů.  

 

Při uplatňování této zásady se předpokládá, že vycházíme ze základních poznatků 

získaných z analytické fáze plánovaní, zejména z výsledků analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy a z analýzy SWOT. Význam vyplývá především z toho, že reálná 

dosažitelnost podnikových cílů má výrazný motivační potenciál, který lze lehce 

podpořit firemním systémem pobídek. Důležitým faktorem je programově zisková 

orientace podniku. V dlouhodobém horizontu má nejvyšší prioritu maximalizace tržní 

hodnoty podniku, to však neznamená přehlížení ziskovosti firmy. Zisk před nebo po 

zdanění má v hierarchii podnikových cílů jednu z nejvyšších příček, navíc je velmi 

často používaný pro extérní hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. Dalším 

důvodem je to, že zisk výrazným důvodem ovlivňuje tržní hodnotu podniku při měření 

například ukazatelem ekonomické přidané hodnoty nebo ukazatelem tržní přidané 

hodnoty.  

 

Periodicita aktualizace je nezbytná ve vztahu k měnícímu se podnikovému okolí. I 

sebelépe sestavený finanční plán se časem dostane do konfliktu s podnikovou realitou a 

proto je nutné finanční plány aktualizovat. Četnost aktualizace závisí na časovém 

horizontu, pro který byl daný finanční plán zpracován. Při sestavení plánů je nutné 

zachovat zásadu shodné struktury a formy hlavních plánovacích podkladů. Cílem je 

shodná struktura, forma a metody sestavení plánů, aby byla nalezena shoda 

s vnitropodnikovým reportingem. Jedině tak je možné zajistit srovnatelnost výkazů a 

kontrolu dosažení plánovaných záměrů společnosti. 
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 Posledním ze specifických rysů je autonomie finančního plánu. Plán se málokdy podaří 

sestavit tak, aby vyhovoval plně všem zainteresovaným skupinám. V okolí podniku 

dochází ke změnám, avšak nemělo by jít o takové změny, které podnik odvádějí od 

splnění strategických cílů. (3)  

1.4.3 Finanční prognózy 

Finanční plánování nedokáže fungovat bez finančních prognóz, které jsou orientovány 

na průběh, parametry a podmínky budoucího dění v okolí firmy. Z hlediska plánů jsou 

zejména zaměřeny na predikci budoucnosti. Prognózy umí identifikovat přebytky a 

schodky v oblastech likvidity v plánovaných obdobích. Na základě prognóz můžeme 

plánovat akce, které nám pomohou vyrovnat salda likvidity a tím zajistit finanční 

stabilitu podniku. Finanční prognóza je zaměřena především na prognózu: 

 

• Příjmů a pohledávek 

• Prognózování výdajů na materiál 

• Analýzu cash flow (10) 

 

Analýza budoucích fixních nákladů je jednoduchá, proto zde nemůže být žádná řeč o 

prognózování. Většinou je pomocí smluv zajištěné nájemné, pojistné, odměny a další. 

Tyto náklady jsme schopni spočítat sami v přesné výši.  Jiné součásti finančního plánu 

je nutné odvozovat na základě zpracování dat minulých a na jejich možné produkci do 

budoucnosti. Jedná se především o příjmech v oblasti obchodního styku, při kterých 

zvažujeme nejistoty a výkyvy v oblasti nabídky a poptávky. Někdy zase musíme brát 

v úvahu kauzální techniky, které se zakládají na vzájemných příčinných vazbách mezi 

veličinami. Základním požadavkem pro formulaci těchto technik je identifikace procesů 

či veličin, které vstupují do kauzálního vztahu. Vzhledem ke složitosti vztahů hrají při 

prognózování čím dál větší roli informační technologie, které samotný proces velmi 

urychlují. Přesto je potřeba dbát na správnost vstupních dat. Mnohé druhy prognóz 

mohou být velmi nákladné, a proto je nutné, aby manažer zvážil, zda mu daná prognóza 

přinese takový užitek, pro který stojí zato investovat. (10) 
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1.4.4 Techniky finančního plánování 

Intuitivní metoda tvorby finan čního plánu 

Intuitivní metoda tvorby finančního plánu vychází ze zkušeností minulého období a 

subjektivních úvah finančních manažerů o budoucnosti. Jedná se o využití expertních 

schopností finančního plánovače, který definuje klíčové ukazatele finančního plánu tak, 

aby vyjádření finančního plánu v účetní evidenci tvořilo konzistentní množinu dat. 

Expertní odhady klíčových ukazatelů finančního plánu se kombinují s běžnými 

propočty ukazatelů nižší úrovně. Zcela charakteristické je pro tuto metodu velmi rychlá 

konvergence k finální podobě plánu.  U této metody je jednoznačně rozhodující expertní 

schopnost tvůrce finančního plánu. Užití výpočetní techniky může tuto kvalifikaci do 

jisté míry nahradit, ale nikdy ne zcela.  

 

Metoda procentuálního podílu na tržbách 

Metoda vychází z předpokladu fixního poměru mezi položkami aktiva pasiva, bere 

v úvahu celkový objem tržeb. Při využití této metody je potřeba rozlišit, u kterých 

položek je možné tuto vazbu předpokládat a vnímat položky, kde je nemožná či 

nesmyslná. Někdy očekáváme vyšší nárůst aktiv oproti nárůstu pasiv. Následným 

krokem finančního plánu je rozhodnutí o volbě dodatečných zdrojů pro takto sestavený 

plán.  

 

Regresní metoda 

Regresní metoda opouští v delším časovém horizontu udržitelný předpoklad mezi 

tržbami a vztahem k dalším veličinám. Tento předpoklad bývá nahrazen statisticky 

zjištěnými vazbami mezi tržbami a dalšími ukazateli plánu. Relevantnost vazeb je nutné 

přirozeně ověřovat a také testovat. 

 

Modely finančního plánování jsou ve většině případů vybudovány jako simulace. 

Výhodou počítačových modelů spočívají především v rychlosti počítačového 

zpracování finančního plánu, dovolují nám zpracovat velké množství statistických 

variant. Můžeme vytvořit standartní parametry modelu finančního plánu a ovládat 

výstup modelu pomocí realisticky odhadnutých či zvolených hodnot parametrů. (11) 
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1.5 Sestavení finančního plánu 

Sestavením finančního plánu ukazujeme podrobné předpoklady budoucího vývoje 

firmy. Finanční plán se skládá z plánované výsledovky, rozvahy a výkazu peněžních 

toků.  

 

Z výchozích prognóz generátorů hodnoty máme již naplánované stěžejní položky, které 

v samotném výsledku ovlivňují hodnotu podniku:  

• tržby podniku 

• ziskovou marži, provozní zisk 

• plánovanou výši zásob, pohledávek a závazků 

• prognózu investice do dlouhodobého majetku  

 

Pro sestavení kompletního finančního plánu je potřeba také doplnit plán financování. 

Tím myslíme doplnění údajů, jako jsou splátky úvěrů, přijetí nových úvěrů nebo 

navýšení základního kapitálu. (12)   
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Obrázek č. 2: Postup sestavování finančního plánu 

(Zdroj: Převzato z (12)) 
 

1.6 Finanční analýza podniku 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (13, s.9) 

 

Finanční analýza přibližuje finanční zdraví podniku a je základem pro zpracování 

finančního plánu. Z finanční analýzy vyvozujeme závěry, které se týkají perspektivnosti 

podniku a rizik spojených s podnikem. (12)  
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K základním nástrojům finanční analýzy slouží absolutní, rozdílové a poměrové 

ukazatele. Aplikací těchto nástrojů lze posoudit schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat dostatečně vysokého zisku užitím investovaného kapitálu, hradit včas 

své závazky, ale také zhodnocení finanční struktury podniku a její následný vztah 

k struktuře majetkové. (14)  

1.6.1 Postup finanční analýzy 

Pro vypracování této práce byly vybrány pouze základní metody používané při 

sestavování finanční analýzy podniku.  

 
Analýza absolutních ukazatelů  

Podle toho jestli vyjadřují stav či informují o údajích za určitý časový interval, tak 

hovoříme o veličinách stavových a tokových. Stavové veličiny tvoří obsah rozvahy, kde 

je vedena hodnot majetku a kapitálu k určitému datu. Oproti tomu je výkaz zisků a ztrát, 

také výkaz cash flow, kde se jedná o veličiny tokové. (9)  

 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu, které jsou 

podrobeny základní účetní výkazy, rozvaha a výkaz zisků a ztrát.  

• Horizontální analýza 

Horizontální analýza přibližuje relativní změny jednotlivých položek v čase. 

 

 

• Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy sleduje poměřování složení jednotlivých položek vzhledem 

k celkové sumě aktiv nebo pasiv. Vertikální analýza ve výkazu zisků a ztrát posuzuje 

strukturu nákladů a výnosů v porovnání s výší tržeb podniku. (16) 

 

Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů firmy. 

Jedná se o stanovení poměru. Tyto ukazatele umožnují získat rychlý obraz o základních 

finančních charakteristikách společnosti, proto je tato metoda považována za základní 

nástroj finanční analýzy. (14)  
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1. Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku hradit včas své závazky a velkou roli hraje v souvislosti 

s finanční rovnováhou podniku. Pokud je míra likvidity příliš vysoká, může být příčinou 

nízké rentability aktiv. Ukazatele likvidity poměřují skutečnost, čím je možné platit vůči 

tomu, co je nutné platit. (15) 

• Okamžitá likvidita (I. stupně) 

 

• Pohotová likvidita (II. stupně) 

 

• Běžná likvidita (III. stupně)  

 

 

2. Ukazatele zadluženosti 

Slouží jako identifikátory výše rizika, které společnost nese při dané struktuře vlastního 

a cizího kapitálu. Určitá míra zadluženosti je pro podnik pozitivní jevem, protože cizí 

kapitál je levnější než vlastní.  Z toho plyne snaha společností o dosažení optimální 

kapitálové struktury. (17)  

• Celková zadluženost 

 

• Koeficient samofinancování 

 

• Úrokové krytí 

 

3. Ukazatele rentability 

Výnosnost je schopnost firmy dosahovat zisku za užití investovaného kapitálu, jedná se 

tedy o schopnost podniku vytvářet nové zdroje. (14) 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 
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• Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) 

 

• Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return on Investment) 

 

• Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales)  

 

 

4. Ukazatele aktivity 

Měří se schopnost podniku využívat investované finanční prostředky, hospodaření 

s aktivy a jejich jednotlivými složkami. Jedná se o vyjádření počtu obrátek jednotlivých 

složek zdrojů nebo aktiv, nebo také dobu obratu. Ukazatele aktivity navazují na 

ukazatele rentability. (14)  

• Obrat celkových aktiv 

 

• Doba obratu zásob 

 

• Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů 

 

• Doba obrazu závazků z obchodních vztahů  

 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelem je zcela jistě čistý pracovní kapitál (ČPK), 

který je významný vzhledem k vlivu na platební schopnost podniku. Jedná se rozdíl 

mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji.  Čistý pracovní kapitál je ta část 

kapitálu, která je financována dlouhodobým kapitálem. (15)  
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Čistý pracovní kapitál 

Základním pravidlem pro platební schopnost podniku je dodržení podmínky, že 

financování dlouhodobého majetku podniku je financováno dlouhodobými zdroji a 

financování oběžného majetku by mělo být prováděno zdroji krátkodobými. I přes toto 

pravidlo existují výjimky, kdy je vhodné financovat oběžný majetek dlouhodobými 

zdroji financování, aby došlo k časovému sladění aktiv a pasiv. Popsaná situace nastává, 

pokud je oběžný majetek v držení podniku déle než jeden rok. Finanční prostředky, 

které tento majetek financují, jsou nazývány čistý pracovní kapitál. Pro výpočet existují 

dva způsoby: 

• Varianta I: 

 

 

kde jsou: VK – vlastní kapitál, DZ – dlouhodobé závazky, SA – stálá aktiva 

(dlouhodobý majetek)  

• Varianta II: 

 

 

kde jsou: OA- oběžná aktiva, KZ – krátkodobé cizí zdroje 

Vzhledem k tomu, že existují položky ostatní aktiva a pasiva, můžeme při výpočtu 

čistého pracovního kapitálu dosáhnout různých výsledků při užití výše uvedených 

variant. ČPK by měl být vždy 0, protože jinak firmě vzniká nekrytý dluh.  

 

Plánování ČPK je velmi podstatnou součástí jeho řízení. Pří plánování hledáme cesty 

optimalizace výše ČPK. Pro dosažení tohoto účelu můžeme užít různé metody, např: 

• metoda obratového cyklu peněz  

• metoda procentního podílu na tržbách 

• stanovení ČPK určením optimální výše jeho složek 

• stanovení výše ČPK komparací s ostatními firmami v oboru. (18)  
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Obratový cyklus peněz 

Obratový cyklus peněz (CCC – Cash Conversion Cycle) je doba, který uplyne od 

zaplacení materiálu až po samotné inkaso za prodej. Obratový cyklus peněz počítáme 

jako:  

+ Průměrná doba obratu zásob 

+ Průměrná doba obratu pohledávek 

- Průměrná doba obratu krátkodobých závazků 

 
Obrázek č. 3: Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku 

(Zdroj: Převzato (18)) 

 

Koloběh oběžného majetku 

V rámci koloběhu oběžného majetku můžeme označit dva nejdůležitější body a to jsou 

inkaso pohledávek a úhrada závazků.  Z pohledu finančního controllingu jsou tyto místa 

označovány jako kritická.  Ideální situace pro firmu je, pokud průměrná doba inkasa je 

menší než průměrná doba úhrady závazků.  
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Obrázek č. 4: Koloběh oběžného majetku 

(Zdroj: http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/download.pl?objekt=45468) 
 
 
1.7 Slabé stránky finanční analýzy 

K problematickým otázkám finanční analýzy patří především vypovídací schopnost 

účetních výkazů. Vzhledem ke zkreslenému obrazu je zde problém ve výkazech 

s orientací na historické účetnictví a vlivem inflace.  Historické účetnictví nebere 

v úvahu změnu tržních cen majetku, ignoruje změny kupní síly peněžních jednotek a 

tím dochází ke zkreslování výsledků hospodaření běžného roku firmy. Inflace se týká 

v podstatě všech položek aktiv a pasiv společnosti a hraje svou roli i na výsledek 

hospodaření. Další problémy můžeme pozorovat vzhledem k srovnání dosažených 

hodnot ukazatelů s hodnotami doporučenými. Zde mohou být výkyvy vzhledem 

k jednotlivým a oblastem podnikání a jejich vývoji. (15)  

 

1.8 Balanced Scorecard 

Zcela nejrozšířenější a zároveň nejpropracovanější systém hodnocení podniku je systém 

Balanced Scorecard (BSC) vytvoření autory Kaplanem a Nortonem. (9)  

 

Systém BSC doplňuje finanční ukazatele výkonosti v minulosti o nová měřidla hybných 

sil budoucí výkonnosti podniku. Cíle a měření BSC mají základ ve strategii a vizi 

podniku a sledují jeho výkonost z pohledu čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interní 

procesy, učení se růstu. Tyto čtyři perspektivy vymezují rámec BSC. (19) 
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Obrázek č. 5: Perspektiva konceptu BSC ve spojitosti se strategií 
(Zdroj: http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/download.pl?objekt=39925) 

 
 
Základní ideou BSC je soustředění podniku na měřítka, která jsou důležitá ve spojitosti 

se strategií firmy a dosahování firemních cílů. Následná implementace strategie 

znamená převedení do konkrétních akcí. Z těch cílů jsou odvozeny dílčí cíle na úrovni 

oddělení, které se na dosažení cílů budou podílet. Posledním krokem je stanovení 

měřítek, dle kterých budeme vyhodnocovat, zda a jak moc se přibližujeme stanoveným 

cílům jak dílčím tak souhrnným. (21) 

 

Jedním z dalších cílů metody BSC je vnést vetší rovnováhu mezi finančními ukazateli a 

nefinančními měřítky společnosti. Z této myšlenky vyplývá, že pouze finanční 

ukazatelé měření výkonnosti podniku nedokáží zachytit tzv. nehmotnou hodnotu 

společnosti, kterou tvoří zejména znalosti, dovednosti, podnikové procesy, inovace a 

další. (19) 

1.8.1 Finanční perspektiva 

V souvislosti s finanční perspektivou jde především o spokojenost vlastníků firmy, 

jedná se tedy o zvyšování hodnoty společnosti. Finanční hodnocení je velmi důležité, 

protože dokáže vyhodnotit ekonomické důsledky realizovaných plánů. Ostatní finanční 
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cíle firmy by měly být propojené vzhledem k dosahování cílů v rámci finanční 

perspektivy. Dlouhodobým cílem je tvorba hodnoty a uspokojení vlastníků. Vlastník už 

si ale sám vybírá, který z ukazatelů je pro něj klíčový zda to bude provozní zisk, ROI, 

EVA a další. Jednotlivé cíle jsou v přímé souvislosti s životním cyklem podnikatelské 

jednotky. (15) 

1.8.2 Zákaznická perspektiva 

Klíčová měřítka jsou v této perspektivě orientována vzhledem ke vztahu k zákazníkům 

a jedná se o ukazatele jako spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků, ziskovost 

zákazníků, podíl na trzích, získávání nových zákazníků a další. Hlavní otázka v rámci 

této perspektivy je, jaké požadavky našich zákazníků musíme splnit, abychom dosáhli 

našich stanovených finančních cílů? Pozornost je soustředěna na cíle spojené se 

vstupem na trh a umístěním na trhu. Podnik musí vědět, jaké chce mít zákazníky a co 

jím nabízí. Důležitý je také fakt, jak je firma vnímána v očích zákazníků. (4) 

 

Vztah k finanční perspektivě můžeme vidět v provázanosti dosažených tržeb od 

jednotlivých zákazníků a trhů. Tržby neukazují přímo na výkonost podniku nebo tvorbu 

hodnoty, proto se díváme na další perspektivu a tou jsou podnikové procesy. (15) 

1.8.3 Perspektiva interních procesů 

Zajištění optimalizace perspektivy firemních procesů je pro firmu důležitá. Cíle a 

výsledky procesů vedou k dosažení cílů jak pro dosažení spokojenosti v souvislosti se 

zákazníkem, tak na plnění cílů organizace.  Důležitá je odpověď na otázku: Jaké cíle si 

vzhledem k našim procesům stanovit, abychom dosáhli splnění cílů v zákaznické a 

finanční perspektivě? (4) 

 

Optimalizace musí probíhat, aby firma neuspokojovala jen zákazníky, ale myslela také 

na hospodárnost celého procesu. Z tohoto pohledu vnímáme a vyhodnocujeme čas, 

kvalitu a náklady na interní procesy. (22) 

 

V rámci pohledu interních procesů je potřeba se soustředit na hodnotový řetězec, který 

má následující části: 
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• Inovační proces – firma hledá možnosti zlepšování výrobků a služeb ve 

spojitosti s potřebami zákazníka 

• Provozní proces – proces začíná objednávkou a končí dodávkou zákazníkovi. 

Klademe důraz na trvání procesu, kvalitu a náklady na proces. 

• Poprodejní servis – jedná se o vypořádání inkasa a zajištění servisu (15) 

1.8.4 Perspektiva učení se a růstu 

Jaké cíle vhledem k potenciálům firmy bychom měli stanovit, aby firma mohla reagovat 

na současné a budoucí výzvy? Z tohoto pohledu nahlížíme na zkoumání možností 

budoucího rozvoje firmy. Mezi takové oblasti může spadat zlepšování kvalifikace 

pracovníků, hledání nových zdrojů, inovace, získávání informací z informačních 

systémů a další. Cílem je rozvoj infrastruktury, která je potřebná k realizaci firemní 

strategie. Zvládnutí těchto otázek neslouží jen k realizaci aktuální strategie, ale zároveň 

vytváříme předpoklady pro zvládnutí budoucích změn. (4) 

1.8.5 Měřítka, nástroj sledování 

Klíčovým faktorem v rámci perspektivy BSC je vhodné nastavení měřidel. Tato 

filozofie je ovlivněna anglosaskou filozofií, která klade důraz na úspěšné řízení. Zastává 

postavení, že bez vhodně zvolených měřítek je úspěšné řízení nemožné. Stanovení 

měřítek pomáhá při dosahování stanovených hodnot, protože firma si je vědoma co 

přesně měří a tomu je věnována pozornost. Pokud budou měřítka vybrána špatně, může 

to způsobit značné škody. Další důležitý prvkem je sestavování postupu implementace 

BSC. Nejprve musíme uspořádat systém cílů a k nim následně vznikají meřítka. Takto 

správné nastavení nám pomáhá konkretizovat strategické cíle a dotvářet je do konkrétní 

podoby. Vágní formulace mají ve spojení s měřítky jasný význam a eliminují rozdílné 

formulace cílů. (23) 
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2  ANALÝZA SPOLE ČNOSTI MS TECHNIK 

2.1 Charakteristika společnosti 

Společnost MS technik byla založena v roce 2001. Hlavním sídlem společnosti se stal 

Šenov u Nového Jičína. Již od svého založení se firma zaměřuje na zakázky především 

pro automobilový průmysl.   

 
Obrázek č. 6: Logo společnosti 

 (Zdroj: Interní zdroje firmy) 
 

 

Cíle MS technik:  

 

1)  Dosažení trvalé prosperity firmy zejména: 

a) kvalitou vyhotoveného výrobku 

b) kvality nakupovaného materiálu 

c) spolehlivostí vztahů se zákazníky a dodavateli 

 

2) Zavedení a udržení stále zvučnějšího jména na trzích automobilového průmyslu 

svou okamžitou reakcí a maximální vstřícností na nově vzniklé často velmi 

komplikované požadavky stálých či nově příchozích zákazníků, kteří mnohdy patří 

k elitě celosvětového automobilového průmyslu. 

 

3)  Maximální snaha reinvestovat vytvořený zisk a tím spojené stálé zvyšování 

hodnoty podniku.  
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4) Neustále zdokonalování schopností pracovníků firmy, především formou 

školení, seminářů kurzů a dalších činností.  

 

Po roce 2001 kdy došlo k založení společnosti, můžeme jako další klíčový moment 

označit rok 2004. Tento rok je jedním z nejvýznamnějších pro společnost MS technik. 

Došlo k rozsáhlému obohacení již fungujícího strojového parku. Zavedení nových strojů 

do výroby se týkalo především lisů, svařovacích technologií, poloautomatických linek, 

pořízení galvanovny včetně doplňkových odmašťovacích technologií, omílání a 

broušení. V tomto roce, rozšířila firma své výrobní prostory o nový provoz. Tím se stalo 

nedaleké město Rožnov pod Radhoštěm. Tento krok byl důležitý také ve spojitosti 

kontroly nejen kvality při lisování a svařování, ale i při povrchových úpravách a všech 

pracovních procesech prováděných firmou MS technik. Do roku 2004 prováděla firma 

tyto procesy pomocí kooperace s jinými firmami, což mnohdy bylo velmi 

komplikovanou záležitostí ve spojitosti se striktní kontrolou prováděného procesu a 

vysokými požadavky na kvalitu.  V roce 2007 došlo k rozšíření aktivit firmy v oblasti 

výroby lisovacích nástrojů, kontrolních a svařovacích přípravků. Nástrojárna se stala 

součástí provozu v Novém Jičíně. (24) 

 

V současné době vyrábí společnost především vnitřní výztuhy automobilových 

karoserií, výztuhy dveří, konzoly, držáky, díly pro výfukové systémy a další. Mezi další 

možnosti patří kromě výroby povrchové úpravy, kde se mnohdy setkáme se zvláštními 

požadavky zákazníků na daný výrobek. Technicky se jedná o díly s vysokou náročností 

a sériovostí, hlavní důraz je kladen na kvalitu a včasnost dodávek.  

 

Společnost patří k dynamicky se rozvíjejícím firmám na trhu, o čem svědčí i její 

zlepšování se v oblasti řízení kvality. MS technik je držitelem certifikátu dle norem ISO 

9001:2008 a ISO 16949:2009. V dalším vývoji firmy byl zaveden systém 

environmentálního managementu dle požadavků ISO 14001:2005.  
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2.1.1 Výrobní program 

Společnost se snaží stále rozšiřovat a zdokonalovat svůj výrobní proces. Aby mohla 

dosahovat stále lepší konkurenční pozice je kladen důraz na sledování a zavádění 

moderních trendů ve výrobě. MS technik disponuje v současnosti těmito technologiemi:    

Lisování: 

• probíhá na výstředníkových a klikových lisech s ručním zakládáním, dále na 

postupových lisech s automatickým podáváním a mechanických lisech s ručním 

zakládáním.  

 

Svařování: 

• svařování metodami MIG a MAG, svařování metodou TIG, robotické svařování 

a odporové bodové svařování. 

 

Nástrojovna: 

• jedná se o výrobu postupových nástrojů, lisovacích nástrojů pro ruční zakládání, 

prototypových nástrojů, svařovacích a montážních přípravků a výrobu 

kontrolních přípravků. 

 

Galvanické pokovování: 

• závěsové a hromadné zinkování železných dílů v bubnové lince a při užití 

závěsných linek. Možná provedení chromátu v odstínech žlutý, modrý a černý. 

Další možností je tlustovrstvá pasivace zinkové vrstvy bez Cr6+. 

 

Ostatní: 

• výroba forem pro lisování, další procesy jsou odmašťování, omílání, broušení, 

frézování, vrtání, nýtování a v neposlední řadě také s výrobou spojené montážní 

práce.  

2.1.2 Organizační struktura společnosti 

Organizační strukturu můžeme přiblížit jako divizionální strukturu, ve které tvoří základ 

dvě SBU jednotky. Jednou je provoz v Novém Jičíně, především se jedná o lisování a 

svařování a druhou jednotkou je provoz v Rožnově pod Radhoštěm, kde je hlavní 
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operací galvanické pokovování. Vzhledem k rozdílnému charakteru výroby obou 

provozů nejsou v každém zastoupeny stejné útvary. Aktuální podoba organizační 

struktury je přiložena v přílohách. Majiteli jsou tři společníci. Z těchto tří majitelů je 

jeden pouze rentiérem a ostatní dva se aktivně podílejí na rozvoji a řízení firmy. Ing 

Jaroslav Marek je jednatelem a ředitelem společnosti, Ing. Pavel Maček je prokuristou a 

zároveň obchodním ředitelem společnosti. Společnost se neustále vyvíjí, jak může 

nastínit vývoj zaměstnanců. V roce 2016 se předpokládá, že počet zaměstnanců 

přesáhne hodnotu 200 lidí. Z celkového počtu 164 zaměstnanců měla společnost 38 

THP pracovníků a mezi zbývající dělníky ve výrobě jsou započteni skladníci, expediční 

zaměstnanci a další.   

   

 
Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 

 
2.2 Strategická analýza 

V této kapitole se zaměříme na analýzu mikro a makro prostředí firmy. Pro analýzu 

makroprostředí použijeme analýzu PEST a pro mikroprostředí Porterovu analýzu. Pro 

seznámení s interním prostředím firmy budeme aplikovat model 7S MC Kinsey, který 

se zaměřuje na modely kritických faktorů úspěchu organizace. Cílem strategické 

analýzy je určení celkového výnosového potencionálu firmy. 
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2.3 PEST analýza 

Politické a právní prostředí 

Působení společnosti MS technik na trhu je usměrňováno řadou zákonů, předpisů a 

vyhlášek. Mezi nejdůležitější normy, které na firmu působí, se týkají vytváření a 

fungování tržního prostředí.  Mezi důležité prvky, které slouží k rozvoji firem, jsou 

v posledních letech možnosti dosáhnout evropských dotací. Tyto programy nejsou 

vypisovány každým rokem a většinou se jedná o určitý region. Konkrétně můžeme 

zmínit program ROZVOJ, který je určený pro malé a střední podniky. Dostupné 

informace o těchto vypsaných programech a podmínkách, které musí podnik splnit, jsou 

přehledně zpracovány na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  

 

Další předpisy, které firmu ovlivňují, jsou emisní normy, které existují po celou dobu 

existence firmy. Nejnovější je EURO VI, která vstoupila v platnost u nových vozidel od 

1.1. 2015.  

 

Ekonomické prostředí 

Trh automobilového průmyslu je stále mírně ovlivněn, důsledky ustupující ekonomické 

krize. Po čtyřech letech poklesů, vykázal rok 2014 růst na trhu o vice než 4 %. Tento 

přírůstek, ve vyjádření na počet automobilů, vykazuje hodnotu více než 12 milionů 

kusů. Stejně pozitivní jsou i výhledy na rok 2015. Světový trh s automobily dle 

současných prognóz poroste znovu o 2 %, tzn. na hodnotu 76,4 milionu kusů. Velký 

rozvoj bude nadále nabývat oblast elektromobilů, kde je možnost získání velkých 

dotací. Cena osobních automobilů je však vysoká, proto jako důležitý ukazatel nám 

může sloužit úroková míra úvěrů, která čím dosahuje nižší hodnoty, tím vice posiluje 

koupěschopnost zákazníků. Jak můžeme vidět z předcházejících údajů, poptávka po 

automobilech celosvětově roste, což je pozitivní zpráva pro MS technik. Po intervenci 

ke konci roku 2013 se drží kurz české koruny k euru na stabilní hodnotě, která je 

přínosem pro export. I proto došlo například k růstu vývozu vozidel ŠKODA AUTO do 

Německa o 20 %. Dalším prvkem, který společnost přímo ovlivňuje je vývoj úrokových 

sazeb. Vzhledem ke klesajícímu trendu těchto sazeb je to dobrá zpráva i pro firmu MS 

technik. Vzhledem k postupnému stárnutí výrobních strojů je třeba jejich obnova. 

Pokud klesají úrokové sazby, je možné získat výhodně cizí kapitál, který by firma 
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mohla využít v rámci tohoto rozvoje. Politické změny se firmy také přímo dotýkají, 

můžeme zmínit stále se diskutující velikost výše sazby DPH a další možné legislativní 

úpravy. (25) 

 

Sociální a kulturní prostředí   

Prvky sociálního a kulturního prostředí mají na obyvatele velký vliv. Ten je následně 

promítnut do kupního a spotřebního chování zákazníků. Příkladem může být dosažené 

vzdělání a následné sociální postavení, z toho plyne předpoklad dosažení vyšších příjmů 

a tím zvýšení koupěschopnosti.  

 

Vlastnit v dnešní době automobil je přímo nutností. Stále dochází ke změnám 

v životním stylu lidí. Stále větší cestování do zahraničí, dojíždění do práce a touha po 

pocitu nezávislosti zvyšují celkovou mobilitu obyvatel. Obyvatelé v produktivním věku 

jsou pro výrobce aut cílovou skupinou, protože lidé mají příjem na určité úrovni a 

výdaje na spotřebu jsou také vyšší. Lidé v postproduktivním věku mají vetší tendenci ke 

spořivosti, proto také poptávka po automobilech je z jejich strany výrazně nižší. 

Základní charakteristikou demografického vývoje v České republice je snižování počtu 

obyvatel, porodnost má v posledních 5-ti letech také klesající tendenci a dochází k růstu 

podílu osob starších 65 let na obyvatelstvu.  Vzhledem k tomu, že MS technik nabízí 

lepší platové podmínky než firmy v okolí, případné přijetí nových zaměstnanců není 

problém. Spíše problém nastává v hledání vhodných kandidátů na THP pozice v rámci 

společnosti. Zde můžeme najít problém s vhodnou kvalifikací a praxí žadatelů o 

pracovní místo.  

 

Technologické prostředí a ekologie  

V současné době se do popředí v každém aspektu lidského života, nejen průmyslu, 

dostává do popředí otázka ochrany životního prostředí. Tu zabezpečují legislativní 

normy a limity ze strany státních institucí, ale i mezinárodních organizací. Při výrobě se 

jedná například o dodržování emisních limitů a trvalé snižování emisí. Mezi další 

příklady můžeme zmínit nepoužívání materiálů, které podléhají zákazu či omezenému 

užití jako kadmium, azbest, či freony. Při výrobě se snažíme myslet na možnosti 

recyklace. Neméně důležitou roli hraje zejména ovlivňování nákladů, dostupnost a 
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dostatek přírodních zdrojů a surovin. Společnost MS technik podléhá normě ISO 14001, 

která se zabývá environmentálním managementem.  Firma zahrnuje hlediska životního 

prostředí do všech fází životního cyklu výrobků od vývoje, výroby, uvedení na trh až po 

finální proces likvidace.  

 

Požadavky zákazníků se orientují poslední dobou především na kvalitu, design, 

spolehlivost, bezpečnost ale i další parametry. Poptávka zákazníků vyžaduje, aby 

výrobci dodávali na trh stále nové typy vozidel v relativně krátkých intervalech, ať už se 

jedná o nové modely nebo úpravy formou faceliftu. Pro udržení konkurenceschopnosti 

je nutné neustále sledovat změny a inovace i v nesouvisejících oborech, které dokážou 

poukázat na aktuální potencionální vkus kupujících a nastíní možné technologické 

tendence. Při samotné konstruktu vozů jsou zohledňovány nejnovější poznatky vědy 

v oblastech snižování emisí, hluku, recyklace a separace materiálů. Poslední oblastí a 

rozhodně nejpodstatnější jsou inovace.  Zde můžeme do budoucna dosáhnout velkých 

úspor a následných konkurenčních výhod. Každá investice, která vede k inovaci je 

investicí do budoucnosti firmy. Nemůžeme chtít na strojích, které jsou staré dvacet let 

vyrábět díly s přesností nového stroje. Tímto se dostáváme do otázky kvality. Inovace 

jsou potřebné a nezbytné pro úspěšný chod firmy.   

 
2.4 Porterova analýza 

Přiblížením Porterova modelu 5-ti konkurenčních sil získáme pohled na podnik 

z perspektivy konkurenčního prostředí firmy. Mezi těchto pět sil patří konkurenti 

v odvětví, potencionální vstup nových konkurentů, dodavatelé, odběratelé a možné 

substituty.  

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky společnosti jsou především subdodavatelé automobilového průmyslu nebo 

přímo automobilky. Pozice firmy je mnohdy složitá, tlak ze strany zákazníků je na cenu, 

kvalitu a rychlost. MS technik má mezi velkými celosvětovými firmami těžkou pozici 

ve vyjednávání. Zákazník přijde s konkrétní nabídkou na zakázku, kde má vyjednané 

podmínky u dodavatele materiálu, protože svou velikostí a množstvím odběrů dokáže 

dosáhnout na výrazně nižší cenu než MS technik. Na firmě potom je rozhodnutí, jestli je 
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schopna vyrobit za přijatelné náklady, aby byla schopna generovat zisk. Do toho je 

důležité neustálé řízení změn, protože je potřeba operativně dodat jeden komponent pak 

zase další. To vede k neustálému vymlouvání na automobilky a další příčiny změn. 

Zakázky jsou většinou získány s dlouholetou vázaností smlouvami s pozitivním 

dopadem. Uzavřené kontrakty jsou většinou na dobu jednoho roku. Celý systém získání 

nových zakázek je poněkud zdlouhavý.  

 

Hlavní zákazníci 
 
Již od založení společnosti se společnost MS technik spol. s.r.o. zaměřuje především na 

automobilový průmysl. V současné době je pro firmu přínosnou skutečností rozvoj 

tohoto odvětví v rámci relativně blízkého okolí firmy. O rozvoji v rámci ČR můžeme 

zmínit také firmy ŠKODA AUTO, PSA Kolín a Hyundai Nošovice. Rozvoj probíhá i 

v rámci Slovenské republiky, kde se jedná především o PSA Trnava a KIA Žilina, tato 

teritoriální blízkost je výhodná pro hledání subdodavatelů ve sféře budování zakázek 

autokomponentů. Pod vlivem krizové situace začala společnost orientovat své zaměření 

i na ostatní průmyslové odvětví a stala se tak flexibilnější.  

 

BROSE CZ spol. s r.o.  

Společnost sídlí v průmyslové zóně Kopřivnice a od roku 2014 se rozšířila o další 

pobočku v Rožnově pod Radhoštěm. BROSE je pátou největší společností nabízející 

díly pro automotive. Důvod rozšíření výroby společnosti byl získáním velkých zakázek 

od výrobců aut Volvo a Range Rover, mezi další zákazníky můžeme zmínit Mercedes či 

BMW.   

Česká pobočka je jednou ze skoro šedesáti poboček na světě, které jsou zastoupeny ve 

23 zemích světa.  V ČR firma zaměstnává 2250 zaměstnanců a vytváří obrat kolem 12 

mld. Kč. Výrobním sortimentem jsou manuální i elektrická polohovadla sedadel, malé 

elektromotorové pohony, zámky dveří a zvedače oken.  
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Faurecia Exhaust Systems s.r.o.  

Společnost má v rámci republiky pět poboček a to v Bakově nad Jizerou, Mladé 

Boleslavi, Plzni, Písku a Pardubicích. Pobočky jsou součástí velkého koncernu, který 

má po světě 320 poboček ve 34 zemích světa. Mezi zákazníky společnosti patří přední 

světové automobilky od Audi, BMW, VW, po Volvo a další. V česku se společnost 

pohybuje od roku 2000. 

 V současné době zaměstnává přes 3200 lidí. Společnost se zaměřuje na čtyři hlavní 

pilíře automotive. Těmi jsou výroby automobilových sedaček, interiérových systémů, 

výfukových systémů a exteriérů. Cílem společnosti je jít ruku v ruce s výrobci a 

vývojáři automobilů. Společnost dosáhla celosvětově v roce 2012 tržeb ve výši více než 

440 mld. Kč. 

Benteler ČR s.r.o.  

Společnost se skládá v rámci okolí ČR z  BENTELER ČR s.r.o. se sídlem v Chrastavě 

(závody ve Stráži n. N., Chrastavě a Jablonci n. N.), BENTELER Automotive Rumburk 

s.r.o. se sídlem v Rumburku a společnost BENTELER Automotive SK s.r.o. se sídlem v 

Malackách. Benteler se pohybuje ve 35 zemích světa v přibližném množství 150 

poboček. Společnost je významným dodavatelem pro automobilky jako je ŠKODA 

AUTO, VW, BMW, PORSCHE, SAAB, AUDI, SUZUKI, OPEL, FORD, 

MERCEDES, PEUGEOT a další.  

Výrobní program se skládá z výroby bezpečnostních dílů (výztuhy palubní desky, 

výztuhy sloupků karoserie, výztuhy dveří, výztuhy nárazníků), dílů podvozkových 

(zadní náprav, spodní ramena, držáky tlumiče), jakož i modul zadní nápravy a také 

motocyklových rámů pro BMW.  

Magna Cartech spol. s r.o.  

Magna Cartech pobočka v ČR byla založena v Českých Velenicích v roce 1994. Patří 

do celosvětové skupiny Magna International Inc. Jedná se o kanadskou firmu, která 

působí v 29 zemích světa a zaměstnává 125 tisíc lidí. Hlavní oblastí působnosti Magna 

Cartech je lisování dílů a jejich svařování do kompletních dílů karosérií. Magna Cartech 

je dodavatelem plechových výlisků a svařenců pro automobilový průmysl. Zaměřují se 
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na strukturální díly karoserie a podvozku. Převážná část vyprodukovaných výrobků míří 

do zahraničních společností a to v rámci svého koncernu, nebo ostatních odběratelů. 

Největšími zákazníky jsou VW, PSA, BMW, SAAB, FORD ale také ŠKODA AUTO. 

Společnost v roce 2013 dosáhla celkových tržeb 1,88 mld. Kč.  

Dalším významným zákazníkem je společnost ŠKODA AUTO, a.s.. Dodávání dílů 

přímo pro výrobce automobilů je lepší možností, než prodej přes další společnosti, proto 

si firma této spolupráce velmi cení.  

 

Graf č. 2: TOP 5 zákazníků v roce 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Nejdůležitějším vstupem do MS technik jsou ocelové svitky nebo plechy vyráběné 

z oceli. Jedná se především o svitky nerezové, ale také hliník a další kovy. Další 

vlastností, na kterou se dbá, je jmenovitá tloušťka, ta se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 4 

mm. Při přijetí zakázky je většinou z 80 % řečeno, z jakého materiálu má být daný 

výrobek vyroben a zadavatelská firma si diktuje, kde jej firma odebere. To je způsobeno 

velikostí firem zákazníků, ty mají nasmlouvané ceny materiálu dlouhodobě dopředu a 

vzhledem k jejich množství odběru je jasné, že jejich vyjednávací síla je naprosto 
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odlišná. Síla dodavatele je omezena šířkou trhu, ve kterém je působnost mnoha 

společností. Vše tedy vychází z cenové politiky a pravidelného vyhledávání nových 

dodavatelů na trzích. Kvalita je v tom to oborou klíčová a je dána vnitřním standardem. 

Důležitost z pohledu MS technik dosahuje poradenství při nových zakázkách a dále 

flexibilita.   

Dodávky komponent zajišťují servisní střediska předních světových oceláren, nebo 

přímo ocelárny. Mezi nejvýznamnějšího dodavatele patří Německá ocelárna 

ThyssenKrupp, ta zaměstnává po světě kolem 160 tis. osob. Mezi zákazníky, kteří si 

určují dodavatele, patří Faurecia Exhaust Systems s.r.o., BROSE CZ spol. s r.o. a další. 

Dodavatelé, které bych chtěl dále zmínit, jsou největšími stabilními dodavateli firmy. 

Jsou to železárny N.I.E.R., Arcelor Mittal a ROSSO STEEL.  

 

Graf č. 3: TOP 5 dodavatelů v roce 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 

2.4.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nových konkurentů pro firmu je vyloženě na potencionální bázi. Konkurenti 

společnosti jsou již po několik let stejní a neměnní. Nový vstup na automobilový trh je 

téměř nemožný.  Vzhledem k délkám, jak dlouho firmy působí v tomto odvětví a 

vytvořeným vazbám, by zde byla velká bariéra. Možný vstup si však dokážeme 
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teoreticky představit. Firma by musela, ale vynaložit velké náklady, kde ani částka 

přibližně kolem 500 mil. Kč by nemusela být dostatečná. Musela by se vložit investice 

do strojů a získání know-how k výrobě, přijetí zaměstnanců a dalším aktivitám. 

Následně by firma musela oslovit jednoho z odběratelů a dokázat s ním vyjednat 

naprosto nestandartní podmínky, aby mohla trhu začít působit. Po takovém základu by 

mohlo následovat pomalé zapojení na trhu. Nemůžeme však očekávat, že by firma 

v takových počátcích dosahovala ziskovosti. Proto investovat do firmy, kde by nebyla 

jistota návratnosti je celkem nemyslitelné a jeví se jako nereálné.  

 

2.4.4 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je taky čistě teoretickou možností. Těžko si představit nahrazení 

kovových částí jiným materiálem. Můžeme připustit, že v určitých oblastech by to 

mohlo být možné. Zde by se jako možná varianta náhrady vyskytoval plast, konkrétně 

plastové díly. Tato změnu je však těžko přestavitelná, nebyl by problém v dosažení 

požadovaných vlastností, ale hlavně v ceně. V současné době zákazník neustále pohlíží 

na cenu a porovnává možnosti svého výběru. Po takových výrobcích by ze strany 

odběratelů nebyl zájem, protože by se změna těchto komponentů promítla výrazně do 

ceny výrobků.  

 

2.4.5 Rivalita mezi konkurenty 

Rivalita je v automotive stejně jako v každém oboru relativně vysoká. Konkurentů se na 

trhu nachází velké množství. Velkou roli hraje kvalita a reputace v oboru. Činnosti 

firmy podléhají nejvyšším certifikačním standardům, které jsou v podnikání v tomto 

oboru naprostou nutností. Jednání o ceně je klíčovým parametrem konkurenčního boje. 

Reputace je také zásadní. Pokud firma nedokáže splnit termíny dodání a několikrát po 

sobě zastaví výrobní linku, tak nemůže čekat, že při další zakázce bude znovu oslovena. 

Mezi konkurenční firmy patří KLEIN Automotive a.s., PWO Czech Republic a.s. a CIE 

UNITOOLS PRESS a.s.. Tyto firmy provádí podobný charakter výroby, především se 

jedná o operaci lisování. I když jsou označeny jako konkurenti, můžeme říct, že se 

nejedná vyloženě o přímou konkurenci. Výhodou těchto firem je dlouhodobé působení 

na trhu automotive a s tím související technologické možnosti. Všechny firmy mají 
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silnější lisovací techniku, která umožnuje provádět větší a složitější komponenty, které 

jsou ve výsledné ceně daleko dražší. S tím souvisejí technologie, v roce 2014 společnost 

KLEIN koupila automatický lis o tonáži až 10 000 kN v hodnotě 285 milionů Kč. 

Stejné technologie vlastní i zbývající mezinárodní firmy CIE a PWO. Bohužel 

společnost MS technik nemůže v současnosti investovat takové částky do inovací. Další 

výhodou, na kterou dosáhla společnost KLEIN, byl obchod se ŠKODA AUTO jako 

přímý dodavatel. Takový obchod byl pro ostatní firmy omezen, protože ŠKODA 

obchodovala pouze se subjekty, které se blížily svým obratem k jedné miliardě korun. 

Konkurenční firmy jsou zmíněny ve finanční analýze, kde jsou blíže popsány a následně 

porovnány ve vybraných finančních ukazatelích.  

 
2.5 MC Kinsey 7S 

2.5.1 Strategie 

Strategie společnosti je propojena se základní vizí a posláním firmy. Společnost má 

nastavenou strategii nízkých nákladů. Dle situace na automobilovém trhu a výsledků 

společnosti z posledních let můžeme konstatovat, že se jedná o strategii vhodně 

zvolenou. Velký důraz je kladen na ekonomickou stabilizaci společnosti, která vede 

k budování lepší konkurenční pozice na trhu automobilového průmyslu. Základním 

požadavkem je kvalita výrobků a důraz na minimalizaci výrobních nákladů, aby mohlo 

dojít k naplnění zvolené strategie firmy.      

2.5.2 Schopnosti 

Hlavním faktorem, který je zde nutné zmínit je zkušenost. Vzhledem k délce, jakou se 

nejen samotná firma, ale i vlastníci pohybují na trhu automobilového průmyslu, to vše 

dodává firmě velké výhody. Společnost se dokáže adaptovat na aktuální stav trhu a 

přizpůsobit se. Tento fakt může společnost doložit na svých výsledcích z období 

finanční krize. Další související schopností je komplexní pokrytí výroby (lisování, 

povrchová úprava, výroba nástrojů). Vše výše zmíněné umožnuje pokrytí velké části 

trhu. Firma by mohla ještě lépe využívat nástroje marketingu, aby se dostala do větší 

známosti na trhu. V oblasti technologií bychom mohli mluvit o zlepšení v oblasti 

výroby velkorozměrových dílů.   
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2.5.3 Struktura 

Organizační struktura je pevně nastavena, aby byla životaschopná a dokázala pružně 

reagovat na potřeby zákazníků a vývoj na trhu. Dále řeší organizační vazby a vztahy 

v rámci celé struktury společnosti. Její aktuální podoba je výše v charakteristice firmy. 

Společnost užívá lineární strukturu a využitím maticového stylu řízení. Výhodou je 

přehlednost struktury, ta je jak ze strany zaměstnanců, tak pro extérní okolí. Nevýhodou 

této struktury jsou vysoké nároky na střední management firmy.  

2.5.4 Systém řízení 

Ve firmě je jasně definovaný systém školení a vzdělávání zaměstnanců. Většina 

firemních procesů je jasně definována a se zaměstnanci diskutována. Společnost 

používá kvalitní a propracovaný informační systém. Ten firmě pomáhá zjednodušit 

každodenní fungování. MS technik je rozvíjející se společností a systém řízení se řídí 

dle certifikačních požadavků norem DIN EN ISO 9001:2008 a ISO 16949:2009. Ve 

společnosti je jasně stanoven systém řízení výkonů zaměstnanců a plnění cílů. Při stylu 

řízení mnohdy dochází k přetěžování manažerů operativními úkoly, na čem by firma 

chtěla zapracovat v budoucnu. Strategie a vize společnosti byly popsány v úvodu 

strategické analýzy.   

2.5.5 Styl řízení 

Na každé pracovní pozici jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků. Management společnosti zastává demokratický styl řízení, kde je vše 

založeno na přirozené autoritě vedoucího, který se v maximálně možné míře snaží 

naslouchat svým podřízeným. Společná spolupráce a komunikace při řešení problémů, 

se snaží poskytnout svůj pohled na věc z obou stran. Konečné rozhodnutí má vždy ve 

svých pravomocech vedoucí. Každý z firemních procesů je jasně definován a 

zpracován. Vedoucí pracovníci nemají přesně definováno, jakým stylem řídit své 

podřízené. Každý z THP zaměstnanců má pohyblivou složku platu odměny a to firma 

vidí jako motivaci pro zaměstnance. Pokud obchodník dokáže získat pro firmu zakázky, 

tak získává procenta z tohoto obratu a může dosáhnout opravdu zajímavého platu.   
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2.5.6 Spolupracovníci 

Většina zaměstnanců společnosti jsou zkušení pracovníci s dlouholetou praxí v oboru. 

Společnost je vedena kvalitním manažerským týmem, který si dlouhodobě buduje a 

podílí se na rozvoji svých zaměstnanců. Výhodou pro společnost je také absence 

odborové organizace. Problémem může být nízká ochota a motivace zaměstnanců na 

nižších pozicích. Systém výběru a zapojení nových zaměstnanců by také mohl být 

zlepšen, aby společnost nemusela tohle veškeré úsilí zpracovávat sama, ale mohla do 

budoucna využít personální agentury.   

2.5.7 Sdílené hodnoty 

Kvalitně definované poslání, vize a hodnoty, které společnost neustále podporuje, vede 

k dosažení stability a jednotného přístupu. Vedení společnosti se zaměřuje také na 

kulturní prostředí firmy a snaží se jej podporovat neformálními akcemi mimo 

společnost. Mohl bych zmínit společenské a sportovní akce pořádané pro zaměstnance. 

Cílem těch akcí je zlepšit vztahy mezi všemi zaměstnanci, to pomáhá firmě při 

komunikaci a při hledání řešení složitých problémů. Oblast pro zlepšení bych viděl 

v motivačním programu firmy, který by mohl být propracovanější.   

 
2.6 Finanční analýza 

Chápeme jí jako soubor činností, jejichž cílem je zjištění a následné vyhodnocení 

finanční situace podniku. Slouží podnikům ke srovnání minulého a současného vývoje 

hospodaření z různých úhlů pohledu. Cílem finanční analýzy je komplexní vyhodnocení 

finanční situace podniku. Hlavními podklady, ze kterých čerpáme data, bývají výroční 

zprávy firmy. Při sestavování pracujeme s finančními výkazy, rozvahou, výkazem zisků 

a ztrát a také přehledem o peněžních tocích v podniku.  V následujících podkapitolách 

přiblížíme majetkovou a kapitálovou strukturu podniku. Další oblast, na kterou se 

zaměříme, bude výkaz ziků a ztrát a vyhodnotíme také všechny oblasti hospodaření 

firmy.  

 

Zpracovaná horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv je uvedena v příloze této 

práce.  
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2.6.1 Analýza rozvahy – Aktiva 

V uvedených tabulkách vidíme změny majetkové struktury podniku a její změny 
v letech 2010 – 2013.  
 
Tabulka č. 2: Aktiva podniku v letech 2010 - 2013 

AKTIVA k 31.12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 124 241 141 428 140 459 181 105 

A 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 

B DLOUHODOBÝ MAJETEK 24 750 32 252 41 936 42 515 

B.I. Dlohodobý nehmotný majetek  857 3 111 2 092 1 562 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  23 693 29 073 39 844 40 953 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 200 68 0 0 

C OBĚŽNÁ AKTIVA 98 407 108 655 96 340 135 689 

C.I. Zásoby 53 652 42 754 36 426 43 629 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 39 382 56 495 52 785 86 416 

C.IV. Finanční majetek 5 373 9 406 7 129 5 644 

D OSTATNÍ AKTIVA 1 084 521 2 183 2 901 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 
Hodnota celkových aktiv společnosti za toto sledované období dosáhla růstu o 45,7 % a 

v roce 2013 dosahovala hodnoty 181 mil. Kč. Trend celkové sumy aktiv má rostoucí 

charakter. Nejvýznamnější růst zaznamenáváme mezi roky 2012 – 2013 kde je to 

v hodnotovém vyjádření o 40,6 mil. Kč. Údaj bude jistě zajímavé porovnat 

s následujícím rokem 2014, zda firma dokázala tuto tendenci udržet či ne a o kolik % 

došlo ke změně. Tento nárůst v posledních letech poukazuje na stabilní postavení firmy 

na trhu a ukázku odezvy celosvětové finanční krize. Větší nárůst vidíme v roce 2011 

v nehmotném majetku firmy, zde se jednalo o nákup a zavedení nového informačního 

systému, jehož úkolem bylo zlepšení všech firemních činností a procesů. Růst 

společnosti ukazuje vývoj hmotného majetku firmy.  Z údajů plyne, že firma investuje 

do svého především strojového zařízení, aby byla schopna udržet všechny nové trendy 
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trhu a dosahovala stále vyšší konkurenceschopnosti. Výrazný nárůst majetku byl v roce 

2012, kde dosáhla změna hodnoty 37 % oproti roku předchozímu. Celkový růst 

dlouhodobého hmotného majetku je za sledované období téměř 72 %. Když se 

podíváme na složku oběžných aktiv, vidíme kontinuální růst krátkodobých pohledávek 

podniku. Řízení skladových zásob mělo ve dvou letech klesající tendenci, ale vidíme, že 

v posledním roce došlo k opětovnému nárůstu. Částečný vliv na tuto skutečnost plyne 

ze strany zákazníků, kteří chtějí, aby firma držela pro jejich výrobu deseti denní zásobu. 

Hodnota oběžných aktiv se změnila v rozmezí let 2010 až 2013 o 38%. Když bychom 

se podívali na stav pohledávek, ty dosáhly svého maxima v roce 2013. V tomto roce 

tvořili dokonce 47,7 % z celkové hodnoty aktiv společnosti. Růst pohledávek 

zaznamenává firma v každém roce kromě roku 2012, kde došlo k poklesu o 7 %. 

Následující rok již znova ukázal rostoucí tendenci, konkrétně o hodnotu 33,5 mil. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek nedosahuje u firmy nějaké abnormální hodnoty a 

pohybuje se v rozmezí 3,1 % až 6,6 % z hodnoty celkových aktiv firmy. Hodnoty stavů 

zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku bereme v potaz 

vzhledem k otázkám likvidity společnosti. Ostatní náklady jsou tvořeny náklady příštích 

období a příjmů příštích období. Zde se jedná pouze o drobné změny.   

 

 
Graf č. 4: Struktura aktiv v letech 2010-2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 
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Graf sleduje rostoucí složku oběžných aktiv, u kterých krom roku 2012 došlo pokaždé 

k navýšení. Dlouhodobý majetek dosáhnul v roce 2012 hodnoty 30 % celkových aktiv. 

Vidíme, že dochází k růstu dlouhodobého majetku i oběžných aktiv. V roce 2013 tvořila 

složka oběžných aktiv dokonce 75 % hodnoty celkových aktiv a dlouhodobý majetek 

vytvořil dalších 23,5 % z celku. Oproti tomu položka ostatních aktiv dosahuje 

v nejvyšší hodnotě v roce 2013 podílu necelých 1,6% z celkových aktiv firmy.   

 

2.6.2 Analýza rozvahy - Pasiva 

Vývoj je přesně vyjádřen v tabulce níže. Celková hodnota pasiv se za sledované období 

také výrazně měnila. Hlavní příčinou je neustála modernizace a automatizace výroby. 

Zákazník v dnešní době klade velký důraz na kvalitu a splnění jeho přesných požadavků 

a toho není žádná firma schopna dosáhnout bez nutných investic. Z tohoto důvodu 

nutnosti investic plyne i růst závazků vůči bankám. V této položce došlo za sledované 

období k nárůstu o 45,6 %. Na změně krátkodobých závazků můžeme mluvit o vlivu 

z dvou příčin, jedním je kontinuální růst pohledávek a druhým je zvyšující se objem 

výroby, z něhož plyne nutnost větších vstupů. Krátkodobé závazky tvoří především 

závazky k obchodním partnerům. Tento růst byl v posledním roce výraznější, když 

dosáhnul na zvýšení téměř 48% oproti roku předcházejícímu. Dlouhodobé závazky 

dosahují hodnoty okolo 1,4% vzhledem k celkovým pasivům. Ostatní pasiva jsou 

tvořeny výdaji příštích období.  

 

Tabulka č. 3: Pasiva podniku v letech 2010 - 2013 

Pasiva k 31.12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 124 241 141 428 140 459 181 105 

VLASTNÍ KAPITÁL 28 400 38 356 46 251 53 287 

Základní kapitál 12 000 12 000 12 000 12 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 1 200 1 200 1 400 1 600 

Výsledek hospodaření minulých let  10 664 15 200 22 956 29 652 

Výsledek hospodaření běžného účetního 4 536 9 956 9 895 10 035 
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období (+/-) 

CIZÍ ZDROJE 95 491 101 886 93 049 125 264 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 786 1 901 2 212 2 573 

Krátkodobé závazky 52 696 47 109 42 476 62 976 

Bankovní úvěry a výpomoci 41 009 52 876 48 361 59 715 

OSTATNÍ PASIVA 350 1 186 1 159 2 554 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

 
Graf č. 5: Struktura pasiv v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 

 

Zdroje, kterými firma kryje majetek, jsou tvořeny z převážné části zdroji cizími. Ty 

dosahují hodnot 66,4 % až 76,8 % ve sledovaném období. Tato složka cizích zdrojů je 

tvořena ze dvou položek a to závazky k obchodním partnerům a bankovními úvěry, 

které slouží k investicím do rozvoje firmy. Vlastní zdroje financování dosahují 

v průměru hodnoty 28 % z celkových zdrojů krytí. Vlastní zdroje jsou spojeny 

s dosahováním kladných hospodářských výsledků. Vzhledem k tomu, že firma každých 

rokem dosahuje zisku, je jejím cílem větší část tohoto zisku ponechat ve firmě na rozvoj 

a investice do nových technologií. Ostatní pasiva tvoří přibližně 1,4% celkových zdrojů. 
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Analýza rozvahy firmy ukazuje na rostoucí bilanční sumu firmy, která naznačuje 

prosperitu podniku a ukazuje na jeho růst. Když se podíváme na zdroje krytí majetku, 

můžeme říct, že je dán poměr 30 % vlastní kapitál a cizí kapitál 70 %. I v této situaci je 

pro banky firma velice prosperující, výkonná a schopna generovat zisk. Tento poměr je 

dán snižujícími se úrokovými sazbami, proto se pro firmu stává cizí kapitál levným. 

Firma MS technik ale stále splňuje pari pravidlo. Dle toho by měl být objem 

dlouhodobého majetku přibližně roven objemu vlastního kapitálu. Z údajů, které jsou 

v rozvaze, nám jasně vyplývá, že oběžná aktiva jsou kryta cizími zdroji a dlouhodobý 

majetek firmy je kryt vlastními zdroji.  

 

Tabulka č. 4: Položky výkazu zisků a ztrát 2010 - 2013 

Významné položky z výkazu zisku a ztrát 

(tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 1 211 3 974 6 352 21 876 

Náklady vynaložené na prodané zboží 729 3 295 5 353 18 558 

OBCHODNÍ MARŽE 482 679 999 3 318 

Přidaná hodnota 56 857 69 720 73 240 76 640 

Provozní výsledek hospodaření 10 458 15 183 17 472 11 401 

Finanční výsledek hospodaření -4 364 -2 431 -4 985 1 311 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 536 9 956 9 895 10 035 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6 094 12 752 12 487 12 712 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

Hlavním ukazatelem, ke kterému vše vztahujeme a údaje porovnáváme, jsou tržby 

z prodeje. Když se podíváme na dostupné srovnání, vidíme postupný růst, který zase 

dokazuje prosperitu firmy. V prvním sledovaném roce vidíme růst čísla tržeb na více 

než trojnásobek původní hodnoty. V posledním sledovaném roce dosáhl růst 344% 

oproti původnímu roku. Když bychom se chtěli zaměřit na nákladovou položku firmy, 

tak náklady na produkty vzrostly a v posledních letech dosahují hodnoty kolem 84 % 

z tržeb, zbylých 16% procent zůstává na marže. Dalším ukazatelem, který vykazuje 

rostoucí tendenci je přidaná hodnota. Ta vykázala růst za sledované období o téměř 35 
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%. Konečný výsledek hospodaření před zdaněním vykazuje v každém období pozitivní 

hodnoty. V roce 2012 došlo k mírnému poklesu, avšak v následujícím roce již výsledek 

opět drobně vzrostl.   

 

2.6.3 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability bývají někdy označovány jako ukazatele výnosnosti. Můžeme je 

zařadit do výkonových ukazatelů firmy, které nám podávají informace o tom, jak 

dokážeme řídit aktiva. Výsledné hodnoty mohou dosahovat jak negativních tak 

pozitivních výsledků. Ve výsledku interpretujeme závěry, kolik Kč zisku nám připadá 

na 1 Kč jmenovatele. (9) 

Veškeré zpracované ukazatele budou dále porovnány s vybranými konkurenčními 

firmami. 

 

Tabulka č. 5: Ukazatele rentability v letech 2010 - 2013 

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 

ROA - rentabilita celk. aktiv  (EBIT/AKT) 4,90% 9,01% 8,89% 7,01% 

ROS - rentabilita tržeb  (EBIT/T) 2,09% 3,62% 4,03% 3,36% 

ROCE - rentabilita kapitálu 

(EBIT/(VK+Dl.K) 19,53% 29,56% 21,97% 19,38% 

ROE - rentabilita vl. kapitálu  (EAT/VK) 15,97% 25,95% 21,39% 18,83% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) je velmi důležitým ukazatelem. Tento 

ukazatel udává výtěžnost majetku podniku. Poměřuje zisk a provozní aktiva, které byly 

do podnikání vloženy. Patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční analýzy. Čím je 

hodnota vyšší, tím podnik dosahuje vyšší výkonosti.   

Poslední tři roky můžeme charakterizovat jako poměrně stabilní v rámci tohoto 

ukazatele. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je důležitým zdrojem informací pro 

akcionáře a společníky. Výsledné hodnoty udávají, kolik zisku připadá na investici ve 
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výši 1Kč. Pozitivním jevem je dosahování co nejvyššího čísla. Investor posuzuje svou 

investici z pohledu možných výnosností jiných forem.  

Z vypočtených údajů jasně dominuje rok 2011, kde se hodnota tohoto ukazatele 

přiblížila pomalu 30 %. I v následujícím roce se dokázala hodnota udržet nad 20 %.   

 

Ukazatel Rentability tržeb (ROS) vyjadřuje podíl čistého zisku a tržeb. Výstup říká, 

kolik zisku dokáže vyprodukovat 1Kč tržeb. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele se 

velmi liší od oboru působení. Tento ukazatel je podstatným pro ředitele firmy, kteří 

porovnávají dosažené výsledky s konkurencí.  

 

Ukazatel rentability dlouhodobě vloženého kapitálu (ROCE) měří výkonost 

dlouhodobých investic kapitálu, jsou zde opomenuty cizí zdroje kapitálu.  

2.6.4 Ukazatele likvidity 

Každý podnik, který chce dlouhodobě působit na trhu, musí dosahovat likvidity.  Je to 

schopnost podniku přeměňovat aktiva na hotovost. Dalším pojmem, který je blízký 

slovu likvidita je solventnost, schopnost podniku hradit své závazky včas. 

 

Tabulka č. 6: Ukazatele likvidity v letech 2010 - 2013 

Ukazatele likvidity 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita (OA/KD) 1,86 2,30 2,26 2,15 

Pohotová likvidita ((KrP+FM)/KD) 0,84 1,39 1,41 1,46 

Peněžní likvidita (FM/KD) 0,10 0,19 0,16 0,08 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

Běžná likvidita dává ukazatel, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Společnost nemá problém s hodnotami běžné a pohotové likvidity. Podnik dosahuje 

v celém sledovaném období požadovaných hodnot. Z údajů můžeme vidět, že se tato 

likvidita drží nad hodnotou 2 v posledních třech letech.  
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Pohotová likvidita vylučuje hodnotu zásob. Optimální dosahované hodnoty by měly být 

1,1 – 1,5. Zde je patrné, že kromě prvního roku firma dosahuje stabilních výsledků. 

Trend vývoje tohoto ukazatele je rostoucí. (9) 

 

Peněžní likvidita dává aktuální přehled o platební schopnosti v daném okamžiku. Tato 

hodnota může být vnímána do budoucna jako problematická. Podnik ve sledovaném 

období dosahuje opravdu nízkých čísel. Poslední údaj je velmi nízký a mohl by pro 

firmu znamenat problém okamžitého splácení svých závazků. Ukazetel vykazuje tak 

nízké hodnoty, protože pokud má firma volnou hotovost snaží se v maximální míře 

využít možného skonta.  

2.6.5 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka č. 7: Ukazatele zadluženosti v letech 2010 - 2013 

Ukazatele zadluženosti  2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (CZ/A) [%] 76,85 72,04 66,24 69,16 

Koeficient samofinancování (VK/A) [%] 22,85 27,12 32,92 29,42 

Úrokové krytí (EBIT/náklad.úroky) 4,01 6,88 6,30 7,42 

Doba splácení dluhu (CZ-FM-

rezervy/provozní cashflow 9,10 4,20 5,26 10,61 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 
Zadluženost společnosti dosahuje vysokých čísel kolem 70 %, mohl by to být signál pro 

věřitele, kteří by váhali s poskytnutím dalšího kapitálu. Ze sledovaného období jasně 

vyplývá, že je společnost financována především cizími zdroji. I přes toto vysoké číslo 

zadlužení je firma pro banku stabilní. Budoucí vývoj bude záviset na dalším vývoji 

úrokových sazeb, protože pro firmu je cizí kapitál levný. Pro společnost není přítěží ani 

splácení nákladových úroků, které nejsou tak vysoké jak tomu bývalo v minulosti při 

vysokých úrokových sazbách. Hodnoty tohoto ukazatele dosahovali v celém 

sledovaném období přijatelné hodnoty.  

 

Doba splácení dluhu nám ukazuje po kolika letech je schopen podnik při aktuální 

výkonnosti splácet své dluhy. V letech 2011 a 2012 dosahoval podnik ještě přijatelných 

hodnot. V roce 2013 ale dosahuje tato hodnota více, než dvoj násobku předepsané 
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hodnoty. Hodnota je vysoká protože podnik čerpá investiční úvěr, který má splatnost 

pět let. Vyšší hodnota je dána i nutností splácet krátkodobé úvěry. 

2.6.6 Ukazatele aktivity 

Tabulka č. 8: Ukazatele aktivity v letech 2010 - 2013 

Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv  (T/AKT) 2,33 2,48 2,20 2,08 

Obrat stálých aktiv (T/S.AKT) 11,73 10,91 7,38 8,88 

Obrat zásob  (T/zásoby) 5,41 8,23 8,49 8,65 

Doba obratu aktiv  (AKT/(T/360)) [dní] 154 145 163 173 

Doba obratu zásob  (ZÁS./(T/360)) [dní] 67 44 43 42 

Doba inkasa pohled. (POHL/(T/360)) [dní] 49 58 62 83 

Doba splatnosti kr. závazků (KZ/(T/360)) 

[dní] 66 49 50 61 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

Ukazatel obratu celkových aktiv má v posledních letech klesající tendenci, což není pro 

vývoj firmy úplně pozitivní.  

Obrat stálých aktiv by měl dosahovat vyšší hodnoty, než obrat celkových aktiv což 

společnost splňuje. Vidíme, že po dvou obdobích, kdy tento ukazatel klesal, dochází 

znova k nárůstu, což je pro firmu pozitivním jevem.  

 

Poslední dva ukazatele z této skupiny jsou na sobě relativně závislé. Vidíme, že doba 

splatnosti pohledávek se každým rokem prodlužuje. Od roku 2010 došlo k nárůstu o 

téměř 70% což je pro firmu negativním jevem. S tím může souviset schopnost firmy být 

v daném okamžiku likvidní. Vidíme, že v letech 2011 a 2012 byla situace v plnění 

svých krátkodobých závazků skoro totožná, ale v roce 2013 dochází k prodloužení doby 

splatnosti závazků. Tím, že každoročně dochází ke zhoršování splatností pohledávek, se 

mění celé fungování trhu, kde se prodlužují splatnosti vstupů i výstupů pro firmu.  
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2.6.7 Čistý pracovní kapitál  

Tabulka č. 9: Čistý pracovní kapitál v letech 2010 - 2013 

Čistý pracovní kapitál (tis.Kč) 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál (OA-KZ) 45711 61546 53864 72713 

Čistý pracovní kapitál na aktiva 

(ČPK/AKT) 36,79% 43,51% 38,34% 40,14% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy)  

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu ukazuje, že společnost má na trhu stabilní 

postavení. V celém sledovaném období dosahuje ukazatel kladných hodnot a kromě 

roku 2012 je tendence stoupající. Čistý pracovní kapitál udává množství finančních 

prostředků, které zůstanou podniku, pokud se rozhodne k úhradě všech svých 

krátkodobých závazků. Ukazatel podílu na aktivech dosahuje v každém roce vysokých 

hodnot.   

 

2.7 Analýza konkurence 

Pro hodnocení a porovnání výkonů společnosti MS technik je nutné zaměřit se na 

oborové okolí firmy, které je v prostředí automotive specifické. Firma si uvědomuje 

důležitost být stále konkurenčně schopná, a proto sleduje činnosti svých konkurentů. 

Vzhledem k velkým vstupním bariérám můžeme mluvit o stálosti konkurence v tomto 

odvětví. Vstupní data do srovnání s konkurencí jsou čerpána z portálu Justice.cz. Jedná 

se především o výroční zprávy společností. Zde nalezneme jejich rozvahy, výkazy zisků 

a ztrát, popř. informace o finančních tocích společností.  

 

Nutností při hledání konkurence byla shodná technologie při výrobě dílů pro 

automobilový průmysl. Činnosti, ve kterých se MS technik shoduje se svou konkurencí, 

budou popsány v jednotlivých charakteristikách společností. Zaměříme se na firmy 

sídlící v nedalekém Valašském Meziříčí a v nichž původně jeden ze zakladatelů 

společnosti začínal v tomto odvětví, než se rozhodl vybudovat si společnost vlastní. 

Jsou to firmy CIE UNITOOLS PRESS a.s., PWO Czech Republic a.s.. Poslední 

společností je společnost KLEIN Automotive a.s., která je ze zmíněných společností 

jasně největší.  
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2.7.1 Konkurenční společnosti 

KLEIN Automotive a.s. 
 
Firma byla založena v roce 1994, kde došlo k privatizaci JESAN Štíty a její 

přejmenování na Klein&Blažek spol. s.r.o. se sídlem ve Štítech, které jsou nedaleko 

Zábřehu na Moravě.  Společnost od počátku svého růstu velmi rychle rostla, což značí 

pomalu každoroční rozšíření výrobních prostor. Zakázky byly především pro společnost 

ŠKODA AUTO, kde se firma podílela na výrobě dílů pro model Felicia. K velkému 

rozšíření společnosti došlo v následujících letech po roce 2000. Firma dosáhla úspěchů 

v oblasti certifikace ISO 14001 a překročením počtu 500 zaměstnanců. V následujících 

letech dochází k dalšímu rozšiřování výroby například o výrobu dílů do klimatizačních 

systémů automobilů. Společnost v roce 2015 mění svůj název na KLEIN Automotive. 

Z nedávných činností firmy můžeme zmínit dosažení stanoveného cíle 700 zaměstnanců 

nebo nákup nového ERP systému.  

Společnost se orientuje na environmentální aspekty svých činností v plnění standardů 

ISO 16949:2009 a ISO 14001:2004. Pro firmu jsou klíčoví tři největší zákazníci a těmi 

jsou ŠKODA AUTO, Edscha Automotive a ThyssenKrupp Bilstein GmbH. Tržby 

společnosti překonaly v roce 2013 hranici miliardy.  

 

Vize firmy je formulována: „Stát se nejlepší v očích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů 

i široké veřejnosti.“(26) 

 

Technologie, které firma nabízí je lisování za studena, vstupní materiál může být 

připraven ve svitku nebo další nabízenou možností je přístřih pro automatický platinový 

zakladač. Svařování ve firmě probíhá obloukově a odporově od jednoduchých prvků, 

jako je spojování matic až po složité sestavy karoserií. Firma nabízí také možnosti 

robotického svařování. Samozřejmostí je nabídka obrábění železných i neželezných 

kovů. Poslední z nabízených technologií je zpracování dílů kalením, popouštěním, 

cementací a nitrocementací. 

 

Tato společnost je pro firmu velkým konkurentem, ale můžeme říct, že i motivačním 

prvkem, aby firma dosáhla většího růstu a přiblížila se společnosti KLEIN Automotive.   
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PWO Czech Republic a.s. 

Počátky historie společnosti sahají do roku 1992. Původní název společnosti byl 

UNITOOLS CZ a.s.. Sídlo společnosti se nachází ve Valašském Meziříčí. V roce 2014 

byla firma přejmenována na PWO Czech Republic a.s.. Skupina PWO je přední 

světovou firmou, která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou plechových výlisků a 

sestav lehkých konstrukcí, sloužící pro bezpečnost v automobilech. Mateřská společnost 

v německém Oberkirchu zaměstnává více než 1500 zaměstnanců. Koncern je zastoupen 

po celém světě pobočkami v Kanadě, Číně a Mexiku. Průměrný počet zaměstnanců se 

ukotvil na čísle 417. Společnost v posledních letech vykazuje trvalý růst když její tržby 

za rok 2013 překročily 1,1 miliardy Kč.  

 

PWO je dodavatelem komponentů pro specializované sestavy pro elektriku a 

elektroniku, bezpečnostní díly pro airbagy, sedadla a řízení. Další artiklem jsou 

subsystémy pro karoserii a podvozek.  Ve firmě je zaveden systém řízení jakosti a 

ochrany životního prostředí. PWO je certifikována dle norem ISO 9001, ISO 

16949:2009 a ISO 14001:2004.  

 

Cílem společnosti je úspěšná existence na trhu a rozvoj firmy. Předpokladem k naplnění 

cílů jsou spokojení zákazníci. Nejvyšším cílem společnosti je zajištění spokojenosti 

všech zákazníků, tento cíl je podporován všemi zaměstnanci, kteří jsou v jakémkoliv 

kontaktu se zákazníkem. (27) 

 

Technologie, které firma nabízí, jsou tváření, svařování a další technologie spojování 

oceli a hliníku. Mezi činnosti výroby můžeme zmínit hluboké tažení, ohýbání a lisování. 

Společnost má rozsáhlé znalosti v oblasti svařování komponent do podsestav či 

ostatních komponentů.  Společnost dosáhla standardů v kontrole kvality. Užívá vlastní 

optoelektronické postupy, videokamery jsou vybaveny softwarem, který nahradil 

vizuální kontroly.   

 

CIE UNITOOLS PRESS a.s. 

Začátky společnosti CIE můžeme datovat do roku 2000, kdy se společnost dostala 

k podílům ve společnosti UNITOOLS. Později došlo k oddělení CIE a UNITOOLS na 
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vlastní divize v rámci skupiny CIE byla založena v roce 2003 CIE Plasty a o dva roky 

později CIE Metal. Společnost CIE je členem španělské korporace CIE Automotive. 

Rozmístění společností CIE po světě je rozmanité. Jsou to země jako Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Brazílie, Mexiko ale i Německo či USA. Sídlo české dcery je také 

ve Valašském Meziříčí.  Společnost v současné době zaměstnává 161 zaměstnanců. 

Tržby se pohybovaly v posledním roce ve výši 573 milionů Kč. Stejně jako předchozí 

společnosti i tato firma je certifikovanou a to dle ISO 14001:2004 a ISO 16949:2009. 

 

Vizí firmy CIE je stát se referenční průmyslovou skupinou specializující se na řízení 

procesů s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Standardem je kvalita, design, 

inovace a technologie. Strategie celé skupiny má tři hlavní oblasti. Těmi jsou 

spokojenost zákazníků, odpovědnost zaměstnanců a ziskovost. (28) 

 

Mezi technologie, které firma CIE užívá, bychom mohli zmínit zejména zpracování 

kovů a to lisováním, tažením a ohýbáním. Další možností je lití kovů včetně 

vysokotlakého lití hliníku, kováním a strojním obrábění výkovků. Poslední možnou 

technologií je zpracování plastických hmot.  

2.7.2 Vývoj tržeb 

Tržby jednotlivých firem mohou představovat hodnocení výkonosti v čase. Celkové 

tržby mohou poukázat na vývoj automobilového trhu. Když bychom se podívali na trh 

automotive z celkového hlediska zjistíme, že tržby neustále rostou. Od počátku 

sledovaného období došlo k růstu z 2,54 mld. Kč na 3,08 mld. Kč. I když v roce 2012 

došlo k poklesu tržeb stále je to změna o 25,5 % za čtyři roky. Růst je způsoben stále 

větší výrobou automobilů a české firmy, jsou velmi dobře konkurence schopné na 

evropském trhu.  

 

V následující tabulce jsou zpracovány tržby. Konkurenční společnosti dosahují vyšších 

čísel než společnost MS technik, to je způsobeno především délkou působení na trhu. 

Všichni konkurenti mají také právní formu akciové společnosti.  
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Tabulka č. 10: Tržby MS technik v porovnání s konkurencí v letech 2010 - 2013 

Tržby za prodej výrobků v [tis. Kč] 

  2010 2011 2012 2013 

MS Technik 290 427 352 146 309 491 377 667 

změna %  21,3% -12,1% 22,0% 

Klein Automotive 937 629 928 792 852 799 1 016 077 

změna%  -0,9% -8,1% 19,2% 

PWO 679 431 975 458 897 705 1 116 123 

změna%  43,6% -7,9% 24,3% 

CIE 548 650 492 441 540 778 573 409 

změna %  -10,2% 9,8% 6,0% 

Celkem 2 456 137 2 748 837 2 600 773 3 083 276 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem)  

 

Nejvyšší hodnotu tržeb dosáhla v roce 2013 firma PWO a to 1 116 mil. Kč. Za hodnotu 

přes miliardu se v stejném roce dostal Klein. U PWO je tento růst spojen také se 

zvýšením marží společnosti, které se dostaly přes 9 %. U ostatních firem můžeme při 

růstu mluvit i o růstu nákladů, protože pomalu klesají marže společností. Ze získaných 

údajů jasně vidíme slabší rok 2012, kde všechny firmy kromě CIE měly propad tržeb. 

Následný rok ale ukázal na rostoucí tendenci trhu. Z údajů je patrný i pomalý ústup 

finanční krize, který postihl celosvětovou ekonomiku.  

 

Na základě vypracované tabulky se můžeme zaměřit na analýzu MS technik vůči své 

konkurenci. Údaje ukazují na dynamický vývoj firmy. V roce 2011 je změna oproti 

předchozímu roku 21,3 % což je druhá největší změna po společnosti PWO, která 

navýšila své tržby o pozoruhodných 43,6 %, to je také změna největší ze všech 

společností. V roce 2012 došlo k propadu o -12,1 %, tento rok byl pro automotive 

slabším rokem což ukazují propady KLEINU i PWO. CIE se jako jediná tomuto trendu 

vymyká a dosahuje růstu 9,8%. Jedním z důvodů, proč je tato situace taková, je pokles 

tržeb v předcházejícím roce o 10,2 % zatímco konkurence se držela svých hodnot, nebo 

dokonce tržby zvýšila. Proto musela firma přijmout opatření, aby tento pokles zastavila, 
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což se jí také povedlo. Nejstabilnější firmou z pohledu tržeb je zcela jednoznačně 

KLEIN, jehož změna je za sledované období 8,4%.  

 

Rok 2013 byl pro každou z firem přínosným rokem. V tomto roce opět MS technik 

ukázal svoji dynamičnost, když jeho růst tržeb dosáhl 22 % oproti roku 2012. Druhou 

společností, která se dokázala dostat přes 20 %, bylo PWO. KLEIN zůstal pod touto 

hodnotou jen těsně s růstem tržeb 19,2 %. CIE zaznamenala také růst, ale ne tak 

progresivní jako ostatní společnosti.  

 

 
Graf č. 6: Tržby analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Pokud bychom chtěli zmínit trend vývoje, z grafu jasně plyne, že u společností MS 

technik, KLEIN a PWO je velmi podobný, pouze s různými procenty změny. U firmy 

CIE je patrný růst po poklesu v roce 2011.  

2.7.3 Vývoj ziskové marže 

Zisková marže byla vypočítána jako podíl zisku po zdanění (EAT) na celkových tržbách 

a její vyjádření je v procentech. Udává výši provozní ziskové marže a tím se liší od 

ukazatele ROS.  
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Tabulka č. 11: Zisková marže MS technik v porovnání s konkurencí v letech 2010 - 2013 

Vývoj ziskové marže v [%] 

  2010 2011 2012 2013 

MS Technik 1,60% 2,80% 3,20% 2,70% 

Klein Automotive 4,60% 4% 4,30% 2,50% 

PWO 5,80% 0,90% 8% 9,40% 

CIE 0,30% -2% 0,20% 0,50% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem)  

 

Získat trend z toho vývoje marží je velmi komplikované. Při srovnání s konkurencí 

vidíme, že výše hodnoty je stabilní. MS technik navyšoval své marže do roku 2013, kde 

přišel pokles o 0,5 %. Vidíme, že v roce 2013 jsou marže podobné s firmou KLEIN. 

Nejvyššího výsledku dosáhlo PWO, které se dostalo na hodnotu 9,4 %. Při růstu tržeb 

24 % to znamená úspory na nákladové položce firmy. Naopak firmě KLEIN klesá 

zisková marže každým rokem a propad v roce 2013 byl téměř o 2 %. U společnosti CIE 

se marže vrátila do předcházející úrovně, protože v roce 2011 byla záporná a měla 

hodnotu – 2 %.  

2.7.4 Ukazatele rentability  

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) 

Prvním ze skupiny těchto ukazatelů je rentabilita celkových aktiv. Tento ukazatel slouží 

k porovnání MS technik s konkurencí. Ukazatel získáme podílem zisku před zdaněním 

(EBIT) s hodnotou celkových aktiv společnosti, tato podoba je vhodná, protože podniky 

mají různou strukturu financování. Hodnota ukazatele by měla mít v čase rostoucí 

tendenci. (9)  
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Tabulka č. 12: Ukazatel ROA v porovnání s konkurencí v letech 2010 - 2013 

Rentabilita celkových aktiv v [%] 

  2010 2011 2012 2013 

MS Technik 4,90% 9,01% 8,89% 7,01% 

Klein Automotive 8,65% 9,15% 5,13% 4,03% 

PWO 2,66% -0,98% 7,33% 5,42% 

CIE 0,57% -2,50% 0,63% 1,04% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem)  

 

Na zobrazeném grafu vidíme, že MS technik dosahuje na tomto ukazateli kromě 

jednoho roku nejvyšších hodnot. Trendem křivky je společnost podobná firmě KLEIN, 

která zaznamenala v roce 2012 propad tohoto ukazatele. V posledním roce je trend 

společností kromě CIE velmi obdobný a dochází k poklesu hodnot ukazatele. Nejvyšší 

hodnotu ukazatele drží KLEIN s hodnotou 9,15%. V roce 2011 vidíme dvě záporné 

hodnoty. U PWO byl tento pokles způsoben investicí do technologií, které jej 

v následujícím roce katapultovali do kladných čísel, a ukazatel dosáhnul meziročně 

růstu o 8,5 %.  

 

 

Graf č. 7: Ukazatel ROA analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity)  

Klíčový ukazatel zejména pro akcionáře, společníky a investory. Udává poměr čistého 

zisku (EAT) a vlastního kapitálu. Výsledná hodnota nám udává, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu investice. (9) 

 

Tabulka č. 13: Ukazatel ROE v porovnání s konkurencí v letech 2010 - 2013 

Rentabilita vlastního kapitálu v [%] 

  2010 2011 2012 2013 

MS Technik 15,97% 25,95% 21,39% 18,83% 

Klein Automotive 10,98% 13% 11,58% 9,40% 

PWO 15,83% 3,53% 21,75% 24,03% 

CIE 0,45% -9,70% 1,21% 3,16% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

MS technik v hodnocení tohoto ukazatele se držel 3 roky nad svou oborovou 

konkurencí. Tento rozdíl je způsoben velikostí základního kapitálu, který má společnost 

oproti konkurenci výrazně menší. Rozdíl oproti společnosti PWO je v roce 2013 více 

než 382 mil. Kč. MS technik vykazuje trvalou hodnotu pro investory. U společnosti CIE 

je trend ukazatele ROA a ROE velmi podobný, drží hodnoty za sledované období na 

nejnižší úrovni. V roce 2011 byla hodnota tohoto propadu téměř -10 %. Poměrně 

stabilní vývoj nabízí pohled na firmu KLEIN, který v posledním roce zaznamenal 

pokles pod hranici 10 %.  
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Graf č. 8: Ukazatel ROE analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales)  

Rentabilitu tržeb můžeme také nalézt pod pojmem ziskové rozpětí. Ukazatel je vyjádřen 

podílem zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a dosaženou výší tržeb společnosti. 

Vyjadřuje, kolik Kč zisku dokáže podnik vytvořit na korunu tržeb. (9)  

 

Tabulka č. 14: Ukazatel ROS v porovnání s konkurencí v letech 2010 - 2013 

Rentabilita tržeb v [%] 

  2010 2011 2012 2013 

MS Technik 2,09% 3,62% 4,03% 3,36% 

Klein Automotive 5,73% 5,48% 5,15% 3,20% 

PWO 3,96% -0,89% 7,71% 5,31% 

CIE 0,65% -2,02% 0,42% 0,55% 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Nejvyšší hodnotu dosahuje PWO v roce 2012, kde se jim podařilo přiblížit 8 %. Trend 

vývoje je v posledních letech klesající, což ukazují všechny společnosti kromě CIE. 

Nejvyšší růst byl zaznamenán u PWO o téměř 9 %. U CIE vidíme pokles ukazatele a 

nejnižší hodnoty jako u předešlých ukazatelů rentability. Tyto hodnoty jsou u CIE 

opravdu nízké, na 1 Kč tržeb připadá zisk pouhých 0,0055 Kč. Ze zobrazených grafů 
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vždy plyne trend firmy, který můžeme říct, že je většinou s malou odchylkou podobný u 

každé společnosti.  

 

 
Graf č. 9: Ukazatel ROS analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

2.7.5 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel přibližuje poměr mezi cizími zdroji a celkovými pasivy společnosti. 

Vyjádřením je výsledek, kolik procent z pasiv tvoří položka cizí zdroje. Pokud je tato 

míra vhodně stanovena, je financování cizími zdroji relativně nižší. Proč je tato cena 

nižší, je způsobeno tzv. daňovým štítem. To dává firmě možnost započtení si úrokových 

nákladů do daňově uznatelných nákladů. (9) 

 

Tabulka č. 15: Ukazatele zadluženosti v letech 2010 - 2013   

Celková zadluženost 

(CZ/AKT) [%] 2010 2011 2012 2013 

MS technik 76,85 72,04 66,24 69,16 

KLEIN Automotive 36,48 47,44 62,61 65,96 

PWO 75,16 70,86 64,75 59,54 

CIE 49,68 78,54 76,73 71,62 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 
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Z grafu je patrné, že zadluženost firem se pohybuje poslední rok kolem hranice 70 %, 

výjimkou je PWO, které dosahuje hodnoty 59,54%. Nejvyšší hodnotu dosáhla firma 

CIE, když měla v roce 2011 zadluženost téměř 79 %. Nejvíce začal cizí kapitál 

v posledních letech využívat KLEIN, kde došlo k navýšení zadluženosti o téměř třicet 

procentních bodů. Společnost MS technik je zadlužena v průměrné výši 71 % za 

sledované období. I přes toto vysoké číslo dosahuje společnost vysokého zhodnocení 

vlastního kapitálu více než svá konkurence. Zadluženost firmy je tvořena bankovními 

úvěry, které slouží k inovacím a rozvoji firmy. 

 

 
Graf č. 10: Vývoj obratu aktiv analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

2.7.6 Ukazatele aktivity 

Obrat aktiv a doba obratu aktiv 
 
Tabulka č. 16: Vývoj obratu aktiv v letech 2010 - 2013 

Vývoj obratu aktiv 

Společnost Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

MS technik Obrat aktiv (T/AKT) 2,33 2,48 2,20 2,08 

KLEIN Automotive Obrat aktiv  1,51 1,67 0,99 1,26 

PWO Obrat aktiv 0,67 1,09 0,95 1,02 
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CIE Obrat aktiv 0,88 1,27 2,48 1,87 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Vybraný ukazatel znázorňuje, kolikrát se celkové aktiv obrátí v tržby za jeden rok. Jeho 

doporučená hodnota by se měla pohybovat více než 1. Trend vývoje můžeme vidět na 

grafu níže. (29) 

MS technik se pohybuje hodnotou ukazatele nad svým okolím, když tato hodnota 

přesahuje číslo 2. Vidíme, že v posledních letech má u firmy ukazatel pomalu klesající 

tendenci. Firma CIE dosáhla vrcholu v roce 2012, když měl její ukazatel hodnotu 2,48, 

což je stejná hodnota, jako MS technik v roce 2011. Pokud firmy nedosahují na 

minimální úroveň, značí to, že firma měla začít zvyšovat využití kapacit. Pokud 

k tomuto poklesu v nějakém roce došlo, vidíme, že v následujícím období se ukazatel 

zvednul znovu nad požadovanou hodnotu. Ze získaných dat plyne, že je firma MS 

technik v hodnocení tohoto ukazatele nad svou oborovou konkurencí.  

 

 
Graf č. 11: Vývoj obratu aktiv analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

V bližším srovnání dochází ke kopírování trendu obratu aktiv. Celková hodnota 

poskytuje informace, pokud ukazatel meziročně klesá, tak dochází k zvýšení počtu dní, 

kdy se celkové aktiva přemění na tržby a naopak. MS technik dosáhl pozitivního 

výsledku v roce 2011, kdy obrátka trvala 145 dní oproti předcházejícím 154 dnům. 
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Nejvyšší skokové snížení dosáhlo PWO, které dokázalo meziročně snížit tento ukazatel 

z 538 na 331 dnů.  

 

Obrat zásob a doba obratu zásob 

Jak už název tohoto ukazatele napovídá, jedná se o vyčíslení faktu, kolikrát za rok je 

každá položka zásob podniku prodaná a následně dojde k opětovnému naskladnění. 

Druhá část ukazatele sleduje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány na skladě do 

doby jejich spotřeby či prodeje. Je žádoucí tento počet dnů co nejvíce minimalizovat. 

(7) 

Tabulka č. 17: Vývoj doby obratu zásob v letech 2010 - 2013 

Vývoj doby obratu zásob 

Společnost Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

MS technik 

Doba obratu zásob 

(ZÁS/(T/360)) [dny] 67 44 43 42 

KLEIN Automotive Doba obratu zásob  [dny] 35 46 61 54 

PWO Doba obratu zásob  [dny] 91 43 77 79 

CIE Doba obratu zásob  [dny] 35 41 39 22 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Vývoj ukazatele obratu zásob by měl mít v čase rostoucí tendenci, oproti tomu doby 

obratu zásob by se měla minimalizovat.  Dobu obratu zásob společnost každým rokem 

snižuje, což je pozitivní vývoj tohoto ukazatele, i když se jedná o změny pouze ve 

dnech. Minimalizace také dosahuje CIE v posledních třech letech, které dosahuje v roce 

2013 nejlepší hodnoty ze všech a to hodnoty 22 dnů. U společnosti KLEIN dochází po 

letech propadu k pomalému růstu ukazatele. Naproti tomu PWO vykazuje v posledních 

třech letech pokles, což vede k zvyšování dob obratu zásob. Pokud dokáže MS technik 

dosáhnout dalšího růstu, tak bude v dalších letech růst obrátkovost zásob. Tímto 

obratem zásob vyšším než oborová konkurence se dostává MS technik do výhody 

vzhledem k reakci na poptávku ze strany zákazníků. Žádná firma nechce držet přebytek 

zásob, protože to je neproduktivní, tohle je investice, která dosahuje minimální 

výnosnosti.   
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Graf č. 12: Vývoj doby obratu zásob analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Doba inkasa pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává, kolik dní se majetek podniku vyskytuje jako 

pohledávka. Ukazatel slouží k poskytnutí informací, za jak dlouhou dobu dojde ke 

splatnosti pohledávek. (9) 

 

Tabulka č. 18: Vývoj doby inkasa pohledávek firem v letech 2010 - 2013 

Doba inkasa pohledávek 

(POHL/(T/360)) [dny] 2010 2011 2012 2013 

MS technik 49 58 62 83 

KLEIN Automotive 51 46 109 89 

PWO 121 174 105 108 

CIE 248 65 36 50 

 (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Hodnoty jsou za sledovanou dobu kolísavé u MS technik, můžeme říct, že se splatnost 

změnila za sledované období, o nárůst 69 % což není vyloženě pozitivním jevem. 

KLEIN se dostal na splatnost 109 dní v roce 2012 a hodnota toho ukazatele je vedla ke 

změně řízení pohledávek stejně jako CIE. U této firmy byla splatnost pohledávek v roce 

2010 až 248 dní, z čehož firma dokázala změnou dosáhnout čísla 65 v následujícím 
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roce. Celkem ze všech firem si dokázala udržet nejnižší hodnotu práce CIE, i když 

v posledním roce došlo k mírnému nárůstu tohoto ukazatele. Celkový trend vývoje 

pohledávek je znázorněn v grafu níže. 

 

 
Graf č. 13: Vývoj doby inkasa pohledávek analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel poskytuje informace o době, kdy zůstávají společnosti neuhrazené závazky 

z obchodních vztahů. Tato skutečnost bývá mnohdy označovaná, jako čerpání 

bezplatného obchodního úvěru. Aby dokázal ukazatel poskytnout konkrétní obraz o 

společnosti, často se výsledky porovnávají s ukazatelem doby inkasa pohledávek. (9) 

 

Tabulka č. 19: Vývoj doby splatnosti krátk. závazků firem v letech 2010 - 2013 

Doba splatnosti krátk. 

závazků (KZ/(T/360)) 

[dny] 2010 2011 2012 2013 

MS technik 66 49 50 61 

KLEIN Automotive 73 67 134 97 

PWO 107 60 62 91 

CIE 77 124 97 85 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 
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Společnost MS technik čeká na inkaso svých pohledávek 83 dnů a své krátkodobé 

závazky splácí v průměru v délce 61 dnů. Tohle není kladný efekt, kterého by chtěla 

společnost dosahovat. Díky této situaci je společnost nucena ke splatnosti svých 

závazků užívat buď bankovní úvěr, nebo vázat zde své vlastní zdroje, které by jinak 

mohly sloužit k dalšímu rozvoji firmy. Ve stejné situaci je také PWO, lhůty inkasa 

pohledávek převyšují dobu splatnosti krátkodobých závazků. V opačných situacích se 

nachází společnosti KLEIN a CIE, kde je doba splatnosti vyšší než doba inkasa 

pohledávek. To bychom mohli označit jako stabilní hospodářské vztahy se svým 

okolím. Tato skutečnost dává firmám výhodu oproti konkurenci, protože se jich netýká 

otázka jak pokryt záporný rozdíl těchto ukazatelů.  

 

 
Graf č. 14: Vývoj doby splatnosti krátk. závazků analyzovaných společností v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Obratový cyklus peněz 

Obratový cyklus peněž je ukazatel, jehož výsledek získáme součtem doby obratu zásob 

a doby splatnosti pohledávek a následným odečtením doby úhrady krátkodobých 

závazků. Výsledná hodnota tohoto ukazatele nám říká jaká je průměrná doba, kdy jsou 

zdroje vázány ve firemních oběžných aktivech. (30) 
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Tabulka č. 20: Obratový cyklus peněz firem v letech 2010 - 2013 

Obratový cyklus peněž 

Společnost 2010 2011 2012 2013 

MS technik 50 53 55 64 

KLEIN Automotive 13 25 36 46 

PWO 105 157 120 96 

CIE 206 -18 -22 -13 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Obratový cyklus peněz vyjadřuje dobu, po kterou jsou vázány peníze v oběžných 

aktivech firmy. Jinými slovy jde o dobu mezi platbou za materiál a přijetím platby za 

hotovy výrobek. U společnosti MS technik vidíme vzrůstající tendenci tohoto ukazatele, 

což nemůžeme označit za pozitivní jev. Je to způsobeno hlavně růstem inkasa 

pohledávek v posledních letech.  Stejně rostoucí trend můžeme pozorovat u společnosti 

KLEIN. Zcela opačná situace je u společnosti CIE, která dosahuje mínusových hodnot u 

tohoto ukazatele. Jde o to, že společnost má nejlépe řízený systém zásobování. 

Vzhledem k nastavenému systému zálohových plateb je schopna inkasovat své 

pohledávky v nejrychlejším čase. V kombinaci s dlouhou dobou splatnosti 

krátkodobých závazků dochází ke skutečnosti, že společnost již má uhrazený celý 

výrobek před dodáním zákazníkovi. 

2.7.7 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita  

Tabulka č. 21: Vývoj běžné likvidity firem v letech 2010 - 2013 

Běžná likvidita 

(OA/KZ) 2010 2011 2012 2013 

MS technik 1,86 2,30 2,26 2,15 

KLEIN Automotive 1,84 1,7 1,59 1,79 

PWO 2,03 2,25 2,95 2,12 

CIE 3,83 1,39 1,55 1,31 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 
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Firmy by měly v této položce dosahovat hodnot 1,5 až 2,5. Pokud by došlo k poklesu 

likvidity pod hranici 1, ukazuje to, že podnik není schopen hradit své krátkodobé 

závazky z oběžných aktiv a je nutné použít dlouhodobé zdroje financování.  Běžná 

likvidita nám ukazuje kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky svých věřitelů, 

kdyby došlo k přeměně oběžných aktiv podniku na hotovost. (31, 32) 

  

Nejlepší běžnou likviditu dosahuje dlouhodobě PWO a za ním je hned MS technik, 

který měl v posledním roce lepší likviditu než konkurence. Z celkových údajů 

nemůžeme určit nějaký trend vývoje, protože hodnoty u jednotlivých firem kolísají.  

 

Pohotová likvidita  

Tabulka č. 22: Vývoj pohotové likvidity firem v letech 2010 - 2013 

Pohotová 

likvidita((KrP+FM)/KZ) 2010 2011 2012 2013 

MS technik 0,84 1,39 1,41 1,46 

KLEIN Automotive 1,37 1,01 1,14 1,24 

PWO 1,19 1,53 1,72 1,25 

CIE 3,39 1,05 1,16 1,05 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Pohotová likvidita je vzhledem k doporučeným výsledkům u všech společnosti ve 

stanoveném intervalu 0,7 až 1,2. Hodnota ukazuje, kolik likvidního majetku připadá na 

1 Kč závazků. MS technik dosahuje nejvyšší pohotové likvidity ze všech zkoumaných 

subjektů v posledním roce. Nejhorší situace byla pro firmu v roce 2010, kde se přiblížila 

spodní hranici tohoto ukazatele. Pokud by došlo k poklesu pod stanovené hodnoty, 

firma nebyla schopna vyrovnat své závazky bez nutnosti čerpání ještě z jiného prodeje 

nebo zdroje. (31) 
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Peněžní likvidita  

Tabulka č. 23: Vývoj peněžní likvidity firem v letech 2010 - 2013 

Peněžní likvidita (FM/KZ) 2010 2011 2012 2013 

MS technik 0,10 0,19 0,16 0,08 

KLEIN Automotive 0,66 0,32 0,33 0,31 

PWO 0,06 0,05 0,04 0,06 

CIE 0,17 0,54 0,78 0,47 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Peněžní likvidita měří schopnost podniku uhradit v daném okamžiku své splatné 

závazky. Doporučený interval je 0,2 až 0,5.  Tuto podmínku bez problémů splňují 

KLEIN a PWO, kde jsou po celé sledované období hodnoty v tomto intervalu. U MS 

technik se tato hodnota pohybuje kolem 0,1. Tyto nízké hodnoty jsou způsobeny 

nedostatkem krátkodobého finančního majetku. (31) 

 

2.7.8 Metoda jednoduchého součtu pořadí 

Pokud chceme použít aplikaci této metody, seřadíme firmy podle výsledků každého 

ukazatele.  Podnik, který dosahuje nejlepší hodnoty daného ukazatele, dostane hodnotu 

„4“ to je nominální hodnota „n“ z toho plyne, že firma na druhém místě v tomto 

ukazateli bude mít „n-1“ a dále tímto způsobem. Celkový ukazatel bude sestaven 

jednoduchým součtem hodnot, kdo dosáhne nejvyššího součtu je nejlepší. Pořadí bude 

sestaveno pro poslední zkoumaný rok našeho období a tím je rok 2013. (33) 

 

Tabulka č. 24: Vstupní hodnoty a výsledky porovnání firem metodou součtu pořadí 

Vstupní hodnoty pro porovnání za rok 2013 

Ukazatel  

Firma 

MS 

technik 

KLEIN 

Automotive PWO CIE 

ROA 7,01% 4,03% 5,42% 1,04% 

ROE 18,83% 9,40% 24,03% 3,16% 

ROS 3,36% 3,20% 5,31% 0,55% 
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Obrat aktiv 2,08 1,26 1,02 1,87 

Obrat zásob 8,65 6,71 4,61 16,84 

Doba inkasa pohledávek 83 89 108 50 

Doba splatnosti krátk. 

závazků 61 97 91 85 

Běžná likvidita 2,15 1,79 2,12 1,31 

Pohotová likvidita 1,46 1,24 1,25 1,05 

Peněžní likvidita 0,08 0,31 0,06 0,47 

 

Výsledky porovnání firem za rok 2013 

Ukazatel  

Firma 

MS 

technik 

KLEIN 

Automotive PWO CIE 

ROA 4 2 3 1 

ROE 3 2 4 1 

ROS 3 2 4 1 

Obrat aktiv 4 2 1 3 

Obrat zásob 3 2 1 4 

Doba inkasa pohledávek 3 2 1 4 

Doba splatnosti krátk. 

závazků 1 4 3 2 

Běžná likvidita 4 2 3 1 

Pohotová likvidita 4 2 3 1 

Peněžní likvidita 2 3 1 4 

Součet bodů 31 23 24 22 

Pořadí 1 3 2 4 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firem) 

 

Z výsledků získaných touto analýzou podniků při užití metody jednoduchého součtu 

pořadí se na prvním místě umístila zkoumaná společnost MS technik s.r.o.. Dosáhla 31 

bodů a s přehledem vyhrála. Oblasti pro zlepšení se nacházejí ve změně poměru inkasa 

pohledávek a doby splatnosti krátkodobých závazků firmy. Další hodnota, která není 
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uspokojivá a firma by jí měla změnit, je zvýšení hodnoty peněžní likvidity. Na dalších 

místech byla situace komplikovaná a firmám se jednalo o každý získaný bod. Nakonec 

se za sebou seřadili v bodovém odstupu v pořadí PWO Czech Republic a.s., KLEIN 

Automotive a.s. a CIE UNITOOLS PRESS a.s.. 

 
2.8 SWOT analýza 

Výčet silných stran 

• S1 – Nabídka rozmanité výroby (společnost nespoléhá jen na jednu aktivitu – 

lisování, povrchová úprava, svařování, výroba forem pro lisování). 

• S2 – Napojení společnosti na významné partnery v oboru (ŠKODA AUTO, 

BROSE, Faurecia a další). 

• S3 – Pružná organizační struktura.  

• S4 – Kvalitní personální obsazení, zvláště THP a manažeři. 

• S5 – Jasné vymezení procesů ve firmě.  

• S6 – Konkurenceschopnost na trhu, minimalizace nákladů ve výrobě, která je 

zajištěna odborníky v daném odvětví.  

• S7 – Vysoká úroveň certifikace společnosti. 

• S8 – Motivační systém společnosti. 

• S9 – Zkušenosti s čerpáním dotací z EU. 

• S10 – Stálý růst od založení společnosti. 

 

Výčet slabých stránek 

• W1 – Orientace pouze na jeden trh (zaměření jen na automobilový průmysl). 

• W2 – Nízká marže produktů. 

• W3 – Vysoký podíl materiálu na prodávaném dílu v oboru lisování. 

• W4 – Náklady na skladované zásoby. 

• W5 – Vysoké nároky na finanční prostředky. 

• W6 – Závislost na vývoji kurzu EUR/ CZK (export). 

• W7 – Závislost na subdodavatelích automobilového průmyslu.  

• W8 – Zastaralá technologie v oblasti lisování.  

• W9 – Vysoká zadluženost společnosti.  
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Výčet příležitostí 

• O1 – Stěhování automobilového průmyslu ze západní do východní Evropy. 

• O2 – Rozšíření pozice na trhu a zkvalitnění aktivit.  

• O3 – Napojení na automobilové společnosti v Moravskoslezském kraji a na 

Slovensku. 

• O4 – Rozvoj společnosti při správné motivaci všech pracovníků.  

• O5 – Čerpání dotací z EU.  

• O6 – Potenciál úspor v nakupování. 

• O7 – Minimalizace a řízení nákladů. 

• O8 – Rozšíření výroby (vstup na trh s novými produkty). 

• O9 – Možnosti automobilového trhu. 

• O10 – Napojení na zahraniční partnery. 

• O11 – Investice do nových technologií (možnost výroby větších dílů).  

• O12 – Rozvoj spolupráce se stávajícími a novými partnery.  

 

Výčet hrozeb 

• T1 – Přesun výroby automobilů dále na východ. 

• T2 – Zvýšení ceny vstupního materiálu pro výrobu. 

• T3 – Vstup zahraničních firem se zkušeností čerpání dotačních zdrojů EU. 

• T4 – Přesun výroby do Asie. 

• T5 – Nejistota ve vývoji objemu zakázek. 

• T6 – Tlak Asie na minimalizaci nákladů. 

• T7 – Zvyšující se zájem konkurence o kvalifikované THP a manažery.  

• T8 – Vývoj kurzu EUR/CZK. 

• T9 – Snižování nezaměstnanosti v místech výroby (fluktuace).  

• T10 – Vysoké sankce za omezení výroby přímo v automobilce. 

• T11 – Zajištění financování společnosti (vysoké nároky na cash flow).  

• T12 – Zvyšující se nároky na skladové zásoby (prostor a finance).  

• T13 – Stárnoucí technologie.  
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Analýza ekonomické efektivnosti investičního záměru 

Jednou z možností jak dosáhnout rozvoje firmy je investice do nových technologií. 

Moderní technologie jsou pro firmu důležitým prvkem v oblasti konkurenčních výhod. 

Proto by bylo vhodné vzít v úvahu investici do nové galvanické linky. Jedná se o plně 

automatickou galvanickou linku pro povrchové úpravy, jako elektrochemické 

vylučování povlaků Zn a Ni. Zinek se užívá jako základní antikorozní ochrana, která je 

doplněna chromátováním. Nikl slouží také jako antikorozní ochrana, ale ve výsledku je 

více dekorativní v souvislosti s povrchem výrobku. Dodaný systém je předem 

konzultován s dodavatelskou firmou, protože celý projekt je dělaný přímo pro MS 

technik. Předběžné kalkulace počítají v prvních letech s výrobou pouze pro potřeby MS 

technik a v následujících letech bychom službu nabídli i novým odběratelům. Vzhledem 

k délce působení společnosti na poli automotive a poskytování služeb galvanického 

pokovování, je zmapovaná cena těchto galvanických služeb. 

 

 
Obrázek č. 7: Galvanická linka 

(Zdroj: Interní zdroje firmy AITEC s.r.o.) 
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 Navrhovaná technologie je oproti starším linkám pokroková a to by mělo ve výsledku 

výrazně zvýšit tržby a dosáhnout ekonomické efektivnosti investice. Provoz v Rožnově 

pod Radhoštěm má dostatečně velké prostory, kde by bylo možné tuto linku umístit a 

není potřeba velkých stavebních zásahů k vybudování tohoto nového pracoviště. Dle 

referencí a vyhodnocení možných dodavatelů byla vybraná firma AITEC s.r.o., která 

bude dodavatelem této výrobní linky. Firma jako jediná v ČR nabízí inovativní zařízení 

pro vymražování uhličitanů ze slitinové lázně. Odpadá tedy nutnost finančně náročných 

a hlučných kompresorových zařízení. Stanovená cena je 19 800 000 Kč včetně výdajů 

na dopravu a instalaci zařízení. Součástí dodávky je také hardware a software, který 

bude automatizovanou linku řídit. (34) 

 

3.1.1 Odbytový plán  

Základní údaje, ze kterých se vycházelo při sestavování odbytového plánu a následných 

tržeb je objem zakázek, na které má firma již kontrakt nebo jsou přislíbeny. Vzhledem 

k provádění těch činností na starší galvanické lince si je firma přesně vědoma svých 

nákladů.  Úspory by měli dosáhnout změnou nové technologie hodnoty více než 30% 

oproti původní technologii. Dle plánu zakázek pro následující období je firma schopna 

dosáhnout plnosti na obou svých linkách. Měsíční přírůstek tržeb bez materiálu je 

stanoven na 1 600 000 Kč. Již v následujícím roce firma předpokládá zvýšení tržeb o 

5% oproti předcházejícímu období. Po zaběhnutí linky do chodu dojde k nárůstu 

zakázek, který bude způsoben oslovením nových zákazníků, očekává se přírůstek 50% 

oproti prvnímu roku provozu.  

 

Tabulka č. 25: Vývoj tržeb podniku z investiční činnosti v tis. Kč 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby bez materiálu z 
prodeje výrobků 

19 200 20160 28800 28800 28800 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Spolu se zahájením provozu je nutné zaměstnat pracovníky, kteří se budou podílet na 

plynulosti chodu zařízení. Společnost musí zaměstnat osm pracovníků. Po celou dobu 

životnosti již ale nedochází ke změně tohoto počtu. Mzdové náklady na každého 
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pracovníka jsou plánovány na 16 000 Kč (hrubá mzda pracovníka). Veškeré náklady 

jsou zpracovány v následující tabulce. Roční osobní náklady na zaměstnance tedy 

dosahují hodnoty 2 059 000 Kč/ rok. 

 

Tabulka č. 26: Osobní náklady zaměstnanců v tis. Kč 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Roční hrubá mzda 1 536 1 536 1 536 1 536 1 536 

Sociální a zdravotní 

pojištění 
523 523 523 523 523 

Osobní náklady 

celkem 
2059 2059 2059 2059 2059 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Abychom mohli dosáhnout položky zisku před zdaněním a úroky EBIT, je nutné 

provést odečtení tržeb od nákladů a odpisů, které snižují firmě základ daně. Při 

stanovení délky odepisování majetku vycházíme ze zákona o daních z příjmů č. 586/92 

Sb., kde je stanovena jednotlivá délka odpisování dle nakupované položky. Firma MS 

technik využívá rovnoměrné odpisování.  

 

Tabulka č. 27: Účetní odpisy galvanické linky v tis. Kč 

Rok odpisu Pořizovací cena Odpisy 

Zůstatková 

cena 

1. rok 19800 3960 15840 

2. rok - 3960 11880 

3. rok - 3960 7920 

4. rok - 3960 3960 

5. rok - 3960 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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  Tabulka č. 28: Výpočet očekávaného Cash flow z investiční akce v tis. Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
 

Provoz projektu 2016 2017 2018 2019 2020 

TRŽBY BEZ MATERIÁLU 19 200 20160 28800 28800 28800 

Spotřeba energie 9200 9200 9200 9200 9200 

PŘIDANÁ HODNOTA 10 000 10960 19600 19600 19600 

Osobní náklady 2059 2059 2059 2059 2059 

Odpisy 3960 3960 3960 3960 3960 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

CELKEM 15219 15219 15219 15219 15219 

VH před zdaněním 3981 4941 13581 13581 13581 

Daň z přijmu právnických osob 

19% 757 939 2581 2581 2581 

VH po dani z přijmu  3224 4002 11000 11000 11000 

Přírůstek odpisů z investice 3960 3960 3960 3960 3960 

PROVOZNÍ CASH FLOW 7184 7962 14960 14960 14960 
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3.1.2 Určení diskontní sazby 

Pro diskontování byly zvoleny průměrné náklady na kapitál (WACC). Pro užití 

posouzení tohoto investičního projektu byla použita metoda nákladů vlastního kapitálu, 

jako průměr rentabilit vlastního kapitálu. Pro výpočet WACC je použit následující 

vzorec:  

 

 

Vzhledem k vysoké celkové investici si společnost na tento záměr bude brát investiční 

úvěr se splatností na pět let. Po oslovení bank, za tímto účelem byl předložen návrh na 

úvěr ve výši 15 milionů v úrokové sazbě  1,5% včetně sazby PRIBOR. V rámci žádosti 

o investiční úvěr byl bance předložen finanční plán s výhledem na roky 2015 až 2018. 

Tento plán je součástí příloh.  

 

Cizí úročený kapitál (D/C) se na celkově vynaloženém kapitálu podílí v hodnotě 74, 7 

%, jehož průměrná úroková sazba se pohybuje ve výši 1,5% p. a.. V daňovém štítu 

dosahuje hodnota t 19%. Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál existuje mnoho 

způsobů.  V tomto posouzení investičního projektu je to metoda průměrného ukazatele 

ROE za sledované období 2010 až 2013.  

 

Tabulka č. 29: Rentabilita MS technik ve sledovaném období 

Rok 2010 2011 2012 2013 Průměr 

ROE - rentabilita vl. 

kapitálu  (EAT/VK) 
15,97% 25,95% 21,39% 18,83% 20,54% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

WACC = 0,747 * 1,5 ( 1 - 0,19) + 0,253 * 20,54 = 6,11% 
 

3.1.3 Výpočet současné hodnoty budoucích příjmů 

Aby došlo k převedení budoucích příjmů do současné hodnoty, je potřeba použit 

odúročitele, který nám výsledek diskontuje na čistou současnou hodnotu, dle které 

budeme následně posuzovat tuto investici.  
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Tabulka č. 30: Výpočet diskontovaného Cash flow z investiční akce v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INVESTI ČNÍ CASH FLOW -19800 0 0 0 0 0 

CASH FLOW CELKOVÉ 0 7184 7962 14960 14960 14960 

Nediskontované kumulované 

CASH FLOW Z INVESTICE -19800 -12616 -4654 10306 25266 40226 

Odúročitel 6,11% p. a. 1 0,9424 0,8882 0,8370 0,7888 0,7434 

Diskontované provozní CF 0 6770 7072 12522 11800 11121 

Diskontované kumulativní CF -19800 -13030 -5958 6564 18364 29485 

ČSV 19800      

ČSP 49285      

ČSH 29485      
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3.1.4 Hodnocení efektivnosti investice 

První metodou, která je užívána pro hodnocení investičních projektů je čistá současná 

hodnota projektu. Tato metoda je užívána, protože zohledňuje veškeré Cash flow 

spojené s investicí a respektuje časové hledisko. Možným nedostatkem, který můžeme 

zmínit je zvolení úrokové míry. Z tohoto investičního záměru vyplývá čistá současná 

hodnota projektu 29 485 000 Kč.  

 

Dalším možným způsobem pro posouzení této investiční činnosti je výpočet doby 

návratnosti. Hlavní zaměření této metody je na likviditu projektu a stanovený výsledek 

představuje dobu, která je potřeba pro pokrytí kapitálových výdajů.  

 

Tabulka č. 31: Kumulativní diskontované Cash flow v tis. Kč 

Rok Kumulované diskontované CF 

2016 6770 

2017 13842 

2018 26364 

2019 38164 

2020 49285 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

DN= 2 + (19800-13842)/(26364-13842)= 2,48 roku 

Ke splacení kapitálových výdajů, které jsou spojeny s investiční akcí, dojde za dva roky 

a 176 dní.  

 

Možné riziko, které by mohlo ohrozit investiční záměr je povolení. Vzhledem 

k chemickému charakteru výroby je nutné podat žádost na Ministerstvo životního 

prostředí. K celkovému projektu je nutné získání šesti schválení a těmi jsou souhlas 

Městského úřadu, Krajského úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice a Povodí 

Moravy. Případné zamítnutí nějakého z těchto povolení by mělo za následek zpoždění 

celého investičního záměru.  
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3.2 Řízení zásob 

Z dostupných informací a zpracovaných ukazatelů aktivity vyplývá, že firma se snaží 

poslední roky o minimalizaci zásob. Vidíme pokles podílu zásob na celkových aktivech 

ve sledovaném období o téměř 21 procentních bodů. V tomto trendu by měla firma 

pokračovat i v následujících letech.  

 

Tabulka č. 32: Vybrané ukazatele řízení zásob 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Zásoby [ v tis. Kč] 53652 42754 36426 43629 

Zásoby (podíl na aktivech v 

%) 43,19% 30,23% 25,94% 24,10% 

Obrat zásob  5,41 8,23 8,49 8,65 

Doba obratu zásob  [dní] 67 44 43 42 

(Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv firmy) 

 

Hodnota zásob ovlivňuje každý z ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a další. Řízení 

zásob můžeme charakterizovat, jako jednu z nejdůležitějších činností ve firmě. Má 

podstatný vliv na poskytování výrobku či služby zákazníkovi, ale velkým dílem se 

podílí i na tvorbě provozního zisku firmy. 

 

S větší položkou skladování souvisí i vyšší náklady, které vnikají ve spojitosti 

s obsluhou skladů a nutností vázanosti prostředků ve skladových položkách. Dalším 

příkladem nákladů mohou být odpisy budov a strojního zařízení, které slouží k obsluze 

těchto skladů, dále mzdy osob, energie a další. Tyto zdroje jsou zde pevně vázány. Pro 

firmu je přínosné velikost skladových zásob minimalizovat a ušetřené finanční zdroje 

může využít například k investicím, či zlepšení dalších finančních ukazatelů. (9) 

 

3.2.1 Pokročilé plánování a rozvrhování – Systém APS 

Každý podnik, který působí ve výrobní sféře, podléhá silným tlakům konkurenčního 

boje. Za důležité klíčové prvky, které umožní přežití podniku a následný rozvoj 
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můžeme označit rozšiřování výrobního portfolia a vetší orientace na výrobu dle 

konkrétních přání zákazníků. V této souvislosti dochází především, ke změně 

požadavků na plánování. Systém se dotýká: 

• Kapacitního plánování 

• Termínování objednávek materiálu 

• Rozvrhování výroby 

 

Aby byl tento systém funkční a pro firmu přínosný, musí být tento model plně 

integrován v rámci ERP informačního systému firmy. Následná implementace 

respektuje přístup „Kaizen“ tedy se jedná o postupné zlepšování a dosažení 

významného přínosu v relativně krátkém časovém úseku. Přispívají k růstu kvality 

zákaznického servisu, ale také efektivity podniku.  Důležitou vlastností je vysoká 

přizpůsobitelnost na konkrétní firmu.   

Pro spolupráci byla vybrána firma Logis a.s., výhodou této firmy je dlouhodobé 

působení na trhu a úspěch při realizaci projektů. Další nespornou výhodou je blízkost 

firmy, protože sídlí v nedalekém Frenštátu pod Radhoštěm. (35) 

 

Pořizovací cena navrhovaného systému, který bude přímo upraven pro potřeby firmy je 

necelé 2 000 000 Kč. Instalace, seznámení pracovníků se systémem v rámci školení 

firmou Logis je už v ceně zahrnuto. V následujících letech musí firma počítat s výdaji 

na aktualizaci a správu systému. Ta dosahuje hodnoty 4% z celkové pořizovací hodnoty 

a v rámci ní je servis v případě poruch. Při stálém vývoji trhů a požadavků ze strany 

zákazníků nepředpokládáme, že by hned první řešení systému APS plně vyhovovalo a 

s postupem času si bude docházet ke změně parametrů a požadavků ze strany firmy. 

V případě dodatečného rozšíření systému o stanovenou oblast se výdaje na tuto činnost 

pohybují kolem 10% z pořizovací ceny systému.  

 

Kapacitní plánování 

Můžeme o něm mluvit jako o nejvýznamnějším faktoru při snaze plnit zakázky 

v požadovaných termínech. Důležitou vlastností je schopnost identifikace dynamicky se 

měnící úzká místa a v této souvislosti řešit kapacitní problém pomocí algoritmů, které 

zohledňují tyto úzká místa. Ve výsledku dojde ke kapacitnímu balancování napříč celou 
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strukturou zakázky a zohlednění vybraného řešení do následující zakázkové sítě, což se 

projeví při následném plánování dalších činností.  

Cíle, kterých by mělo být v souvislosti s touto perspektivou dosaženo, jsou znázorněny 

v následujícím obrázku.  

 

 

 

 
Obrázek č. 8: Cíle kapacitního plánování 

(Zdroj: Interní zdroje firmy Logis a.s.) 

 

Výsledkem je sestavení kapacitně proveditelných front práce. Konečný výstup je 

dosažen optimalizací algoritmů a ručních zásahů plánovače. Takto vypracovaný 

kapacitní plán slouží, jako základ pro rozvrh výroby. 

 

Termínování objednávek materiálu 

Každá z položek, které ve finálním sousledu dávají výrobek, v případě své 

nedostupnosti může způsobit nesplnění zakázky v termínu. Přitom splnění termínu 

zakázek je rozhodující faktor úspěchu. Proto každá nakupovaná položka, dosahuje 

stejné důležitosti a je nutno zohledňovat dostupnosti každé komponenty, z kterých je 

tvořen finální výrobek.  Současná otázka je ve spojitosti s vázáním materiálu na skladu. 

Vzhledem k výrobnímu plánu dochází k nákupu materiálu, dle dostupných informací 

z IS v nejpozději možný moment, aby nedošlo k opoždění zakázky. Tímto firma dokáže 

minimalizovat své skladové zásoby a velikost kapitálu, která je v nich vázána. 

Termínování objednávek má následující dopady.  
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Obrázek č. 9: Dopady termínování objednávek 

(Zdroj: Interní zdroje firmy Logis a.s.) 

 
Dostupnost skladového materiálu je velkým omezením pro sestavování plánu výroby. 

Další fází je již sestavení samotného plánu výroby, kde je hlavním požadavkem 

proveditelnost.  

 

Rozvrhování výroby 

V prostředí automotive, ale i v dalších oblastech strojírenství následují procesy, jako 

dělení materiálu nebo povrchové úpravy. Zde dochází k specifickému stanovení pořadí 

zakázek dle omezujících faktorů. Můžeme například zmínit přestavbu strojů mezi 

jednotlivými zakázkami. Proto se podnik snaží o optimalizace stanovení pořadí 

zakázek. Následné přínosy vidíme v následujícím obrázku.  

 

 
Obrázek č. 10: Přínosy rozvrhování výroby 

(Zdroj: Interní zdroje firmy Logis a.s.) 

 

Generování plánu výroby je otázkou minut. Firma tedy může pružně reagovat na 

dynamicky se měnící situaci a vzhledem ke kooperaci všech předchozích plánování 

dostává konkrétní obraz, jak by se následná změna projevila ve výrobním plánu 

při zohlednění všech předcházejících činností.  

3.2.2 Cíle zavedení APS 

Pro konkrétní případ na společnost MS technik by se jednalo o následující cíle:  
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• Trvale zvýšená termínová spolehlivost – firma má za cíl dosáhnout spolehlivosti 

dodávek na 97% 

• Snížení objemu zásob – cílem je snížení velikosti zásob alespoň o 20% ze 

stávajícího stavu  

• Zkrácení průběžné doby výroby – zde by měla úspora dosahovat zkrácení času o 

35% 

• Zlepšení využitelnosti kapacit 

 

3.2.3 Warehouse Management System 

Zkráceně WMS systém je systém pro on-line řízení logistických činností ve výrobním 

podniku. Základem jsou aktuální informace, toky zásob, dokonce i pracovníci logistiky 

jsou pod stálou evidencí. Veškerý monitoring probíhá jednoduše a je možné vše 

dokonale kontrolovat. Firma má naprosto přesné informace o svých skladových 

zásobách i o konkrétních aktuálních počtech. Základním cílem tohoto systému je mít 

dokonalý přehled o skladových zásobách, aby nedocházelo k situaci, kdy v den 

expedice nebo potřeby nějakého komponentu či výrobku zjistíme, že výrobek 

nemůžeme najít nebo jej nemáme. Mezi další přínosy patří snížení nákladů na 

manipulaci, snížení stavu zásob, lepší využití skladové plochy a zrychlení skladových 

operací. (36) 

 

Systém WMS je vždy součástí podnikového IS. Přes hlavní systém jsou do WMS 

importována cílová data, jako například katalog zboží. Operace, které ovlivní stav zboží 

na skladě, jsou potvrzeny do ERP systému.  Hodnota systému WMS je stanovena na 1 

800 000 Kč. Předpokládají se v souvislosti s dodatečným přeorganizováním skladu 

výdaje spojené s koupí části nového regálového systému na provozovně v Novém 

Jičíně. Aktualizace a správa systému se pohybuje od 4 – 6 % z pořizovací hodnoty 

systému. V budoucnosti se předpokládá další rozvoj systémů na snímání čárového kódu 

a dodatečné náklady mohou vzniknout v této souvislosti s pořízením nového vybavení 

na čtení kódů.  
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Tento systém umožňuje vytvoření mapy skladu, kde dojde k nalezení souvislosti mezi 

jednotlivými komponenty, které vstupují do výrobního procesu a dojde k vytvoření 

určitých zón a sektorů. Pokud máme speciální manipulační požadavky, tak jsou zde 

brány v úvahu a podle nich je zboží zařazeno. Díky nastavení strategie naskladňování je 

systém schopen určit i na základě obrátkovosti vhodnou skladovou pozici pro přijímané 

zboží.  Celkově je zde hlavním cíle vyšší efektivnost procesu vychystávání zboží. Při 

realizaci výdeje je rozdělena výdejka na dvě části dle typu manipulační techniky, která 

je potřebná k samotnému výkonu. WMS systém současně plánuje trasu skladníka, tak 

aby jeho pohyb byl co nejefektivnější. To vede ke zrychlení celého procesu manipulace. 

Díky tomuto je možné dosáhnout lepšímu využití časového fondu skladníků a skladu. 

Tyto změny vedou k významným ekonomickým a časovým úsporám.  

 

Řízení skladů je řešeno využitím radiofrekvenčních terminálů, které komunikují online. 

K identifikaci jsou nejčastěji používány čárové kódy, které užívá i společnost MS 

technik. Při implementaci by došlo k zavedení systému do IS. WMS umožní společnosti 

lepší evidenci, která bude následně využita v podkladech o skladové evidenci systémem 

APS. Vzhledem k tomu, že firma užívá čárové kódy, půjde o rozšíření toho sytému do 

skladů, nastavení evidence skladových položek a přemístění skladových zásob do 

určitých sektorů dle nastavené logistické strategie. Na formulaci této strategie se podílí 

dodavatelská firma tohoto systému.  

 

3.3 Podnikový růst a cíle pro budoucí období 

Cíle podniku pro další období jsou nastíněny v následujících tabulkách. Cíle byly 

rozděleny pro každý z provozů samostatně vzhledem k různorodosti výroby. Uvedené 

cíle mají měsíční charakter. Pro každé oddělení, jsou nastaveny cíle v rámci perspektivy 

BSC, které firma bude pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat, zda došlo ke splnění. 

V případě nesplnění těchto cílů by měla firma zjistit, proč nebyl splněn a zavést takové 

opatření, aby bylo možné jej splnit v následujícím měsíci.   

 

Jednotlivé indikátory jsou rozděleny v rámci oddělení a jejich plnění bude následně 

promítnuto do variabilní složky platu zaměstnanců. Tímto firma motivuje své 

zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Při rozvoji firmy je zaměstnanec lépe 



94 
 

ohodnocen. Takto zpracovaný systém indikátorů je následně promítnut do finančních 

plánů firmy. K vyhodnocení výsledků dochází na manažerských poradách, které 

probíhají na konci každého měsíce.  

 
Tabulka č. 33:  Podnikové cíle MS technik 

Oblast Indikátor 
Požadované měsíční 
hodnoty indikátoru 

Společné cíle 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Tržba bez materiálu (TBM) 
5 500 000 Kč včetně nové 

linky 
Podíl osobních nákladů k TBM < 32% 
Plnění tržeb 100% 
Počet reklamací ≤ 3 

      

Personalistika 
Přesčasy výrobní a nevýrobní < 5,5 % z pracovního fondu 
Nemocnost < 5% 

      

Nákup a 
logistika 

Úspory nákupu mat. pro 
zákazníky >75% z výkonu 
Obrátkovost zásob < 23 dní 
Náklady na dopravu + 
mimořádné < 6,5% z TBM 

      

Výroba 

Interní PPM < 1000 
Využití technologií > 85% 
Produktivita (TBM/ výrobní a 
nevýrobní zaměstnanci) > 100 000 Kč 

      

Kvalita 
Externí PPM < 600 
Míra plnění cílů > 85% 
Míra plnění opatření z auditů 100% 

      

Ekonomické 
oddělení 

Hodnota pohledávek po 
splatnosti nad 30 dní < 1 800 000 Kč 
Obrátkovost zásob < 23 dní 

Tržba bez materiálu (TBM) 
5 500 000 Kč včetně nové 

linky 
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Oblast Indikátor 
Požadované měsíční 
hodnoty indikátoru 

Společné cíle 
Nový Jičín 

Tržba bez materiálu (TBM) > 6 200 000 Kč 
Podíl osobních nákladů k TBM < 38% 
Plnění tržeb 100% 
Počet reklamací ≤ 4 

      

Personalistika 
Přesčasy výrobní a nevýrobní < 5,5 % z pracovního fondu 
Nemocnost < 5% 

      

Nákup a 
logistika 

Úspory nákupu mat. pro 
zákazníky >75% z výkonu 
Obrátkovost zásob < 42 dní 
Náklady na dopravu + 
mimořádné < 7% z TBM 

      

Výroba 

Interní PPM < 750 
Využití technologií > 80% 
Produktivita (TBM/ výrobní a 
nevýrobní zaměstnanci) > 84 000 Kč 

      

Kvalita 
Externí PPM < 25 
Míra plnění cílů > 85% 
Míra plnění opatření z auditů 100% 

      

Ekonomické 
oddělení 

Hodnota pohledávek po 
splatnosti nad 30 dní < 3 200 000 Kč 
Obrátkovost zásob < 42 dní 
Tržba bez materiálu (TBM) > 6 200 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S plánem rozvoje přímo souvisí plán investic pro nejbližší období. Ten byl vypracován 

v rámci roku 2015 a 2016. V tabulce níže jsou uvedeny investice s přibližným časovým 

obdobím, kdy dojde k realizaci záměru.   
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Tabulka č. 34: Plán investic 

Plán investic Období hodnota financování 

Galvanická linka Zn/Ni 4Q 2015 19 800 000 Kč úvěr 

IT- SW, HW 1Q2016 3 900 000 Kč vlastní zdroje 

Regálové zakladače NJ 3Q2015 750 000 Kč vlastní zdroje 

Odsávání rob. svařování 1Q 2016 600 000 Kč vlastní zdroje 

Montážní linka sedaček 2Q2016 2 300 000 Kč leasing 

CELKOVÁ HODNOTA 27 350 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Investiční činnost je jednou z nezbytných složek rozvoje. Pokud firma chce nadále 

zůstat úspěšná, je nutné každoročně vkládat nemalou částku určenou do investování. 

Tomuto trendu nahrává současná výše úrokových sazeb u investičních úvěrů. Další 

možností jsou dotační programy ministerstva průmyslu a obchodu. V některých 

případech by firma mohla získat na svou investici příspěvek až do výše 40%.   
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4 Závěr 

Vypracovaná diplomová práce přispívá k rozvoji společnosti MS technik v následujícím 

období. Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit hospodaření firmy v letech 2010 až 

2013 a získané výsledky porovnat s konkurenčními podniky. Na základě zpracovaných 

analýz došlo k vypracování návrhů a doporučení, které povedou k rozvoji společnosti.  

Teoretická část se zabývá zpracováním a přiblížením obecných východisek, které se 

firmy dotýkají při jejích činnostech. V této části dochází k vysvětlení pojmů podniková 

strategie, zásady finančního plánování, postup strategické a finanční analýzy a dále také 

metoda hodnocení výkonnosti firmy pomocí přístupu BSC.  

 

Analytická část práce obsahuje zpracování strategické analýzy a finanční analýzy. Z 

následného porovnání s třemi konkurenty vyplývá, že firma dosahuje velmi dobrých 

výsledků. Pro vyhodnocení postavení v rámci konkurence byla použita metoda 

jednoduchého součtu pořadí, kde společnost MS technik dosáhla nejlepšího výsledku. 

Z vypracovaných analýz vyplývá, že společnost dodržuje zlaté bilanční pravidlo a 

můžeme konstatovat, že se jedná o finančně zdravou firmu.  

 

V návrhové části došlo ke zpracování investiční příležitosti pro firmu, přesněji se jedná 

o investici do nové galvanické linky. Ta by přispěla k rozvoji provozu v Rožnově pod 

Radhoštěm. Další z návrhů směřoval do oblasti řízení zásob. Zde bylo vypracováno 

doporučení k rozšíření ERP o systém APS a WMS. Posledním doporučením bylo 

stanovení podnikových cílů na každý měsíc v rámci propojení na perspektivu BSC. 

 

 Při respektování návrhů může vést přínos této diplomové práce pro firmu v investičním 

rozhodování a investicích v následujícím období. Nově zvažované investice mohou být 

zpracovány dle této předlohy. Návrhy této práce povedou k rozvoji společnosti. 
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Příloha č. 2: Horizontální analýza aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč)2 2010 2011 2012 2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

AKTIVA CELKEM 124241 141428 140459 181105 13,83% -0,68% 28,93% 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 24750 32252 41936 42515 30,31% 30,03% 1,38% 

Dlohodobý nehmotný majetek  857 3111 2092 1562 263,01% -32,75% -25,33% 

Dlouhodobý hmotný majetek  23693 29073 39844 40953 22,70% 37,04% 2,78% 

Dlouhodobý finanční majetek 200 68 0 0 -66% -100% 0,00% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 98407 108655 96340 135689 10,41% -11,33% 40,84% 

Zásoby 53652 42754 36426 43629 -20,31% -14,80% 19,77% 

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

Krátkodobé pohledávky 39382 56495 52785 86416 43,45% -6,56% 63,71% 

Finanční majetek 5373 9406 7129 5644 75,06% -24,20% -20,83% 

OSTATNÍ AKTIVA 1084 521 2183 2901 -51,93% 319% 32,89% 



 III

Příloha č. 3: Horizontální rozvaha pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiva k 31.12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

PASIVA CELKEM 124 241 141 428 140 459 181 105 14% -0,68% 28,94% 

VLASTNÍ KAPITÁL 28 400 38 356 46 251 53 287 35,06% 20,58% 15,21% 

Základní kapitál 12 000 12 000 12 000 12 000 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fond a ostatní fondy 

ze zisku 1 200 1 200 1 400 1 600 0,00% 16,67% 14,29% 

Výsledek hospodaření 

minulých let  10 664 15 200 22 956 29 652 42,54% 51,03% 29,16% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 4 536 9 956 9 895 10 035 119,49% -0,61% 1,41% 

CIZÍ ZDROJE 95 491 101 886 93 049 125 264 6,70% -8,67% 34,62% 

Rezervy 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 1 786 1 901 2 212 2 573 6,44% 16,36% 16,32% 

Krátkodobé závazky 52 696 47 109 42 476 62 976 -10,60% -9,83% 48,26% 

Bankovní úvěry a výpomoci 41 009 52 876 48 361 59 715 28,94% -8,54% 23,48% 

OSTATNÍ PASIVA 350 1 186 1 159 2 554 238,86% -2,28% 120,36% 
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Příloha č. 4: Vertikální analýza aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 19,92 22,8 29,86 23,47 

Dlohodobý nehmotný majetek  0,67 2,19 1,49 0,86 

Dlouhodobý hmotný majetek  19,1 20,57 28,37 22,61 

Dlouhodobý finanční majetek 0,15 0,04 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 79,2 76,83 68,59 74,93 

Zásoby 43,19 30,23 25,94 24,1 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 31,69 39,95 37,58 47,71 

Finanční majetek 4,32 6,65 5,07 3,12 

OSTATNÍ AKTIVA 0,88 0,37 1,55 1,6 
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Příloha č. 5: Vertikální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiva k 31.12. (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 

VLASTNÍ KAPITÁL 22,86 27,12 32,93 29,42 

Základní kapitál 9,65 8,48 8,55 6,63 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 0,97 0,85 0,99 0,88 

Výsledek hospodaření minulých let  8,58 10,75 16,35 16,37 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 3,66 7,04 7,04 5,54 

CIZÍ ZDROJE 76,86 72,04 66,24 69,17 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 1,43 1,34 1,57 1,42 

Krátkodobé závazky 42,41 33,32 30,24 34,77 

Bankovní úvěry a výpomoci 33,02 37,38 34,43 32,98 

OSTATNÍ PASIVA 0,28 0,84 0,83 1,41 
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Příloha č. 6: Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v Kč 

Označení   ř. plán 2015 plán 2016 plán 2017 plán 2018 

          I. Tržby za prodej zboží 01 19 600 000 20 000 000 21 000 000 22 000 000 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 17 500 000 18 000 000 18 500 000 19 500 000 

         + Obchodní marže 03 2 100 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 

         II. Výkony  04 452 950 000 526 500 000 602 000 000 677 500 000 

         II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 450 000 000 525 000 000 600 000 000 675 000 000 

             2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 950 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 

             3. Aktivace 07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 08 359 500 000 421 000 000 485 000 000 545 000 000 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 281 500 000 324 000 000 375 000 000 418 000 000 

B.2. Služby 10 78 000 000 97 000 000 110 000 000 127 000 000 

        + Přidaná hodnota 11 95 550 000 107 500 000 119 500 000 135 000 000 

C. Osobní náklady 12 73 000 000 79 900 000 86 900 000 93 800 000 

C.1. Mzdové náklady 13 53 500 000 58 500 000 63 500 000 68 500 000 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15 900 000 17 000 000 18 200 000 19 300 000 

C.4. Sociální náklady 16 3 600 000 4 400 000 5 200 000 6 000 000 

D. Daně a poplatky 17 250 000 310 000 370 000 4 300 000 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 11 500 000 13 000 000 14 500 000 16 500 000 

        III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 7 200 000 8 100 000 8 700 000 9 100 000 

        III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 500 000 600 000 500 000 500 000 

             2. Tržby z prodeje materiálu 21 6 700 000 7 500 000 8 200 000 8 600 000 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 22 400 000 500 000 600 000 700 000 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 24 400 000 500 000 600 000 700 000 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 0 0 0 0 

          IV. Ostatní provozní výnosy 26 900 000 1 000 000 1 200 000 1 300 000 

H. Ostatní provozní náklady 27 800 000 1 200 000 1 500 000 1 700 000 

          V. Převod provozních výnosů 28         

I. Převod provozních nákladů 29         

        * Provozní výsledek hospodaření 30 17 700 000 21 690 000 25 530 000 28 400 000 
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          VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

          VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 

         VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 

         VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 0 0 0 0 

         VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého majetku 
finančního majetku 36 0 0 0 0 

         VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

          IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti (+/-) 41 0 0 0 0 

          X. Výnosové úroky 42 1 000 1 000 1 000 1 000 

N. Nákladové úroky 43 2 300 000 2 800 000 3 100 000 3 300 000 

          XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 300 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 950 000 2 100 000 2 300 000 2 500 000 

         XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

       * Finanční výsledek hospodaření 48 -2 949 000 -3 499 000 -3 799 000 -3 999 000 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 2 802 690 3 456 290 4 128 890 4 636 190 

Q.1.  - splatná 50 2 802 690 3 456 290 4 128 890 4 636 190 

    2.  - odložená 51 0 0 0 0 

       ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 11 948 310 14 734 710 17 602 110 19 764 810 

          XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 

S.1.  - splatná 56 0 0 0 0 

   2.  - odložená 57 0 0 0 0 

      * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 

T. 
Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 59 0 0 0 0 

      *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 11 948 310 14 734 710 17 602 110 19 764 810 

      **** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 
48 + 53 - 54) 61 14 751 000 18 191 000 21 731 000 24 401 000 
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Příloha č. 7: Rozvaha v plném rozsahu v Kč (aktiva) 

Označení   ř. plán 2015 plán 2016 plán 2017 plán 2018 

  AKTIVA CELKEM  1 235 760 000 252 176 656 286 408 766 302 113 576 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 83 260 000 89 460 000 114 660 000 118 860 000 

B.I. Dlouhodobý nehmotný  majetek 4 4 000 000 4 200 000 4 400 000 4 600 000 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 

      2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 

      3. Software 7 4 000 000 4 200 000 4 400 000 4 600 000 

      4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 

      5. Goodwill 9 0 0 0 0 

      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 

      7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 

      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 79 260 000 85 260 000 110 260 000 114 260 000 

B.II.1. Pozemky 14 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 

       2. Stavby 15 38 000 000 38 000 000 60 000 000 60 000 000 

       3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 39 000 000 45 000 000 48 000 000 52 000 000 

       4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 

       5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 

       6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 

       7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 21 0 0 0 0 

       9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 

        2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25         

        3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26         

        4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv 27         

        5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28         

        6. Pořizovaný  dlouhodobý finanční majetek 29         

        7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30         

C. Oběžná aktiva 31 148 700 000 158 300 000 166 700 000 178 100 000 

C.I. Zásoby 32 54 500 000 57 000 000 61 000 000 65 000 000 
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C.I.1. Materiál 33 24 000 000 24 000 000 26 000 000 28 000 000 

      2. Nedokončená výroba a polotovary 34 16 500 000 17 000 000 18 000 000 19 000 000 

      3. Výrobky 35 14 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000 

      4. Zvířata 36 0 0 0 0 

      5. Zboží 37 0 0 0 0 

      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 

        2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 

        3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 

        4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 43 0 0 0 0 

        5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44         

        6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 

        7. Jiné pohledávky 46         

        8. Odložená daňová pohledávka 47         

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 83 650 000 89 700 000 95 100 000 100 500 000 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 49 80 000 000 85 000 000 90 000 000 95 000 000 

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 

         4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 
sdružení 52 0 0 0 0 

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 

         6. Stát - daňové pohledávky 54 1 850 000 2 500 000 2 700 000 2 900 000 

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 800 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 

         8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 

         9. Jiné pohledávky 57 0 0 0 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 10 550 000 11 600 000 10 600 000 12 600 000 

C.IV.1. Peníze 59 550 000 600 000 600 000 600 000 

        2. Účty v bankách 60 10 000 000 11 000 000 10 000 000 12 000 000 

        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 

        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 63 3 800 000 4 416 656 5 048 766 5 153 576 

D.I.1. Náklady příštích období 64 2 000 000 2 300 000 2 500 000 2 600 000 

      2. Komplexní náklady příštích období 65 0       

      3. Příjmy příštích období 66 1 800 000 2 116 656 2 548 766 2 553 576 
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Příloha č. 8: Rozvaha v plném rozsahu v Kč (pasiva) 

Označení   ř. plán 2015 plán 2016 plán 2017 plán 2018 

   PASIVA CELKEM 67 235 760 000 252 176 656 286 408 766 302 113 576 

A. Vlastní kapitál 68 72 391 946 84 126 656 96 728 766 111 493 576 

A.I. Základní kapitál 69 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

A.I.1. Základní kapitál 70 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

      2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 

      3. Změny základního kapitálu 72         

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 

       2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 

       3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 

       4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 78 400 000 400 000 400 000 400 000 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79         

         2. Statutární a ostatní fondy 80 400 000 400 000 400 000 400 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 48 043 636 56 991 946 66 726 656 79 328 766 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82 48 043 636 56 991 946 66 726 656 79 328 766 

        2. Neuhrazená ztráta minulých let 83         

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 11 948 310 14 734 710 17 602 110 19 764 810 

B. Cizí zdroje 85 162 450 000 167 600 000 189 200 000 190 100 000 

B.I. Rezervy 86 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právní předpisů 87 0 0 0 0 

      2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 

      3. Rezerva na daň z příjmu 89 0 0 0 0 

      4. Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 91 2 500 000 2 700 000 2 900 000 2 900 000 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 

       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 

       3. Závazky - podstatný vliv 94         

       4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 95         

       5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 

       6. Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 
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       7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0 0 0 

       8. Dohadné účty pasivní 99         

       9. Jiné  závazky 100         

       10. Odložený daňový závazek 101 2 500 000 2 700 000 2 900 000 2 900 000 

B.III. Krátkodobé závazky 102 67 950 000 79 900 000 86 300 000 92 200 000 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 103 50 000 000 60 000 000 65 000 000 70 000 000 

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 

         3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 

         4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 106 7 500 000 8 500 000 9 000 000 9 000 000 

         5. Závazky k zaměstnancům 107 3 200 000 3 500 000 3 800 000 4 100 000 

         6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 108 1 650 000 1 900 000 2 100 000 2 300 000 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 109 3 600 000 4 000 000 4 400 000 4 800 000 

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 0 

         9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 

         10. Dohadné účty pasivní 112 0 0 0 0 

         11. Jiné závazky 113 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 92 000 000 85 000 000 100 000 000 95 000 000 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 37 000 000 35 000 000 50 000 000 45 000 000 

        2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 55 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

        3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 

C.I. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 118 918 054 450 000 480 000 520 000 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 350 000 200 000 200 000 220 000 

      2. Výnosy příštích období 120 568 054 250 000 280 000 300 000 

 

 


