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Abstrakt 

 

Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s 

r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční 

zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu pro budoucí strategii. 

 

 

 

Abstract 

 

The diploma thesis deals with an evaluation of the financial health of the company 

Bosch Rexroth, spol. s r.o. Using various methods of financial analysis evaluates 

performance and financial health of the company. At the end of this thesis the possible 

proposals for future strategy are suggested. 
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1 ÚVOD 
       

„V minulosti bylo primárním účelem účetního oddělení zpracování transakcí: fakturace 

zákazníkům, platby dodavatelům, a podobně. Jedná se o důležité činnosti, které většina 

zaměstnanců nepozoruje, ale jsou přesto nezbytné pro zajištění hladkého provozu 

organizace. Nicméně, role účetních se postupně měnila, stejně jako se společnosti 

setkávaly s narůstající konkurencí po celém světě. 

Finanční analytik by měl nejen plnit roli tradičního zpracování transakcí, ale také 

neustále přezkoumávat operace společnosti, hodnotit investice, nahlašovat problémy a 

související doporučení k řízení společnosti. Všechny tyto nové úkoly mohou být 

považovány za finanční analýzu, neboť vyžadují použití finančních kontrolních metod v 

provozní a investiční činnosti společnosti.“ (1, s. 7) 

 

Stejně jako je posuzováno zdraví lidského organismu řadou specializovaných vyšetření 

a prohlídek, posuzuje se také finanční zdraví podniků. 

Nástrojem pro zjišťování tohoto podnikového zdraví je finanční analýza. Tato analýza 

je velmi významná a slouží jako zdroj informací ke zjištění nedostatků společnosti, 

popřípadě poukáže na potřebu zahájení restrukturalizace podniku. 

 

Diplomová práce „Hodnocení finančního zdraví podniku“ je rozdělena do tří stěžejních 

částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, kde jsou vysvětleny hlavní 

pojmy a postupy finanční analýzy. Ve druhé části jsou tyto poznatky aplikovány do 

praxe a použity na vybraný podnik. Ve třetí části práce jsou shrnuty výsledky, 

vyplývající z provedených analýz.  

 

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických znalostí a vybraných metod 

finanční analýzy posoudit finanční zdraví společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. Dále 

na základě zjištěných výsledků zhodnotit současný stav finanční situace této společnosti 

a navrhnout možná řešení či doporučení, která by mohla vést ke zlepšení (nejen) 

finančního zdraví podniku. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

       

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a 

celou řadu dalších významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy 

umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při 

stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při 

poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního 

postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak - a to zejména - pro odhad a 

prognózování budoucího vývoje.“ (2, str. 17) 

 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, 

jelikož zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a 

skutečností. Je svým předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje 

data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních 

výkazů. Nedostatkem účetních informací z hlediska finančního řízení je to, že zobrazují 

minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. K překonání těchto nedostatků se proto 

využívá finanční analýza, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a 

rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost a umožňuje dospět k určitým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout 

příslušná rozhodnutí. (7) 

 

Finanční analýza také představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. Informace obsažené ve finanční analýze 

jsou předmětem zájmu především investorů, manažerů a věřitelů. Mohou z ní však 

čerpat i ostatní zájmové skupiny jako jsou obchodní partneři, zaměstnanci nebo stát. 

Účelem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku. 

Uspokojivá finanční situace podniku se označuje také jako “finanční zdraví“ podniku. 

Za finančně zdraví podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou chvíli 

schopen naplňovat smysl své existence. (7) 
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V podmínkách tržní ekonomiky to prakticky znamená, že je schopen dosahovat trvale 

takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k 

výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Míra schopnosti zhodnotit 

vložený kapitál je pak na akciovém trhu ohodnocena investory prostřednictvím tržní 

ceny akcie. Finanční zdraví předpokládá zejména dosahování dostatečného zisku a 

udržení dlouhodobé likvidity. (7) 

 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě zhodnocení finančního zdraví společnosti 

Bosch Rexroth, spol. s r.o. a provedených analýz navrhnout firmě vlastní doporučení na 

zlepšení současného stavu.  Tohoto cíle bude dosaženo díky splnění dílčích cílů. 

 

V první části diplomové práce budou sepsána teoretická východiska, ze kterých bude 

čerpáno při zpracování analýzy zvolené společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. Bude 

provedena literární rešerše, která bude sloužit jako teoretický podklad pro další části 

diplomové práce. Cílem této části je seznámit se s metodami, které budou dále použity 

pro analytickou část a stručně a přehledně shrnout získané poznatky. 

 

V druhé části mé práce bude představen hodnocený podnik. Cílem této části je seznámit 

se s prostředím podniku. 

 

Třetí částí diplomové práce je vlastní analýza vybraného podniku. Tato část si klade za 

cíl provést finanční analýzu a analýzu prostředí společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. 

metodami popsanými v teoretické části práce a získané výsledky interpretovat. Finanční 

analýza bude provedena z účetních výkazů za pětileté období, v letech 2009 - 2013.  

 

Stěžejním cílem závěrečné části práce je, na základě získaných informací plynoucích 

z provedených analýz, předložit hodnocenému podniku možná opatření a návrhy, které 

by mohly přispět ke zlepšení současného stavu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této části diplomové práce bude zpracován teoretický základ, který bude sloužit jako 

podklad pro zpracování analytické části práce. 

 

Úkolem této kapitoly je seznámit se s teorií analýzy okolí podniku, která zahrnuje 

analýzu SLEPTE, Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí, interní a 

SWOT analýzu. Další částí je teorie vztahující se k finanční analýze podniku a teorie 

soustav ukazatelů (absolutních, rozdílových a poměrových). 

 

3.1 Analýza okolí podniku 

 

Podkladem pro zpracování analýzy okolí podniku je SLEPTE analýza, Porterův model 

konkurenčního prostředí, interní a SWOT analýza. V následujících podkapitolách jsou 

tyto analýzy definovány a popsány. 

 

3.1.1 SLEPTE analýza 

 

Analýza SLEPTE - jedná se o analýzu sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických, technologických a ekologických faktorů. (3) 

 

Sociální faktory 

 

V oblasti sociálních faktorů hrají důležitou roli zejména následující faktory: 

 společensko-politický systém a klima ve společnosti; 

 hodnotové postoje a stupnice lidí (konkurentů, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců); 

 životní styl a životní úroveň; 

 kvalifikační struktura populace. (3) 

 

Sociální faktory mohou na jedné straně výrazně ovlivňovat poptávku po zboží a 

službách, na straně druhé silně ovlivňují i stranu nabídky - podnikavost a pracovní 

motivaci. (3) 
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Legislativní a politické faktory 

 

I v rozvinutých tržních ekonomikách je stát významným zaměstnavatelem a rovněž 

spotřebitelem, což se realizuje ve formě poptávky státních orgánů a ze státního rozpočtu 

financovaných organizací po zboží a službách a také distribucí tzv. veřejných statků. 

Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především zákony a kontrolou jejich dodržování. 

Stát je rovněž spoluodpovědný za kvalitu pracovní síly ve smyslu jeho zodpovědnosti 

za školskou, zdravotnickou a sociální oblast. Různé akce vlády, vládních orgánů a 

institucí mohou pro podniky vytvářet jak příležitosti, tak hrozby. (3) 

 

Ekonomické faktory 

 

Situaci podniku silně ovlivňuje především současný a budoucí stav ekonomiky. V tomto 

ohledu je třeba analyzovat zejména následující faktory (3): 

 stadium hospodářského cyklu naší ekonomiky, tedy v jakém stádiu se 

ekonomika (případně dané odvětví či trh) nachází - zdali je ve stádiu deprese, 

recese, oživení nebo konjunktury; 

 politickou situaci a její vliv na ekonomiku; 

 hospodářskou politiku vlády (např. regulace, podpora podnikání, ochrana 

investic); 

 monetární politiku státu (nabídka peněz, úrokové sazby, vývoj kurzů k jiným 

měnám, aj.); 

 fiskální politiku (daňové zatížení podniků a jednotlivců, vládní výdaje, atd.); 

 stav platební bilance státu, deficit zahraničního obchodu, míru zadlužení; 

 míru inflace, příp. deflace; 

 a v neposlední řadě i situaci na kapitálovém trhu. (3) 

 

Technologické faktory 

 

Pro existenci podniku jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace. Investování do 

technologického rozvoje se na jedné straně stává nezbytností, na druhou stranu v sobě 

zahrnuje mnoho rizik, protože v důsledku technologického rozvoje vznikají technologie 

konkurenční a do poslední chvíle zpravidla není jisté, zda určitý vývoj a výzkum budou 
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úspěšně zakončeny a zda jejich výstupy budou akceptovány spotřebiteli v míře, která by 

zajišťovala návratnost vynaložených prostředků. (3) 

 

Ekologické faktory 

 

Při analýze okolí podniku je třeba se zabývat i ekologickými a klimatickými faktory, 

neboť tyto faktory mohou pro určité podniky představovat hrozby, příp. příležitosti. 

Ekologické faktory významně ovlivňují výrobní technologie podniků, rozmisťování 

výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrob, apod. Na druhou stranu, potřeba 

respektování ekologických aspektů vytváří i nové podnikatelské příležitosti. (3) 

 

3.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí. Model vychází z předpokladu, 

že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví (resp. na určitém trhu) je 

určována především působením pěti základních faktorů: 

1. vyjednávací silou zákazníků; 

2. vyjednávací silou dodavatelů; 

3. hrozbou vstupu nových konkurentů; 

4. hrozbou substitutů; 

5. rivalitou firem působících na daném trhu. (9) 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

Obecně lze říci, že zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především tehdy, 

pokud: 

 je velkým (především z hlediska jeho poptávky) nebo významným zákazníkem 

(např. firma s dlouhou tradicí a s dobrou image); 

 zákazník může snadno přejít ke konkurenci, s malými náklady přestupu; 

 zákazník má dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce a 

poptávce); 

 zákazník by mohl uskutečnit tzv. zpětnou integraci, v případě výskytu potíží ze 

strany dodavatele by si mohl konkrétní zboží začít vyrábět sám; 
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 v daném případě existují snadno dostupné substituty; 

 zákazník je silným distributorem (velkoobchodníkem) schopným ovlivňovat 

další obchodníky a zákazníky. (3) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

V pojetí Porterova modelu může být vyjednávací síla dodavatelů vysoká zejména: 

 je-li dodavatel na daném trhu z hlediska jeho nabídky velkým či významným 

dodavatelem a na daném trhu existuje poměrně omezený počet dodavatelů; 

 jestliže nakupující podnik pro dodavatele není důležitým zákazníkem; 

 zboží, které zákazník poptává je vysoce diferencované a v důsledku toho 

nemůže zákazník snadno přejít ke konkurenci (měl by velké náklady přestupu); 

 Zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce 

a poptávce); 

 zákazník by mohl jen těžce uskutečnit zpětnou integraci, tj. že by si dané zboží 

v případě výskytu potíží ze strany dodavatele začal vyrábět sám. Ale lze využít 

dopředné integrace, to znamená, že by dodavatel mohl případně začít podnikat 

v oboru odběratele; 

 v daném případě neexistují snadno dostupné substituty; 

 zákazník není významným distributorem schopným ovlivňovat další obchodníky 

a zákazníky. (3) 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována tehdy, pokud jsou splněny některé 

z následujících podmínek: 

 fixní náklady vstupu do odvětví jsou velmi vysoké; 

 má-li dané odvětví strukturu přirozených monopolů (distribuce vody, plynu, 

elektřiny); 

 výrobky jsou vysoce diferencované, k jejich výrobě je nutné určité know-how 

nebo je vysoká náročnost na vybudování distribučních kanálů; 

 jsou-li náklady přestupu (např. do jiného oboru či k jinému dodavateli) jak 

zákazníků, tak dodavatelů existujících firem vysoké; 

 je-li velmi obtížné napojit se na existující distribuční kanály; 
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 jedná-li se o odvětví s vysokým stupněm regulace (např. banky, letecká doprava, 

vysoké školství). (3) 

 

 

Hrozba substitutů 

 

Hrozba substitutů je eliminována především tehdy, pokud neexistují k danému výrobku 

blízké substituty, a dále tehdy, jsou-li splněny některé z následujících podmínek: 

 firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, nebo příliš nezvyšují 

nabídku (např. v důsledku špatných distribučních kanálů, omezených výrobních 

zdrojů, atd.); 

 náklady přestupu na spotřebu substitutu jsou vysoké; 

 cena výrobku, který by mohl být nahrazován substituty, je pro spotřebitele 

lákavá. (3) 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Rivalita firem působících na daném trhu může být vysoká, při splnění některých 

z těchto podmínek: 

 jedná-li se o velmi málo rostoucí, příp. zmenšující se trh. Potom se firmy mohou 

snažit udržet svoji pozici, a to jak cenovou, tak necenovou konkurencí; 

 jedná se o nové, v budoucnu lukrativní odvětví; 

 v odvětví působí velký počet konkurentů; 

 vysoké fixní náklady nutí jednotlivé konkurenty maximálně využívat svoje 

výrobní kapacity; 

 ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii přežití; 

 výrobky nabízené konkurenty jsou jen velmi málo diferencované, zákazníci 

příliš nevnímají rozdíly mezi výrobky jednotlivých výrobců. (3) 

 

3.1.3 Interní analýza podniku 

 
„Hlavní myšlenkou interní analýzy je uskutečnit objektivní zhodnocení současného 

postavení firmy. Jde o snahu identifikovat, v čem firma vyniká a co není její silnou 

stránkou. Je jasné, že interní analýza zahrnuje hodnocení těch veličin, které jsou uvnitř 

analyzované firmy a vytvořit bázi, na které bude analýza provedena. 
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Každý podnik má své určité slabé a silné stránky. Velký podnik je obvykle finančně 

silnější než podnik malý, na druhé straně má však tendenci k pomalejším změnám a 

méně efektivně slouží malým tržním segmentům.“ (6, s. 53) 

 

Jedním z cílů strategické analýzy by mělo být odhalení rozhodujících faktorů, 

podmiňujících úspěch firmy při realizaci její strategie, tzv. klíčových faktorů úspěchu. 

Při jejich identifikaci může být užitečnou pomůckou „7 S model“, metodika strategické 

analýzy firmy McKinsey, podle níž je nutno strategické řízení, organizaci, firemní 

kulturu a další rozhodující faktory pojímat a analyzovat v celistvosti, ve vzájemných 

vztazích a působení, systémově. V tomto pojetí je nutno na každou firmu pohlížet jako 

na množinu sedmi základních faktorů (aspektů), které se vzájemně podmiňují, ovlivňují 

a ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená firemní strategie naplněna. 

Především v harmonickém souladu mezi těmito faktory je nutno hledat klíčové faktory 

úspěchu každé firmy. (3) 

 

Model je nazýván „7 S“ podle toho, že je v něm zahrnuto níže uvedených sedm faktorů, 

z nichž v angličtině každý začíná počátečním písmenem S: 

 

Struktura - strukturou se v modelu „7 S“ chápe obsahová a funkční náplň 

organizačního uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních 

mechanizmů a sdílení informací. (3) 

 

Systémy řízení - jsou v daném případě prostředky, procedury a systémy, které slouží 

řízení, např. komunikační, dopravní, kontrolní, informační, atd. (3) 

 

Styl manažerské práce je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a řešení 

vyskytujících se problémů. Je nutné si uvědomit, že ve většině organizací existují 

rozdíly mezi formální a neformální stránkou řízení, mezi tím, co je psáno 

v organizačních směrnicích a předpisech, ve srovnání s tím, co management skutečně 

dělá. (3) 

 

Spolupracovníky se rozumějí lidé, řídící a řadoví pracovníci, jejich vztahy a funkce, 

aspirace, motivace, chování vůči firmě, atd. Je nutno rozlišovat kvantifikovatelné 
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(formální systém motivace a odměňování, systém zvyšování kvalifikace,…) a 

nekvantifikovatelné aspekty (morální hlediska, postoje a loajalita vůči firmě, atd.). (3) 

 

Schopnostmi je míněna profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy jako celku. 

Je třeba brát v úvahu kladné i záporné synergické efekty dané například úrovní 

organizace práce a řízením. (3) 

 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a některými dalšími „stakeholdery“ firmy bezprostředně zainteresovanými 

na úspěchu firmy. V dobře fungujících firmách jsou základní sdílené hodnoty patřičným 

způsobem vyjádřeny v jejich misích, dle autorů Peters a Watermann (8). 

 

3.1.4 SWOT analýza 

 

Výsledkem analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je tzv. SWOT analýza. Jedná se o 

analýzu silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a hrozeb pro společnost. 

Hodnotící faktory jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 1 SWOT analýza. 

SILNÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 Ekonomické a finanční; 

 Inovační; 

 Nákupní; 

 Výrobní; 

 Prodejní; 

 Marketingové; 

 Manažerské; 

 Personální. 

SLABÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 Ekonomické a finanční; 

 Inovační; 

 Nákupní; 

 Výrobní; 

 Prodejní; 

 Marketingové; 

 Manažerské; 

 Personální. 

PŘÍLEŽITOSTI (vyplývající): 

 Z makroprostředí; 

 Ze změn na trhu; 

 Z chyb konkurence; 

 Z podnětů zájmových skupin. 

HROZBY (vyplývající): 

 Z makroprostředí; 

 Z mikroprostředí; 

 Ze změn na trhu; 

 Z tlaku zájmových skupin. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle (14). 
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3.2 Finanční analýza 

 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a 

cenová politika, řízení zásob atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o 

finančním zdraví podniku. Finanční analýzu coby součást řízení podniku provádí 

finanční manažeři a často celé vrcholové vedení podniku. Vychází nejen z údajů a 

ukazatelů, ale i z údajů interních, které nejsou běžně dostupné (údaje z finančního a 

manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence a kalkulace, …). (15) 

 

Computerizované účetnictví a ostatní evidence umožňují rychlou dostupnost interních 

dat a jejich trvalou archivaci. Počítače a počítačové sítě činí rychle dostupnými i externí 

údaje o činnosti jiných (zejména konkurenčních) podniků. Interní analýza se zaměřuje 

na srovnání skutečnosti s plánem, se skutečností minulých období a na stanovení trendů 

vývoje, srovnání s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky, a také na 

srovnávání skutečnosti se standardními hodnotami. (15) 

 

3.2.1 Metody finanční analýzy 

 

 

Metody a postupy využívané při zpracování finanční analýzy se v průběhu historického 

vývoje standardizovaly. K základním metodám, které se při finanční analýze využívají, 

patří zejména (2): 

 analýza absolutních (stavových) ukazatelů - jedná se o analýzu majetkové a 

finanční struktury. Užitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální 

analýza) a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální 

analýza); 

 analýza tokových ukazatelů - týká se především analýzy výnosů, nákladů, zisku 

a cash flow; 

 analýza rozdílových ukazatelů - nejvýraznějším ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál; 

 analýza poměrových ukazatelů - jde především o analýzu ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 

analýza ukazatelů na bázi cash-flow a dalších ukazatelů;  
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 analýza soustav ukazatelů - pyramidové rozklady, predikční modely;  

 souhrnné ukazatele hospodaření. (2) 

 

3.2.2 Analýza absolutních ukazatelů  

 

Absolutními (extenzivními) ukazateli se rozumí údaje zjištěné přímo v účetních 

výkazech. Údaje obsažené v rozvaze vyjadřují stav k určitému časovému okamžiku, 

představují tedy stavové veličiny. Údaje vyjadřující vývoj za určitý časový interval, jež 

jsou součástí výkazu zisku a ztrát a cash-flow, nazýváme tokové veličiny. Absolutní 

ukazatele jsou používány zejména k analýze vývojových trendů jednotlivých položek 

účetních výkazů (horizontální analýza) a k analýze struktury účetních výkazů (vertikální 

analýza). (13) 

 

Horizontální analýza  

 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti - vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku. (2) 

 

Výpočet horizontální analýzy: 

                                𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚 =
𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚

𝐮𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥𝐭−𝟏
× 𝟏𝟎𝟎(%) 

𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐧í 𝐳𝐦ě𝐧𝐚 = 𝐮𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥𝐭 − 𝐮𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥𝐭−𝟏 

Vzorec 1 - Horizontální analýza. Zdroj: (13) 

 

Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 

100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro 

rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů. (2)  

Cílem vertikální analýzy je určit:  

 podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech;  

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech;  
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 podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. (13)  

 

Vzorec pro výpočet vertikální analýzy: 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐧í 𝐩𝐨𝐝í𝐥 =
𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐨ž𝐤𝐲

 𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐳á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐧𝐲
× 𝟏𝟎𝟎(%) 

Vzorec 2 - Vertikální analýza. Zdroj: (13) 

 

Tato analýza dle Scholleové (13) může poukázat na jisté stabilní vlastnosti položek v 

širším časovém horizontu a stanovit důležitý zdroj pro další plánování. Jako nevýhoda 

této metody se často určuje měnící se hodnota porovnávané základny a fakt, že 

výsledky jsou pouze konstatovány, není určena příčina jejich změny. (13) 

 

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu. (2)  

 

Čistý pracovní kapitál   

 

K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál neboli provozní 

kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku. Má-li být podnik likvidní, 

musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých 

likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. (2) 

Pro čistý pracovní kapitál platí: 

 

Č𝐏𝐊 = 𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 − 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲 

Vzorec 3 - Čistý pracovní kapitál. Zdroj: (15)  

Čistý peněžní majetek 

 

Tento rozdílový ukazatel představuje střední cestu mezi čistým pracovním kapitálem a 

čistými pohotovými prostředky. Z oběžných aktiv se vylučují zásoby a mnohdy také 

nelikvidní pohledávky. Ukazatel poukazuje na platební schopnost společnosti.(11) 
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Vzorec pro výpočet čistého peněžního majetku: 

 Č𝐏𝐌 = (oběžná aktiva − zásoby) − krátkodobé závazky 

Vzorec 4 - Čistý peněžní majetek. Zdroj: (15) 

 

 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů  

 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Podstatou poměrového 

ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně 

cash flow. Lze proto zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se však osvědčilo 

využívání pouze několika základních ukazatelů roztříděných do skupin podle 

jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku. (2)  

Jsou to zejména skupiny ukazatelů: 

 rentability; 

 likvidity; 

 aktivity; 

 zadluženosti; 

 ukazatele kapitálového trhu. (2) 

 

 

3.2.4.1 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. 

Je formou vyjádření míry zisku, který v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium 

pro alokaci kapitálu. Jedna z možností, jak zhodnotit ukazatele rentability, je jejich 

porovnání s oborovým průměrem. (5) 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) měří čistý výsledek podnikového snažení; 

ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na zisk podniku (zisk po 

zdanění). (15)  
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Ukazatel rentability tržeb 

 

Ukazatel ziskovosti tržeb bývá také označován jako zisková marže nebo ziskové 

rozpětí. Podíl zisku k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb. Udává, kolik českých korun zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč 

tržeb. (15) 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐫ž𝐞𝐛 (𝐑𝐎𝐒) =
𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩ř𝐞𝐝 ú𝐫𝐨𝐤𝐲 𝐚 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í𝐦

𝐭𝐫ž𝐛𝐲
[%] 

Vzorec 5 - Rentabilita tržeb. Zdroj: (15) 

 

Ukazatel měří podíl čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb. Z porovnání jeho hodnoty 

s odvětvovým průměrem lze usuzovat na úroveň cen dosahovaných podnikem a výši 

výrobkových nákladů. (15) 

 

Ukazatel rentability aktiv  

 

Tento ukazatel bývá považován za základní měřítko rentability neboli finanční 

výkonnosti, vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla financována. Celkovým kapitálem se rozumí 

veškerý vložený kapitál, tedy krátkodobé i dlouhodobé závazky a vlastní kapitál. (12) 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 (𝐑𝐎𝐀) =
𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩ř𝐞𝐝 ú𝐫𝐨𝐤𝐲 𝐚 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í𝐦

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
[%] 

Vzorec 6 - Rentabilita aktiv. Zdroj: (12) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastníci (a to přímo i 

nepřímo prostřednictvím nerozděleného zisku). Je definován jako poměr čistého zisku 

(tj. po zdanění) a vlastního kapitálu. (12) 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐡𝐨 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥𝐮 (𝐑𝐎𝐄) =
𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩𝐨 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
[%] 

Vzorec 7 - Rentabilita vlastního kapitálu. Zdroj: (12) 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 

V čitateli jsou celkové výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro 

věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k 

dispozici. Je používán k prostorovému srovnávání firem, zejména k hodnocení 

monopolních veřejně prospěšných společností (jako jsou např. vodárny, telekomunikace  

apod.). (12) 

𝐑𝐎𝐂𝐄 =
𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩ř𝐞𝐝 ú𝐫𝐨𝐤𝐲 𝐚 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í𝐦

𝐝𝐥𝐨𝐮𝐡𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲 + 𝐯𝐥. 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
[%] 

Vzorec 8 - ROCE. Zdroj: (12) 

 

 

3.2.4.2 Ukazatele likvidity 

 

Jednou ze základních podmínek existence účetní jednotky je schopnost uhradit své 

závazky. Právě tuto schopnost měří ukazatele likvidity. Aby byla účetní jednotka 

solventní (to znamená, aby dokázala hradit závazky v okamžiku jejich splatnosti), musí 

mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tedy v takové formě, která je 

rychle přeměnitelná na peníze. Některá podniková aktiva jsou téměř okamžitě 

převeditelná na peníze, (např. krátkodobé cenné papíry), jiná jsou převeditelná jen 

obtížně (třeba stroje, různá speciální zařízení, atd.). V této souvislosti si je třeba 

uvědomit vzájemný protikladný vztah likvidity a rentability podniku - účetní jednotky 

s velkým podílem vysoce likvidního majetku dosahují obvykle nižší rentability. (14) 

 

Běžná likvidita  

 

Tento ukazatel měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího období (obvykle se 

počítá měsíčně). V čitateli se uvádějí veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli všechny 

peněžní závazky splatné do 1 roku (závazky z obchodního styku, závazky 

k zaměstnancům, splatné daně, splatné směnky, krátkodobé úvěry aj.). (15) 

Ve světě se za jeho přijatelnou hodnotu považují hodnoty v intervalu 1,5 - 2,5. Čím je 

hodnota vyšší, tím menší je riziko platební neschopnosti vyvolané tím, že podnik své 

výrobky neprodá, nebo že odběratelé nezaplatí všechny pohledávky. Ale příliš vysoká 

hodnota oběžných aktiv snižuje výnosnost podniku. (15) 
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Výpočet běžné likvidity: 

𝐁ěž𝐧á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

Vzorec 9 - Běžná likvidita. Zdroj: (14) 

 

Pohotová likvidita  

 

Pohotová likvidita měří platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. 

Lépe vystihuje okamžitou platební schopnost. Zásoby jsou totiž obvykle méně likvidní 

než ostatní oběžná aktiva a jejich případný prodej je obvykle ztrátový.  Standardní 

hodnoty jsou v rozmezí 1 - 1,5 a prahová (kritická) hodnota je 1. (15) 

 

𝐏𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 − 𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

Vzorec 10 - Pohotová likvidita. Zdroj: (14) 

 

Okamžitá likvidita  

 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit 

své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek – 

tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená 

v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. (13) 

 

Ukazatel okamžité neboli hotovostní likvidity, by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 - 

0,5, Vysoké hodnoty svědčí o neefektivním využití finančních prostředků. (5) 

 

𝐎𝐤𝐚𝐦ž𝐢𝐭á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =
𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧í 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐭𝐞𝐤

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 

Vzorec 11 - Okamžitá likvidita. Zdroj: (14) 
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3.2.4.3 Ukazatele aktivity 

 

Z ukazatelů aktivity se dozvíme, jak efektivně daná firma nakládá se svými finančními 

prostředky, nebo jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. To znamená, že měří 

schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých 

složek kapitálu v jednotlivých kruzích aktiv a pasiv. Při nízkém stavu aktiv přichází 

podnik o tržby a naopak při vysokém stavu aktiv mu vznikají zbytečně vysoké náklady. 

Tak jako se aktiva dělí na několik úrovní, tak i ukazatele aktivity mohou být 

kalkulovány na několika úrovních. Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty 

ukazatelů, proto zejména u této skupiny ukazatelů platí, že je nutné hodnotit jejich 

výkon nebo stav vždy ve vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí. (11) 

 

Obrat aktiv 

 

Ukazatel obratu (případně obratovosti) je také označován jako vázanost celkového 

vloženého kapitálu. Vyjadřuje celkový obrat k celkovým aktivům za určitý časový 

interval (většinou za jeden rok). Nízká hodnota tohoto ukazatele svědčí o nízké aktivitě 

podniku a je třeba zvýšit prodeje nebo se zbavit části majetku. Je důležité srovnání v 

podnicích jednoho odvětví. (11)  

 

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐭 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 =
𝐭𝐫ž𝐛𝐲

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
  

Vzorec 12 - Obrat aktiv. Zdroj: (11)  

 

Obrat stálých aktiv  

 

Obrat stálých aktiv je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, 

dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého hmotného majetku. 

Případná nepříznivá hodnota signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, 

aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. Zároveň je upozorněním pro manažery, 

aby omezili firemní investice. (11) 

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐭á𝐥ý𝐜𝐡 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 =
𝐭𝐫ž𝐛𝐲

𝐝𝐥𝐨𝐮𝐡𝐨𝐝𝐨𝐛ý 𝐡𝐦𝐨𝐭𝐧ý 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐭𝐞𝐤
 

Vzorec 13 - Obrat stálých aktiv. Zdroj: (11)  
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Doba obratu pohledávek 

 

Velice důležitým ukazatelem je doba splatnosti pohledávek, která nám říká, jak dlouhá 

je průměrná splatnost pohledávek, neboli kolik dní poskytuje v průměru firma 

bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. Průměrná doba inkasa pohledávek by 

proto neměla být větší, než jsou nastavené platební podmínky při fakturaci zboží či 

služeb, jinak to znamená, že odběratelé neplatí včas své závazky. V takovém případě je 

třeba provést opatření k nápravě a zlepšení vymáhání pohledávek. (11) 

 

𝐃𝐨𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐞𝐤 =
𝐝𝐥𝐨𝐮𝐡𝐨𝐝𝐨𝐛é + 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲

𝐭𝐫ž𝐛𝐲
× 𝟑𝟔𝟎 

Vzorec 14 - Doba obratu pohledávek. Zdroj: (5) 

 

Doba obratu závazků 

 

V souvislosti s ukazatelem doby inkasa pohledávek je dobré zjistit také dobu obratu 

závazků. Tato hodnota se počítá obdobným způsobem jako předchozí ukazatel a udává, 

jak dlouho firma odkládá placení faktur dodavatelům. Jednoduchým srovnáním s 

předchozím ukazatelem pak můžeme zjistit, zda není firma v nevýhodě z pohledu 

poskytování příliš dlouhých dob splatnosti svých vystavených faktur. (4) 

 

Pokud firma poskytuje svým odběratelům delší obchodní úvěr, než sama čerpá od svých 

dodavatelů, má v nesplacených pohledávkách alokované finanční zdroje, které by 

mohly být jinak využity lepším způsobem. (4)  

 

𝐃𝐨𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤ů =
𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲

𝐭𝐫ž𝐛𝐲
× 𝟑𝟔𝟎 

Vzorec 15 - Doba obratu závazků. Zdroj: (5)  
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3.2.4.4 Ukazatele zadluženosti  

 

Jako zadluženost označujeme skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv a 

činností cizí zdroje a v jaké míře. Ukazatelé zadluženosti přináší informace týkající se 

úvěrového zatížení firmy. Použití cizích zdrojů je do určité míry žádoucí, ale nesmí to 

firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. (4) 

Cena cizího kapitálu je úrok, obecně platí, že cena cizího kapitálu je závislá na době 

jeho splatnosti a na stupni investorského rizika. Vyšší zadluženost je proto možná, ale 

jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Při hodnocení zadluženosti společnosti 

bychom měli vždy přihlédnout k odvětví, ve kterém podniká. Obecně se uplatňuje 

zásada, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než cizí, protože cizí kapitál je 

nutné splatit. (4) 

 

Celková zadluženost  

 

Celková zadluženost (věřitelské riziko) nám charakterizuje finanční úroveň firmy. 

Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem 

pro věřitele, především pro banku. Věřitelé tedy upřednostňují nízký ukazatel 

zadluženosti, zatímco vlastníci se snaží využít finanční páky ke zvýšení výnosů a 

rentability. (4) 

 

Hodnota ukazatele by se opět měla srovnávat s oborovým průměrem. Je-li vyšší než 

mezioborový průměr, může být podnik v situaci, kdy pro něj bude obtížné získat další 

finanční zdroje ve formě půjček. (4) 

𝐂𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐳𝐚𝐝𝐥𝐮ž𝐞𝐧𝐨𝐬𝐭 =
𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 [%] 

Vzorec 16 - Celková zadluženost. Zdroj: (4) 

 

Míra zadluženosti  

 

Tento ukazatel je především důležitý pro banky, které hodnotí možnosti a výši 

poskytnutí úvěru společnosti. Obecně platí, že cizí zdroje by neměly překročit jeden a 

půl násobek hodnoty vlastního jmění. Optimálně by měla společnost vykazovat vyšší 

hodnotu vlastního jmění než cizího. (4) 
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𝐌í𝐫𝐚 𝐳𝐚𝐝𝐥𝐮ž𝐞𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 =
𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐣𝐦ě𝐧í
 [%] 

Vzorec 17 - Míra zadluženosti. Zdroj: (4)  

 

Koeficient samofinancování  

 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr, v jakém jsou aktiva v podniku financována penězi 

akcionářů. Používá se pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku a spolu s 

ukazatelem věřitelského rizika bývá považován za nejvýznamnější ukazatel pro 

hodnocení finanční situace podniku. (4)  

𝐊𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐨𝐯á𝐧í =
𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 [%] 

Vzorec 18 - Koeficient samofinancování. Zdroj: (4) 

 

 

Ukazatel finanční páky  

 

Jedná se o převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování. Ukazatel je tím větší, čím 

vyšší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování. Zvýšení finanční páky vyvolává 

zvýšení rentability vlastního kapitálu. Pozitivní dopad je ovšem limitován tím, kolik 

podnik s použitím cizího kapitálu vydělá a kolik za toto použití zaplatí ve formě úroků. 

Pokud by cena cizího kapitálu byla vyšší než je zisk z jeho investování, pak používání 

cizích zdrojů přestává být výhodné.(4) 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧í 𝐩á𝐤𝐚 =
𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

Vzorec 19 - Ukazatel finanční páky. Zdroj: (4) 

 

 

3.3 Soustavy ukazatelů  

 

Jak je patrné z předešlých kapitol, finanční analýza nabízí nespočet ukazatelů, což může 

způsobovat obtíže s výběrem toho správného ukazatel. Souhrnné indexy hodnocení 

situace podniku mají za úkol vyjádřit souhrnnou charakteristiku finančně-ekonomické 

situace podniku. Jejich vypovídací schopnost je však omezená, právě z důvodu 
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souhrnného pohledu na situaci, proto jsou vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání 

řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další rozhodování. (4) 

 

Kislingerová (4) rozlišuje dvě skupiny souhrnných ukazatelů:  

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi 

ukazateli jejich rozkladem;  

b) Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by 

dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy (finanční zdraví), respektive 

predikovat její krizový vývoj. (4) Podle účelu jejich využití se dělí na:  

 Bankrotní modely - cílem je identifikovat, jestli společnosti v blízké 

budoucnosti hrozí bankrot; 

 Bonitní modely - jsou založeny na zhodnocení finančního zdraví společnosti. 

Tyto modely většinou používají finanční instituce pro zhodnocení. (4)  

 

 

3.3.1 Bankrotní modely  

 

Altmanovo Z-skóre  

 

Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. 

Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. Pokud je 

hodnota Z vyšší než 2,99 má firma uspokojivou finanční situaci, při Z = 1,81 - 2,99 má 

nevyhraněnou finanční situaci a při Z menším než 1,81 má velmi silné finanční 

problémy. (12) 

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

x1…čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

x2…zadržené výdělky/celková aktiva 

x3…EBIT/celková aktiva 

x4…tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 

x5…tržby/celková aktiva 

Vzorec 20 - Altmanovo Z-skóre. Zdroj: (12) 
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Index IN05  

 

Index IN05 je zatím posledním známým indexem Inky a Ivana Neumaierových.  (5)  

Tento index je aktualizací indexu IN01 podle testů na průmyslových datech z roku 

2005. Slouží pro hodnocení výkonnosti podniku. (5) 

 

Index IN05 vypočítáme: 

 

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

A…aktiva/cizí kapitál 

B…EBIT/nákladové úroky 

C…EBIT/celková aktiva 

D…tržby/celková aktiva 

E…oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

Vzorec 21 - Index IN05. Zdroj: (18, online) 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky 2: 

Tabulka 2 Hodnocení  IN05. 

Hodnoty Interpretace 

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN01 < 1,6 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN05 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří (ničí) 

Zdroj:Vlastní, podle (18, online) 

 

Tafflerův bankrotní model  

 

Model byl publikován v roce 1977 a byl vyvinut pro analýzu britských společností. Je 

definován pomocí diskriminační funkce tvořené čtyřmi poměrovými ukazateli, které 

odrážejí charakteristiky platební schopnosti podniku, jakými jsou ziskovost, 

přiměřenost pracovního kapitálu, finanční riziko, likvidita. (11)  

𝐓𝐚𝐟𝐟𝐥𝐞𝐫ů𝐯 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥 =  𝟎, 𝟓𝟑 ∗  𝐑₁ +  𝟎, 𝟏𝟑 ∗  𝐑₂ +  𝟎, 𝟏𝟖 ∗  𝐑₃ +  𝟎, 𝟏𝟔 ∗  𝐑₄ 

Vzorec 22 - Tafflerův bankrotní model. Zdroj: (18, online) 
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Legenda ke vzorci Tafflerova modelu: 

R1…zisk před zdaněním / krátkodobé závazky; 

R2…oběžná aktiva / cizí kapitál; 

R3…krátkodobé závazky / celková aktiva; 

R4…tržby celkem / celková aktiva. 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky 3: 

 

Tabulka 3 Hodnocení Tafflerova modelu. 

Hodnota Interpretace 

TM > 0,3 nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < TM < 0,3 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

TM < 0,2 zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy 

Zdroj: Vlastní, podle (18, online) 

 

 

3.3.2 Bonitní modely  

 

Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním 

syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který 

nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. (18, online) 

 

Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je 

orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou 

firemní situaci. Tedy pouze popisují skutečně dosažené výsledky, na kterých se již 

nedá nic změnit. (18, online) 

 

Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na 

teoretických poznatcích a umožňují posoudit pozici firmy ve srovnání s větším 

souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky.  Tyto modely predikují 

finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to 

zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Modely umožňují jejich uživatelům 

srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti.  (18, 

online) 
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Index bonity 

 

Index bonity, který také nazýván indikátor bonity, je založen na multivariační 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavně v německy 

mluvících zemích. (18, online) 

 

Index bonity vypočítáme: 

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

Vzorec 23 - Index bonity. Zdroj: (18, online) 

 

Legenda indexů dosazujících se do vzorce indexu bonity: 

x1…cash flow / cizí zdroje 

x2…celková aktiva / cizí zdroje 

x3…zisk před zdaněním / celková aktiva 

x4…zisk před zdaněním / celkové výkony 

x5…zásoby / celkové výkony 

x6…celkové výkony / celková aktiva 

 

Vyhodnocení indexu bonity: 

Tabulka 4 Vyhodnocení Indexu bonity. 

Hodnota Hodnocení situace podniku 

-3 < IB < -2 Extrémně špatná 

-2 < IB < -1 Velmi špatná 

-1 < IB < 0 Špatná 

0 < IB < 1 Určité problémy 

1 < IB < 2 Dobrá 

2 < IB < 3 Velmi dobrá 

3 < IB Extrémně dobrá 

 Zdroj: Vlastní, podle (18, online) 

Základním úkolem bonitních a bankrotních modelů je vystihnout celkovou finanční 

situaci podniku, dále se předpokládá, že napomůžou predikci budoucího vývoje 

společnosti a její finanční situace. V tomto ohledu jsou bonitní a bankrotní modely 

mnohem vhodnějším nástrojem hodnocení, protože jsou postavené jen na určitých 
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vybraných ukazatelích, kterým je potom přidělena různá váha. Analýza jednotlivých 

poměrových ukazatelů dává velké množství výsledků, ve kterých je třeba se umět velmi 

dobře orientovat, což může mnohdy situaci spíše komplikovat. (11) 

 

Výhodou těchto modelů je, že většinou dávají výstup v jediném syntetickém ukazateli, 

který má snahu soustřeďovat silné a slabé stránky finančního zdraví podniku a 

signalizovat možnost úpadku. Nevýhodou ovšem je, že žádný z ukazatelů nedokáže 

postihnout specifika jednotlivých podniků a podmínek trhu, na kterém firma působí. Je 

tedy nutné mít na paměti, že žádná metoda analýzy není univerzální a vždy bude záležet 

také na zkušenostech a odborném posudku analytika. To je důvod, proč si ratingové 

společnosti a finanční instituce vytvářejí různé vlastní modifikace modelů a své postupy 

důsledně tají. (11) 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

 

4.1 Představení společnosti 

 

Motto: „Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch 

Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě.“ (17, online) 

 

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. je obchodně výrobní firma se sídlem v Brně, 

ulice Těžební č. p. 1238/2, PSČ 627 00. Z pohledu právní formy je to společnost 

s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku k 1. září 1990 pod identifikačním 

číslem 005 47 425. Předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě, opravy 

ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování. Základní kapitál firmy činí 65.000.000,- Kč, 

společnost zastupují dva jednatelé. (16, online) 

 

 

Obrázek 1 Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. v Brně. Zdroj: (20, online) 

 

Historie a charakteristika společnosti 

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. vznikla v roce 1990 k 1. 9. zápisem do 

Obchodního rejstříku. Hlavní sídlo Bosch Rexroth, spol. s r.o. v ČR je v Brně - 

Černovicích na ulici Těžební (viz obrázek 1). Pobočky jsou také v Ostravě a v Praze. V 

roce 2008 byl postaven nový výrobní závod včetně kancelářských prostor v místě sídla 

centrály, v Brně. Na ploše 4000 m2 jsou montovány hydraulické agregáty (viz obrázek 

2). Na dalších 5200 m2 jsou k dispozici kancelářské prostory pro konstrukci, prodej, 

servis (vč. praktických zkušeben), školení a didaktiku. (17, online) 
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Výše investice do nového výrobního závodu činila 13,5 mil. €. Bosch Rexroth AG tímto 

rozšiřuje své aktivity ve Střední a Východní Evropě. (17, online) 

 

Od roku 1990 brněnská pobočka firmu zastupuje v České republice jako dceřiná 

společnost. V současné době pracuje více než 200 zaměstnanců na centrále v Brně a v 

pobočkách v Praze a v Ostravě. (17, online) 

 

 

Obrázek 2 Ukázka hydraulického agregátu. Zdroj: (20, online) 

Jako dceřiná společnost využívá Bosch Rexroth v České republice letité zkušenosti 

mateřské firmy sídlící v Německu. Vyrábí se množství nejrůznějších hydraulických 

pohonů tvářecích strojů, dodávány jsou hydraulické systémy pro průmysl od výroby 

železa, plechů a profilů, zpracování oceli, až po stavbu komplexních strojů a zařízení 

přesného strojírenství. S rozvojem a užitím elektroniky došlo ke zvýšení kvality a 

rozsahu užití vlastních komponentů a systémů. Platí to zejména pro čerpadla a jejich 

regulaci, proporcionální techniku, servoventily a dokonalejší řízení pohonů, jejich 

synchronizaci, regulaci a vyhodnocování. (17, online) 
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Používaný stavebnicový systém řídicích bloků s kvalitními komponenty splňuje 

požadované parametry a funkce stroje za optimální cenu. (17, online) 

 

S pohybem akcionářských a majetkových vztahů, došlo dne 1. 5. 2001 ke vzniku nové 

firmy Bosch Rexroth AG, která převzala veškeré činnosti Mannesmann Rexroth a dále 

firmy Bosch AT GmbH. „Nově“ založená firma však vychází z dlouholeté tradice, 

sdružuje několik výrobních závodů a vývojových center, rozmístěných ve všech 

vyspělých částech světa. Tyto výrobní závody produkují hydraulické komponenty, 

elektrické regulované pohony a soubor komponentů pro lineární vedení. (17, online) 

 

4.2 Analýza okolí podniku 

Tato část diplomové práce čerpá zejména z mých osobních zkušeností ve firmě a 

subjektivních názorů, a dále názorů zaměstnanců firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. či 

daných skutečností. 

4.2.1 SLEPTE analýza 

Ekonomické faktory 

 

Česká ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 vykázala rekordní růst, když ve srovnání s 

předchozím čtvrtletím vzrostla o 2,8 procenta. Překonala tak rekord z prvního čtvrtletí 

roku 2006, kdy HDP (hrubý domácí produkt) stoupl o 2,4 procenta. Meziročně 

ekonomika vzrostla o 3,9 procenta, nejrychleji od poloviny roku 2008. (19, online) 

 

Na obrázku č. 3 můžeme vidět, jak se odrazila světová ekonomická krize na HDP 

v České republice, a také její druhotné dopady v letech 2012 - 2013. 

Se současnou situací můžeme předpokládat, že se vývoj ekonomické situace bude 

zlepšovat, nebo bude stabilizovaný. Z této informace můžeme usuzovat, že by tato 

skutečnost měla mít pozitivní dopad i na podniky v České republice. 

 

Úrokové míry vztahující se k bankovnímu úvěru od mateřské společnosti i cashpool 

mají výhodnější sazby, než u bankovních společností, tudíž vývoj úrokových měr 

společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. nijak neovlivní.  
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Obrázek 3 Vývoj HDP ČR 1998 - 2014. Zdroj: ČTK (19, online) 

 

Vývoj inflace ale může ovlivnit ekonomickou situaci společnosti, pokud by se inflace 

zvyšovala, mělo by to na finanční výsledky společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. 

negativní dopad (např. musela by navyšovat mzdy zaměstnancům, apod.). Ve 

sledovaném období byla dle obrázku 4 nejvyšší průměrná míra inflace v roce 2012 

kolem hodnoty 3, následující roky prudce klesla a v současné situaci je míra inflace 

v ČR nízká. Dá se říct, že zaměstnanecké kapacity má firma plné, z toho důvodu 

v následujících letech nepředpokládá nábor nových zaměstnanců. 

 

 

Obrázek 4 Vývoj inflace 2000 - 2014. Zdroj: ČSÚ (online, 22). 
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Ekologické faktory 

 

Na výrobní firmy nejen v České republice jsou kladeny obzvlášť vysoké požadavky v 

oblasti bezpečnosti provozu, environmentu a ochrany životního prostředí.  Státy jsou 

členy různých organizací, např. Evropské unie, které zavazují k dodržování určitých 

předpisů, limitů a norem v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. 

 

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. se nachází v brněnské průmyslové zóně 

Černovická terasa, na území původního vojenského letiště z druhé světové války. Blízká 

bytová zástavba předurčila již při plánování výstavby zvýšené požadavky na co 

nejekologičtější provoz zdejších výrobních podniků. Koncern Bosch klade velký důraz 

na tuto problematiku a ve většině oblastí má přísněji nastavena kritéria v porovnání 

s požadavky a nařízeními vlády a parlamentu ČR. Také jsou stanoveny roční limity 

vypouštění škodlivin do ovzduší, které výrobní podniky nesmí přesáhnout. 

 

Každá společnost podléhá každoročním auditům za účelem kontroly dodržování 

požadavků na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. 

Většina podniků v České republice podléhá normám ČSN EN ISO 14001 

(environmentální management) a 9001 (management kvality), jejichž pravidelné 

obnovování externím auditem ve firmách zaštituje určité standardy. 

 

Sociální faktory 

Vzdělání obyvatel v České republice je na dobré úrovni díky kvalitnímu 

středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Vzhledem k stále se zvyšující spotřebě 

má životní úroveň rostoucí charakter. „Česká republika má ze zemí OECD nejméně 

dospělých lidí, kteří nemají žádné, nebo jen základní vzdělání. Ukázalo to mezinárodní 

srovnání Education at a Glance 2014. Alespoň střední vzdělání má v České republice 92 

procent lidí ve věku 25 až 64 let, průměr v zemích OECD je přitom 75 procent. 

Mezinárodní šetření také ukázalo, že dvě třetiny Čechů dosahují stejného stupně 

vzdělání jako jejich rodiče a pouze 21 procent dosahuje vyššího stupně vzdělání.“ (23, 

online) 
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Každý podnik je povinen starat se o své zaměstnance, poskytnout jim odpovídající 

pracovní prostředí, pracovní a ochranné pomůcky, atd. Většina firem nabízí svým 

zaměstnancům různé zaměstnanecké benefity, aby je motivovala a odměňovala. Jedná 

se například o příspěvek na pojištění, dotované stravování, prémie, týden dovolené 

navíc, možnost používat služební vůz či mobilní telefon, atd. Dobrým zvykem je 

pořádat několikrát za rok teambuildingové akce pro stmelení kolektivu, např. vánoční 

večírky, sportovní aktivity, víkendové pobyty apod. 

 

Technologické faktory 

 

Zejména výrobní podniky se snaží držet krok s rychlým vývojem nových technologií a 

jsou nuceny modernizovat a inovovat pod tímto tlakem, aby zůstaly konkurenceschopné 

a nezaostávaly za jinými firmami. Nákup technologií zahrnuje zejména investice, 

zaškolování zaměstnanců a zpřísněné bezpečnostní podmínky pro jejich zavedení.  

 

V České republice je strojírenství a výroba žádaný obor s vynikajícími výsledky a 

exportem do zahraničí. Vláda ČR podporuje výzkum a vývoj nových technologií ze 

státního rozpočtu, viz obrázek č. 5, kde je zřejmé, že výdaje státního rozpočtu na 

výzkum a vývoj jsou v posledních letech každoročně vyšší. Další formou jsou dotace na 

nákup nových strojů či investic do vědy, výzkumu a různých projektů, o které si firmy 

z členských zemí EU mohou zažádat. Dá se tedy říct, že výrobní podniky v České 

republice mají možnosti k tomu, aby mohly udržet krok s vývojem technologií. 

 

 

Obrázek 5 Celkové výdaje za Výzkum a vývoj provedený v ČR (GERD), 1991, 1995, 2000 - 2012. Zdroj: 

ČSÚ, (24, online). 
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Politické a legislativní faktory 

 

Vláda České republiky podporuje podnikání i zahraniční obchod a zároveň bojuje proti 

korupci na našem území. Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. podléhá převážně 

firemní kultuře a politice převzaté z mateřské firmy, přesto se musí řídit platnou 

legislativou našeho státu a také normami Evropské Unie, do které vstoupila Česká 

republika v roce 2004. Všechny společnosti na trhu jsou povinny řídit se Pracovním 

zákoníkem, Obchodním a Občanským zákoníkem, ovlivňuje je daňová politika vlády, a 

pokud vyváží výrobky do zahraničí, ovlivňují je např. i celní zákony a měnové kurzy. 

V těchto oblastech je současná situace stabilní, ale samozřejmě kontrolovaná a 

novelizovaná. Současná politická situace v České republice bude pravděpodobně 

výrazněji ovlivněna až v roce 2018, kdy by měly proběhnout volby prezidenta 

republiky. 

 

4.2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Vyjednávací síla zákazníků 

Hlavními, stěžejními produkty společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. jsou hydraulické 

agregáty různých specifikací a rozměrů, jejich servis, uvádění do provozu a nabídka 

náhradních dílů. Firma je považována za významného dodavatele těchto agregátů, 

disponujících dobrou spolehlivostí, tradicí a dobrou image na trhu. Zejména image a 

spolehlivost produktů je dobrým argumentem při vyjednávání se zákazníky, kteří jsou 

ochotni za kvalitní výrobky zaplatit i vyšší cenu, než nabízí konkurence. Na požadavky 

zákazníků a jejich vyhovění je kladen velký důraz, s primárním cílem jejich 

spokojenosti. Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. má zákazníky jak na českém, tak na 

zahraničním trhu. Silným odběratelem je mateřská společnost Bosch Rexroth AG z 

Ratingenu, která firmě zadává velký objem zakázek, na kterých je firma závislá, 

v tomto případě tedy prakticky nehrozí, že by spolupráce zanikla, jelikož mateřská 

firma dostatečně zásobuje společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. zakázkami. Z českých 

odběratelů uvedu např. významného zákazníka Doosan Škoda Power. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Vzhledem k tomu, že mateřská společnost v Německu centralizovala nákup, byli určeni 

hlavní největší dodavatelé, se kterými jsou uzavřeny rámcové smlouvy, a to znamená 

svým způsobem vzájemnou závislost na těchto dodavatelích, jelikož hydraulické 

komponenty, které se používají vlastní a specifické, by se těžko daly nahradit. Hlavní 

dodavatelé jsou např. spřízněné pobočky Bosch Rexroth v Lohru a Elchingenu či firma 

KTR z Polska. Pro firmu to ale znamená neflexibilitu a časté dlouhé čekací doby na 

komponenty ze zahraničí - z Německa, Polska, ale i Turecka, a tím se prodlužuje dodací 

termín pro zákazníky, kterým se musí vysvětlovat prodlevy. Vyjednávací sílu dodavatelů 

hodnotím jako slabé místo, přesto ale nutno podotknout, že společnost Bosch Rexroth, 

spol. s r.o. má v tomto ohledu „svázané ruce“, právě kvůli již zmíněné centralizaci 

nákupů a přímého určení dodavatelů mateřskou společností. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

Zejména zákazníci odebírající standardní hydraulické agregáty upřednostňují co 

nejlevnější zařízení a v co nejkratším dodacím termínu. 

V tomto ohledu firmu může ohrozit vstup nového konkurenta, který vzhledem k nižší 

flexibilitě společnosti Bosch Rexroth dokáže pružněji a rychleji reagovat na požadavky 

trhu a přání zákazníků. Kvalitativně je na tom firma velmi dobře, má obchodní síť po 

celém světě a díky své velikosti může vždy zákazníkovi nabídnout zařízení přímo na 

míru bez jakýchkoliv limitů, které mají hlavně menší konkurenti. Díky výše zmíněným 

aspektům se stálí zákazníci často vracejí a firmu doporučují dál, což svědčí o jejich 

spokojenosti a také vědí, že na kvalitu se vyplatí si počkat, i na úkor rychlejších 

dodacích termínů, které může nabídnout konkurence. 

 

Hrozba substitutů 

 

Hrozbu substitutů nelze téměř nikdy vyloučit, i vzhledem k tomu, že v našem případě 

existují konkurenční firmy, které také vyrábějí hydraulické agregáty. Obecně lze ale říci, 

že tento typ výroby je nahraditelný pouze stejným výrobkem, kde je např. jiná cena, jiné 

komponenty, ale náhrada (substitut) hydraulického pohonu neexistuje. Kvalita agregátů 
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je velkým plusem společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o., jelikož na ní závisí doba 

životnosti agregátů, a toto je jedna ze skutečností, díky které zákazníci tuto firmu 

upřednostňují a daří se udržet si je. V současné době ale firmu ohrožuje spíše levnější 

konkurence, ne hrozba substitutů, která je prakticky vyloučena. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Mezi hlavní konkurenty v oblasti speciálních a velkých zařízení by se daly zařadit dvě 

společnosti, a to Hydac a Parker. Jedná se taktéž o zahraniční firmy s rozsáhlou sítí 

poboček po celém světě. Největší konkurenční boj probíhá v oblasti cenové politiky a 

v soutěži o zakázky. Mezi hlavní konkurenty malých a standardních zařízení se řadí 

kromě již výše zmíněných firem Hydrocom, Hytech a ARGO-HYTOS. Konkurenční 

výhodou společnosti Bosch Rexroth může být již zmiňovaná životnost agregátů 

v souvislosti s jejich kvalitním provedením, a také důležitý aspekt - možnost servisu, tj. 

instalace přímo u zákazníka a servisní služby, a v neposlední řadě možnost nákupu 

náhradních dílů.  

 

4.2.3 Interní analýza, „7 S“ 

Struktura 

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. je interně složena ze dvou částí, DCCZ a 

Customizing Center Brno (dále CC Brno). Ve vedení fungují tři ředitelé - v DCCZ 

finanční (a zároveň obchodní) ředitel, generální ředitel, a technický ředitel CC Brno 

pod DCEM. Finanční a generální ředitelé jsou jednateli společnosti Každý z těchto tří 

ředitelů má pod sebou několik oddělení, každé oddělení má jednoho vedoucího 

manažera. Organizační strukturu se zobrazením všech oddělení uvádím v Příloze 1. 

Zjednodušeně se dá říci, že část DCCZ zaštituje převážně obchodní a servisní 

záležitosti, a část DCEM výrobu. Jsou ale navzájem tak propojené, že se jejich 

jednotlivá působnost nedá přesně konkretizovat. 

 

V organizační struktuře firmy jsou pevně stanoveny nadřízené a podřízené vztahy. 

Zaměstnanci jednotlivých oddělení jsou podřízeni svému manažerovi, manažeři všech 
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oddělení se zodpovídají vedení společnosti = ředitelům, a ti se zodpovídají svým 

vedoucím v Německu. 

 

Systémy řízení 

 

Ve společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. jsou používány zejména komunikační, 

informační a kontrolní systémy řízení. Jednou ročně je mezi nadřízeným a podřízeným 

pracovníkem uskutečněn tzv. „MAG“ pohovor, což znamená hodnotící oboustrannou 

diskuzi mezi čtyřma očima. Jedná se o vize ohledně další spolupráce, zpětnou vazbu, 

pracovní úkoly na další období a prostor pro otázky. Vedoucí jednotlivých oddělení ve 

firmě pravidelně reportují své výsledky nejvyššímu vedení, které je zase předává 

mateřské firmě do Německa.  

 

Mezi kontrolní mechanizmy můžeme zařadit pravidelné denní porady v rámci oddělení, 

týdenní nákladové porady, operativní meetingy, porady ohledně stavu zakázek, porady 

vedení, pravidelný reporting výsledků společnosti, který obsahuje např. plnění termínů, 

interní a externí reklamace, efektivitu práce, atd. 

 

V rámci zpracování zakázek jsou stanoveny milníky (QG - „quality gates“), které jsou 

přesně stanoveny pro jednotlivé typy zakázek dle stavu jejich rozpracovanosti. Na 

základě vyhodnocení těchto milníků se monitoruje stav rozpracovanosti zakázky a dle 

potřeby se definují nápravná opatření. Ke sdílení informací a plánování porad slouží 

firemní elektronická pošta, dále intranet Bosch Rexroth, korporátní net Bosch a 

telefonní linky, ale ve většině neodkladných případů se dává přednost osobnímu setkání. 

 

Styl manažerské práce 

 

V manažerské práci převažuje neformální styl řízení s důrazem na pracovní výsledky. 

V horizontu posledních pár let způsobila častá fluktuace na pozici technického ředitele 

společnosti nestabilitu v oblasti manažerských stylů, vedení zaměstnanců a definování 

odpovědností v administrativním sektoru. Společnost Bosch Rexroth, spol. s.r.o. má tři 

ředitele (viz text výše), z nichž každý vede svá podřízená oddělení k jiným cílům a 

prioritám, které se navzájem neshodují a nejsou sjednocené. 
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Finanční (obchodní) ředitel je orientován na čísla a ekonomické ukazatele, generální 

ředitel na zákazníka a obchodní výsledky a technický ředitel na výrobu, její možnosti a 

kvalitu. Je ale v zájmu celé společnosti manažerské styly a dílčí cíle sjednotit, upřesnit 

odpovědnosti administrativních zaměstnanců a stabilizovat technické vedení 

společnosti. 

 

Spolupracovníci 

 

Ve firmě je zaměstnancům k dispozici kvalitní sociální zázemí, i vzhledem k tomu, že 

budova byla postavena v roce 2008. Jedná se tedy o novou a moderní budovu. Také 

pracovní podmínky jsou dobré, oproti některým českým výrobním firmám dá se říct 

nadstandardní. Zaměstnanci mají k dispozici bezplatně veškeré potřebné zdroje a 

vybavení pro svoji práci, veškeré povinné ochranné pracovní prostředky a společnost 

hradí nejen školení pro udržení současné potřebné kvalifikace, ale i školení pro její 

zvyšování a pro osobní rozvoj zaměstnanců. Firma přispívá na stravování ve firemní 

kantýně, dotuje nápojové automaty, přispívá na vzdělávání zaměstnanců a na mateřskou 

školku. 

 

Společnost bezplatně poskytuje také nákup a čištění pracovních oděvů zaměstnanců 

výroby, omezené množství sladkých nápojů a neomezené množství pramenité vody, 

dotované čipy ke kávovým automatům, atd.  Každoročně se pořádá vánoční večírek pro 

celou firmu a jednou ročně společnost dotuje sportovní akci „Rexroth Beach Cup“ 

(volejbalový turnaj), který posiluje vzájemné vztahy na pracovištích a napříč firmou. 

 

Výkyvy požadavků na pracovní kapacity, které jsou dány typem vyráběného produktu, 

řeší firma v oblasti výroby, servisu a logistiky tak, že má kapacity postaveny na spodní 

hranici a navyšuje je náborem externích pracovníků a v administrativě náborem 

studentů. Benefitem tohoto přístupu jsou nulové fixní náklady a nízké variabilní 

náklady na tyto pracovníky. Nevýhodou jsou časté změny a nutnost implementace 

pracovníků do jednotlivých týmů, tj. zaškolování, dozor, kontrola práce, atd., což bere 

čas kmenovým zaměstnancům, kteří se mnohdy díky tomuto dostávají do termínových 

prodlev se svými osobními pracovními úkoly. 
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Spolupráce kolektivu se rozchází v odlišných dílčích cílech jednotlivých oddělení a v již 

zmíněném špatném delegování odpovědností a s tím souvisejícím alibismem (někde 

jsou pracovní kapacity nižší, někde vyšší, než je potřeba, což se odráží na kvalitě i 

kvantitě práce jednotlivců), nakonec se ale vždy najde kompromis a řešení. Přesto je to 

jeden ze zásadních problémů ve společnosti, který je potřeba v rámci vyšší efektivity 

eliminovat. 

 

Schopnosti 

 

Jelikož se společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. v Brně zaměřuje na zakázkovou výrobu 

speciálních, středně velkých až extrémních produktů (L-XXL), je každý projekt 

specifický. K dispozici v rámci celého řetězce zpracování zakázek je projekce, 

konstrukce, logistika, montáž, svařování, ohýbání, lisování, obrábění, elektromontáž, 

lakování, odmašťování a čištění, tlakové a funkční zkoušky, uvedení do provozu u 

zákazníka, servis a prodej náhradních dílů. Vždy se dbá na to, aby byla zakázka 

provedena dle požadavků zákazníka, v požadované kvalitě, termínu a kalkulovaných 

nákladech.  

 

Jednou z výrobních technologií je odmašťování a následné lakování. Tato technologie 

má největší ekologický dopad na životní prostředí. Ale i přes velmi přísný limit 

vypouštěných škodlivin do ovzduší právě v návaznosti na blízkou obytnou zástavbu 

dodržuje společnost roční povolené množství limitů, které může vypustit. Vývojová 

činnost probíhá převážně v projekčním oddělení, ale optimalizace a zlepšování se může 

vyskytnout v jakékoliv fázi procesu průběhu zakázky společností.  

 

Kvalifikace pracovníků jako celku je na dobré úrovni, zlepšuje se díky pravidelným 

školením dle jednotlivého pracovního zařazení i ve výběrovém řízení při náboru nových 

zaměstnanců. Zaměstnanci jsou „zkoušeni“ v minimálně dvou-kolových pracovních 

pohovorech, kterým předchází selekce dle životopisů a jednotlivých pracovních pozic. 

V rámci koncernu Bosch je také k dispozici webový portál s nabídkou všech volných 

pracovních míst v rámci jednotlivých států. 
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Společnost prioritně podporuje migraci a uplatnění zaměstnanců v rámci koncernu před 

náborem z venku. Pro obsazování speciálních a klíčových pozic využívá společnost 

externí konzultanty a HR partnery. Co se týče zdravotní oblasti, firma disponuje 

firemním lékařem, u kterého zaměstnanci prochází vstupními, výstupními a 

periodickými zdravotními prohlídkami. Nabízí také příležitosti pro studium a 

vzdělávání, jimiž je úzká spolupráce se Středním odborným učilištěm v Brně, 

s ostravskou Báňskou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně. 

 

Sdílené hodnoty 

 

Jak už bylo řečeno, cílem společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. je hlavně spokojený 

zákazník, ale samozřejmě i spokojení zaměstnanci, kterým firma nabízí systém odměn a 

zaměstnaneckých výhod. Společnost má zájem dále se vyvíjet a spolupracovat na 

nových projektech. Důkazem může být mezinárodní projekt Allseas v Holandsku, který 

úspěšně proběhl v letech 2013 - 2014. 

Mezi hodnoty Bosch jako světové skupiny, platné pro všechny dceřiné společnosti, 

patří: 

 budoucnost a zaměřování se na výsledky; 

 odpovědnost; 

 iniciativa a odhodlání; 

 otevřenost a důvěra; 

 férové jednání; 

 spolehlivost, důvěryhodnost a zákonnost; 

 kulturní rozmanitost. (17, online) 

  

4.2.4 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 dobrá platební morálka vůči firemním závazkům, zaměstnanecký systém benefitů; 

 práce na pilotních projektech (např. zahraniční projekt Allseas); 

 používání komponent s ohledem na požadavky zákazníků; 

 vysoká kvalita výrobků, flexibilita výroby, technická úroveň vybavení závodu; 
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 široké portfolio výrobků, vč. servisních služeb a náhradních dílů; 

 globální organizace s vybudovanou image, celosvětovou sítí a zkušenostmi; 

 operativní řešení vzniklých problémů a nestandardních situací; 

 kvalifikovaní zaměstnanci. 

 

SLABÉ STRÁNKY (schopnosti): 

 v případě nedostatečného množství zakázek neefektivní provoz; 

 pro vývojovou činnost není vlastní oddělení; 

 dlouhá čekací doba na komponenty a omezenost dodavatelů kvůli centralizaci 

nákupu; 

 kolísání objemu zakázek, občasné odchylky od kvality - reklamace; 

 komunikace se zákazníkem v otázce vyjasnění obchodních a technických podmínek 

s ohledem na výrobní možnosti firmy; 

 centralizace standardů neodpovídá potřebám jednotlivých závodů; 

 nejednotné styly manažerského řízení, nejasně definované odpovědnosti, nejednotné 

cíle vedení; 

 fluktuace studentů a externistů na úkor času kmenových zaměstnanců (zaškolování, 

dozor, atd.). 

 

PŘÍLEŽITOSTI (vyplývající): 

 nárůst HDP (hrubého domácího produktu); 

 rostoucí úroveň kvalifikované pracovní síly v ČR; 

 nárůst poptávky; 

 dotační systém z EU na podporu vědy, výzkumu a investice do nových technologií. 

 

HROZBY (vyplývající): 

 inflace; 

 nedostatek kvalifikované pracovní síly v oboru; 

 pokles poptávky; 

 změna legislativy a daňového systému. 
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4.3 Finanční analýza 

Tato část diplomové práce se věnuje vybrané analýze účetních výkazů společnosti 

Bosch Rexroth, spol. s r.o. dostupných ze serveru justice.cz za období 2009 – 2013 (16, 

online), zdroje dat viz Příloha 3. 

Ekonomickou situaci společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o., stejně jako mnoho dalších 

společností, silně ovlivnila světová finanční krize, která v letech 2008/2009 postihla 

zejména automobilový průmysl. Nestabilita celosvětových trhů a obava z dalšího 

vývoje zapříčinila výrazný pokles investic do nových technologií a modernizací 

stávajících výrobních prostředků. Zakázek ubývalo a kapacity firmy nebyly plně 

využity, bylo méně práce a v důsledku toho nebyl dostatek financí na celkové náklady 

firmy. 

Přebytečnou personální kapacitu firma řešila nabídkou zaměstnanců jiným evropským 

závodům, kde vzhledem k charakteru výroby již dopad finanční krize odezněl, nebo 

přirozenými odchody zaměstnanců a neobsazováním jejich pozic. Zároveň v roce 2008 

poskytl koncern Bosch z Německa společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. úvěr na 

stavbu nové haly v ulici Těžební, v Brně. Stavba byla dokončena v témže roce a od té 

doby se úvěr splácí. Takže se v letech 2008/2009 díky souběhu dvou událostí, světové 

krizi a zadlužení, společnost dostala do ekonomicky nepříznivé situace. Konzervativní 

postoj většiny celosvětových společností a také typ produktu vyráběného společností 

Bosch Rexroth, měl za následek zpoždění dopadu finanční krize, který se dodatečně 

projevil také v roce 2013. S následky krize se společnost Bosch Rexroth vyrovnává 

dobře, v současné době společnost volí strategii „černé nuly“ - tím je myšleno, že se 

snaží zabrat co největší část trhu, maximálně naplnit výrobní závod a negenerovat 

ztrátu. Požadovaného zisku chce docílit následně z prodeje náhradních dílů a servisních 

aktivit. To znamená, že největší vliv na ekonomické výsledky společnosti bude mít 

zejména množství získaných zakázek.  

4.3.1 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

Jak můžeme vidět v tabulce 5, jedinou neměnnou položkou za pětileté období finanční 

analýzy společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. jsou Pozemky. V této položce během 

posuzovaného období nedošlo k žádné změně. Dále je patrné, že Nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek má spíše klesající tendenci - největší rozdíl lze vidět v roce 
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2009 versus rok 2013. Kolísání hodnoty je však běžným jevem a závisí na stupni 

dokončenosti jednotlivých investičních akcí. Nejvyšší celková hodnota aktiv byla 

dosažena v roce 2011.  

Tabulka 5 Majetková struktura. 

          

Zdroj: Vlastní zpracování podle (18). 

Na grafu 1 je zobrazen vývoj stálých aktiv v průběhu pěti let. Stálá aktiva mají rok po 

roce klesající tendenci, jelikož více odepisuje, než investuje. Důvodem jsou jednak 

odpisy nové administrativní budovy a výrobní haly, k jejichž kolaudaci došlo v roce 

2008, a jednak odpisy strojního vybavení, kterým byla nová stavba v letech 2009 a 2010 

vybavena. V následujících letech společnost již v takové míře neinvestovala, jednalo se 

spíše o investice do obnovy stávajícího zařízení. Společnost nemá žádný dlouhodobý 

finanční majetek. 

                                         

Graf 1 Vývoj stálých aktiv. Zdroj: Vlastní, podle (18). 
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Na grafu 2 vidíme vývoj zásob. Co se týče zásob, z roku 2012 na rok 2013 můžeme 

sledovat zdvojnásobení této položky, zejména v kategorii Nedokončená výroba a 

Materiál. Je to proto, že se v tomto roce firma předzásobovala materiálem na 

mezinárodní projekt „Allseas“, který započal v roce 2013. Ke konci roku 2013 pak 

Nedokončená výroba z tohoto projektu činila bezmála 67 mil. Kč.  

Graf 2 Zásoby. Zdroj: Vlastní zpracování podle (18). 

Tabulka 6 demonstruje strukturu pasiv za sledované období. Základní kapitál 

společnosti Bosch Rexroth, spol. s.r.o. činí ode dne zápisu do Obchodního rejstříku 

65.000.000,- Kč a tato položka je ve sledovaném období neměnná. Dále z přehledu 

pasiv vidíme, že firma nemá žádné dlouhodobé závazky. V položce Fondy ze zisku 

vidíme od roku 2011 každoroční skokové navýšení, které je způsobené tvorbou 

Zákonného rezervního fondu na základě rozhodnutí Valné hromady. 

Tabulka 6 Vývoj struktury pasiv. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (18) 

 

Na grafu 3 na výsledku hospodaření běžného účetního období za rok 2009 vidíme, jak 

se projevila světová krize a tato položka je ve značné ztrátě. 
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Firmě se ale další rok podařilo opět dostat do plusu. V roce 2011 zdvojnásobila 

výsledek hospodaření z předchozího roku, v roce 2012 další meziroční navýšení, ale 

výsledek hospodaření za rok 2013 prudce klesl, i když výsledek byl stále v zisku. Tento 

prudký pokles byl důsledkem druhotného dopadu ekonomické krize, který sledovanou 

společnost právě v roce 2013 postihl.  

         

Graf 3 Výsledek hospodaření. Zdroj: Vlastní zpracování podle (18). 

Graf 4 ukazuje strukturu cizích zdrojů. Krátkodobé závazky jsou tvořeny zejména 

závazky z cashpoolu a bankovním úvěrem na výstavbu nové haly, které jsou vykázány 

jako Závazky k ovládané nebo ovládající osobě. 

 

V roce 2010 byl závazek z cashpoolu ve výši 202 403 tis. Kč ve výkazech výjimečně 

vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr (bankovní kontokorent), neboť k 31. prosinci 

2010 nedošlo k převodu finančních prostředků mezi bankou a mateřskou společností.  

 

Krátkodobý úvěr na bázi revolvingu začala společnost čerpat od mateřské společnosti 

v roce 2008 a použila jej zejména na financování nové administrativní budovy, výrobní 

haly a jejího vybavení v letech následujících.  

 

Přestože jsou cizí zdroje vysoké, v následujících letech by se měly snižovat, vlivem 

splácení bankovního úvěru. 
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Graf 4 Struktura cizích zdrojů. Zdroj: Vlastní zpracování podle (18). 

4.3.2 Analýza tokových ukazatelů 

Tabulka 7 reflektuje strukturu výnosů a nákladů v letech 2009 - 2013. Z této tabulky je 

zřejmé, že společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. generuje téměř stejné celkové náklady, 

jako výnosy, tedy oboje se stoupající tendencí. Pozitivní ale je, že od roku 2010 jsou 

celkové výnosy vyšší, než celkové náklady. Provozní výsledek hospodaření má od roku 

2010 klesající tendenci, neboť provozní náklady stoupají proporcionálně více než 

provozní výnosy. 

Z pohledu finančního výsledku hospodaření si firma nevede vůbec dobře, plusový 

výsledek měla v průběhu zkoumaných pěti let až v pátém roce, 2013, a ještě velmi 

nízký. Důvodem jsou zejména úroky z cashpoolu a krátkodobého úvěru. Nicméně spolu 

s postupným snižováním krátkodobého úvěru dochází i ke snižování úroku z úvěru a 

tím i k pozitivnímu trendu a zvyšování celkového finančního výsledku ve sledovaném 

období.  
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Tabulka 7 Struktura výnosů a nákladů. 

                         

Zdroj: Vlastní zpracování podle (18). 

Graf 5 zobrazuje mimořádné náklady a výnosy v roce 2013. Společnost Bosch Rexroth, 

spol. s r.o. prodala k 1. červnu 2013 část podniku zabývající se nákupem a prodejem 

pneumatických prvků společnosti Aventics, spol. s r.o. (dříve Bosch Rexroth 

Pneumatics, spol. s r.o.). Tento prodej je ve finančních výkazech zachycen 

v Mimořádných výnosech částkou 11 293 tis. Kč, v mimořádných nákladech zápornou 

částkou -7 954 tis. Kč a mimořádný výsledek hospodaření za rok 2013 činil 3 339 tis. 

Kč.  

Graf 5 Mimořádná činnost. Zdroj: Vlastní podle (18). 

Struktura tržeb v tabulce 8 vykazuje do roku 2009 postupné navyšování celkových 

tržeb, v roce 2013 značný pokles. Tržby za prodej zboží jsou od roku 2010 vyšší, než 
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tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Firma neupisuje akcie, tržby z prodeje 

cenných papírů a podílů jsou nulové (žádné).  

Tabulka 8 Struktura tržeb 

. 

Zdroj: Vlastní podle (18). 

 

4.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje čistý pracovní kapitál a čistý peněžní majetek. 

Čistý pracovní kapitál je vyčíslen v posledním řádku tabulky 9 a znázorněn grafem 6. 

Jak je patrné v tabulce 9, tyto ukazatele nevychází zrovna nejlépe. Až do roku 2011 se 

pohybuje v minusových částkách, přesto po celé období je patrný výrazný pozitivní 

trend a od roku 2012 je čistý pracovní kapitál kladný. V tabulce můžeme dále vidět, že 

krátkodobé závazky převyšují krátkodobé pohledávky, to znamená, že firma více dluží, 

nežli pohledává. Můžeme také vyčíst, že se firmě navyšuje materiál, což způsobilo již 

zmíněné předzásobování na projekt Allseas. 

Tabulka 9 Pracovní kapitál. 

                               

Zdroj: Vlastní podle (18). 
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Graf 6 Čistý pracovní kapitál. Zdroj: Vlastní podle (18). 

Čistý peněžní majetek, viz tabulka 10, je po celé sledované období v záporných číslech. 

Nejhorší hodnota byla v roce 2009, kdy čistý peněžní majetek činil -343 655 tis. Kč, 

nejlepší hodnota činila v roce 2012 -108 768 tis. Kč. Je to proto, že hodnota 

krátkodobých závazků je vyšší, než hodnota oběžných aktiv. 

Tabulka 10 Čistý peněžní majetek. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

ČPM v tis. Kč -343 655 -312 243 -268 764 -108 768 -230 567 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Likvidita 

Běžná likvidita by se měla pohybovat v intervalu 1,5 - 2,5. Tabulka 11 ukazuje, že ani 

v jednom roce likvidita firmy neplnila průměrné rozmezí. Způsobila to krize v roce 

2009 i zadlužení firmy. Přesto má každoroční zvyšující se trend, což je pozitivní, oproti 

průměrné běžné likviditě v odvětví, která má klesající trend. Běžná likvidita v odvětví 

se pohybuje ve vytyčeném intervalu 1,5 - 2,5, jen v roce 2013 vybočuje pod interval 

s hodnotou 1,42. 

Hodnoty pohotové likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1 - 1,5. Těchto hodnot 

společnost ve sledovaném období nedosáhla, nejblíže byla v roce 2012 s hodnotou 0,78. 

Průměrné pohotové likviditě v odvětví se výsledky společnosti nejvíce přibližují 

v letech 2012 a 2013. 

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

2009 2010 2011 2012 2013

ti
s
. 
K

č
 

Čistý pracovní kapitál 



57 

 

Okamžitá likvidita je po celých pět let nulová, takže se optimálnímu rozmezí 0,2 - 0,5 

ani nepřibližuje. Je to tím, že firma nemá bankovní účet, princip cashpoolu je, že se 

nevykazuje v hotovosti, ale jako pohledávka nebo závazek za spřízněnou osobu, 

z tohoto důvodu okamžitou likviditu společnosti ani nelze zlepšit. Průměrná okamžitá 

likvidita v odvětví se pohybuje v doporučovaném rozmezí po celé hodnocené období. 

Srovnání likvidit naší společnosti a oborového průměru ukázalo, že společnost Bosch 

Rexroth, spol. s r.o. měla ve sledovaném období hodnoty likvidit nižší, než v oborovém 

průměru, což bylo způsobeno důsledkem krize a zadlužení, ale přesto běžná i pohotová 

likvidita společnosti má rostoucí trend, což je příznivé. 

Tabulka 11 Ukazatele likvidity. 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita společnosti 0,65 0,73 0,88 1,01 1,02 

Běžná likvidita v odvětví 1,84 1,77 1,62 1,59 1,42 

Pohotová likvidita společnosti 0,42 0,44 0,59 0,78 0,61 

Pohotová likvidita v odvětví 1,23 1,12 1,06 1,05 0,91 

Okamžitá likvidita společnosti 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

Okamžitá likvidita v odvětví 0,36 0,31 0,38 0,42  0,36 

 Zdroj: Vlastní zpracování a statistiky MPO (online, 21) 

 

Rentabilita 

Tabulka 12 Ukazatele rentability. 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita aktiv (ROA) spol. -8,97% 4,21% 6,70% 8,15% 2,38% 

Rentabilita aktiv v odvětví 8,17% 8,40% 6,51% 7,71% 6,15% 

Rentabilita vl. K (ROE) spol. -36,88% 14,81% 21,68% 19,10% 6,38% 

Rentabilita vl. kapit. v odvětví 11,06% 13,42% 11,07% 13,50% 8,08% 

Rentabilita tržeb (ROS) spol. -7,26% 2,79% 5,10% 5,12% 1,83% 

Rentabilita tržeb v odvětví 7,72% 7,76% 6,29% 7,57% 7,20% 

Zdroj: Vlastní zpracování a statistiky MPO (online, 21) 
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U rentability celkově platí, čím je vyšší, tím lépe. Rentabilita, resp. výnosnost, je ve 

všech ukazatelích v tabulce 12 za rok 2009 v záporných číslech, což je důsledkem 

ekonomické krize v tomto roce, přestože oborový průměr za rok 2009 je v kladném 

čísle. Rentabilita aktiv měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. V letech 2010 - 

2012 měla zvyšující se trend, ale v roce 2013 klesla takřka čtyřnásobně oproti roku 

2012, a to z 8,15% na 2,38%, důsledkem druhé vlny dopadu krize na výsledky 

společnosti. V roce 2011 se s hodnotou 6,70% velmi blížila oborovému průměru 

v odvětví, který byl 6,51%. I v roce 2012 si byly hodnoty blízké, v ostatních letech 

(2009, 2012, 2013) byly výsledky oborového průměru v odvětví vzdálené 

výsledkům naší společnosti. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla ve sledovaném období maxima v roce 2012 a to 

19,10%. Zato v roce 2013 byla velmi nízká, klesla na 6,38%. Výsledné hodnoty ROE 

by měly být vyšší, než hodnoty ROA, což je ve všech letech splněno. K průměrným 

hodnotám v odvětví se rentabilita vlastního kapitálu společnosti nejvíce přibližuje 

v roce 2010 a 2013. 

Rentabilita tržeb nám říká, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč čistých tržeb. Dá se tedy 

říct, že v letech 2010 a 2013 byla rentabilita tržeb velmi malá, a to 2,79% a 1,83% což 

je daleko od průměrných hodnot v odvětví, které byly 7,76% a 7,20%. V letech 2011 a 

2012 byla rentabilita tržeb nad 5%, což byla ve sledovaném období nejvyšší dosažená 

hodnota rentability tržeb společnosti, ačkoliv v oborovém průměru byly hodnoty přes 

6% a přes 7%.  

Zadluženost 

Celková zadluženost by měla reflektovat finanční úroveň firmy. Ve sledovaném období 

je celková zadluženost společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. vysoká, z důvodu 

zadlužení se úvěrem na stavbu nové výrobní haly. Nejvyšší celkové zadluženosti 

dosáhla společnost z důvodu úvěru ve sledovaném období v roce 2009, a to 74,5%. 

Srovnám-li hodnoty společnosti s oborovým průměrem celkové zadluženosti, jsou 

hodnoty v letech 2010 - 2013 relativně blízko u sebe, až na skokový rozdíl v roce 2012, 

kdy byla celková zadluženost společnosti 57,2% a oborový průměr byl o poznání vyšší, 

a to 65,97%. 
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U tohoto ukazatele (celková zadluženost) předpokládá společnost Bosch Rexroth, spol. 

s r.o. klesající trend v důsledku postupného splácení dluhu. Ten samý předpoklad čeká 

firma také u ostatních ukazatelů zadluženosti. 

Koeficient samofinancování ukazuje narůst hodnot, z roku 2009, kdy činil 24,3% 

narostl v roce 2013 na 37,3%. V oborovém průměru se v posledních dvou letech 

sledovaného období (2012 a 2013) hodnoty velmi přibližují, situace byla v podnicích 

stejného odvětví v České republice obdobná. 

Finanční páka je tím větší, čím vyšší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování. 

V roce 2009 měla nejvyšší hodnotu za sledované období a to 4,11 a v roce 2013 přes 

výkyvy předchozích let dosáhla hodnoty 2,68, vykazuje klesající tendenci opět vlivem 

splácení dluhu. 

Tabulka 13 Ukazatele zadluženosti. 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 74,5% 69,8% 68,9% 57,2% 62,6% 

Celk. zadl. v odvětví 66,26% 66,39% 65,27% 65,97% 60,60% 

Míra zadluženosti 306,6% 245,7% 223,0% 134,2% 167,6% 

Koeficient samofinancování 24,3% 28,4% 30,9% 42,6% 37,3% 

Koef. samofin. v odvětví 50,77% 49,81% 48,65% 46,90% 45,44% 

Finanční páka 4,11 3,52 3,24 2,34 2,68 

  Zdroj: Vlastní zpracování a statistiky MPO (online, 21) 

 

Aktivita 

 

U obratu aktiv nízká hodnota svědčí o nízké aktivitě podniku. V roce 2009 sledujeme 

v tabulce 14 nejnižší hodnotu 1,23 a nejvyšší v roce 2012, kdy téměř dosáhla hodnoty 

2,00. Ve srovnání s oborovým průměrem vykazuje společnost Bosch Rexroth, spol. 

s r.o. daleko lepší výsledky, což je příznivé. 

 

Obrat stálých aktiv vykazuje zvyšující se trend, od roku 2009 s hodnotou 2,34 se dostal 

v roce 2013 na hodnotu 3,57, což také hodnotím kladně. Doba obratu pohledávek se od 

roku 2011 drží okolo 100 dnů. Takto vysoký průměrný počet dní je proto, že odběratelé 
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mají různou splatnost na fakturách, v rozmezí 30 - 90 dnů. Doba obratu závazků je 

průměrně jeden kalendářní měsíc. Můžeme říct, že společnost má dobrou platební 

morálku vůči svým závazkům, ale platební schopnost odběratelů by mohla být lepší. 

 

Tabulka 14 Ukazatele aktivity. 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv 1,23 1,51 1,31 1,59 1,30 

Obrat aktiv v odvětví 1,06 1,08 1,03 1,02 0,85 

Obrat stálých aktiv 2,34 3,01 3,22 3,71 3,57 

Doba obratu pohledávek (dny) 90 73 109 100 105 

Doba obratu závazků (dny) 22 37 31 24 33 

Zdroj: Vlastní zpracování a statistiky MPO (online, 21). 
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4.3.5 Predikční modely 

Altmanův index Z-Score pro s r.o. 

Tabulka 15 ukazuje vypočtené hodnoty Altmanova indexu Z-Score. Pokud je hodnota 

indexu Z vyšší, než 2,99 má podnik uspokojivou finanční situaci. K této hodnotě se ale 

ani jeden rok ve sledovaném období společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. nepřibližuje. 

Nejhorší hodnoty má ukazatel X1 a to proto, že se do jeho čitatele dosazuje čistý 

pracovní kapitál, který byl v letech 2009 - 2013 záporný. V roce 2013 s hodnotou Z = 

1,86 je firma těsně za hranicí rozmezí od 1,81, kdy má podnik podle hodnocení 

nevyhraněnou finanční situaci a v období 2010 - 2012 má podle Altmanova indexu Z-

Score velmi silné finanční problémy. 

Tabulka 15 Altmanův index Z. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 -0,26 -0,18 -0,08 0,01 0,01 

X2 0,25 0,16 0,17 0,21 0,22 

X3 -0,06 0,06 0,06 0,08 0,03 

X4 0,34 0,42 0,46 0,76 0,61 

X5 1,23 0,00 1,29 0,00 1,32 

Výsledný index Z 1,22 0,38 1,76 0,75 1,86 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Index IN05 

Konečné hodnoty Indexu IN05 po dosazení ukazatelů A - E do vzorce reflektuje tabulka 

16. Nejhorší výsledky vykazuje EBIT/celková aktiva, kdy se do čitatele dosazuje zisk 

před zdaněním a úroky, ale ziskovost firmy je po sledované období malá. Vycházíme-li 

z doporučovaných hodnot, kterých by měl index IN05 dosahovat, v roce 2009 

s indexem 0,19 podnik hodnotu netvořil, ba naopak ničil, a v letech 2010 - 2013 je 

podnik s hodnotami indexu v šedé zóně nevyhraněných výsledků. 

 

Za rok 2012 vykazoval index IN05 nejvyšší hodnotu za hodnocené období, a to 1,26 a 

tím se nejvíce přibližoval k hodnotě 1,6, která je podle interpretace indexu IN05 pro 

podnik hodnototvorná, respektive při jejímž dosáhnutí podnik tvoří hodnotu. 
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Tabulka 16 Index IN05. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

A (Aktiva/cizí kapitál) 1,34 1,43 1,45 1,75 1,60 

B (EBIT/nákladové úroky) -1,83 2,87 6,40 7,07 6,00 

C (EBIT/celková aktiva) -0,06 0,06 0,06 0,08 0,03 

D (Tržby/celková aktiva) 1,23 1,51 1,31 1,59 1,30 

E (Oběžná A/krát.závazky) 0,65 0,73 0,88 1,01 1,02 

Index IN05 0,19 0,94 1,05 1,26 0,93 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tafflerův bankrotní model 

V tabulce 17 jsou sumarizovány výsledné indexy Tafflerova bankrotního modelu. Podle 

interpretační tabulky 3 v teoretické části, pokud jsou indexy TM vyšší, než 0,3 je u 

firmy nízká pravděpodobnost bankrotu. Ukazatel R1 má nejhorší hodnoty, jelikož ho 

vypočítáme dosazením zisku v čitateli a ve jmenovateli krátkodobé závazky, do kterých 

se řadí úvěr, který si společnost vzala. Přestože výsledek Tafflerova indexu za rok 2009 

je velmi těsný a vešel se do požadovaného rozmezí pouze o velikost 0,04, všechny 

výsledné indexy Tafflerova bankrotního modelu za období  2009 - 2013 jsou nad 

kritickou hranicí bankrotu a z analyzovaných predikčních modelů jsou tyto výsledky 

pro společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. za sledované období nejpříznivější. 

Tabulka 17 Tafflerův bankrotní model. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 -0,12 0,06 0,08 0,12 0,04 

R2 0,63 0,71 0,85 0,99 1,01 

R3 0,72 0,68 0,67 0,56 0,62 

R4 1,23 1,51 1,31 1,59 1,30 

Index TM 0,34 0,49 0,48 0,55 0,47 

  Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Index bonity 

Index bonity jako zástupce bonitních modelů této analýzy určuje kvalitu podniku.  

Rok 2009 je v záporné hodnotě -1,09 a v tomto roce se podnik z hlediska bonity dostal 

z hlediska hodnocení do situace označované za velmi špatnou. Rok nato (2010) se 

dostal do kladné hodnoty 0,65, která je podle stupnice hodnocena pro podnik jako určité 

problémy. Ukazatele X1 a X3 mají nejhorší hodnoty, protože do X1 dosazujeme cizí 

zdroje (což je v tomto případě bankovní úvěr) a do X3 zisk před zdaněním a úroky, 

který byl vlivem krize špatný.  

V letech 2011 a 2012 se společnost dostala z pohledu bonity do dobré situace. A v roce 

2013 s hodnotou 0,34 opět pokles do určitých problémů. Toto vyhodnocení odpovídá 

ekonomické situaci, ve které se společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. v hodnocených 

letech nacházela. Přestože se firma z pohledu bonity nenacházela ani jednou 

v nejlepších možných výsledcích, nedosáhla ani těch nejhorších, hodnocených jako 

extrémně špatná situace podniku.  

 

Tabulka 18 Index bonity. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 0,21 -0,26 -0,10 0,18 -0,27 

X2 1,34 1,43 1,45 1,75 1,60 

X3 -0,09 0,04 0,05 0,07 0,02 

X4 -0,15 0,07 0,09 0,11 0,04 

X5 0,27 0,33 0,33 0,21 0,40 

X6 0,59 0,59 0,59 0,63 0,63 

Index bonity -1,09 0,65 1,13 1,78 0,34 

  Zdroj: Vlastní zpracování. 
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5 ZHODNOCENÍ SITUACE A DOPORUČENÍ 

Z provedených analýz společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. vyplynulo, že na tom 

firma ve sledovaném období z pohledu finančního zdraví byla podprůměrně. Tyto 

výsledky výrazně ovlivnila světová ekonomická krize, která proběhla na přelomu let 

2008/2009, a poté její druhotný dopad v roce 2013. V obou obdobích, zejména tedy 

v roce 2009 a 2013, se důsledky krize projevily na finančních výsledcích společnosti. 

Úvěr, který si společnost vzala od své mateřské společnosti na výstavbu nové výrobní 

haly, firmu zadlužil a z toho důvodu má špatné finanční výsledky i např. v ukazatelích 

zadluženosti či v predikčních modelech. Dále musím zmínit stabilní základní kapitál, 

který je fixní a s nímž se nepracuje, a také fakt, že firma provozuje cashpooling, tedy 

vyplácí většinu vygenerovaného zisku mateřské společnosti. Podnik nedisponuje 

běžnými účty v bankách, což se taktéž v analýzách projevilo negativně, zejména např. 

na ukazatelích likvidity. Všechny zmíněné skutečnosti ovlivnily výsledky analýzy 

finančního zdraví za hodnocené období. Finanční analýza odpovídá reálnému obrazu 

ekonomické situace společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. v letech 2009 - 2013. 

Neopomenutelný je i fakt, že je naše hodnocená firma koncernová společnost a ne 

všechny finanční náklady a operace má společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. přímo 

pod svou kontrolou. 

Na základě zjištěných nedostatků v analytické části předložené diplomové práce 

navrhuji zaměřit se na následující oblasti: 

1) Optimalizace zaměstnanců a snížení osobních nákladů zeštíhlením organizační 

struktury 

Ve sledovaném období v letech 2009 - 2013 se počet zaměstnanců meziročně snížil (s 

výjimkou z roku 2010 na rok 2011, kdy se počet zaměstnanců navýšil o 4), ale osobní 

náklady mají rostoucí trend (viz tabulka 19). Např. v roce 2013 bylo o 30 zaměstnanců 

méně, než v roce 2009, a osobní náklady byly o 32 132 tis. Kč vyšší. Jednak to bylo 

způsobeno fluktuací technického vedení a krátkodobých pobytů manažerů ze zahraničí, 

kterým firma zajišťovala ubytování, stravování, dopravu atd., na druhé straně zvýšily se 

i náklady na vedoucí zaměstnance (např. každý vedoucí má nárok na služební vozidlo, 

vyšší mzdu, atd.), oproti nákladům na nevedoucí pracovníky, viz tabulka 20. 
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V nákladovém srovnání na jednoho pracovníka uvádím nejaktuálnější údaje, za roky 

2012 a 2013. 

Tabulka 19 Zaměstnanci a osobní náklady. 

Období 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet zaměstnanců 223 214 218 216 193 

Osobní náklady v tis. Kč 145 943 157 662 175 880 176 401 178 075 

Zpracování: Vlastní zpracování podle (16, online). 

Tabulka 20 Náklady na zaměstnance 2012-2013. 

Ukazatel  2012 2013 Průměr  

Náklady na 1 vedoucího zam. 2 097 058,8 2 719 470,6 2 408 264,71 

Náklady na 1 ostatního zam. 707 291,5 749 113,6 728202,55 

Rozdíl vedoucí - ostatní 1 389 767,4 1 970 356,95 1 680 062,16 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (16, online). Hodnoty jsou uvedené v Kč. 

Tabulka 20 ukazuje velké rozdíly v ročních nákladech společnosti na vedoucího a 

nevedoucího (ostatního) zaměstnance. V roce 2013 byly roční náklady na vedoucího 

zaměstnance o 1 970 356,95 Kč vyšší, než na ostatního zaměstnance, což je rozdíl téměř 

dvou milionů korun. V roce 2012 byl tento rozdíl menší, činil 1 389 767,4 Kč. 

Zprůměrovaný rozdíl na nákladech mezi vedoucím a nevedoucím zaměstnancem za 

roky 2012 a 2013 činí 1 680 062,16 Kč. 

Tabulka 21 Průměrný počet zaměstnanců 2012-2013. 

Ukazatel Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců za rok 

Osobní náklady (v 

tis. Kč) za rok 

Období 2012 2013 2012 2013 

Vedení Společnosti  17 17 35 650 46 231 

Ostatní zaměstnanci 199 176 140 751 131 844 

Celkem 216 193 176 401 178 075 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv (16, online). 

Některá oddělení ve společnosti zahrnují pouze jednoho či dva zaměstnance pod 

vedoucím pracovníkem. Navrhuji, aby se tři taková „mini oddělení“ strukturálně zrušila 

a zaměstnanci z nich byli sjednoceni pod jiná oddělení, která k sobě mají blízko svým 
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pracovním zařazením. Tím pádem by se regulovaly i manažerské pozice a úspora na tři 

vedoucí pracovníky, kteří by byli zařazeni pod jiné oddělení jako nevedoucí 

zaměstnanci, by byla dle tabulky 20 a dle průměrného rozdílu mezi náklady na 

vedoucího a nevedoucího pracovníka 5 040 186,5 Kč ročně. Zároveň navrhuji snížit 

počet zaměstnanců v administrativě o 5%. Dle posledního údaje z roku 2013 bylo 176 

řadových zaměstnanců, tedy snížení o 9 zaměstnanců, což by byla dle tabulky 21 a 

průměrných nákladů na nevedoucího zaměstnance za roky 2012 a 2013 úspora 6 553 

822,95 Kč ročně. Toto opatření by vedlo ke snížení osobních nákladů celkem o 11 594 

009,45 Kč, k upřesnění odpovědností zaměstnanců v odděleních a zlepšení spolupráce, 

efektivity práce a komunikace mezi jednotlivými odděleními, což osobně hodnotím jako 

velmi žádoucí. 

2) Zrušení pronájmu externího skladu a výstavba nové montované skladové haly 

 

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. si pronajímá část externího skladu, který slouží 

ke skladování velkých a objemných agregátů, zásob komponent, materiálu a 

rozpracovaných výrobků. Roční celkové náklady za sledované období 2009 - 2013 na 

externí sklad demonstruje tabulka 22. 

Tabulka 22 Náklady na externí sklad.  

Rok Phoenix Freight Raben P.F. + Raben 

2009 --- 3 728 000,00 3 728 000,00 

2010 1 580 555,99 497 950,00 2 078 505,99 

2011 3 494 677,69  3 494 677,69 

2012 5 109 272,73  5 109 272,73 

2013 3 198 638,84  3 198 638,84 

Průměrné nákl./rok ---  3 521 819,05 

Celkem v Kč 16 760 927,07 4 225 950,00 20 986 877,07 

Vlastní zpracování. Zdroj: Interní materiál. Uvedené hodnoty jsou v Kč. 

 

Využívání tohoto externího skladu je omezeno vzdáleností od firmy, nachází se od sídla 

firmy v Brně cca 4 km daleko. Za nejproblematičtější považuji to, že v případě potřeby 

firma nemá materiál ihned k dispozici. Pokud je potřeba něco z externího skladu, firma 

si musí pronajmout externí autodopravu, jelikož nemá k dispozici nákladní auto, 

přizpůsobit se volnému termínu dopravce a teprve poté může dovézt materiál ze skladu. 
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Toto hodnotím jako problematické a velmi neefektivní řešení. Proto firmě navrhuji, aby 

zrušila pronájem externího skladu a vystavěla novou skladovou halu u své provozní 

budovy. Firma vlastní pozemek, který je nevyužitý a volný, proto by nemusela pozemek 

přikupovat. V Příloze 2 je přiložena reálná cenová investiční nabídka, kterou jsem 

vybrala na základě poptávky u třech firem a následně jsem vybrala firmu Llentab, s r.o., 

sídlící v Brně, a zabývající se výstavbou ocelových hal. Tento návrh bere v potaz 

veškeré okolnosti a podmínky, které jsou nutné v případě výstavby skladové haly 

s ohledem na umístění společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. a možnosti tamního 

pozemku. Výstavbou této haly by firma získala efektivní skladovací prostory v dosahu 

pár metrů od provozní budovy, materiál by byl k dispozici ihned a zanikla by vázanost 

na časové možnosti externí autodopravy. Cenová nabídka skladové haly s rozměry 

20,10m x 50,20m x 5m (šířka, délka, výška) včetně vrat, dveří, oken, světlíků, 

inženýrských sítí apod. je stanovena na 9 585 000,- Kč (viz Příloha 2). V kalkulaci se 

počítá i se zateplením haly, tudíž je předem eliminováno riziko koroze. Průměrné 

náklady společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. za externí sklad za sledované období 

v letech 2009 - 2013 činily 3 521 819,05 Kč ročně. To znamená, že za 2,72 roku (tj. za 

2 roky a 8 měsíců) by byla hala splacena a plně k dispozici, s běžnými náklady na 

provoz (poplatky za energie, resp. elektřinu, snížené na minimum, jelikož se v hale 

nebude svítit po celý rok), které by se přičetly k provozním nákladům firmy. Znamená 

to tedy, že po uhrazení této investice by firma ročně ušetřila 3,5 milionu korun a získala 

velmi žádané skladovací prostory ihned k dispozici, s eliminací časových prodlev, které 

vznikají při složité manipulaci a dopravě z externího skladu za stávající situace. Dále by 

se do nové skladovací haly mohly odkládat rozpracované zakázky, které „zavazí“ ve 

výrobní hale při čekání na komponenty od zahraničních dodavatelů, což je velmi častá 

situace a výrobní kapacitě by se tímto znatelně ulevilo. Tuto investiční nabídku 

předkládám společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. k zvážení.  

Na tomto místě bych ještě jednou uvedla, že společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. je 

dceřinou společností koncernu Bosch z Německa, který činí veškerá rozhodnutí týkající 

se finančního řízení, vedení společnosti, kapacit zaměstnanců, zakázek, formu 

marketingu a řídí firmu „na dálku“, tudíž naprostá většina aktů společnosti je daná 

„seshora“. Z tohoto důvodu má firma omezené pravomoce v rozhodování ve všech 

působnostech společnosti a někdy i na banální operaci existuje spousta formulářů a 

schvalovacích procesů. Tato skutečnost omezuje svobodnou vůli zaměstnanců ve 
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zlepšování procesů a fungování společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. a také ztěžuje 

návrh reálných opatření, která by se dala firmě doporučit ke zlepšení jejího finančního 

managementu. Proto uvádím další doporučení, která nesouvisí přímo s finanční 

analýzou, ačkoliv z ní a ze situace ve firmě vyplývají. 

3) Rozšíření dodavatelů, snížení prodlev u dodacích zákaznických termínů a 

snížení doby obratu pohledávek řízením odběratelských vztahů 

Jelikož je hlavním cílem společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. plnit požadavky 

zákazníků, je potřeba brát ohled i na jimi požadované komponenty, které mohou být od 

různých dodavatelů a ne vždy je naši hlavní dodavatelé, určení centralizací nákupu od 

koncernu Bosch, vyrábějí či mají skladem. Znamená to, že pokud zákazník požaduje 

jiné komponenty, než které společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. odebírá od stěžejních 

dodavatelů, musí jejich nákup řešit operativně na úkor ceny či kvality buď nákupem u 

místních dodavatelů, nebo novým nákupním požadavkem u zahraničního dodavatele, a 

tím se opět prodlužuje termín dodání zákazníkovi. Další nevýhodou centralizace nákupu 

je fakt, že rozpracované agregáty, u kterých se čeká na dodání komponent, „stojí“ ve 

výrobní hale a zabírají místo pro další zakázky, na kterých tím pádem nemůže začít 

montáž v určeném termínu, a opět se dostáváme do časové ztráty a neúplnému využití 

kapacit výrobní haly. 

 

Lokalitou blízko společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. a škálou odpovídajících 

komponent jsou firmy ErgoZet a Bondy, kterými by společnost mohla rozšířit své řady 

dodavatelů a které firmě navrhuji jako jedny z vhodných dodavatelů. Rozšíření 

dodavatelů o lokální ověřené dodavatele a uzavření nových smluv by bylo jednak 

levnější a ušetřilo by spoustu nákladů (náklady by klesly např. o cestovné a balné ze 

zahraničí, např. z Německa či Turecka, daly by se vyjednat výhodnější ceny komponent 

u místních dodavatelů, atd.), jednak by to znamenalo vyšší efektivitu výroby (pokud by 

nějaký díl chyběl, nemuselo by se čekat, než přijde ze zahraničí, ale zajel by se koupit 

k dodavateli v bližším dosahu) a snížení dodacích termínů, jelikož časté prodlevy 

v termínech mohou být důvodem zákaznické nespokojenosti, která může vést k jejich 

přechodu ke konkurenčním firmám.  
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Provedená finanční analýza odhalila problém v oblasti doby obratu pohledávek. Doba 

obratu pohledávek byla nejvyšší v roce 2011, kdy dosahovala hodnoty 109-ti dnů. 

Zákazníci mají ve smlouvách doby splatnosti faktur od 30 do 90 dnů, je potřeba se na 

tuto skutečnost zaměřit a postupně u zákazníků s dobou splatnosti více než 30 dnů 

vyjednat nové smluvní podmínky, dobu splatnosti zkrátit a zavést úroky z prodlení.  

Pro snížení doby obratu pohledávek se nabízí několik řešení, důležité je vytvořit 

preventivní opatření, a to již zmíněné sjednocení doby splatnosti faktur na 30 dnů. U 

nově vzniklých obchodních vztahů může firma požadovat zálohu předem, jelikož nezná 

platební morálku nového obchodního partnera. Jako další účinný nástroj na dodržování 

splatnosti zákaznických faktur může sloužit zejména upomínkový systém a vyjednávání 

s odběratelem. Pokud bude tento postup neúspěšný, jako další opatření se nabízí 

stopnutí dalších dodávek, než zákazník pohledávky zaplatí. V extrémních případech při 

nezaplacení pohledávek ani po upozornění odběratele se nabízí možnost spolupráce 

společnosti s vymahačskou agenturou. 

Zlepšení odběratelské platební schopnosti by se pozitivně projevilo ve výsledcích 

likvidity a aktivity společnosti. 

4) Upřesnění priorit a stěžejních cílů ve společnosti ze strany vedení, podmínění 

bonusového systému 

Zaměstnanci mají benefitem od firmy bonusový systém, vzhledem k nevyjasněným 

odpovědnostem pracovníků navrhuji více provázat tento bonusový systém s „úkolovým 

systémem“ jednotlivých zaměstnanců, jehož plnění by podmiňovalo získání prémií. 

Lepší směřování dílčích cílů stanovených zaměstnancům by zvýšilo orientaci na 

výsledky práce ve prospěch firmy. Jak jsem již uvedla v kapitole Představení 

společnosti, společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. je interně rozdělena na dvě části, 

DCCZ a Customizing Center Brno, které dále spadá pod DCEM. Ve vedení společnosti 

jsou tři ředitelé, finanční (a zároveň obchodní), generální a technický ředitel, z nichž 

každý pod sebou mají několik oddělení (viz Příloha 1). Finanční a generální ředitel jsou 

zároveň jednatelé společnosti. Vzhledem k rozdílným cílům (finanční ředitel je 

orientován přednostně na čísla, generální ředitel přednostně na zákazníka, technický 

ředitel na výrobní proces), funguje každé oddělení podle priorit svého vedení, které se 

neshodují. To způsobuje špatnou komunikaci a kooperaci napříč jednotlivými 
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odděleními, jelikož každý zaměstnanec uznává cíl nadřízeného ve své struktuře. Je 

důležité, aby se cíle vedení společnosti sjednotily, pevně stanovily a celá firma měla 

společné cíle. Toto opatření by vedlo k zefektivnění práce a urychlení některých 

procesů, k lepší spolupráci mezi jednotlivými odděleními a zaměstnanci. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo, na základě seznámení se s hodnoceným 

podnikem a jeho fungováním, provedení finanční analýzy a posouzení finančního zdraví 

hodnocené společnosti, a navrhnout vlastní doporučení, která by vedla ke zlepšení 

finanční situace firmy nebo jinak přispěla k jejímu fungování. Hlavní cíl práce byl 

splněn. 

Celkové finanční zdraví bylo v hodnoceném období, v letech 2009 - 2013, silně 

ovlivněno světovou ekonomickou krizí, která propukla na přelomu let 2008/2009 a ve 

společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. se druhotně projevila v roce 2013, dále se 

společnost zadlužila úvěrem od mateřské společnosti na výstavbu nové výrobní haly. 

V průběhu seznámení se se společností jsem zjistila, že firma funguje na základě 

cashpoolingu, tedy generuje většinu svého zisku mateřské společnosti, navíc 

nedisponuje běžnými účty a tedy volnými peněžními prostředky (tudíž například nemá 

okamžitou likviditu), což jí svazuje ruce ve finančním rozhodování a operacích. Tyto 

skutečnosti významně ovlivnily výsledky celé finanční analýzy, včetně jednotlivých 

ukazatelů. 

V nadcházejících letech se předpokládá postupné výrazné zlepšování finanční situace 

společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o., zejména v důsledku splácení bankovního úvěru 

a snižování zadluženosti firmy. 

Ke zlepšení finančního zdraví firmy jsou směřována i moje doporučení, kterými je 

zejména optimalizace zaměstnanců a snížení osobních nákladů zeštíhlením organizační 

struktury společnosti, které by dle navrhovaných opatření vedlo k úspoře osobních 

nákladů o 11 594 009,45 Kč, dále upravení odpovědností jednotlivých zaměstnanců 

vedoucí k vyšší efektivitě práce i spolupráce mezi zaměstnanci a napříč jednotlivými 

odděleními. Další finanční úlevou by bylo „pustit“ pronájem externího skladu, jehož 

provoz není efektivní, a investovat do výstavby nové skladové haly na pozemku firmy 

(dle přiložené nabídky) vedle provozní budovy společnosti. Tato investice by byla 

splacena ve srovnání s ročními náklady na externí sklad za 2 roky a 8 měsíců a ročně by 

firma ušetřila 3,5 milionů korun. To by významně ulevilo výrobní kapacitě a pomohlo 

k operativním manipulacím se zakázkami a materiálem. 
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Mezi nevyčíslené návrhy patří rozšíření dodavatelů o lokální dodavatele v blízkosti 

firmy, snížení doby obratu pohledávek úpravou splatnosti zákaznických faktur a 

v neposlední řadě sjednocení dílčích cílů společnosti tak, aby výsledky společnosti 

vedly ke spokojenosti zákazníků a zároveň i zaměstnanců a vytvořilo se tak příjemnější 

pracovní prostředí. Tato doporučení překládám společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. 

k posouzení a věřím, že pro ni výsledky mé práce budou přínosem. 
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