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Abstract 

This master thesis is focused on an assessment of the financial situation of the company 

Fatra, a.s. and on comparation with its competitors by selected proportion rations of the 

financial analyses. Competitors are simillar companies from the Statistical classification 

of economic activities in the European Community and in Czech Republic throughout 

the years 2010 - 2014. Literature review dealing with the issue of evaluating financial 

performance of the company was used as a basis for the theoretical part. The practical 

part contains calculations of the financial analysis and interpretation of the achieved 

results with a emphasis on benchmarking. Data for this thesis were obtained from  

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Czech Statistical Office and 

from Amadeus database. The conclusion summarizes findings and results in recommen-

dations to improve financial performance. 

Keywords 

Financial performance, proportion ratios, database Amadeus, benchmarking, division, 

ratio systems 

Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů 

zhodnotit finanční výkonnost společnosti Fatra, a.s., zároveň ji však srovnat s finanční 

výkonností, které dosahuje oborové prostředí v České republice a vybrané evropské 

společnosti během let 2010 - 2014. Teoretický základ tvoří literární rešerše, na jejímž 

základě byla vypracována další část práce – samotné zhodnocení a srovnání 

s konkurencí s důrazem na metodu benchmarkingu. České oborové prostředí bylo 

zkoumáno na základě dat dostupných z MPO a ČSÚ, vzorek dat pro evropské oborové 

prostředí byl čerpán z databáze Amadeus. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější 

poznatky, které jsou doplněny o doporučení vedoucí ke zlepšení finanční výkonnosti 

zkoumané společnosti. 

Klíčová slova 

finanční výkonnost, poměrové ukazatele, databáze Amadeus, benchmarking, odvětví, 

souhrnné indexy hodnocení podniku  
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1 Úvod 

,,Zárodky krizí vždy vznikají v ,,dobrých časech“, kdy je svět nejlíbeznější.“ – Miroslav 

Singer (guvernér České národní banky) 

 

V roce 2008 vypukla finanční krize. Krize přerostla do krize celosvětové a zapříčinila 

největší pokles české ekonomiky od poklesu ve třicátých letech minulého století 

 – období Velké hospodářské krize. Dle údajů Českého statistického úřadu se ke konci 

roku 2008 meziročně snížila průmyslová produkce v České republice o 17,4 %  

a hodnota nových zakázek klesla o 30,2 %. Tato globální krize tvrdě zasáhla i české 

podniky. Některé podniky se s krizí vyrovnaly poměrně dobře, jiné již ne. Ale i jindy 

bývá podniková praxe často konfrontována s problémy souvisejících nejen s financemi.  

Finanční analýza podniku je tak v moderních ekonomikách neoddělitelnou součástí 

finančního řízení. Opírá se o minulé informace uvedené v účetních výkazech jako je 

např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow. Finanční analýza umožňuje  

diagnostikovat finanční situaci podniku, pomocí celé řady metod analyzovat finanční 

zdraví firmy, případné problémy s financováním, hospodařením společnosti či identifi-

kovat příčiny, které by mohly vést k problémům s fungováním firmy v dlouhodobém 

horizontu. Finanční analýza je důležitá pro další rozvoj společnosti, chce-li být  

management úspěšný, pak právě z finanční analýzy musí umět získat co nejvíce  

informací, poučit se z předchozího vývoje, zároveň však i naplánovat a predikovat  

budoucnost. 

Předkládaná diplomová práce se věnuje právě finanční analýze, konkrétně  

převážně hodnocení finanční výkonnosti pomocí poměrových ukazatelů. Zkoumanou 

společností je akciová společnost Fatra. Společnost, která svým značně  

diverzifikovaným portfoliem dokázala obstojně ustát i období krize, dokonce tehdy, kdy 

se jiné podniky potýkaly se špatným odbytem svých produktů, ona dokázala i na těchto 

trzích prodávat. 

V roce 2014 produkce plastových výrobků v České republice překročila hranici 

1 200 000 tun – to je více, než byla celosvětová produkce plastů v roce 1949.  

A spotřeba dále narůstá. Lidská společnost výrobků z plastu využívá čím dál více, proto 
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i do budoucna toto odvětví průmyslu skýtá prosperitu. Diplomová práce reflektuje tento 

trend a věnuje se jedné z nejúspěšnějších firem působících v tomto odvětví průmyslu  

u nás, kdy srovnává finanční výkonnost Fatry, a.s. z různých úhlů pohledu (ukazatelů 

aktivity, zadluženosti, likvidity atd.). Přidanou hodnotou této práce je srovnání pomocí 

poměrových ukazatelů s oborovou hodnotou ostatních společností v České republice, 

ale i států Evropské unie, kdy právě tam může být podnikatelské prostředí ovlivňováno 

jinými faktory či vlivy. Management společnosti tak může šířeji srovnávat a brát  

v potaz při hodnocení dosažených výsledků hodnoty podobně zaměřených společností  

a teprve pak, po vzájemné komparaci soudit, zda-li je daný ukazatel v ,,normě“ či se 

výrazněji odchyluje od standardů oboru i přesto, že může být dle literatur  

a doporučených hodnot zcela v normě. Odborná literatura dává pouze doporučené  

hodnoty, ty reálné mohou být často jinde a ne vždy tato diference od doporučených 

hodnot je negativním jevem. 
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2 Cíl práce, metodika 

2.1 Cíl práce 

Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů 

zhodnotit finanční výkonnost společnosti Fatra, a.s. 

Dílčí cíle práce: 

 Charakterizovat společnost Fatra, a.s. 

 Zhodnocení finanční výkonnosti společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy 

- ukazatelů aktivity, likvidity, zadluženosti, produktivity a rentability na základě 

dostupných výkazů z let 2010 – 2014. 

 Zhodnocení situace společnosti Fatra, a.s. dle souhrnných  

ukazatelů – Altmanova modelu, Modelu IN 05, Kralicekova testu. 

 Za pomoci finančních ukazatelů srovnat dosažené výsledky Fatry, a.s. 

s oborovými hodnotami vybraných konkurentů - srovnatelně velkých evrop-

ských společností z databáze Amadeus a dle klasifikace ekonomických činností 

CZ-NACE 22.2. 

 Závěrečné zhodnocení finanční výkonnosti a návrhy na zlepšení stávající  

situace. 

2.2 Metodika  

Z metodického pohledu je práce rozdělena do dvou oblastí – části teoretické a části 

praktické, tzv. vlastní práce. Obě oblasti jsou z důvodu přehlednosti členěny na kapitoly 

a podkapitoly.  

Prvním krokem pro zpracování této práce bylo nutné nastudovat odborné publika-

ce, které se zkoumanou problematikou zabývají. V této přípravné fázi byla nejčastěji 

použita analyticko-syntetická metoda vědecké práce, která rozšířila přehled  

a znalosti problematiky výkonnosti podniku. 

Teoretická část práce nastiňuje pomocí deskriptivní metody nastudované poznatky 

– zmiňuje zdroje vstupních dat pro finanční analýzu, možnosti, jak lze zhodnotit  

prostředí: PESTE a SWOT analýzu, Porterovu analýzu pěti hybných sil, dále také  
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ukazatele finanční výkonnosti včetně výpočtových vztahů, krátce se věnuje i souhrnným 

finančním indexům – Altmanově analýze, indexu IN 05 nebo Kralicekova testu.  

Závěrem teoretické části je i zmínka o benchmarkingu jakožto komplexního přístupu ke 

srovnání a měření výkonnosti. Informační zdroje, ze kterých bylo citováno, jsou  

uvedeny v závěru práce v přehledu literatury.  

V části vlastní práce – praktické části je nejprve představena a analyzována zkou-

maná společnost – Fatra, a.s., analýza je doplněna také o stav českého oborového  

prostředí dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 22.2. Další částí je již hlavní 

část celé práce – zkoumání finanční výkonnosti společnosti. Vzhledem k rozsahu práce 

byla finanční výkonnost omezena pouze na zkoumání poměrových ukazatelů během let 

2010 - 2014. Poměrové ukazatele pak mezi sebou byly i vzájemně komparovány  

(společnost Fatra, a.s. – oborové prostředí CZ-NACE 22.2 – vybrané srovnatelně velké 

evropské společnosti dle databáze Amadeus). Pro dotvoření lepšího obrazu o situaci 

společnosti byla pro Fatru, a.s. spočítána Altmanova analýza, index IN 05 a Kralicekův 

test. V praktické části práce bylo použito metodických přístupů deskripce, analýzy, 

 syntézy a komparace. 

Závěrem práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky včetně návrhu na zlepšení  

stávající situace společnosti. 

Pro lepší názornost a přehlednost je práce doplněna tabulkami, schématy či grafy. 

Jejich seznam je uveden v závěru práce. 
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3 Teoretická východiska práce 

Teoretická část práce se nejprve zabývá popisem analýz, kterými lze zhodnotit  

prostředí, ve kterém se společnost nachází, včetně faktorů, které ji ovlivňují. Pozornost 

je věnována PESTE analýze, jež slouží k popisu makroprostředí, Porterově analýze  

vycházející z mikroprostředí a SWOT analýze, která hodnotí vnější i vnitřní faktory 

ovlivňující úspěšnost společnosti. 

Následně je již hlavní prostor práce věnován finanční analýze, kde jsou definována 

její vstupní data včetně popisu základních metod. Teoretická část práce obsahuje popis 

 i dalších metod či ukazatelů (bilanční pravidla, horizontální a vertikální analýza,  

rozdílové ukazatele, atd.), které finanční analýza využívá, avšak důraz práce byl kladen 

na zhodnocení finanční výkonnosti včetně srovnání s oborovými hodnotami, proto nej-

sou tyto teoretické poznatky dál v praktické části práce rozpracovány a pozornost je 

věnována pouze srovnávání poměrových ukazatelů pomocí benchmarkingu.  

Na finanční situaci podniku lze pohlížet i souhrnně, a to z hlediska soustav  

ukazatelů, kdy v rámci této diplomové práce byla finanční situace hodnocena pomocí  

Altmanova modelu, modelu IN 05 a Kralicekova testu. 

3.1 PESTE analýza 

Provedení PESTE analýzy přináší uživatelům analýzu vnějšího prostředí. Touto strate-

gickou analýzou tak mohou objevit případné hrozby, ale i příležitosti společnosti.  

Grasseová (2012, s. 178) uvádí, že účelem analýzy je odpovědět na tři základní otázky: 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci či její části? 

 Jaké jsou možné účinky nalezených faktorů? 

 Které z nich jsou pro společnost v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Ačkoli je analýza označována v různých modifikacích (SLEPTE, SLEPT,  

PESTLE, PEST, atd.), jedná se stále o jednu a tu samou. Počáteční písmena  

charakterizují daný faktor, celý název tak pouze naznačuje, které faktory jsou  

uvažovány bez ohledu na jejich pořadí v názvu. 
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POLITICKÉ – existující a potenciální působení politických vlivů 

EKONOMICKÉ – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 

SOCIÁLNÍ – působení sociálních a kulturních změn 

TECHNOLOGICKÉ – dopady nových a vyspělých technologií 

LEGISLATIVNÍ – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy 

EKOLOGICKÉ (ENVIROMENTÁLNÍ) – místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení 

3.2 Porterova analýza pěti sil 

Dříve než podnik vstoupí na trh daného odvětví, musí analyzovat ,,pět sil“, které vypo-

vídají o přitažlivosti odvětví z hlediska ziskovosti. Model je postaven na předpokladu, 

že strategická pozice podniku působícího v určitém odvětví je určována především pů-

sobením pěti základních činitelů. Ty pak ovlivňují ceny, náklady  

a potřebné investice firem v daném odvětví. (Grasseová, 2012, s. 191) 

Webová stránka
1
 doplňuje, že tato analýza, jejíž smysl byl spatřován v analyzování da-

ného odvětví a jeho rizik, vznikla v reakci na SWOT analýzu, která dle Michaela  

Eugene Portera nebyla příliš exaktní.  

Analýza zahrnuje 5 faktorů – sil: 

 vyjednávací sílu dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů, existuje  

mnoho či málo dodavatelů, je na trhu monopolní dodavatel? 

 vyjednávací sílu odběratelů - Jak silná je pozice odběratelů, existuje  

možnost spolupráce mezi nimi a tak i možnost objednání větších objemů? 

 konkurence v odvětví - Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj 

nebo je na trhu někdo dominantní? 

 hrozba nových konkurentů – Jaké existují bariéry vstupu, jak lehce může 

konkurence vstoupit na trh? 

 hrozba substitutů – Jsou nabízené produkty nebo služby snadno  

nahraditelné? 

                                                 
1
 [online]. [cit. 2015-10-06]. Dostupné z: http://www.businessnewsdaily.com/5446-porters- 

five-forces.html 
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Obr. 1 Porterův model pěti hybných sil 

Zdroj: vlastní zpracování  

Grasseová (2012, s. 193) dále uvádí, že Porterův model pěti sil byl zpochybněn jinými 

akademiky a stratégy, např. S. Neillem, K. P. Coyneielem. Problém viděli na faktu, že 

je model postaven na třech zpochybnitelných předpokladech: 

 Kupující, konkurenti a dodavatelé jsou nezávislí, nebudou tak spolupracovat      

a realizovat ,,nekalé“ praktiky. 

 Zdrojem hodnoty je strukturální výhoda (vytváření překážek vstupu na trh). 

 Nízká nejistota, což umožňuje účastníkům trhu plánování, jak reagovat na  

soutěžní chování. 

3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza, základní metoda strategické analýzy, rozebírá a hodnotí současný stav 

organizace (vnitřní prostředí – prvky dané vnitřními vlivy) i současné situace okolí 

podniku (vnější prostředí). Zkratka SWOT je akronymem pro silné (strenghts), slabé 

(weaknesses) stránky, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Metodu vytvořil 

Albert Humphrey. (Grasseová, 2012, s. 295). Dá se vyjádřit maticí o čtyřech kvadran-

tech – čtyři kvadranty pro čtyři akronymy. Dobře zpracovaná SWOT analýza může být 

odpovědí na otázku ,,Co ovlivňuje podnikání analyzované společnosti?“ 
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3.4 Finanční analýza 

Pro finanční řízení podniku je dobře zpracovaná finanční analýza důležitá, informuje 

management – umožňuje mu zpětnou vazbu, otevírá dveře pro poznání vlastních chyb   

a poučení se z nich. Ať už jde o rozhodnutí managementu či pracovníka v bance, který 

se rozhoduje o poskytnutí úvěru, pokaždé jsou podkladem k rozhodnutí finanční ukaza-

tele, např. ukazatel rentability, stability, likvidity či zadluženosti. 

Jak uvádí Růčková (2011, s. 9), existuje celá řada možností, jak lze tento pojem 

definovat. Za nejvýstižnější považuje tu, která říká, že ,,finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti  

a předpovídání budoucích finančních podmínek“. 

Finance firmy zobrazují toky kapitálu (jako zdroje aktiv) a peněžních prostředků. 

Základním cílem je maximalizace tržní hodnoty firmy v dlouhém období. Vedlejší cíl je 

spatřován v průběžném zajištění platební schopnosti. (Sedláček, 2001, s. 8) 

Nývltová a Marinič (2010, s. 163) jako úkol finanční analýzy vidí diagnostikovat 

finanční kondici (poměry) podniku, identifikovat odchylky od požadovaných parame-

trů, analyzovat příčiny jejich vzniku a definovat konkrétní opatření, jejichž plnění je 

předpokladem dosažení strategických cílů podniku. Scholleová (2012, s. 164) ještě  

dodává, že cílem není vypočítat maximální počet čísel, ale získat co nejjasněji podklad 

pro další rozhodování o možnostech zlepšení řízení podniku. 

Postup při finanční analýze lze stručně shrnout na získání informací o samotné 

společnosti (předmět činnosti, strategie, počet zaměstnanců, atd.), analýzu vývoje  

odvětví, analýzu účetních výkazů (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu CF včetně 

porovnání jednotlivých položek výkazů se situací u podobných podniků (v odvětví)), 

zhodnocení složek finanční rovnováhy (zadluženosti, likvidity, aktivity, rentability  

a ukazatelů kapitálového trhu). (Knápková, Pavelková, Šteker 2013, s. 61) 

Informace z finanční analýzy čerpá mnoho subjektů, Kislingerová uživatele  

finančních analýz dělí na: 

 externí   

o investoři, 

o stát včetně jeho orgánů, 



Teoretická východiska práce  

19 

 

o obchodní partneři, 

o manažeři, konkurence, 

o banky 

 interní 

o manažeři, 

o zaměstnanci, 

o odboráři 

Hrdý, Horová (2009, s. 119) uvádějí i zaměření uživatelů finanční  

analýzy – vlastníci se nejčastěji zajímají o ukazatele ziskovosti, kapitálové a tržní  

ukazatele, manažeři jsou zainteresováni především na ziskovost, řízení zdrojů či pro-

vozní analýzu a věřitelé pak na likviditu nebo zadluženost. 

Růčková, Roubíčková (2012, s. 99) uvádí, že je v tuto chvíli odbornou literaturou 

upřednostňováno následující rozdělení metod finanční analýzy: 

 fundamentální finanční analýza (základní metodou je odborný odhad  

založený na empirických i teoretických zkušenostech analytika) 

 technická finanční analýza (kvantitativní zpracování ekonomických dat 

s použitím matematických, statistických a dalších metod) 

o metody elementární technické analýzy 

o metody vyšší finanční analýzy 

Elementárním metodám se věnuje i tato diplomová práce a jsou pak detailněji rozebrány 

později.  

3.4.1 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 

Pro vypracování finanční analýzy, obrázku o tom, jak si podnik vede, jsou nezbytná 

vstupní data. Ty nám poskytují zejména finanční výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

(VZZ) a cash flow (CF).  

Knápková a kol. (2013, s. 21) uvádí ,,právní minimum“ týkající se účetnictví  

a účetních výkazů: 

 Do roku 2013 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (základní povinnosti 

pro vedení účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem 

 – zákon o účetnictví), od roku 2014 v souvislosti s novým občanským  



 Teoretická východiska práce 

20 

 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. byl nahrazen Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních  

korporacích a družstvech. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, 

účetní knihy, účetní závěrku, způsoby oceňování atd.). 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb. (rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, směrnou 

účtovou osnovu, uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích 

 a přehledu o změnách vlastního kapitálu). 

 České účetní standardy (smyslem je ,,docílení souladu při používání účetních 

metod účetními jednotkami“). 

 Vnitřní směrnice (účetní jednotky si je vypracovávají samostatně v souladu 

s výše uvedenými zákony a předpisy). 

Rozvaha 

,,České přísloví ,,dvakrát měř a jednou řež“ nás nabádá, abychom věci řešili s rozvahou. 

Co je to rozvaha? Jako obyčejný člověk si sednete a přemýšlíte...jako ekonom nebo 

účetní začnete sčítat své majetky a zdroje. (Scholleová, 2012, s. 15) 

Rozvaha je základním účetním výkazem kteréhokoli podniku a podává informaci  

o tom, jaký majetek společnost vlastní a z jakých zdrojů byl pořízen. Jedná se o stavový 

(statický) výkaz – sestavuje se k určitému okamžiku a základním pravidlem je tzv.  

bilanční rovnice: aktiva (majetek) se rovnají pasivům (zdrojům jeho pořízení). 

Jak uvádí Dluhošová (2010, s. 52) základním hlediskem třídění aktiv je jejich 

funkce a s ní v podniku spojená doba vázanosti v reprodukčním cyklu. Stálá aktiva 

(dlouhodobá fixní) tak zahrnují majetkové složky, jež se činností podniku dlouhodobě  

a postupně opotřebovávají, naproti tomu ty části majetku, které se spotřebovávají ob-

vykle najednou, případně do 1 roku označujeme jako oběžná aktiva (krátkodobá). Dále 

doplňuje, že v rámci výše uvedeného vymezení se aktiva člení i dle stupně  

likvidity – schopnosti majetku přeměnit se na peníze. 

Aktiva jsou členěna do 4 základních skupin: 

 Pohledávky za upsaný základní kapitál – upsaný, ale doposud nesplacený stav 

akcií či majetkových podílů 
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 Dlouhodobý majetek – doba použitelnosti delší než jeden rok, postupně se  

opotřebovává, tvoří podstatu majetkové struktury 

o Nehmotný  

o Hmotný 

o Finanční 

 Oběžná aktiva – doba použitelnosti je do jednoho roku 

o Zásoby 

o Pohledávky 

o Krátkodobý finanční majetek 

 Časové rozlišení – období jeho vzniku je jiné, než to, do něhož věcně náleží, 

konkrétně členěno na náklady příštích období a příjmy příštích období 

Rozvaha je rozdělena do sloupců – brutto (pořizovací cena), korekce (oprávky, tj. 

suma odpisů, čím vyšší je jejich hodnota, tím více je majetek už opotřebený) a netto 

(zůstatková hodnota). 

Oběžný majetek se na rozdíl od dlouhodobého majetku neodepisuje. Částky ve 

sloupci korekce tak nevyjadřují odpisy, nýbrž tzv. opravné položky – přechodné snížení 

hodnoty majetku. 

Pohledem na pasiva rozvaha vypoví o zdroji financování majetku společnosti. 

Strana pasiv je stejně jako rozvaha členěna do položek, zde konkrétně: 

 Vlastní kapitál 

o Základní kapitál - je hlavní složkou vlastního kapitálu. Dle právní formy 

společnosti musí dosahovat vždy dané minimální výše  

o Kapitálové fondy – fondy, které nejsou tvořeny ze zisku ale z externích 

zdrojů 

o Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku – tvořeny vý-

hradně ze zisku společnosti 

o Výsledek hospodaření (VH) minulých let – nerozdělený zisk nebo neu-

hrazená ztráta 
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 Cizí kapitál 

o Rezervy – snižují VH (jsou tvořeny na vrub nákladů), evidují se zde  

náklady, které bude muset společnost vynaložit v budoucnu, např. na 

rozsáhlejší opravy hmotného majetku 

o Dlouhodobé závazky – závazky delší než 1 rok 

o Krátkodobé závazky – závazky vůči dodavatelům kratší jednoho roku 

o Bankovní úvěry a výpomoci 

 Časové rozlišení – v případě pasiv výdaje a výnosy příštích období 

Výkaz zisku a ztráty 

V tomto výkazu najdeme tokové veličiny - náklady a výnosy běžného období, jinými 

slovy řečeno právě zde najdeme informace o tom, jakým způsobem a z jakých složek je 

tvořen výsledek hospodaření (zisk, popř. ztráta). Do tzv. ,,výsledovky“ se údaje nového 

účetního období nepřenášejí, jsou vždy pouze pro konkrétní rok. Platí zde vztah: 

výnosy – náklady = výsledek hospodaření 

U nákladů bereme v potaz jakékoli peněžní částky, které účetní jednotka vynaloži-

la na získání výnosu bez ohledu na to, byly-li zaplaceny či nikoli, např. spotřeba materi-

álu, mzdy zaměstnanců, bankovní úroky apod. Výnosy lze popsat jako částky, které 

byly podnikem získány ze všech jeho činností daného roku nehledě na to, zda-li byly 

inkasovány. 

Stejně jako rozvaha, tak i VZZ je zákonnou součástí účetní závěrky. Rozeznáváme 

vertikální a horizontální formu VZZ. Členění VZZ na druhové nebo účelové je pouze na 

zvážení účetní jednotky. Odlišným je provozní výsledek hospodaření, členění  

finančního a mimořádného VH je pak již shodné. 
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Tab. 1 Členění výkazu zisku a ztráty 

symbol položka 

OM + OBCHODNÍ MARŽE 

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Np - Provozní náklady 

VHp = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Vf + Výnosy z finanční činnosti 

Nf - Náklady z finanční činnosti 

VHf = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Db - Daň z příjmu za běžnou činnost 

VHb 
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST (VHp+VHf-Db) 

Vm + mimořádné výnosy 

Nm -mimořádné náklady 

Dm - daň z mimořádné činnosti 

VHm = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

VH 
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ 

ODOBÍ (VHb+VHm) 

Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošové (2010, s. 58) 

Cash flow 

Výkaz CF je, jak uvádí Dluhošová (2010, s. 59), toková veličina vyjadřující rozdíl  

přítoku a odtoku hotovosti za určité období. Dodává, že význam pojmu CF ve srovnání 

se ziskem vyplývá z toho, že vyjadřuje reálnou a nezkreslenou skutečnost. Ta plyne 

z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji (CF) a výnosy a náklady (zisk). 

Výkaz cash flow se člení do třech oblastí: 

 cash flow z provozní činnosti (základní výdělečná činnost podniku), 

 cash flow z investiční činnosti (přírůstky, úbytky dlouhodobého majetku), 

 cash flow z finanční činnosti (změny složení a výše ZK, závazků). 

Cílem analýzy výsledovky je porozumět vývoji rentability firmy, tedy proč určité 

výnosy/náklady poklesly či stouply a jak tyto změny nákladů a výnosů ovlivnily renta-

bilitu společnosti (zisk/ztráta). Naproti tomu analýza cash flow sleduje příjmy  

a výdaje, tzn. jak společnost utrácela (např. nárůst zásob, investiční činnost, splacení 

dlouhodobého úvěru, pokles závazků z obchodního styku aj.) a jak naopak získala své 

příjmy (např. pokles pohledávek z obchodního styku, nárůst dlouhodobých závazků za 
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společníkem, vklad do základního kapitálu aj.)
2
. Růčková, Roubíčková ještě doplňuje 

fakt, že zisk a peníze nejsou jedno a totéž. 

Pro sestavení výkazu cash flow existují dvě metody – metoda přímá a metoda ne-

přímá. Sedláček (2003, s. 57) uvádí, že podniky při sestavování výkazu cash flow pou-

žívají oba přístupy současně. České i mezinárodní účetní standardy avšak povolují pou-

žít nepřímý způsob výpočtu jen pro provozní oblast. 

 

Shrnutí 

Následující obrázek shrnuje vazby mezi výše popsanými finančními výkazy. 

 

Obr. 2 Vazby mezi finančními výkazy 

Zdroj: převzato z Dluhošová (2010, s. 63) 

 

                                                 
2
 [online]. [cit. 2015-09-30]. Dostupné z: http://www.faf.cz/analyza/analyza-vykazu-cash-flow.html 
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3.4.2 Základní metody finanční analýzy 

 

Obr. 3 Elementární metody finanční analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování dle Růčkové, Roubíčkové (2012, s. 100) 

Mezi základní metody finanční analýzy patří zejména: 

 analýza absolutních (stavových) ukazatelů (majetková a finanční struktura), 

 analýza tokových ukazatelů (náklady, výnosy, zisk, CF), 

 analýza poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, 

produktivita), 

 analýza rozdílových ukazatelů (např. čistý pracovní kapitál), 

 analýza soustav ukazatelů. 

 

Rozlišujeme dvě základní skupiny ukazatelů finanční analýzy – ukazatele absolutní  

a relativní. Absolutními ukazateli rozumíme takové ukazatele, které nemají vztah 

k jinému, lze je členit na tokové (změna ukazatelů za určité období) a stavové (stav 

k určitému časovému okamžiku). Druhou skupinou jsou ukazatele relativní, které jsou 

vyjádřením poměru dvou různých hodnot. 

Základem finanční analýzy jsou obecně poměrové ukazatele. Poměrový ukazatel 

dává, jak již pojmenování napovídá, do podílu vždy dvě hodnoty (např. položku  

rozvahy, počet zaměstnanců), tzv. absolutní ukazatele. Dluhošová (2010, s. 72) dodává, 

že absolutní a rozdílové (získáme součtem nebo rozdílem dvou a více absolutních  

ukazatelů) ukazatele hrají určitou doplňkovou úlohu. Velikost absolutních ukazatelů 
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závisí do jisté míry na velikosti firmy a dalších faktorech, nelze je tak využít 

k mezipodnikovému srovnání. Užitečné je srovnání vývoje vybraných absolutních uka-

zatelů v čase, tj. jejich pokles a růst v obdobích. 

3.4.3 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza – porovnává změny položek jednotlivých výkazů v čase.  

Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku  

(tzn. ,,o kolik se jednotlivé položky změnily oproti předchozímu období“). 

absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

% změna = (absolutní změna * 100)/ukazatel t-1 

Vertikální analýza – vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako podíl 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  

nákladů nebo výnosů. (Knápková a kol., 2013, s. 68) 

 

Horizontální a vertikální analýzu je dobré doplnit i bilančními pravidly (ve skutečnosti 

jsou to ale spíše jen doporučeními, nikoli pravidla). 

 Zlaté pravidlo financování – dlouhodobá aktiva by měla být dlouhodobými 

zdroji, krátkodobá aktiva krátkodobými zdroji. 

 Pravidlo pari – dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobým  

kapitálem (včetně dlouhodobého cizího kapitálu). 

 Pravidlo vyrovnání rizika – vlastních zdrojů by mělo více než cizích, pokud ne 

více tak by alespoň jejich poměr měl být vyrovnaný. 

 Poměrové pravidlo – tempo růstu investic by v dlouhodobém horizontu nemělo 

být vyšší než tempo růstu tržeb. 

3.4.4 Poměrová analýza 

V rámci poměrové analýzy se zkoumají hlavně ukazatele znázorněné na dalším  

obrázku. 
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Obr. 4 Ukazatele poměrové analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování dle Růčkové, Roubíčkové (2012, s. 116) 

UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku nebo také hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

Nejčastěji se vychází ze dvou základních účetních výkazů – výkazu zisku a ztráty  

a rozvahy. Obecně by ukazatele rentability měly mít v čase rostoucí tendenci a jsou vy-

jadřovány jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu. (Růčková, Roubíčková, s. 120)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Kategorie zisku 

Zdroj: vlastní zpracování dle Nývltové, Mariniče (2010, s. 165) 
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Rentabilita aktiv (Return on Assets) bývá považována za klíčové měřítko rentability, 

protože poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou  

financovány (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). (Dluhošová, 2010, s. 80) 

 
aktiva Celková

EBIT
ROA    

Položku čitatele lze modifikovat využitím rozlišných položek. Z důvodu komparace 

podniků s rozdílným daňovým prostředím, rozdílným úrokovým zatížením je dle  

doporučení Růčkové (2011, s. 53) v této práci zvolen EBIT odpovídající provoznímu 

výsledku hospodaření. Možností je ale i dosazení čistého zisku (EAT) před vyplacením 

dividend. 

 

Rentabilita tržeb (Return on sales) tvoří, jak uvádí Kislingerová (2010, s. 99), jádro 

efektivnosti podniku. Praxe pracuje nejméně se dvěma základními variantami  

konstrukce lišícími se v čitateli – tam je čistý zisk nebo EBIT (hrubá forma zisku před 

zdaněním a nákladovými úroky). Jak opět uvádí výše citovaná literatura, varianta  

ukazatele s EBIT je vhodná pro srovnání podniků s proměnlivými podmínkami. Proto je 

i pro výpočet tohoto ukazatele použit EBIT - na úrovni provozního výsledku hospoda-

ření. Použijeme-li v čitateli ukazatel zisku, jedná se o vyjádření ziskové marže (profit 

margin). Zisková marže se značně liší v závislosti na charakteru produktů. Ukazatel je 

nutné posuzovat ve vztahu k obratu aktiv.  

Tyto dva ukazatele mají tendenci chovat se opačným směrem – firmy s vysokou 

ziskovou marží mají tendenci k nižší obratovosti aktiv a naopak. 

 

ROS = 
EBIT 

Tržby 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) vyjadřuje celkovou výnosnost  

vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Hodnota by měla být vyšší než  

výnosnost jiných investorských příležitostí (např. pokladniční poukázky, státní  

obligace). Úroveň ROE je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře  
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cizího kapitálu. Nárůst ukazatele ROE může způsobit např. větší vytvořený zisk, pokles 

úrokové míry CK. (Dluhošová, 2010, s. 81) 

 

ROE = 
EAT 

Vlastní kapitál 

 

Z důvodu srovnatelnosti dat s databází Amadeus byly v další části práce při výpočtu 

tohoto ukazatele k výsledku hospodaření za účetní období připočteny i rezervy  

společnosti. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment), jak uvádí Bartoš (2006, s. 29), 

patří k těm nejdůležitějším, jimiž se hodnotí finanční výkonnost podniku. Ukazatel  

nezávisle na zdroji financování vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál do 

firmy vložený. 

ROS = 
EBT + Nákladové úroky 

Celkový kapitál 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Hned na úvod je dobré si dle Kislingerové (2010, s. 103) uvědomit tři základní pojmy, 

se kterými se dále pracuje: 

 Solventnost – vyjádření schopnosti podniku hradit včas, v požadované výši a na 

požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidita – schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné zá-

vazky. 

 Likvidnost – míra obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. 

 

Rozeznáváme tři základní druhy likvidity, jež se liší svým stupněm likvidnosti aktiv. 

Celková běžná likvidita (Current Ratio) – likvidita 3. stupně ukazuje, kolikrát jsou 

oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky – tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit 

své věřitele, kdyby proměnil všechna oběžná aktiva na peníze. Za doporučenou hodnotu 

se dle Scholleové se bere likvidita v rozmezí 1,8 – 2,5, jiná literatura uvádí rozmezí  
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1,5 – 2,5. (Knápková a kol., 2013, s. 92) Avšak často důležitější je samotné porovnání 

s obdobným podnikem, popřípadě s průměrem v odvětví. (Scholleová 2012, s. 177) 

Růčková (2011, s. 50) upozorňuje ale i na některá omezení, která je důležité vést 

v patrnosti – např. fakt, že není přihlíženo ke struktuře oběžných aktiv z hlediska li-

kvidnosti či to, že hodnotu lze ovlivnit k datu sestavení rozvahy odložením některých 

nákupů. 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva 

Krátkodobé závazky 

 

Při samotném výpočtu bylo k čitateli i jmenovateli z důvodu zachování srovnatelnosti 

dat s databází Amadeus připočteno i odpovídající časové rozlišení. 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) – likvidita 2. stupně - od oběžných aktiv je  

odečtena nejméně likvidní část, jež je zároveň nejhůře přeměnitelná na peníze – zásoby. 

Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 1,0 - 1,5. (Scholleová, 2012, s. 177) 

Značný objem oběžných aktiv vázaný formou pohotových prostředků je tak nežádoucí. 

Je-li oběžných aktiv více, často to pak vede k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků do podniku.  

 

Pohotová likvidita = 
(Oběžná aktiva – Zásoby) 

Krátkodobé závazky 

 

Při samotném vyčíslení likvidity druhého stupně bylo v rámci srovnatelnosti dat 

s vybranými evropskými společnostmi v čitateli zohledněno i časové rozlišení aktiv. 

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) – likvidita 1. stupně jako poměr finančního 

majetku ke krátkodobým závazkům vyjadřuje, kolik Kč likvidního majetku (peněžní 

prostředky na bankovních účtech a v pokladně, ceniny a krátkodobé CP) připadá na      

1 Kč krátkodobých závazků. Doporučená hodnota ukazatele je dle Landy (2007, s. 28) 

hodnota v rozmezí 0,2 až 0,8, jiní autoři např. Knápková a kol.(2013, s. 92) uvádí roz-

mezí 0,2 - 0,5. 
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Okamžitá likvidita = 
Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobé závazky 

 

Aby byla data porovnatelná s daty získanými z databáze Amadeus, bylo při výpočtu 

okamžité likvidity ke krátkodobým závazkům a krátkodobým bankovním úvěrům 

přičteno i časové rozlišení pasiv. 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, 

než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak 

se musí vzdát potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, 

které by mohla získat. (Sedláček, 2001, s. 66) 

 

V zásadě se užívají dva typy ukazatelů – vyjádřenými dobou nebo počtem obratů. 

 

Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) je komplexním měřítkem efektiv-

nosti využívání celkových aktivit. Udává, kolikrát se celková aktiva v roce obrátí.  

Kislingerová (2010, s. 108) dále dodává, že by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. 

Pro objektivizaci výsledků je však žádoucí srovnání s odvětvím.  

 

Obrat aktiv = 
Tržby 

Aktiva celkem 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby 

vázány v podnikání do doby spotřeby či prodeje. (Sedláček, 2001, s. 68) 

 

Doba obratu zásob (dny) = 
Zásoby x 360 

Tržby 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) vypovídá o strategii řízení pohle-

dávek a udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Překračuje-li ukazatel tr-

vale doby splatnosti, je dle Dluhošové (2010, s. 87) nutné přezkoumat platební kázeň 

odběratelů. Ukazatel je důležitý z hlediska plánování peněžních toků. 
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Doba obratu pohledávek (dny) = 
Pohledávky x 360 

Tržby 

 

Kvůli komparaci dat získaných z databáze Amadeus bylo k pohledávkám při výpočtu 

tohoto ukazatele připočteno časové rozlišení aktiv. 

 

Doba obratu závazků (Payables Turnover Ratio) udává dobu ve dnech, po kterou zůstá-

vají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr  

(Kislingerová, 2010, s. 109) 

 

Doba obratu závazků (dny) = 
Závazky x 360 

Tržby 

 

K závazkům v čitateli bylo připočteno i pasivní časové rozlišení z důvodu srovnatelnos-

ti dat mezi obory. 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Pojem zadluženost znamená, že podnik používá k financování svých aktivit cizí zdroje. 

Používáním cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko podni-

kání. Použití pouze vlastního kapitálu by snížilo celkovou výnosnost vloženého kapitá-

lu, financování jen cizím kapitálem je nemožné ze zákonného  

důvodu – povinnosti určité výše vlastního kapitálu při zahájení podnikání.  

Hlavním motivem financování potřeb cizími zdroji je relativně nižší cena ve  

srovnání s vlastními zdroji – díky tzv. daňovému štítu, jež vzniká v důsledku možnosti 

započítání úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů. (Kislingerová, 2010, 

s. 110) 

 

Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) (,,věřitelské riziko“) je ukazatelem 

pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím je obecně vyšší riziko věřitelů. Zadluženost ovlivňuje nejen věřitelské riziko, ale  

i výnosnost podniku. Doporučená hodnota, na kterou se odvolává řada autorů odborné 



Teoretická východiska práce  

33 

 

literatury včetně Knápkové a kol. (2013, s. 85), se pohybuje v rozmezí 30 až 60 procent. 

Je však nutné brát v potaz konkrétní odvětví nebo schopnost splácet úroky plynoucí 

z dluhů. 

 

Celková zadluženost = 
Cizí kapitál 

Celková aktiva 

 

Kvůli vzájemné komparaci byla zohledněna metodika výpočtu z databáze Amadeus, 

proto byly při výpočtu od cizího kapitálu odečteny rezervy společnosti. 

 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou zadluženost dlouhodobá  

(v čitateli počítáme s dlouhodobým cizím kapitálem) a běžná (v čitateli uvažujeme  

krátkodobý cizí kapitál). (Dluhošová, 2010, s. 78,79) 

K měření zadluženosti se jako doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika 

používá i poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, tzv. koeficient samofinancová-

ní (Equity Ratio). Součtem věřitelského rizika a koeficientu samofinancování bychom 

měli dosáhnout hodnoty 1 (či 100%) nebo se jí alespoň přiblížit (důvodem může být 

např. nezapočtení ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů). Převrácená hodnota  

koeficientu samofinancování je označována jako finanční páka. 

Finanční páka je tedy poměr mezi aktivy a vlastními zdroji, tzn. pokud vyjde  

vysoká hodnota, značí to, že existuje vysoký podíl cizích zdrojů na financování  

firemních aktiv, tedy vysokou zadluženost (Strouhal, Bokšová, 2015, s. 95) 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) informuje o tom, kolikrát je 

podnik schopný krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady 

související s produktivní činností podniku. (Scholleová, 2012, s. 181). Čím vyšší hodno-

ty úrokového krytí, tím je finanční situace lepší. Růčková, Roubíčková (2012,  

s. 129) dokonce dodává, že v zahraničí jsou za doporučené hodnoty označovány hodno-

ty dosahující trojnásobku nebo i více. Marek a kol. (2006, s. 295) píše o tom, že hodnota 

ukazatele by ale neměla být vyšší než jedna, v opačném případě se podnik nachází ve 
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ztrátě, což znamená, že v průběhu roku nevytvořil dostatečné prostředky k úhradě úro-

kových nákladů. 

 

Úrokové krytí = 
EBIT 

Nákladové úroky 

 

Při výpočtu byla respektována metodika výpočtu dle databáze Amadeus a za EBIT byl 

brán provozní výsledek hospodaření. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Ekvity Ratio) by měl být větší než 0. Je 

vždy doplňován ukazatelem úrokového krytí a jeho hodnota roste s růstem podílu zá-

vazků ve finanční struktuře. Je také označován jako ukazatel celkového rizika. (Hrdý, 

Krechovská, 2013, s. 218) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
Cizí kapitál 

Vlastní kapitál 

 

3.4.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi nejčastěji používaný ukazatel patří čistý pracovní kapitál (ČPK), někdy  

označovaný i jako provozní kapitál. ČPK je ta část oběžného majetku, která je financo-

vána dlouhodobým kapitálem (není kryta z krátkodobých zdrojů).  

 

ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

Marek a kol. (Studijní průvodce financemi podniku, str. 287) uvádí tři strategie  

řízení pracovního kapitálu ve vztahu k aktivům – konzervativní (hodnota PK/A nad 

0,3), průměrnou (hodnota PK/A mezi 0,1 a 0,3) a agresivní (hodnota PK/A pod 0,1). 

3.5 Zhodnocení celkové finanční situace podniku 

Výsledkem finanční analýzy by podle Knápkové a kol. (2013, s. 131) mělo být celkové 

zhodnocení finanční situace, zjištění silných a slabých stránek. Důležité je zdůraznit, že 
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pro celkové hodnocení je potřebné vzít v úvahu výsledky dílčích analýz jednotlivých 

oblastí v kontextu jejich vzájemného propojení a ovlivňování. Autorka dále uvádí  

rozlišení souhrnných ukazatelů do dvou skupin 

 bankrotní (predikční) model (Cílem je identifikovat, zda v blízké budouc-

nosti firmě hrozí bankrot. Nejčastěji modely vycházejí z předpokladu, že 

má firma problém s likviditou, výší čistého pracovního kapitálu  

a s rentabilitou vloženého kapitálu. Příkladem modelu je např. Altmanův 

model, indexy IN). 

 bonitní (diagnostický) model (Modely jsou založeny na diagnostice  

finančního zdraví firmy za pomoci bodového hodnocení jednotlivé oblasti. 

Firmu je možné zařadit do určité kategorie. K této skupině modelů patří 

např. Kralicekův Quicktest). 

Sedláček (2001, s. 101) zmiňuje i soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jako 

typický příklad uvádí pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických  

a ekonomických vazeb mezi ukazateli a jejich rozkladem. 

3.5.1 Altmanův model 

Jedním z prvních a stále ještě nejvýznamnějším vícerozměrným modelem finanční tísně 

je už z 60. let minulého století Altmanův model. V původní studii pracoval autor  

modelu, E. I. Altman, s 33 bankrotujícími a 33 nebankrotujícími průmyslovými veřejně 

obchodovatelnými společnostmi ve Spojených státech amerických. Od nich vzal 22 

ukazatelů, které rozdělil do skupin – likvidita, rentabilita, solventnost, zadluženost,  

řízení aktiv. Od 22 ukazatelů bylo upuštěno na 5 nejdůležitějších, jež nejlépe předpoví-

dají bankrot. Vzhledem k tomu, že test probíhal na amerických akciových společnos-

tech, tak vypovídající schopnost může být v jiných zemích oslabena – problémem, který 

uvádí Knápková a kol. (2013, s. 132) je např. určení tržní hodnoty vlastního kapitálu. 

Model je některými publikacemi označován i jako Z-skóre či Z faktor. Po  

modifikaci mohou tohoto modelu užívat i společnosti, které nejsou veřejně  

obchodovatelné na burze. Rovnice pak bude ve tvaru: 
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 5998,0442,03107,32847,01717,0 XXXXXZ    

Kde: 

X1 – pracovní kapitál/celková aktiva 

X2 – nerozdělený zisk/celková aktiva 

X3 – EBIT/celková aktiva 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhů 

X5 – tržby/celková aktiva 

 

Výsledky lze dle článku
3
 interpretovat následovně: 

 Hodnota indexu Z < 1,23 – pásmo bankrotu 

 Hodnota indexu 1,23 < Z < 2,9 – pásmo tzv. šedé zóny 

 Hodnota indexu Z > 2,9 – pásmo prosperity 

Autoři článku Karas, Režňáková, Bartoš, Zinecker zkoumali přesnost tohoto modelu 

v prostředí české ekonomiky a uvádějí, že model pracuje s podstatně nižší přesností, než 

uvádí autor modelu. Prací s posunem krajních hodnot šedé zóny se dá model zpřesnit  

i v podmínkách naší ekonomiky. 

3.5.2 Index důvěryhodnosti (IN 05) 

Hrdý, Horová (2009, s. 136) uvádějí, že tento model byl v roce 1995 vytvořen manžely 

Inkou a Ivanem Neumaierovými tak, aby vyhovoval podmínkám české ekonomiky. 

Stejně jako Altmanův model je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazate-

le zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému ukazateli je přiřazena váha, 

která je váženým průměrem hodnot jednotlivých ukazatelů v odvětví. Rovněž  

i tento model měl několik modifikací, tou poslední byl rok 2005 a index IN05 tak lze 

vyjádřit jako: 

 509,0421,0397,3204,0113,005 XXXXXIN    

 

                                                 
3

 [online]. [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Chania/ICFA/ICFA-30.pdf člá-

nek https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/vysledky-vav/detail?vav_id=101283#vysledek-101283 Possibilities for the Application of 

the Altman Model within the Czech Republic 
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Kde: 

X1 – celková aktiva/cizí zdroje 

X2 – EBIT/nákladové úroky 

X3 – EBIT/celková aktiva 

X4 – výnosy/celková aktiva 

X5 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Interpretovat výsledky lze opět z hodnoty indexu 

 Hodnota indexu IN05 < 0,9 – podnik směřuje k bankrotu  

 Hodnota indexu je 0,9 < IN05 < 1,6 – pásmo šedé zóny (podnik netvoří hodnotu 

ani nebankrotuje) 

 Hodnota indexu IN05 > 1,6 – podnik tvoří hodnotu  

 

Scholleová (2012, s. 190) dodává, že úspěšnost výpočtů v pásmu, kdy podnik tvoří 

hodnotu, je 67 %, v případě, že podnik spěje k bankrotu, funguje s 86% pravděpodob-

ností. Dále upozorňuje, že při výpočtu IN 05 je problémem, pokud je firma nezadlužená 

nebo naopak zadlužená velmi málo a ukazatel nákladového krytí je velké číslo. V tomto 

případě uvádí doporučení omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí hodnotou ve 

výši 9. Režňáková (2010, s. 71) jako výhodu tohoto indexu vidí to, že je konstruován na 

základě databáze podniků působících u nás, avšak v zápětí dodává i to, že jeho použití 

je relativně omezené, a to proto, že využívá dat pouze za jeden konkrétní rok. ,,Chybí 

mu časová dimenze a jeho použití může poskytovat zkreslené výsledky“, dodává dále 

autorka. Samotní autoři modelu dle Karase (studijní podpora ke cvičení předmětu  

Rating a oceňování podniku) shrnuli schopnosti předpovídat budoucí vývoj takto: 

,,Pokud se hodnota indexu pro daný podnik dostane pod spodní hranici, podnik s 97% 

pravděpodobností spěje k bankrotu a ze 76 % nebude tvořit hodnotu. Podnik v šedé zóně 

bude mít prakticky 50% pravděpodobnost bankrotu a ze 70 % tvořit hodnotu. Podniky nad 

horní hranicí budou mít 92% pravděpodobnost, že nezbankrotují a 95 % tvorby hodnoty“. 
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3.5.3 Kralicekův Quicktest 

Rychlý test (Quick test) v roce 1990 sestavil P. Kralicek. Hrdý, Horová (2009, s. 136) 

uvádí soustavu čtyř rovnic, na jejichž základě se situace podniku hodnotí. První dva 

ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy, třetí a čtvrtý pak výnosovou situaci firmy. 

Výsledkům hodnot zkoumaných ukazatelů jsou přiřazeny body podle tabulky viz níže. 

Průměrem bodů za jednotlivé poměrové ukazatele se pak dospěje k výsledku, který zna-

čí, jak si podnik vede. 

 

Finanční situace podniku = (R1+R2+R3+R4)/4 

 

Kde: 

R1 – vlastní kapitál / celková aktiva 

R2 – (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / zisk před zdaněním a odpisy 

R3 – EBIT / celková aktiva 

R4 – nezdaněný CF (tj. zisk před zdaněním + odpisy) / provozní výnosy 

Tab. 2 Bodování ukazatelů Kralicekova Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 

R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

Zdroj: Růčková (2008, s. 81) 

Interpretace výsledků pak bude následující: 

 Hodnoty > 3 značí dobrý až velmi dobrý podnik, firma je bonitní 

 Hodnoty v intervalu 1-3 ukazují na vyskytování podniku v tzv. ,,šedé zóně“ 

 Hodnoty < 1 signalizují špatný podnik, podnik s problémovým  

hospodařením 
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3.6 Benchmarking 

Definic či pohledů, jak pochopit benchmarking je celá řada. Solař, Bartoš (2006)  

definuje benchmarking jako ,,soustavný systematický proces zaměřující se na porovná-

vání vlastního podniku se špičkovými světovými podniky. Porovnávají se struktury, pro-

cesy, jejich efektivnost i kvalita a konkurenceschopnost produktů a služeb s cílem zdo-

konalení vlastního podniku.“ John Gallacherz York St John University
4
 jednoduše  

a stručně shrnuje benchmarking jako způsob, jak nejen dělat stejné věci lépe, ale jde  

i o objevování nových a inteligentnějších způsobů. Důležitým faktorem je také pocho-

pení, proč jsou lepší či chytřejší. Jiný článek
5 

připodobňuje benchmarking k přístrojové 

desce automobilu. Proč? Na přístrojové desce lze jednoduše zkontrolovat rychlost, stav 

nádrže, teplotu. A stejné je to i s benchmarkingem. Je to ,,místo“, kde lze určit zdraví 

podniku, zkoumat příjmy, výdaje, produktivitu zaměstnanců atd. Poslední z definic, 

kterou uvedu, bude ta z Ontarijské Benchmarkingové Iniciativy Měst (OMBI), která 

říká, že benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní a přiznáme, že je někdo 

jiný v něčem lepší, a jsme natolik chytří, že zjistíme, jak se jim v tom vyrovnat nebo je 

dokonce předehnat.  

Pavelková, Knápková (2009, s. 206) popisují benchmarking jako jednoduchou a ši-

roce využitelnou metodu v celé řadě podnikových činností. Benchmarking dle Nenadá-

la, Vykydala, Halfarové (2011, s. 27) není normovanou metodou s předem stanovenými 

algoritmy, respektive postupy. Není tedy možné najít jednotný rámec a určitý harmoni-

zovaný postup realizace měření a porovnávání. Počet jednotlivých kroků, fází je pro-

měnlivý, zkoumáním napříč literaturou
6
 bylo zjištěno, že existuje více než 60 modelů 

                                                 
4
 Benchmarks and benchmarking. [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné  

z: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/benchmarking/what/   

5
 What is Benchmarking? - Definition, Types, Process & Examples. HAWTHORNE, Wren. [online]. [cit. 

2014-12-13]. Dostupné z: http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-benchmarking-definition-

types-process-examples.html#lesson   

6
 Muhammad Asif , (2015),"Determining improvement needs in higher education benchmarking", Ben-

chmarking: An International Journal, Vol. 22 Iss 1 pp. - [online]. [cit. 2014-12-14]. Dostupné  

z: http://dx.doi.org/10.1108/BIJ-02-2013-0025   
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benchmarkingu, např. Xerox a jeho 7 kroků či Alcoa 6 kroků. Následující obrázek  

ukazuje deset základních kroků benchamrkingu podle firmy Xerox Corp. 

 

Obr. 6 Základní etapy benchmarkingu podle firmy Xerox Corp. 

Zdroj: Nenadál, Vykydal, Halfarová (2011, str. 28) 

Obrázek shrnuje proces do čtyř základních fází: plánovací, analytické, integrační   

a realizační. Identifikaci objektu benchamrkingu, první krok, vykonává vrcholové vede-

ní. Úlohou týmu jmenovaného pro benchamarking je prvně výběr organizace/subjektu, 

kde se lze v něčem inspirovat. S ohledem na charakter projektu je následně navržena 

metoda sběru dat. Analytická fáze začíná zpracováním dat tak, aby bylo zřejmé, na co 

se má organizace zaměřit a v čem by se mohla zlepšit. Tým předá informace a podklady 

vrcholovému vedení, a to již ve fázi integrace objektivně vyhodnocuje cíle vlastního 

zlepšování. V rámci poslední fáze je již projekt zlepšování realizován. Rekalibrací 



Teoretická východiska práce  

41 

 

úrovně výkonnosti lze rozumět situace, kdy jsou v organizaci odhalovány další příleži-

tosti ke zlepšování tak, aby bylo možné nastartovat nové benchmarkingové projekty. 

Benchmarking tedy umožňuje nejen měřit výkon, ale i ukazovat možnosti jak  

dosáhnout zlepšení, zvýšit kvalitu nabízených služeb a zdokonalení.  

Podle toho, co je předmětem benchmarkingových zkoumání uvádí Nenadál (2004, 

s. 132, 133) členění benchmarkingu na: 

 Konkurenční - předmětem zájmu je výkonnost konkurentů nebo určitý 

produkt. Je uplatňován mezi různými výrobci stejných  

produktů/poskytovateli obdobných služeb a patří k nejnáročnějším druhům 

– vyžaduje i důvěru všech organizací zapojených do procesu. 

 Funkcionální - zde jsou v jednom odvětví komparovány podobné funkce 

nebo organizační výkonnosti s výkonností vůdčí firmy v odvětví.  

Nejčastější oblastí využití tohoto typu benchmarkingu jsou služby či  

neziskový sektor. 

 Procesní (generický) - porovnává a měří se konkrétní proces organizace. 

Srovnání probíhá vůči jakékoli vhodné organizaci, nemusí jít nutně  

o přímého konkurenta. 

 

Podle toho, kde je bechmarking uskutečňován pak uvádí členění na: 

 Interní - využívá se především u větších či nadnárodních firem. Je to  

nejjednodušší typ benchmarkingu, management se soustředí jen na situaci 

uvnitř podniku. Uvnitř útvarů organizace/poboček/divizí je možno hledat 

výhodnější způsoby a řešení podobného problému, to pak vyhodnocovat. 

Principem je ochota poznat nejlepší praxi ve vlastní společnosti. Hledání  

a vyhodnocení je ale omezeno jen v rámci dané korporace. 

 Externí - srovnání a měření je k jiné organizaci. U malých a středních  

společností je to asi jediný možný typ benchmarkingu. 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Charakteristika společnosti Fatra, a.s. 

Fatra, a s. (dále jen Fatra) je průkopníkem plastikářského průmyslu u nás. Je první  

společností, která se v Československu zaměřila na zpracování plastů. Byla založena již 

roku 1935 v objektu bývalého cukrovaru v Napajedlích a od té doby si dlouhá desetiletí 

dobývala a udržovala své místo na trhu. Dnes se dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším 

zpracovatelům plastů (PVC, TPO, PP, PE a PET) v České republice, dodnes má podnik 

v tuzemsku pozici jediného producenta lisovaných podlahovin. V roce 2014 vykázala 

tržby ve výši 3,5 mld. Kč
7
. 

 

Obr. 7 Logo společnosti 

Zdroj: [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/cz/ke-stazeni/ 

Výpis z Obchodního rejstříku 
8
 

Datum zápisu: 16. listopadu 2004 

Obchodní firma:  Fatra, a.s. 

Sídlo:    třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla 

Identifikační číslo:  274 65 021 

Právní forma:  akciová společnost 

Předmět podnikání: 

- projektová činnost ve výstavbě 

- vodoinstalatérství, topenářství 

- izolatérství 

                                                 
7
 [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://www.agrofert.cz/?3727/fatru-%C8ekaj%CD-velk%C9-

oslavy-osmdes%C1tin) 

8
 [online]. [cit. 2015-10-09]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=42578&typ=PLATNY 10/9/2015 
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- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- poskytování telekomunikačních služeb 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

- truhlářství, podlahářství 

- obráběčství 

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona zámečnictví, nástrojářství 

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li  

určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 

jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických pří-

pravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných 

jako vysoce toxické a toxické 

Předseda představenstva:  Zbyněk Průša 

Místopředseda představenstva: Pavel Čechmánek 

Jediný akcionář:   AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610 

Akcie:    1 027 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve  

    jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 

Základní kapitál:   1 027 000 000 Kč, splaceno 100% 

 

Firma vyrábí a zpracovává plasty ve dvou výrobních závodech – v Napajedlích  

a Chropyni. Obě města spadají pod Zlínský kraj, který je sice svou rozlohou 3 963 km
2
 

čtvrtým nejmenším v republice, avšak hustotou obyvatel 148,3 osob/km
2
 je pátým  

nejlidnatějším
9
. Více jak polovina produkce je exportována do cca 50 zemí celého světa 

(Švýcarsko, Německo, Spojené Království, Rumunsko, Turecko, Čína…), kromě Jižní 

Ameriky snad do všech světadílů. Hlavním exportním teritoriem je ale Evropa.  

                                                 
9
 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-

demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-zlinskeho-kraje-2014 
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Mateřskou společností je od 21. prosince 2011 koncern AGROFERT, a.s., jež 

sdružuje silné subjekty s vazbou na zemědělství, potravinářství a chemii. Dnes má tento 

koncern největší skupinový obrat v českém zemědělství a druhý největší v české  

chemii.
10

  

Fatra dle informací z výročních zpráv společnosti neměla a nemá uzavřenou 

s mateřskou společností ovládající smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku. Společnost 

je konsolidovanou účetní jednotkou, konsolidující společností je společnosti  

AGROFERT, a.s. podle paragrafu 62 odstavce 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. nesestavuje 

ani konsolidovanou účetní závěrku, tu sestavuje společnost AGROFERT, a.s. 

4.2 Výrobní segmenty 

Výrobní sortiment čítá devět tržních segmentů: 

 podlahové krytiny pod značkou LINO FATRA, THERMOFIX,  

SPORTING T, FatraClick, 

 izolační fólie střešní, zemní, jezírkové a speciální, 

 technické fólie, 

 granulát, 

 vytlačované profily, 

 speciální výrobky – dezénové fólie, extrudované a vstřikované výrobky, 

 PPFaL – paropropustné fólie a lamináty, 

 BOPET (biaxiálné orientované polyetylentereftalátové fólie), 

 tvarovaný novodur. 

 

Následující graf ilustruje podíly jednotlivých segmentů na tržbách společnosti. 

                                                 
10

 [online]. [cit. 2015-09-08]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/cz/fatra/profil-spolecnosti/ 
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Obr. 8 Podíl segmentů na tržbách  

Zdroj: [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/uploads/pdf/fatra-zprava-zp-2015.pdf 

S výrobky společnosti se můžeme setkat hlavně v následujících oblastech průmyslu
11

: 

 Stavebnictví - izolační fólie, technické fólie, podlahové krytiny, PE desky,  

desky chladících výplní. 

 Potravinářství - PVC fólie a obaly (kelímky, vaničky, víčka), BOPET fólie  

a lamináty. 

 Galanterie - PE desky, PVC-P fólie, vytlačované profily. 

 Odvětví hygieny - paropropustné fólie a lamináty, ložní vložky. 

 Zdravotnictví - speciální PVC fólie, hadičky. 

 Spotřební průmysl - PE + PET + EVA fólie a desky, vstřikované výrobky,  

potištěné fólie, dlaždice, ubrusoviny. 

 Automotive - PVC granulát, profily, PVC-P fólie, fólie na autokoberečky. 

 

Nelze opomenout fakt, že při zmínce jména společnosti nejméně jedné generaci 

Čechů naskočí v hlavě obrázek modrého nafukovacího slona, červeného buvola a žluté 

žirafy - nafukovacích zvířátek návrhářky Libuše Niklové, která již tehdy byly nadčaso-

vá, pískací přitom ale jednoduché. Výroba hraček musela být sice před lety silně ome-

                                                 
11

 [online]. [cit. 2015-09-10]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/cz/fatra/profil-spolecnosti/ 
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zena z důvodu konkurence - levné produkce z Asie, po čase se ale firma rozhodla k této 

výrobě opět vrátit. ,,Hračky pro nás nejsou žádný velký byznys. Nedělají ani půl procen-

ta obratu, spíš se na nich dobře dělá marketing", řekl bývalý generální ředitel společ-

nosti Petr Bláha
12

. S novým designem hraček se Fatra rozhodla oslovit mladé designéry, 

mimo jiné i známého a úspěšného Jana Čapka, který má na svém kontě design plastové 

láhve Mattoni, Magnesie či ovocného čaje od Aquily a půllitry pivovarů Kozel  

a Radegast. Za nafukovací hračku s podobou pitbula – psa Bulíka získal prestižní  

ocenění v soutěži Czech Grand Design
13

.  

 

Obr. 9 Nafukovací slon, žirafa a buvol - ,,symbol Fatry“  

Zdroj: [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://www.designmagazin.cz/produkty/43975-fatra-

ukaze-na-designbloku-nove-nafukovaci-hracky.html 

4.3 Historie společnosti 

Jak bylo zmíněno výše, společnost působí na trhu dlouhá desetiletí, v roce 2015 oslavila 

již 80 let své úspěšné existence. Prvním impulsem k založení společnosti byla žádost 

prvorepublikového ministerstva národní obrany, aby firma Baťa začala vyrábět plynové 

masky.  

                                                 
12

 [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-60353200-hracky-vyrabi-fatra-spis-z-

nostalgie-byznys-jsou-pvc-podlahy-a-specialni-folie 

13
 [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-61874900-designer-ktery-dal-tvar-

mattoni-a-ozivil-hracky-z-fatry 
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Stručný vývoj společnosti, její mezníky jsou uvedeny v bodech níže
14

: 

1935   Založení a.s. Fatra 

1940   Zahájení průmyslového zpracování PVC v ČR 

1949   Vznik plastikářského závodu v Chropyni (Technoplast) 

1956   Zařazení PE do výrobního programu 

1975   Zařazení PP do výrobního programu 

1992   Zahájení zpracování BO PET 

1994   Certifikace LRQA podle norem ISO 9001 

1998   Fatra součástí akciové společnosti Aliachem 

2000   Vstup společnosti Aliachem do AGROFERT HOLDING, a.s. 

2000   Certifikace LRQA podle norem ISO 14001 

2002   Začlenění závodu Technoplast do organizační struktury Fatry 

2002   Zahájení výroby paropropustných fólií 

2006   Vyčleněni Fatry z Aliachem, a.s. a vznik Fatra, a.s. 

2006   Zahájení výroby vstřikovaných výrobků 

2009   Investice 350 mil. do nové linky na výrobu hydroizolačních fólií  

2010   Zahájení výroby fotovoltaické střešní hydroizolace Fatrasol® 

2011   Zahájení výroby plovoucí vinylové podlahoviny FatraClick® 

2012 – 2013  Zvýšení výroby vstřikolisovaných výrobků pro firmu IKEA 

2014   Společnost poprvé dosáhla hranice tržeb vyšší než 3,5 mld. Kč 

4.4 Vize, hodnoty, poslání 
15

 

Poslání  

Jako poslání Fatra vnímá budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se 

svými zákazníky. Chce poskytovat služby a produkty světové úrovně, ty jim umožní 

trvale zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře společnosti. Fatra se vnímá jako  

ekologicky odpovědná společnost, kde trvale udržitelný rozvoj je důležitou součástí 

                                                 
14

 informace čerpány z interních materiálů společnosti 

15
 [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/cz/fatra/vize-mise-hodnoty/ 
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podnikání. Společnost všemožně podporuje neziskové a vzdělávací aktivity v regionu  

Zlínska. 

Vize 

Fatra je jednou z nejvýznamnějších evropských firem v oblasti zpracování plastů, díky: 

 Výrobkovým a technologickým inovacím. 

 Poskytování komplexního řešení, k výrobkům dodává i služby. 

 Kvalitě, která je nadřazena kvantitě. 

 Upřednostňování dlouhodobých vztahů se zákazníky před krátkodobými. 

 Vysokému stupni recyklace druhotných surovin a používáním bezodpadových 

technologií. 

 Nabídce širokého portfolia ekologických řešení pro budoucnost. 

 

Hodnoty 

Hodnoty, které uvádí Fatra jako vlastní jsou ,,integrita, orientace na zákazníka, trvalé 

zlepšování, zapojení pracovníků, respekt, vzdělávání, loajalita“. 

4.5 Organizační struktura a zaměstnanci 

4.5.1 Zaměstnanci 

Počet pracovníků rok od roku pozvolna stoupá, pouze rok 2013 přinesl snížení průměr-

ného přepočteného počtu, avšak oproti předešlému roku jen o 4 osoby. Nárůst v roce 

2012 souvisel především s rozšířením výroby podlahových krytin a izolačních fólií.  

Vývoj průměrné mzdy značí, že se během sledovaného období postupně zvyšuje. 

Vezmeme-li v potaz neustálé zvyšování výdajů nutných pro zabezpečení chodu rodiny, 

je tento vývoj průměrné mzdy jistě pozitivním faktem. V rámci porovnání průměrných 

mezd ve Zlínském kraji si zaměstnanci Fatry nestojí špatně – průměrný plat v kraji byl 

v roce 2014 dle ČSÚ 22 683 Kč
16

  

 

                                                 
16

 https://www.czso.cz/csu/xz/prumerna-mzda-ve-zlinskem-kraji-v-roce-2014-je-22-683-kc 
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Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v letech 2010 - 2014  

znázorňuje následující tabulka.  

Tab. 3 Průměrný počet pracovníků společnosti včetně průměrné mzdy 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dělníci 720 744 772 764 817 

THP 228 223 230 234 236 

Management 21 21 21 21 21 

Celkem 969 988 1 023 1 019 1 074 

Průměrná mzda 21 757 22 514 23 147 23 246 24 129 

Zdroj: výroční zprávy společnosti jednotlivých let 

Mimo nabídku dobrých pracovních podmínek společnost svým zaměstnancům  

nabízí i celou řadu výhod, např. příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování,  

příspěvek k penzijnímu připojištění, příspěvky na nákup fitness služeb, nákup  

vitamínových doplňků stravy apod. 

4.5.2 Organizační struktura 

Fatra jako akciová společnost se člení na úseky, za jejichž chod zodpovídají ředitelé 

úseků. Úseky se dále člení na odbory, kde v jejich čele jsou vedoucí odborů. Dalším 

členěním jsou oddělení, která jsou podřízena právě odborům. 

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je představenstvo,  

které řídí činnost společnosti a jedná jeho jménem. 

V průběhu roku 2009, byly vytvořeny dvě výrobně obchodní jednotky (tzv. SBU) 

– SBU PVC a SBU Polymery. V roce 2013 byly uvedené SBU zrušeny, byl zřízen  

centrální obchodní úsek, jehož úkolem je zajišťovat nákup a prodej, výrobní úsek, který 

má zajišťovat plynulé, bezporuchové a kvalitní výroby a technický úsek, jež má na  

starosti výzkum a vývoj, vstupní kontrolu nakupovaných surovin a materiálů. 
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4.6 Analýza prostředí 

Ruku v ruce s dobře sestavenou finanční analýzou jde také znalost vnějšího i vnitřního 

prostředí. Proto je důležitým krokem před samotnou finanční analýzou sestavit PESTE 

analýzu, která se zabývá makroprostředím. Pro mikroprostředí pak Porterovu analýzu 

pěti sil. 

4.6.1 PESTE analýza 

Politické faktory 

V květnu 2004 se Česká republika stala jednou z členských zemí Evropské unie. Od 

svého vstupu do 31. 12. 2014 byla stále čistým příjemcem, do rozpočtu EU zaplatila 

387,3 mld. Kč a získala 797,5 mld. Kč
17

. Se vstupem do EU nesouvisí jen klady, ČR 

také, ať chce nebo ne, musí svou národní legislativu harmonizovat i podle evropských 

nařízení, což se ne vždy setká s pozitivním ohlasem. V souvislosti s Evropskou unií jsou 

poslední dobou často diskutována i témata související s podporou Řecka, zavedením 

jednotné měny eura v ČR či tzv. ,,uprchlické krize“. 

Poslední volby do Poslanecké sněmovny se předčasně konaly poté, co vláda Petra 

Nečase v srpnu roku 2013 podala demisi díky ,,kauze Nagyová“, kde někteří politici  

a úředníci byli podezření z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Premiérem  

úřednické vlády jmenoval prezident republiky Jiřího Rusnoka, tato vláda však nezískala 

důvěru Poslanecké sněmovny, proto byl dalším premiérem v lednu 2014 jmenován (po 

vítězných předčasných parlamentních volbách předseda ČSSD) Bohuslav Sobotka. 

Z pohledu managementu společnosti ovšem vnitropolitická situace v ČR nemá na 

vývoj a fungování společnosti významnější vliv, mnohem důležitější je vůle a záměry 

jejího vlastníka. 

Zajímavým faktem v této koaliční vládě je obsazení postu ministra financí, jež vy-

konává Andrej Babiš, vlastník společnosti Agrofert, a. s. a předseda jednoho ze tří koa-

ličních subjektů. 

Další důležitou zmínkou je dle mého názoru i situace na Ukrajině, která souvisí 

s Ruskem, což se následně přenáší i do české ekonomiky, společnosti Fatra nevyjímaje. 

                                                 
17

 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/cista-

pozice-ceske-republiky-vuci-rozpoc-20319 
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Jádrem konfliktu je Asociační dohoda s Evropskou unií, kterou v listopadu 2013 nepo-

depsal ukrajinský prezident Viktor Janukovič. Neklidu na Ukrajině využilo Rusko, 

v jehož geopolitickém zájmu bylo a je situaci v zemi destabilizovat. Rusko provedlo 

anexi Krymu a podporovalo proruské separastisty na východě Ukrajiny. Západní  

Evropa a Spojené státy reagovaly sankcemi vůči Rusku, odpovědí Ruska bylo zavedení 

embarga na dovoz potravin ze Západu. Ruská měna se v závěru roku 2014 dostala pod  

silný tlak a ztratila více než 30 % své hodnoty vůči světovým měnám. Následné  

rozpočtové škrty v Rusku omezily státní výdaje a investice, což se projevilo v poklesu 

importu ze Západu. 

 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomickými faktory nelze opomenout celosvětovou ekonomickou krizi, která 

od roku 2008 postupně ovlivnila snad všechny země EU, včetně České republiky  

a rovněž i společnost Fatra. ,,Kamenem úrazu“ byla finanční krize, která vznikla 

v důsledku krize hypoteční ve Spojených státech amerických. Po ekonomické krizi při-

šla i krize dluhová. V roce 2010 vypukla v Řecku, později se ale rozšířila i do jiných 

států EU.  

Společnost Fatra v době této krize i při výrazném poklesu svých tržeb v sektoru 

stavebnictví (ty tvoří ve Fatře asi 60 % tržeb celkových) z ní vyšla – zdánlivě paradoxně 

– ekonomicky posílena. Dokázala totiž rychle a výrazně snížit objem oběžných aktiv, tj. 

zásob a pohledávek, a udržet si tak kladné cash-flow. Tím si vytvořila podmínky pro 

výraznou expanzi prodeje v době, kdy krize odezněla a nastalo oživení a konjunktura. 

Navíc Fatra v době krize strategicky investovala do nové linky na výrobu hydroizolač-

ních střešních fólií, zdvojnásobila svůj výrobní potenciál a získala v tomto segmentu na 

tuzemském trhu zcela dominantní postavení. Výrazně také zvýšila prodej střešních  

hydroizolačních fólií do zemí EU. 

V roce 2013 Česká národní banka s cílem zamezit případné deflaci intervenovala 

na devizovém trhu. Stalo se tak poprvé od roku 2002. V roce 2002 byla důvodem silná 

koruna, o 11 let později byla naopak intervence cílena na oslabení koruny. Konkrétně na 

hodnotu okolo 27 korun za euro, a tím tak i plnění inflačního cíle. Vzhledem k tomu, že 

cca 50 procent produkce společnost Fatra vyváží, a to převážně do zemí eurozóny, je 

takové rozhodnutí jistým příslibem kurzové stability, naopak import zboží do Česka se 
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prodraží. Platební bilance Fatry v EUR je ovšem v zásadě vyrovnaná, společnost za 

nákupy surovin, materiálů a investic zaplatí v EUR zhruba stejně, kolik EUR inkasuje 

za své prodeje. Ve zveřejnění prohlášení bankovní rady ČNB národní banka nepočítá 

s ukončením používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve jak ve druhé polovině 

příštího roku
18

.  

Mezi ekonomické faktory patří i vývoj sazby daně z příjmů právnických osob. Sa-

zba je od roku 2010 ustanovena na 19 procent (aktuální daňová úprava viz § 21  

Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Obecně se dá 

říci, že daňové zatížení daní z příjmů pro firmy v posledních letech klesá – např. v roce 

1999 se daň vybírala 35 procenty, v roce 2004 daň z příjmu PO činila 28 procent, v roce 

2009  20 procent
19

. Daň z přidané hodnoty má 3 sazby – základní 21 procentní daň, 

první sníženou sazbu daně 15 procent a druhou 10 procent. Vývoj DPH se řídí Zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

Sociální faktory  

Oba závody Fatry územně spadají pod Zlínský kraj, kde dle předběžných výsledků ke 

konci června roku 2015 žilo 584 792 obyvatel. Ve srovnání s koncem roku 2014 ubylo 

v kraji zhruba 450 občanů, ve Zlíně konkrétně 120 osob. Přirozený přírůstek je dle ČSÚ 

záporný, to znamená, že více osob zemřelo, než se narodilo. Řečí čísel konkrétně 351 

osob.
20

 

Poslední statistika ČSÚ mluví i o zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí roku 2015 kdy bylo 

v průměru v kraji zaměstnáno 199,8 tisíc lidí, což znamená meziroční nárůst o 3,6 tis. 

osob, tj. 1,8 %. Jejich průměrná mzda činila 22 480 Kč. Za sledované období zůstala 

průměrná hrubá mzda mezi nejnižšími v rámci republikového srovnání, a to na celko-

vém 13. místě. Nižší výdělky měli jen zaměstnanci v Karlovarském kraji. Rozdíl mezi 

                                                 
18

 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/faq/menovy_kurz_jako_nastroj_ meno-

ve_politiky.html 

19
 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/sazby--vzory--tabulky/uzitecne-

tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ 

20
  [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xz/obyvatelstvo-zlinskeho-kraje-v-1-

pololeti-2015 
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nejvyšší mzdou, která je stále v hlavním městě Praze, a mzdou ve Zlínském kraji činil 

10 917 Kč. 
21

 

 

Obr. 10 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců podle krajů za 1. a 2. Q roku 2014 a 2015 

Zdroj: statistiky ČSÚ 

Dle analýzy zveřejněné v publikaci od ČSÚ „Základní tendence demografického, 

sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje v roce 2014“
22

je to kraj s druhým 

nejmenším počtem cizinců. Celkový počet obyvatel ekonomicky aktivního obyvatelstva 

v kraji neustále klesá, proti roku 2013 klesl o 1,6 tis. osob. Nezaměstnanost v kraji  

k 31. 12. 2014 činila 7,36 %
23

.  

Následující graf zobrazuje pracovní sílu a ekonomicky neaktivní osoby Zlínského 

kraje podle věku v letech 2000 - 2014. 

  

                                                 
21

 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xz/zamestnanci-a-jejich-prumerna-

mzda-ve-zlinskem-kraji-v-1-az-2-ctvrtleti-2015 

22
 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-

demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-zlinskeho-kraje-2014 

23
 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xz/nezamestnanost-ve-zlinskem-kraji-

k-31-12-2014 
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Obr. 11 Pracovní síla a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle věku ve Zlínském kraji v letech 

2009 a 2014 

Zdroj: [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-

demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-zlinskeho-kraje-2014 

Další graf ukazuje vývoj zaměstnaných podle věku od roku 2009 do roku 2014 

 

Obr. 12 Zaměstnaní podle věku ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2014 

Zdroj:[online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-

demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-zlinskeho-kraje-2014 

V primárním sektoru bylo v roce 2014 zaměstnáno 2,3 %, v sekundárním 48,4 %  

a v terciárním 49,3 % z celkového počtu zaměstnaných v NH. Nejvíce osob pracuje ve 

zpracovatelském průmyslu, a to 36,7 %. Následuje velkoobchod o maloobchod  

s podílem 11,5 % a stavebnictví s 9,2 %. 
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Na konci roku 2014 Zlínský kraj registroval přes úřady práce celkem 29 439  

uchazečů o zaměstnání. 

 

Technologické faktory 

Aby byla společnost úspěšná a rentabilní, je důležité věnovat pozornost také zlepšování 

a vývoji nových technologií, obnově strojů. Do rozvoje společnosti bylo v posledních 

deseti letech investováno více než 1,5 mld. Kč. 

Nejvýznamnějším projektem, který zvýšil výrobní kapacity společnosti, je dle  

samotné společnosti pořízení linky na výrobu hydroizolačních fólií. Tato investiční  

akce, která probíhala v horizontu let 2008 - 2010, vedla ke zdvojnásobnění produkce. 

Díky investici v částce zhruba 350 mil. Kč se Fatra stala druhým nejvýznamnějším  

hráčem na středoevropském trhu hydroizolačních fólií. 

V letech 2013 - 2015 Fatra investovala více než 70 mil. Kč do potiskovací linky 

pro paropropustné fólie. Linka umožní tisk i takových specialit, jako jsou např. RFID 

senzory vlhkosti. 

Mezi nejvýznamnější rozvojové projekty, založené na vlastním výzkumu a vývoji, 

patří pořízení granulační linky za 25 mil. Kč, která umožňuje výrobu PVC granulátu se 

změkčovadly, šetrnými k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zmíněná investice byla 

realizována v letech 2011 - 2012, na vývoji a testování směsí se podílela Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně. 

Tab. 4 Investice během let 2010 - 2014 

Rok Investice (mil. Kč) 

2010 114,8 

2011 137,8 

2012 173,3 

2013 194,4 

2014 280,0 

Zdroj: výroční zprávy společnosti z let 2010 - 2014 

Ekologické faktory 

Fatra věnuje nemalou pozornost i ochraně životního prostředí. Investice směřuje přede-

vším do oblastí bezpečného skladování a interní dopravě surovin, prevenci proti úniku 
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nebezpečných látek či snižování energetické náročnosti, úspoře energií. Např. v roce 

2013 v rámci prevence proti znečišťování ŽP realizovala investice do ochrany ŽP 

v celkové hodnotě 7,1 mil. Kč (výroční zpráva společnosti za rok 2013). Od roku 2000 

je i držitelem certifikátu normy ISO 14001, v letošním roce obhájila certifikáty dle ČSN 

EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2009
24

. 

 

 
Obr. 13 Vývoj investic na ochranu životního prostředí 

Zdroj: [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/uploads/pdf/fatra-zprava-zp-2015.pdf 

4.6.2 Porterova analýza 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Firma Fatra má mezi dodavateli stabilní a dobré jméno. Díky svému jménu, ale  

i širokému rozsahu kvalitní produkce má dobrou vyjednávací pozici. Napomáhá tomu 

beze sporu i fakt, že Agrofert a.s., jehož součástí je i Fatra, sdružuje více než 250  

společností napříč různými obory (chemie, potravinářství, zemědělství, obnovitelné 

zdroje atd.). 

Dodavatelé společnosti musí být prověřenými dobrými obchodními partnery – na 

kvalitu a včasnost jejich dodávky jsou vázány další logistické operace a výroba. Nedo-

dání surovin či dodání v druhořadé jakosti by mohlo způsobit neplánované prostoje.  

                                                 
24

 [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.fatra.cz/uploads/pdf/fatra-zprava-zp-2015.pdf 
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Pro tento případ Fatra ke každému dodavateli eviduje preventivně i ,,alternativního  

dodavatele“. Diverzifikace je jedním ze základních prvků nákupní strategie společnosti. 

Smlouvy s dodavateli jsou většinou uzavírány s určitou časovou a cenovou garancí.  

Stávajícími dodavateli jsou především společnosti: DEZA. (Valašské Meziříčí, 

změkčovadla), BorsodChem (Maďarsko, PVC prášek), NOVATEX (Pákistán, PET gra-

nulát), PEGAS NONWOVENS (Znojmo, rouno pro výrobu paropropustných fólií), 

ExxonMobil (divize Německo a střední Evropa, EVA kopolymer).  

 

Vyjednávací síla odběratelů  

Společnost více jak polovinu své produkce vyváží do zahraničí. Následují graf  

demonstruje nejčastější země vývozu. 

 

 

Obr. 14 Teritoriální struktura tržeb exportu  

Zdroj: Výroční zpráva společnosti za rok 2014 

Téměř čtvrtina produkce určená pro zahraniční trhy putuje do Švýcarska – do  

centrálního skladu společnosti IKEA. Dalším větším odběratele je Itálie a Německo. 

Produkce se však nesoustředí jen na evropské trhy. Výrobky Fatra exportuje i např. do 

Ruska, Číny, USA či Turecka.  

Co se týče odběratelů mimo IKEU (Švédsko, prostřednictvím divize IKEA Supply 

Švýcarsko, extrudované a vstřikolisované výrobky pro řetězec IKEA), pak je to např. 

Fatra Izolfa (Slovensko, izolační fólie), Fatra OOO (Ruská federace, izolační fólie  
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a podlahoviny), Izofol sklady (ČR, izolační fólie a příslušenství), ONTEX (ČR,  

Slovensko, paropropustné fólie), nebo V-podlahy (ČR, podlahoviny). 

Pro ilustraci a konkrétnější představu exportu následující tabulka shrnuje strukturu 

tržeb v jednotlivých segmentech za poslední dva roky s rozdělením na celkové tržby  

a na tržby z exportu včetně procentuálního vyjádření. 

Tab. 5 Struktura celkových tržeb za poslední dva roky 

 
2013         

Tržba (%) 

2013        

Export (%) 

2014        

Tržba (%) 

2014       

Export (%) 

Podlahové 

krytiny 
592 886 (19,8) 306 264 (15,4) 697 014 (19,6) 413 318 (17,3) 

Izolační fólie 886 056 (29,7) 559 803 (28,1) 
1 098 738 

(30,9) 
675 255 (28,3) 

Technické fólie 98 497 (3,3) 45 586 (2,3) 100 601 (2,8) 44 833 (1,9) 

Granulát 64 657 (2,2) 12 752 (0,6) 103 167 (2,9) 29 543 (1,2) 

Profily 72 955 (2,4) 18 351 (0,9) 87 398 (2,5) 23 283 (1,0) 

Speciální 

výrobky 
423 546 (14,2) 354 419 (17,8) 582 328 (16,4) 470 318 (19,7) 

Paropropustné 

fólie  

a lamináty 

389 968 (13,1) 324 075 (16,2) 441 999 (12,4) 359 816 (15,1) 

BO PET 439 127 (14,7) 373 452 (18,7) 428 559 (12,0) 370 287 (15,5) 

Ostatní 18 842 (0,6) 0 (0) 16 838 (0,5) 0 (0) 

Zdroj: Výroční zprávy organizace z let 2013, 2014 

 

Hrozba substitutů 

Jak již bylo uvedeno, společnost Fatra nabízí zákazníkům široké portfólio svých výrob-

ků. Proto jistě existuje celá řada možných produktů, které by mohly nahradit výrobky 

Fatry. Otázkou však je, zda-li by to bylo možné v takové kvalitě a za ty výrobní nákla-

dy, za které vyrábí Fatra. Společnost se totiž pohybuje v oblasti, kde jen vstupní náklady 

na technologii a výrobu jsou nemalé a je třeba se trvale věnovat  
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i inovacím výroby a strojů. Substituty samozřejmě existují, uvádím spíše segmenty, kde 

proces náhrady není tak jednoduchý či je v momentální situaci dokonce nereálný. 

V segmentu izolačních fólií podíl PVC trvale roste na úkor tradičních izolací na 

bázi asfaltu. Snadný substitut není znám. 

V segmentu podlahovin jsou to laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, podíl pro-

deje vinylových podlahovin je nicméně stabilní a neklesá. Naopak Fatra se snaží vyvi-

nout plně konkurenční formátované podlahoviny, které jsou z hlediska pokládky stejně 

komfortní jako plovoucí podlahy (Fatraclic).  

U paropropustných fólií není zatím substituční produkt s obdobnými vlastnostmi 

znám. 

 

Konkurence 

 riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Vzhledem k charakteru výroby a odvětví průmyslu není vstup do odvětví pro po-

tenciální konkurenty lehký. Důvodem můžou být vysoké vstupní investice byť jen na 

samotné výrobní zařízení, technologie, vybudování závodu či know-how. Nemalé jsou  

i udržovací a obnovovací investice. Důležité je uvážit i to, že získat zákazníka je  

obtížné, ale mnohdy daleko složitější je si ho pak udržet. 

Jen namátkou, např. investice do instalace nové potiskovací linky na paropropustné 

fólie, projekt nové výroby kašírovaných plechů či projekt energetických úsporných 

opatření jsou investice Fatry v roce 2014, které činily bezmála 400 mil. Kč. Výroční 

zpráva společnosti z roku 2013 uvádí investiční výdaje cca 194 mil. Kč, které směřova-

ly na dokončení investic z předchozího roku (např. upgrade linek SML, rekonstrukce 

elektrorozvodny). Pohledem do rozvahy roku 2014 se dozvíme, že ,,pouhý“ software, 

který Fatra využívá, vyjde na bezmála 36 mil. Kč. Tak obrovské investice jsou bariérou 

vstupu do odvětví, tudíž v podmínkách ČR není pravděpodobné, aby se v blízké době 

konkurent v takovém výrobním rozsahu našel.  

V prostředí ČR lze momentálně jen těžko hledat konkurenta ve všech výrobních 

oblastech Fatry v rámci jedné společnosti. Obtížné i z toho důvodu, že firma více jak 

polovinu své produkce exportuje do zahraničí. Společnost má propracovanou  

i distribuční síť - nejen podnikovou prodejnou a e-shopem, ale i sítí obchodních zástup-



 Analýza současného stavu 

60 

 

ců, kteří tím, že se věnují jen konkrétní oblasti a ne celému výrobnímu portfoliu Fatry 

jsou dobrou a problematiky znalou vizitkou společnosti. 

 rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Jak bylo již výše zmíněno, společnost Fatra hledá jen velmi obtížně konkurenta, 

který by měl tak široké výrobní portfolio. Obecně řečeno, největší konkurenční firmy 

má Fatra v oblasti podlahových krytin, automobilového a spotřebního průmyslu, potra-

vinářství a plastových výrobků pro stavebnictví. Po konzultaci s pracovníkem finanční-

ho oddělení lze možné společné znaky najít např. u těchto společností: 

 

SPUR a.s.
25

 

Společnost se zabývá výrobou plastových výrobků, především výrobou plastových  

potrubních systémů, desek a profilů; obrat společnosti dosáhl v roce 2013 přibližně 800 

mil.; více než 50 % produkce společnost vyváží do zahraničí. 

 

SIKA CZ, s.r.o.
26

 

Sika, původem švýcarská společnost, je dnes vedoucí světovou silou ve výrobě produk-

tů pro těsnění, lepení, izolace, zesilování a ochranu nosných konstrukcí na stavbách  

a v průmyslu; v současné době koncern zaměstnává více než 11 700 pracovníků na  

celém světě a obrat společnosti každoročně stoupá; samostatná firma Sika CZ, s.r.o. 

byla založena v roce 1993. 

 

TARKETT SOMMER
27

 

Společnost sbírá zkušenosti již 130 let a řadí se k jedním z největších výrobců podlaho-

vin na světě – 28 výrobních závodů, s prodejem ve více jak 100 zemích je tato německá 

společnost velkým konkurentem pro Fatru v oblasti podlahových krytin.  

 

 

 

                                                 
25

 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.spur.cz/cs/o-firme/profil-firmy/ 

26
 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://cze.sika.com/cs/group/Aboutus/FactsandFigures.html 

27
 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://bytove.tarkett.cz/content/o-n%C3% 
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DUPONT TEIJIN FILMS
28

 

Společnost funguje již od roku 1802, za tu dobu získaly firmě světovou proslulost např. 

patenty na materiály jako je teflon, lycra nebo nylon. Řadí se mezi úspěšné světové 

zpracovatele především polymeru; pro Fatru je hlavním konkurentem v oblasti BOPET 

fólií. 

 

GREINER PACKING
29

 

Společnost je jedním z předních výrobců plastových obalů potravinářských a nepotravi-

nářských výrobků v ČR i na Slovensku; má závody v 18 zemích světa; ve Slušovicích 

(Zlínský kraj) dohromady se sesterskou společností Greiner Assistec s.r.o. zaměstnává 

téměř 600 pracovníků. 

 

D-PLAST
30

 

Společnost si klade za cíl rozvinout svoji pozici dodavatele kvalitních produktů z oblasti 

plastikářské technologie pro průmyslová odvětví - automobilový průmysl, potravinář-

ství, stavebnictví apod. (vyrábí např. potravinářské granuláty, plastové trubky a hadice, 

poplastované plechy); obchodní činnost rozvíjí na teritoriu celého globálního trhu  

v Evropě i v zámoří. 

 

GUMÁRNY ZUBŘÍ
31

 

společnost se orientuje na výrobu přesných technických výlisků pro civilní sektor, 

zejména se zaměřením na automobilovou výrobu; společnost má statut zbrojovky,  

vyvíjí a vyrábí tak NBC ochranné masky a oděvy - řadí se ke světovým špičkám v této 

oblasti. 

 

 

 

                                                 
28

 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: https://www.dupontteijinfilms.com 

29
 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: www.greiner-gpi.com 

30
 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.dplast.cz/index.php/cs/o-nas 

31
 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: www.guzu.cz 
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4.7 SWOT analýza 

 

Obr. 15 SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.8 Charakteristika odvětví 

Vzhledem k tomu, že produktové portfolio Fatry je velmi rozmanité, nedá se tak  

momentálně najít podnik, který by svou produkcí byl srovnatelným v celé šíři výroby, 

jakou má Fatra, budou tak ukazatele finanční analýzy vztaženy k odvětví. 

Fatra spadá pod odvětví CZ-NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků. 

,,Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patří k významným  

oddílům hospodářství České republiky. Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků  

a služeb dělal v roce 2014 necelých 7 %, což ho řadí na páté místo v rámci jednotlivých 

zpracovatelských oddílů. Řadu let vykazuje vysokou dynamiku v růstu tržeb, účetní při-

dané hodnoty i počtu zaměstnanců. Oddíl patří mezi klíčové subdodavatele pro ostatní 
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odvětví zpracovatelského průmyslu, jako jsou automobilový průmysl a výroba elektric-

kých zařízení. V rámci klasifikace ekonomických činností je výroba pryžových a plasto-

vých výrobků zařazena v oddílu CZNACE 22 s následujícími skupinami: 

• CZ-NACE 22.1 Výroba pryžových výrobků; 

• CZ-NACE 22.2 Výroba plastových výrobků. 

V roce 2013 došlo k opětovnému postupnému oživení plastikářského průmyslu EU 

po několika letech nepříznivého vývoje. Globální produkce stoupla z 288 mil. tun v roce 

2012 na 299 mil. tun v roce 2013, což značí nárůst o 3,9 %. Čína zůstala s 24,8%  

podílem na světové produkci plastů celosvětovým lídrem, zatímco Evropa se v roce 

2013 umístila druhá s 20% podílem na globální produkci plastů. Pro srovnání v roce 

1950 bylo ve světě vyrobeno pouze 1,5 mil. tun plastů, takže současná produkce odpoví-

dá průměrnému ročnímu růstu v celém období o 9 %. V Evropě se v roce 2013 vyrobilo  

57 mil. tun plastů. V roce 2013 dosáhla spotřeba plastů 46,3 mil. tun a oproti roku 2012 

vzrostla jen o 0,1 %. Největší podíl spotřeby plastů připadl na obalové materiály, 

(39,4 %), stavebnictví (20,3 %), automobilový průmysl (8,2 %), elektronické výrobky 

(5,5 %) a další.“
 32

 

                                                 
32

 Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné  

z: http://www.mpo.cz/dokument161359.html 
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Obr. 16 Podíly skupin na celku za rok 2013 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 ([online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument161359.html) 

Jako nejvýznamnější společnosti publikace Panorama zpracovatelského průmyslu za 

rok 2014 vydávaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výrobkové skupině  

CZ-NACE 22.2 zmiňuje kromě Fatry, a.s. např. Viscofan CZ, s.r.o., ITW PRONOVIA, 

s.r.o., Kautex Textrom Bohemia, s.r.o., Gumotex, a.s. Dále uvádí, že je ve výše zmíně-

ném oddíle i vysoký počet firem se zahraniční účastí (cca 250), které mají podíl na cel-

kových tržbách zhruba čtyři pětiny. Největší koncentrace podniků v rámci oddílu je 

Zlínský kraj, sídlo zde mají tři největší tuzemské firmy (Continental Barum, s.r.o.,  

Mitas a.s., Fatra, a.s.) a i Plastikářský klastr, který byl založen v roce 2006. 

Následující graf ilustruje vývoj počtu zaměstnanců, celkových aktiv, tržeb i přida-

né hodnoty v letech 2008 – 2014. Od roku 2009 se všechny ukazatele vyvíjí příznivě, 

nejhůře je na tom počet zaměstnanců, který doposud nedosáhl úrovně z roku 2008. 
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Obr. 17 Vybrané ukazatele CZ-NACE 22 za období let 2008 - 2014 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 ([online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument161359.html) 

Tab. 6 Zahraniční obchod CZ-NACE 22 za rok 2014 

Dovoz Vývoz 

Německo 59 769 39,0 % Německo 58 745 34,4 % 

Polsko 12 572 8,2 % Slovensko 15 536 9,1 % 

Itálie 7 936 5,2 % Polsko 9 983 5,8 % 

Čína 7 068 4,6 % Francie 9 326 5,5 % 

Francie 6 541 4,3 % VB 6 868 4,0 % 

Zdroj: výpočty MPO 

 

Jak uvádí publikace Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 k vývoji situace 

v odvětví, v roce 2013, po několika letech nepříznivého vývoje, došlo k opětovnému 

postupnému oživení plastikářského průmyslu v EU. Dle světové produkce plastů 

s 24,8% podílem drží první příčku Čína, ale Evropa je hned na druhém místě s cca 20% 

podílem. V roce 2013 bylo vyrobeno na 57 milionů tun plastů. Předpokladem do  

budoucna je další rozvoj tohoto odvětví, především do rozvojových zemí. V roce 2013, 

2014 se spotřeba plastů v západní Evropě pohybovala zhruba 120 – 125 kg/rok. Dalším, 

co v oblasti bude pozitivně působit či již působí, je ekologie – konkrétně rozvoj  

bioplastů. Předpokládá se, že by do roku 2018 mohly vzrůst i kapacity na výrobu  

bioplastů ze stávajících 1,6 mil. až na 6,7 mil.  
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5 Finanční výkonnost podniku 

Následující kapitola se věnuje finanční výkonnosti podniku. Finanční ukazatele  

napomáhají zhodnotit finanční situaci společnosti, na jejich základě pak mohou být  

navrženy případné doporučení či predikce do budoucna. 

Diplomová práce nezohledňuje jen samotné výsledky, kterých Fatra dosáhla.  

Vzhledem k vypovídající hodnotě ukazatelů bylo žádoucí vypočítané hodnoty srovnat  

s konkurencí/okolím. Analyzovaná společnost má velmi diverzifikované portfolio  

nabídky, a tak najít konkurenta, který by nabízel podobnou škálu výrobků, bylo téměř 

nemožné. Proto jsou výsledky finančních ukazatelů vztaženy na oborové hodnoty  

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 22.2 a také na evropský medián  

srovnatelně velkých společností dle databáze Amadeus. 

Oborová data dle CZ-NACE 22.2 byla získána z publikace ,,Panorama zpracova-

telského průmyslu ČR 2014“, která byla vydána ve spolupráci Ministerstva průmyslu    

a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy a Českého statistického úřadu. Data, jež umožní 

srovnání ukazatelů v rámci Evropské unie (EU 28) byla získána z placené databáze 

Amadeus. Tato databáze od společnosti Bureau van Dijk obsahuje více než 18 milionů 

firemních záznamů nejen z České republiky, ale i Evropy. Amadeus neumožňuje data 

oboru získat přímo, proto bylo postupováno dle následujícího postupu a kritérií
 33

: 

 Prvním zadaným kritériem bylo hledání v datech pouze finančně zdravých 

společností (,,status: active“). Tomuto kritériu vyhovovalo 18 928 140 spo-

lečností. 

 Následně bylo toto kritérium dále omezeno, a to pouze na podnikatelské 

subjekty v rámci Evropské unie, tzn. 28 členských států. Z celkového počtu 

17 186 516 společností z EU bylo finančně zdravých 14 509 851. 

 Dalším kritériem byl obor činnosti, tzn. Výroba plastových produktů 

(,,Manufacture of plastics products“). Takovýchto společností databáze 

eviduje 71 881, po zohlednění výše uvedených kritérií jich ale zůstalo pou-

ze 43 402. 

                                                 
33

 Export proběhl ke dni 16.11.2015, poslední aktualizace databáze proběhla 13.11.2015 
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 Dalším omezujícím kritériem byla velikost společnosti. Amadeus Fatru 

eviduje mezi ,,very large“ podniky, tzn. velmi velkými společnostmi.  

Podnik ,,very large“ je jako takový databází chápán tehdy, pokud splňuje  

alespoň jedno z následujících kritérií: 

 obrat nad 100 mil. EUR (resp. 130 mil. USD), 

 aktiva nad 200 mil. EUR (resp. 260 mil. USD), 

 počet zaměstnanců nad 1 000, 

 a.s. s veřejnou nabídkou akcií. 

Z celkového počtu 85 836 velmi velkých společností výše zmíněným  

kritériím vyhovovalo jen 357 podniků. 

 Posledním požadavkem bylo zveřejnění účetních výkazů v letech  

2010 – 2014. Tomuto vyhovovalo na 7 250 692 firem, pouze 212 ale  

splňovalo mimo toto kritérium i ta výše uvedená. 

Výsledky finančních ukazatelů analyzované společnosti jsou tak pro komplexnost  

porovnány s českým podnikatelským prostředím (CZ-NACE 22.2 dle dat MPO, ČSÚ), 

ale i prostředím evropským (NACE Rev. 2 22.2 dle dat databáze Amadeus). Data vstu-

pující do výpočtů finančních ukazatelů z publikace Panorama zpracovatelského průmys-

lu byla zveřejněna souhrnně v jedné rozvaze a VZZ, kdežto u dat z placené databáze 

Amadeus bylo nutno si pomocí mediánu tato data dopočítat. Z důvodu vyšší variability 

mezi ukazateli, často i díky výskytu extrémních hodnot byla data spočítána přes medián 

a nikoli průměr. 

Vzhledem k rozdílnosti metodiky výpočtu EBIT – Zisku před zdaněním a úroky 

bylo pro vzájemnou srovnatelnost jednotlivých výpočtů přistoupeno k jednotnému pří-

stupu, kdy pro výpočet byl zvolen provozní výsledek hospodaření. Při výpočtu ukazate-

le ROE – rentability vlastního kapitálu byly k výsledku hospodaření za účetní období 

připočteny u Fatry a CZ-NACE 22.2 i rezervy. Doba obratu pohledávek, taktéž i doba 

splatnosti krátkodobých závazků, běžná, okamžitá i pohotová likvidita byly na příslušné 

straně rozvahy navýšeny o časové rozlišení. 

Pokládám za důležité znovu zopakovat již v podkapitole věnující se charakteristice 

oborového prostředí situaci související s globální krizí, která postihla i výrobu plasto-
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vých výrobků. Hlavní vlna krize proběhla sice mimo zkoumané období let 2010 - 2014, 

avšak její doznívání se promítlo i do zkoumaných let.  

Dle výročních zpráv společnosti zvláště v průběhu let 2009 a 2010 byla naplňová-

na strategie, kterou reagovala na pokračující poptávkovou krizi ve stavebním sektoru. 

Právě tento sektor hodně ovlivnil situaci společnosti, stavebnictví je totiž významným 

odběratelem značné části produktů Fatry. Zpráva představenstva z těchto let specifikuje 

strategii především na udržení tržního postavení v ČR, na Slovensku včetně akvizice 

nových zákazníků na zahraničních trzích. ,,Společnost zároveň pokračovala v důsledné 

restrikci výdajů a nákladů, řízení stavu zásob a pohledávek, což bylo klíčové pro udrže-

ní pozitivního cash-flow“. Napajedelské sklady hotových výrobků, zejména podlahovin, 

byly navíc v létě 2010 zasaženy v průběhu 14 dní dvakrát povodněmi. I přes tuto situaci 

díky dobrým vztahům s odběrateli ke ztrátě velkých zákazníků nedošlo. Neopomenutel-

ným faktorem, který se negativně promítl do dosažených výsledků (prodejní marže) 

Fatry v roce 2011, byl dramatický růst cen vstupních surovin
34

. 

5.1 Ukazatele rentability 

Následující graf zobrazuje vývoj rentabilit ROA – rentabilitu celkových aktiv,  

ROS – rentabilitu tržeb, ROE – rentabilitu vlastního kapitálu zkoumané společnosti. 

Obecným doporučením literatur je, aby ukazatele měly v čase rostoucí tendenci. 

Od roku 2010 až 2012 ukazatele všech tří rentabilit mají klesající tendenci, což 

značí nepříznivý trend. Výroční zprávy jednotlivých let tuto situaci vysvětlují:  

,,k meziročnímu zhoršení došlo díky výrazně vyšším odpisům (pozn. vliv nové linky na 

výrobu hydroizolačních fólií) a také dílčímu navýšení mezd v souvislosti s vyšším  

počtem zaměstnanců“(výroční zpráva za rok 2011); ,,k meziročnímu zhoršení došlo díky 

výrazně vyšším nákladům na odpisy, energie,…“ (výroční zpráva za rok 2012).  

Důvodem je bezesporu výše zmíněný nepříznivý vývoj situace ve stavebnictví (export 

tvoří významnou část tržeb). 

                                                 
34

 Panorama zpracovatelského průmyslu 2010 uvádí mnohanásobný nárůst ceny přírodního kaučuku – 

rozhodující základní suroviny celého odvětví CZ-NACE 22 – v roce 2009 se prodával zhruba za cenu 

1 200 USD/t, o rok později pak v ceně kolem 4 000 USD/t. 
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Pozitivní vývoj od roku 2013 výroční zpráva zdůvodňuje následovně:  

,, k meziročnímu zvýšení zisku došlo díky lepším tržním podmínkám, kdy společnost do-

sáhla výrazně vyšších tržeb zejména ve stavebním segmentu. To v konečném důsledku 

vedlo i k nárůstu provozního hospodářského výsledku o 19 mil. Kč“. Rok 2014 byl ještě 

pozitivnější – v konečném důsledku meziročního zvýšení zisku, vyšších tržeb téměř ve 

všech segmentech činil nárůst provozního hospodářského výsledku o 195 mil. Kč. 

 

 

Obr. 18 Ukazatele rentabilit – Fatra 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.1.1 Srovnání s odvětvím 

Jak je vidět i z následující tabulky, propad rentabilit se v roce 2012 nevyhnul ani oboro-

vému prostředí v ČR i v Evropě. Důvodem může být nepříznivá situace v souvisejících 

odvětvích, např. již ve zmíněném stavebnictví. 

  

2010 2011 2012 2013 2014

ROA 6,15% 5,04% 5,00% 5,52% 12,63%

ROS 5,46% 4,21% 3,83% 4,28% 9,08%

ROE 10,56% 7,04% 6,10% 7,85% 19,40%
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Tab. 7 Ukazatele rentabilit - odvětví 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ROA (CZ) 6,81 % 7,62 % 6,86 % 8,61 % 11,16 % 

ROA (EU) 6,00 % 7,00 % 5,00 % 5,00 % 7,00 % 

ROS (CZ) 5,55 % 5,98 % 5,44 % 7,10 % 8,35 % 

ROS (EU) 5,00 % 5,00 % 4,00 % 4,00 % 5,00 % 

ROE (CZ) 12,26 % 13,10 % 11,43 % 14,93 % 19,94 % 

ROE (EU) 11,73 % 9,98 % 7,26 % 7,98 % 10,01 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáním ukazatele rentability celkového kapitálu (ROA) je zřejmé, že ukazatel ROA 

pro Fatru nabývá ve všech sledovaných obdobích, kromě posledního roku, lehce nižších 

hodnot než je oborový průměr v České republice. V roce 2014 ale Fatra hodnotu tohoto 

ukazatele výrazně zvýšila a stala se tak v rámci odvětví ČR i evropských průměrů  

společností nadprůměrnou.  

Ukazatel rentability tržeb (ROS) je jak pro české, tak i zahraniční vybraná data 

podniků v průměru za sledované období vždy vyšší, než je tomu u Fatry. Z jedné  

koruny tržeb tak Fatra vytvoří méně zisku, než je tomu u konkurence. Výjimkou je opět 

rok 2014, kdy se Fatře podařilo ukazatel zlepšit o téměř 5 procentních bodů. 

Srovnáním rentabilit vlastního kapitálu (ROE) je možné říci, že na jednu korunu 

investovanou vlastníky společnosti připadalo u společnosti Fatra v letech 2010 až 2013 

méně čistého zisku. Nejvýznamnější diferenci je možné zaznamenat v roce 2013, kdy 

rozdíl mezi ROE Fatry a ROE vypočítaného z dostupných dat klasifikace CZ-NACE 

22.2 činil více než 7 procentních bodů. Rok 2014 byl opět i zde významně  

jiným – rentabilita vlastního kapitálu Fatry se oproti roku 2013 zvýšila cca jeden a půl 

násobně a takřka dosáhla úrovně odvětví v ČR, zatímco úroveň evropského průměru 

vysoce převýšila. 

5.2 Ukazatele likvidity 

Z grafu likvidit je za sledované období patrná klesající tendence běžné, pohotové  

i okamžité likvidity.  
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Obr. 19 Ukazatele likvidity – Fatra 

Zdroj: vlastní zpracování 

První tři roky se běžná likvidita pohybovala spíše u horní hranice doporučených 

hodnot, v roce 2013 to byla spíše její dolní doporučená hodnota a v roce 2014 dokonce 

mírně i pod doporučenou hodnotou 1,5. 

Pohotová likvidita by se dle doporučení měla pohybovat v intervalu 1 – 1,5.  

Společnost těchto hodnot dosáhla po dobu třech sledovaných roků, v roce 2013 a 2014 

byla její pohotová likvidita téměř o třetinu nižší, než je doporučená spodní hodnota. 

Okamžitá likvidita společnosti Fatra je po celé sledované období mimo doporučené 

hodnoty, které jsou dle literatury v rozmezí 0,2 – 0,5. Ve dvou posledních sledovaných 

letech je toto odchýlení značné. 

Výchylka likvidit – jejich pokles byl v roce 2013 a i 2014 způsoben provozním 

úvěrem, který se promítl ve skokovém navýšení pasiv v položce krátkodobých  

bankovních úvěrů (hodnota krátkodobého provozního úvěru na financování oběžných 

prostředků činila 200 mil. Kč dle výroční zprávy roku 2013). 

  

2010 2011 2012 2013 2014

Běžná likvidita 2,3314 2,0474 2,0813 1,5456 1,4554

Pohotová likvidita 1,2056 1,0014 1,0554 0,7518 0,6676

Okamžitá likvidita 0,1830 0,0898 0,1006 0,0323 0,0257
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5.2.1 Srovnání s odvětvím 

Tab. 8 Ukazatele likvidit - odvětví 

  2010 2011 2012 2013 2014 

BL (CZ) 1,41 1,45 1,56 1,53 1,56 

BL (EU) 1,45 1,45 1,40 1,38 1,40 

PL (CZ) 1,01 1,05 1,12 1,10 1,12 

PL (EU) 0,97 1,02 0,96 0,98 1,02 

OL (CZ) 0,24 0,27 0,29 0,30 0,29 

OL (EU) 0,08 0,09 0,07 0,07 0,09 
Zdroj: vlastní zpracování 

S problémem vejít se do intervalu doporučených hodnot běžné likvidity 1,5 – 2,5 

se potýká jak oborové prostředí v České republice, tak i vybraný vzorek evropských 

společností v této oblasti působící. 

Hodnoty pohotové likvidity oscilují kolem doporučeného pásma 1 – 1,5. Mimo  

tyto hodnoty se nachází častěji evropské společnosti, než ty české. 

Peníze v pokladně a na bankovních účtech srovnatelně velkých společností  

s Fatrou převyšují krátkodobé závazky jen cca 0,08 krát. To je sice blíže hodnotám 

okamžité likvidity, kterých dosahuje Fatra, avšak se zdaleka nepřibližují doporučené 

úrovni 0,2 – 0,5, čemuž lépe odpovídají vypočtené výsledky likvidity u oboru  

CZ-NACE 22.2. 

5.3 Ukazatele aktivity 

Následující analýza se zaměřuje na schopnost podniku využívat jednotlivé majetkové 

části. 

Obr. č. 20 zobrazuje vývoj ukazatelů doby obratů zásob, pohledávek,  

krátkodobých závazků. Obecně platí snaha snížit tuto dobu na minimum, tím tak  

zvýšit - maximalizovat počet obrátek. 
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Obr. 20 Ukazatele aktivity – Fatra 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vývoje doby obratů závazků a pohledávek je možné říci, že Fatra platí dodava-

telské faktury v průměru za 37 dní, zatímco odběratelé proplácejí faktury Fatry v prů-

měru za 54 dní. Zkracování doby obratu závazků souvisí s využíváním tzv. platebních 

skont, které významní dodavatelé Fatře nabízejí. Zaplatí-li Fatra jejich faktury v krátké 

době, může si uplatnit určitou procentní slevu, nejčastěji 1 až 3 % z hodnoty faktury. 

Důležité je však také sledovat, zda objem takových slev převýší cenu peněz, které je 

Fatra nucena do takového předčasného placení faktur dodatečně vložit (v podstatě jsou 

to úroky z bankovního úvěru, který Fatra musí čerpat od bank). Doba ,,čekání na inkaso 

plateb“ za výrobky a služby, tzv. doba splatnosti pohledávek se ve sledovaném období 

let 2010 – 2014 pohybovala v intervalu 50 – 58 dnů. 

Pohledem na graf doby obratu zásob lze říci, že průměrný počet dnů, kdy jsou zá-

soby společnosti vázány do doby jejich prodeje je kolísavý. Pohybuje se zhruba od 54 

do 64 dnů. Celkovým trendem je ale bezpochyby jejich růst, a to zejména v důsledku 

zvyšování zásob hotových výrobků a zboží (viz údaje z Rozvah v jednotlivých letech). 

Tab. 9 Obrat aktiv - Fatra 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv  1,13 1,20 1,30 1,29 1,39 
Zdroj: vlastní zpracování 

2010 2011 2012 2013 2014

Doba obratu zásob 54,43 64,10 56,46 60,70 59,45

Doba obratu
pohledávek

58,80 56,61 50,47 58,23 49,90

Doba obratu závazků 45,31 40,54 33,66 36,84 30,56

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00



 Finanční výkonnost podniku 

74 

 

Dle obecných tvrzení platí, že čím vyšší je doba obratu, tím kratší dobu je majetek 

vázán a tím dochází ke zvýšení zisku. Výpočet totiž ukazuje na to, kolikrát převyšují 

roční tržby hodnotu položky, jež je v čitateli, zde konkrétně aktiv. Obrat aktiv je po 

zkoumané období vždy vyšší než 1, dokonce má rostoucí tendenci – v roce 2014 pak 

činí 1,39. 

5.3.1 Srovnání s odvětvím 

Tab. 10 Ukazatele aktivity - odvětví 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

DO zásob (CZ) 42,06 41,12 43,00 45,29 41,57 

DO zásob (EU) 46,99 43,24 45,03 43,24 44,16 

DO pohledávek 

(CZ) 77,75 78,28 77,79 81,82 75,14 

DO pohledávek 

(EU) 107,65 100,84 97,54 103,87 99,55 

DO závazků 

(CZ) 83,61 80,93 74,29 81,09 78,78 

DO závazků 

(EU) 109,71 101,38 100,15 101,52 94,79 
Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu zásob je v oboru CZ-NACE, kromě roku 2013, nižší, než u průměru 

evropských společností. Fatra ale během let 2010 – 2014 měla zásoby vázány zhruba  

o 10 dní více, v posledních dvou letech to ale již činilo zhruba 20 dní. Společnost 

v letech 2010 - 2014 zvýšila své zásoby hotových výrobků a zboží o cca 40 %, tento 

nárůst není ani zdaleka adekvátní růstu tržeb. Nemá zjevně ani důvod ve změnách tech-

nologie, která zůstává poměrně stabilní. Jediným logicky nabízejícím se důvodem je to, 

že zásoby hotových výrobků a zboží jsou ve struktuře, která neodpovídá struktuře pro-

deje. V řízení této kategorie aktiv má společnost zjevné rezervy a na tom nic nemění ani 

fakt, že v současné době si společnost půjčuje u bank peníze za velmi příznivý úrok. To 

se však v budoucnu může velmi rychle změnit.  

Co se týká doby obratu pohledávek, pak je situace opačná – Fatra za prodej svých 

výrobků a služeb dostává zaplaceno zhruba o 20 dní dříve, než je tomu zvykem v čes-

kém oborovém prostředí. Evropské společnosti inkasují své pohledávky ještě později, 

zhruba po 100 dnech. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků je u Fatry výrazně kratší, než v případě  

českého i evropského oborového prostředí. Fatra od svých dodavatelů využívá bezplat-

ný obchodní úvěr zhruba 30 – 45 dní, zatímco praxe v českém oboru je cca 70 – 80 dnů, 

v případě oboru evropského ještě déle, dokonce kolem 100 dní. 

Obecně výhodnější pro společnost je situace, kdy doba splatnosti závazků je delší 

než-li je doba inkasa pohledávek – rozdíl dnů (tzn. doba inkasa krátkodobých pohledá-

vek – doba splatnosti krátkodobých závazků) je tzv. ,,bezúročným dodavatelským  

úvěrem“, kdy může s finančními prostředky libovolně disponovat (než budou uhrazeny 

závazky dodavatelům). To u Fatry neplatí ani v jednom roce, u oborových prostředí 

situace byla lepší, a pokud tomu tak nebylo, tak rozdíly byly ve dnech, ne desítce dnů  

a déle. Fatra naopak pomyslné nůžky mezi dobou obratu pohledávek a závazků 

v posledních letech spíše rozevírá, a to pro ni negativně. 

Tab. 11 Obrat aktiv - odvětví 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv (CZ) 1,23 1,27 1,26 1,21 1,34 

Obrat aktiv (EU) 1,20 1,31 1,30 1,31 1,33 
Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáváme-li dobu obratu aktiv u obou odvětví i s Fatrou, pak jsou podobnými. 

U všech je nad doporučenou hodnotou 1, v roce 2014 se celková aktiva obrátila shodně 

(bráno na desetiny) 1,3 krát za rok. 

5.4 Ukazatele zadluženosti 

V rámci celkové zadluženosti byly vypočítány ukazatele věřitelského rizika a ukazatel 

úrokového krytí. 

Celková zadluženost analyzované společnosti se pohybuje v rozmezí cca  

20 % - 29 %. Výraznější rozdíl nastal mezi roky 2012 a 2013. Tato diference zhruba  

9 procentních bodů byla způsobena téměř již zmiňovaným nárůstem provozního  

krátkodobého úvěru. Dle výroční zprávy z roku 2013 sloužil k financování oběžných 

prostředků a byl ve výši 200 mil. Kč. 
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Tab. 12 Celková zadluženost - Fatra 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 22,27% 22,34% 19,64% 28,88% 30,95% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Fatra byla během sledovaného období schopna uhradit ze svého provozního  

výsledku hospodaření úroky více jak 30 krát. 

Tab. 13 Úrokové krytí - Fatra 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Úrokové krytí 34,95 33,45 41,59 76,86 160,53 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota úrokového krytí jde ruku v ruce s hospodářskou situací – v období  

poptávkové krize (roky 2010, 2011) byl podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu po 

úhradě provozních nákladů cca 34 krát. Tato hodnota v průběhu dalších let byla  

navyšována, v roce 2014 můžeme říci, že Fatra byla schopna pokrýt úroky z cizího  

kapitálu po úhradě nákladů, jež souvisejí s produkcí cca 160 krát. Tento enormní nárůst 

byl zapříčiněn velkým zvýšením provozního výsledku hospodaření (v roce 2013 bylo 

dosaženo provozního VH 127 966 tis. Kč, o rok později pak 322 989 tis. Kč). 

5.4.1 Srovnání s odvětvím 

Celková zadluženost se v českém i evropském odvětví vyvíjela během sledovaných let 

obdobně, pohybovala se mezi 46 % - 59 %.  

Tab. 14 Celková zadluženost - odvětví 

Celková zadluženost 2010 2011 2012 2013 2014 

Obor CZ 50,59% 48,75% 46,56% 47,28% 47,31% 

Obor EU 57,19% 59,16% 57,02% 56,01% 54,62% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Úrokové krytí v odvětví i v evropském vzorku společností ve všech letech dosáhlo 

minimální doporučené hodnoty 3, často byla hodnota i vyšší. V porovnání s Fatrou jsou 

ale její hodnoty mnohanásobně nižší, což svědčí o lepším využívání cizího kapitálu 

k financování, než v případě Fatry.  



Finanční výkonnost podniku  

77 

 

Tab. 15 Úrokové krytí - odvětví 

Úrokové krytí 2010 2011 2012 2013 2014 

Obor CZ 7,01 8,39 8,02 12,31 24,35 

Obor EU 5,76 4,58 3,69 4,98 6,77 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.5 Ukazatele produktivity 

Produktivita práce z přidané hodnoty není komparována jako předchozí ukazatele, 

zvlášť pro Fatru a zvlášť zhodnocení vývoje odvětví, ale hned v jedné tabulce dohroma-

dy. Jak bylo uvedeno v teoretické části, bude tento ukazatel vztažen na počet pracovní-

ků. 

Fatra po celé sledované období dosahuje vyšší produktivity než české prostředí, 

vybraný vzorek evropských společností má však produktivitu ještě mnohem vyšší, a to 

více než dvojnásobně.  

Poznámka: Výkazy evropských společností jsou v eurech, české oborové prostředí 

včetně Fatry má výkazy vedené v českých korunách, proto bylo nutné použít přepočtu. 

Euro je přepočítáno ke dni 23. 11. 2015, kdy dle kurzu ČNB byla jeho hodnota  

27,025 Kč
35

  

Tab. 16 Produktivita práce z přidané hodnoty 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Fatra 625 633 640 696 832 

Obor CZ 586 609 620 656 755 

Obor EU 1 688 1 763 1 729 1 761 1 869 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

                                                 
35

 [online]. [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/EUR-euro/ 
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5.6 Zhodnocení celkové finanční situace podniku 

Celková finanční charakteristika, výkonnost a ekonomická situace společnosti Fatra 

byla spočítána i za pomoci bankrotních a bonitních indikátorů. 

5.6.1 Altmanův model 

V teoretické části byl model včetně jeho proměnných, které vstupují do výpočtu vysvět-

len včetně uvedení jejich jednotlivých vah. Výpočet Altmanova indexu, tzv. Z-skóre 

s relativně velkou spolehlivostí odhaduje blížící se bankrot podniku, v tomto případě 

neobchodovaného na kapitálovém trhu, cca dva roky dopředu. 

Tab. 17 Altmanův model 

Ukazatel Váha 2010 2011 2012 2013 2014 

  

 

abs. abs. abs. abs. abs. 

ČPK/A 0,717 0,22 0,22 0,22 0,15 0,13 

NZ/A 0,847 0,20 0,23 0,25 0,19 0,13 

EBIT/A 3,107 0,06 0,05 0,05 0,06 0,13 

VK/CZ 0,42 3,42 3,26 3,87 2,36 2,11 

T/A 0,998 1,13 1,20 1,30 1,29 1,39 

Z-skóre 

 

3,08 3,08 3,45 2,72 2,87 

Ohrožen? 

 

NE NE NE ŠZ ŠZ 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle vypočteného Z-skóre je možné říci, že během let 2010 až 2012 nebyl podnik 

ohrožen bankrotem. Největší podíl ve všech třech letech byl u proměnných VK/CZ 

(ukazatel zadluženosti, cca 45 % a T/A (ukazatel aktivity, cca 37 %). Následující rok 

2013 i 2014 nelze hodnotit – spadá do tzv. ,,šedé zóny (ŠZ)“ nevyhraněných výsledků. 

Protože použití Altmanova modelu pro podmínky České republiky není dle mnoha 

autorů hodnocením s dobrou vypovídající hodnotou, byl vypočítán i další bankrotní 

model – Index důvěryhodnosti IN 05.  

5.6.2 Index IN 05 

Tento model by dle autorů, manželů Neumaierových, měl mít vyšší vypovídající schop-

nost – na rozdíl od předchozího totiž reflektuje české prostředí. Jeho konstrukce  



Finanční výkonnost podniku  

79 

 

je shodná s Altmanovým modelem, opět je to rovnice vyjádřena vahou poměrových 

ukazatelů (zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity). 

 

Tab. 18 Index IN 05 

Ukazatel Váha 2010 2011 2012 2013 2014 

  

 

abs. abs. abs. abs. abs. 

A/CZ 0,13 4,42 4,30 4,89 3,36 3,11 

EBIT/NÚ 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

EBIT/A 3,97 0,06 0,05 0,05 0,06 0,13 

V/A 0,21 1,20 1,25 1,35 1,33 1,43 

OA/KZ 0,09 2,70 3,30 3,47 3,28 3,62 

IN05 

 

1,67 1,68 1,79 1,59 1,89 

Ohrožen? 

 

NE NE NE ŠZ NE 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dříve než bude přistoupeno k samotnému hodnocení modelu, je na místě zmínit, že 

hodnoty EBIT/NÚ dosahovaly vysokých hodnot, proto dle doporučení autorů byly tyto 

hodnoty shora omezeny číslem 9. 

Z výsledků tohoto indexu nic nenasvědčuje tomu, že by podnik spěl k bankrotu, 

právě naopak – podnik je zdravý a tvoří hodnotu. Po čtyři sledované roky (2010, 2011, 

2012, 2014) je pravděpodobnost finančně zdravého podniku s tvorbou hodnoty vyšší jak 

67 %. V roce 2013 index IN 05 vyšel 1,59, což sice spadá do hodnot ,,šedé zóny (ŠZ)“, 

avšak k lepšímu hodnocení mu chyběla necelá desetina a v roce 2014 byl index opět 

vyšší než 1,6, což značí fakt, že Fatra je finančně zdravou. 

5.6.3 Kralicekův test 

I v tomto případě je test složen z rovnice, na jejímž základě se situace podniku hodnotí. 

V teoretické části je test popsán blíže, včetně výpočtu ukazatelů a bodování dosažených 

hodnot. První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu, třetí a čtvrtý pak informuje  

o výnosové situaci společnosti. 

Po přidělení vah jednotlivým výsledkům ukazatelů R v rámci let byly přiděleny 

body, ty se pak sečetly za každý ukazatel zvlášť. Celková hodnota ukazatele 

(R1+R2+R3+R4) pak byla vydělena jejich počtem (4).  
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Tab. 19 Kralicekův test 

  2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 Ukazatel výsledek body výsledek body výsledek body výsledek body výsledek body 

R1 0,77 4 0,76 4 0,79 4 0,70 4 0,68 4 

R2 3,19 3 4,26 3 3,71 3 5,23 2 2,49 4 

R3 0,06 1 0,05 1 0,05 1 0,06 1 0,13 3 

R4 0,11 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,13 4 

součet 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2,75 

 

3,75 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Konečný výsledek hodnotí Fatru pro roky 2010, 2011, 2012 a zvláště 2014 jako bonitní, 

velmi dobrý podnik. Hodnoty pro rok 2013 spadají do intervalu ,,šedé zóny (ŠZ)“. 
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6 Závěr 

Vytyčeným cílem diplomové práce bylo měření finanční výkonnosti společnosti Fatra, 

zároveň pak srovnání její výkonnosti s obdobnými podniky v rámci ČR a EU. Jako mě-

řítko byly zvoleny společnosti zabývající se podobným či stejným druhem podnikatel-

ské činnosti. Z důvodu velmi širokého výrobního portfólia Fatry nebylo ovšem možné 

najít v České republice konkurenční společnosti, které by v obdobném objemu a pro-

duktové nabídce nabízely zákazníkům obdobné produkty, proto bylo přistoupeno 

k porovnání s oborem, dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Českého  

statistického úřadu. Kvůli vyšší vypovídající schopnosti zpracovávaného měření  

finanční výkonnosti jsou výsledky poměrových analýz vycházející z reality české  

ekonomiky srovnány i s podobně velkými evropskými společnostmi. 

Teoretická část práce přiblížila problematiku, která s měřením finanční výkonnosti 

souvisí a byla tedy podkladem pro zpracování a vyhodnocení provedené v praktické 

části práce. Nutno podotknout, že teoretická část práce se hodnocení finanční výkonnos-

ti věnovala šířeji (horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, rozdílové ukazate-

le, atd.), praktická část byla zaměřena spíše již na samotné srovnání poměrových ukaza-

telů. Byla tak využita vlastnost poměrových ukazatelů, které umožňují srovnávat různě 

velké společnosti nebo společnosti, jež vedou výkazy v různých měnách. 

Výpočet a srovnání poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluženosti, li-

kvidity, produktivity práce) bylo předmětem praktické části této práce.  

Měření finanční výkonnosti probíhalo za roky 2010 – 2014, nutno však  

podotknout, že rok 2014 se ve všech ohledech od let předchozích značně odlišoval – pro 

Fatru byl výjimečně dobrým.  

Prostor pro zlepšení Fatry do budoucna se dle analýzy ukazatelů aktivity otevírá 

především u vysokého (po celé sledované období nejvyššího) podílu hotových výrobků 

na zásobách a oběžných aktivech. Skladováním nadměrného množství výrobků a zboží 

je umrtvován kapitál, ten tak nemůže být využit jinde. Zdá se, že společnost má zásoby 

hotových výrobků a zboží více než dostatečné, avšak zřejmě v jiné struktuře, než je  

reálná struktura jejího prodeje. Zefektivnění distribuce by dále vedlo k úspoře skladova-

cí kapacity, pozitivně by se to promítlo i do hodnot běžné likvidity. Dalším, co nad čím 
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by bylo dobré se zamyslet je zefektivnění distribuce - intenzivnější využívání počítačo-

vých kapacit v řízení výroby a samotném výrobním procesu. Software, SAP, kterým 

společnost disponuje, poskytuje pro tento účel zajisté potřebné informace, jde tedy spíše 

o zlepšení úrovně jeho využívání v procesu řízení. Jiným aspektem, který by společnost 

Fatra mohla při svých budoucích záměrech zohledňovat je i vyšší zapojení cizího kapi-

tálu – samozřejmě za předpokladu, že společnost disponuje novými životaschopnými  

a ekonomicky efektivními podnikatelskými záměry. Dalším doporučením je i změna 

trendu mezi vývojem splatnosti krátkodobých závazků a vývojem doby splatnosti po-

hledávek – za předpokladu, že efekt z využívání tzv. platebních skont u dodavatelských 

faktur bude vyšší než náklady na dodatečný cizí kapitál (úroky z navyšování  

bankovních úvěrů). Za sledované období byly závazky hrazeny dříve než pohledávky.  

Dílčím úkolem praktické části dále bylo vypracování souhrnných modelů – Altma-

nova modelu, modelu IN 05 a Kralicekova testu. Dle Altmanova modelu podnik během 

let 2010 – 2012 nebyl ohrožen bankrotem, po další dva roky byl se nacházel v intervalu 

,,šedé zóny“. Index IN 05 potvrdil výsledky Altmanova modelu a kromě roku 2013 

podnik tvořil hodnotu a byl zdravý. Zkoumané ukazatele pro rok 2013 vyšly v hodno-

tách ,,šedé zóny“, avšak k hodnocení finančně zdravého podniku scházela necelá dese-

tina. Kralicekův test potvrdil výše uvedené výsledky, jediným rokem, kdy nelze Fatru 

hodnotit jako bonitní, finančně zdravý podnik je rok 2013. I tyto modely potvrzují ,,sílu 

a výjimečnost“ roku 2014 pro Fatru. 

V úvodu samotné diplomové práce byla zmíněna finanční krize, která do značné 

míry českou ekonomiku postihla. Po zkoumání finanční výkonnosti je na závěr práce 

možno říci, že Fatra patří mezi podniky, které se s touto překážkou dokázaly úspěšně 

vyrovnat, aniž by krize ovlivnila jejich existenci, ba naopak – vyšla z této krize i posíle-

na. Mnohokrát zmiňované velmi široké výrobní portfolio společnosti Fatra se v této 

situaci ukázalo být velkou výhodou. Nesporným pozitivem byla i schopnost společnosti 

rychle a výrazně snížit objem oběžných aktiv, což umožnilo zachovat kladné cash flow  

i při výrazném poklesu tržeb a zisku. 

Výsledky vypočtených finančních ukazatelů jen podtrhují fakt, že potenciál více 

jak osmdesátileté tradice společnosti, i ve srovnání s obdobnými společnostmi 

v tuzemsku a v Evropě, jsou příslibem stabilního a perspektivního vývoje do budoucna. 



Seznam použité literatury  

83 

 

7 Seznam použité literatury 

BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. 1. vyd. Praha: Linde, 2013, 510 s. ISBN 

978-80-7201-921-2. 

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 

978-80-86929-68-2. 

GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou 

manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: Compu-

ter Press, 2012, 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. 

HRDÝ, Milan a Michaela HOROVÁ. Finance podniku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7357-492-5. 

LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 

180 s. ISBN 978-80-251-1492-6. 

KARAS, Michal. Studijní podpora ke cvičení z předmětu Rating a oceňování podniku. 

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, 811 s., 

ISBN 978-80-7400-194-9. 

KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2008, 135 s., ISBN 978-80-7179-713-5. 

KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analý-

za: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 236 s. Pro-

sperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8 

MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006, 

624 s. ISBN 80-86119-37-8. 

MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postu-

py. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001, 402 s. ISBN 80-86119-57-2. 

NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2004, 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 



 Seznam použité literatury 

84 

 

NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty 

a skutečnost: model efektivního učení se a zlepšování. Vyd. 1. Praha: Management 

Press, 2011, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6. 

NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a 

trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 204 s., ISBN 978-80-247-3158-2. 

PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu fi-

nančního manažera. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 333 s. ISBN 

978-80-86131-85-6 

REŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení platební schopnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 

191 s., ISBN 978-80-247-3441-5. 

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, c2011, 143 s., ISBN 978-80-247-3916-8. 

RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2012, 290 s., ISBN 978-80-247-4047-8. 

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a 

rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s., ISBN 978-80-247-4004-1. 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení firmy. 

2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001, 220 s., ISBN 80-7226-562-8. 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 191 

s., ISBN 978-80-251-3130-5. 

SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro kombino-

vanou formu studia. Vyd. 3., přeprac., Akademickém nakladatelství CERM 2006, 

163 s. ISBN 80-214-3325-6. 

STROUHAL, Jiří. Finanční řízení firmy v příkladech: [co odhalí finanční analýza : kdy 

je investice výhodná]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 178 s., ISBN 80-251-

0913-5. 

 

Další materiály: 

- Interní materiály společnosti Fatra, a.s. 



Seznam použité literatury  

85 

 

- Výroční zprávy společnosti Fatra, a.s. za období let 2010 – 2014 

- Databáze Amadeus 

 

Odborné články: 

Altmanův model [online]. [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2013/Chania/ICFA/ICFA-30.pdf článek https://www.vutbr.cz/veda-

a-vyzkum/vysledky-vav/detail?vav_id=101283#vysledek-101283 Possibilities for the 

Application of the Altman Model within the Czech Republic 
 

Benchmarks and benchmarking. [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné  

z: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/benchmarking/what/ 
 

What is Benchmarking? - Definition, Types, Process & Examples. HAWTHORNE, 

Wren. [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://education-

portal.com/academy/lesson/what-is-benchmarking-definition-types-process-

examples.html#lesson   
 

Muhammad Asif , (2015),"Determining improvement needs in higher education ben-

chmarking", Benchmarking: An International Journal, Vol. 22 Iss 1 pp. - [online]. [cit. 

2014-12-14]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1108/BIJ-02-2013-0025   

 

Internetové zdroje: 

Porterova analýza pěti sil [online]. [cit. 2015-10-06]. Dostupné  

z: http://www.businessnewsdaily.com/5446-porters-five-forces.html 
 

Cash flow [online]. [cit. 2015-09-30]. Dostupné z: http://www.faf.cz/analyza/analyza-

vykazu-cash-flow.html 
 

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné  

z: http://www.danarionline.cz/sazby--vzory--tabulky/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-

dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ 

 

Tiskové zprávy [online]. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/ 

tiskove-zpravy/2015/cista-pozice-ceske-republiky-vuci-rozpoc-20319 

 

Spur [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.spur.cz/cs/o-firme/profil-firmy 

Sika [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://cze.sika.com/cs/ 

group/Aboutus/FactsandFigures.html 

 

Tarkett Sommer [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné  

z: http://bytove.tarkett.cz/content/o-n%C3% 

 



 Seznam použité literatury 

86 

 

Du Pont Teijin Films [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné  

z: https://www.dupontteijinfilms.com 

 

Greiner [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: www.greiner-gpi.com 
 

D-Plast [online]. [cit. 2015-10-26].Dostupné z: http://www.dplast.cz/index.php/cs/o-nas 

 

Gumárny Zubří [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: www.guzu.cz 

 

Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 [online]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/ 

dokument161359.html 

 

Nafukovací hračky [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné  

z: http://www.designmagazin.cz/produkty/43975-fatra-ukaze-na-designbloku-nove-

nafukovaci-hracky.html 

 

Kurzovní lístek [online]. [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/kurzy-

men/historie/EUR-euro/ 

 

Výpis z Obchodního rejstříku [online]. [cit. 2015-10-09]. Dostupné  

z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=42578&typ=PLATNY 

10/9/2015 

 

Rozhovor s generálním ředitelem Fatry Napajedla [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné 

z: http://archiv.ihned.cz/c1-60353200-hracky-vyrabi-fatra-spis-z-nostalgie-byznys-jsou-

pvc-podlahy-a-specialni-folie  

 

Úspěchy designérů [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-

61874900-designer-ktery-dal-tvar-mattoni-a-ozivil-hracky-z-fatry 

 

Úvodní informace [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné  

z: http://www.agrofert.cz/?3727/fatru-%C8ekaj%CD-velk%C9-oslavy-osmdes%C1tin) 

 

Webové stránky společnosti Fatra, a. s. http://www.fatra.cz 

 

Webové stránky Českého statistického úřadu http://www.czso.cz 



Seznam obrázků a grafů  

87 

 

8 Seznam obrázků a grafů 

Obr. 1 Porterův model pěti hybných sil 17 

Obr. 2 Vazby mezi finančními výkazy 24 

Obr. 3 Elementární metody finanční analýzy 25 

Obr. 4 Ukazatele poměrové analýzy 27 

Obr. 5 Kategorie zisku 27 

Obr. 6 Základní etapy benchmarkingu podle firmy Xerox Corp.  40 

Obr. 7 Logo společnosti 42 

Obr. 8 Podíl segmentů na tržbách   45 

Obr. 9 Nafukovací slon, žirafa a buvol - ,,symbol Fatry“   46 

Obr. 10 Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců podle krajů za 1.  

a 2. Q roku 2014 a 2015 53 

Obr. 11 Pracovní síla a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle věku ve 

Zlínském kraji v letech 2009 a 2014 54 

Obr. 12 Zaměstnaní podle věku ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2014 54 

Obr. 13 Vývoj investic na ochranu životního prostředí 56 

Obr. 14 Teritoriální struktura tržeb exportu 57 

Obr. 15 SWOT analýza 62 

Obr. 16 Podíly skupin na celku za rok 2013 64 

Obr. 17 Vybrané ukazatele CZ-NACE 22 za období let 2008-2014 65 



 Seznam obrázků a grafů 

88 

 

Obr. 18 Ukazatele rentabilit - Fatra 69 

Obr. 19 Ukazatele likvidity - Fatra 71 

Obr. 20 Ukazatele aktivity - Fatra 73 



Seznam tabulek  

89 

 

9 Seznam tabulek 

Tab. 1 Členění výkazu zisku a ztráty 23 

Tab. 2 Bodování ukazatelů Kralicekova Quicktestu 38 

Tab. 3 Průměrný počet pracovníků společnosti včetně průměrné mzdy 49 

Tab. 4 Investice během let 2010 - 2014 55 

Tab. 5 Struktura celkových tržeb za poslední dva roky 58 

Tab. 6 Zahraniční obchod CZ-NACE 22 za rok 2014 65 

Tab. 7 Ukazatele rentabilit - odvětví 70 

Tab. 8 Ukazatele likvidit - odvětví 72 

Tab. 9 Obrat aktiv - Fatra 73 

Tab. 10 Ukazatele aktivity - odvětví 74 

Tab. 11 Obrat aktiv - odvětví 75 

Tab. 12 Celková zadluženost - Fatra 76 

Tab. 13 Úrokové krytí - Fatra 76 

Tab. 14 Celková zadluženost - odvětví 76 

Tab. 15 Úrokové krytí - odvětví 77 

Tab. 16 Produktivita práce z přidané hodnoty 77 

Tab. 17 Altmanův model 78 

Tab. 18 Index IN 05 79 

Tab. 19 Kralicekův test 80 



 Seznam použitých zkratek 

90 

 

10 Seznam použitých zkratek 

A – aktiva 

BL – běžná likvidita 

BOPET - biaxiálně orientované polyetylentereftalátové fólie 

CF – cash flow 

CZ – cizí zdroje 

CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností dle Českého statistického úřadu 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DO – doba obratu 

EAT – čistý zisk (po zdanění) 

EBT – zisk před zdaněním 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

EVA - etylenvinylacetát 

EU – Evropská unie 

Kč – korun českých 

KZ – krátkodobé závazky 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NH – národní hospodářství 

NÚ – nákladové úroky 

NZ – nerozdělený zisk 

OA – oběžná aktiva 

OL – okamžitá likvidita 

PE – polyetylen 

PET - polyethylentereftalát 

PL – pohotová likvidita 

PP - polypropylen 

PVC – polyvinylchlorid 

PVC-P – měkčený polyvinylchlorid 



Seznam použitých zkratek  

91 

 

PPFaL – paropropustné fólie a lamináty 

ROA – rentabilita aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

ŠZ – šedá zóna 

T – tržby 

TPO - termoplastické polyolefiny 

VH – výsledek hospodaření 

VK – vlastní kapitál 

VZZ – výkaz zisku a ztráty 

ŽP – životní prostředí 

 



 Seznam příloh 

92 

 

11 Seznam příloh 

A – Společnosti z databáze Amadeus      94 

B – Účetní výkazy         102 

 



Přílohy 93 

93 

 

Přílohy



 Společnosti z databáze Amadeus 

94 

 

A Společnosti z databáze Amadeus 

  Jméno společnosti Město 
Kód 
státu 

NACE 
kód 

1. BOLLORE ERGUE GABERIC FR 2221 

2. VDL GROEP B.V. EINDHOVEN NL 2221 

3. AALBERTS INDUSTRIES 
N.V. 

LANGBROEK NL 2221 

4. RPC GROUP PLC RUSHDEN GB 2222 

5. COLOPLAST A/S HUMLEBÆK DK 2229 

6. TBI HOLDINGS B.V. ROTTERDAM NL 2229 

7. PROCTER & GAMBLE MA-
NUFACTURING GMBH 

SCHWALBACH DE 2222 

8. JOHNSON CONTROLS IN-
TERIORS GMBH & CO. KG 

WUPPERTAL DE 2221 

9. ESSENTRA PLC MILTON KEYNES GB 2221 

10. SMP DEUTSCHLAND GMBH BÖTZINGEN DE 2229 

11. RECTICEL BRUSSEL BE 2221 

12. 3M FRANCE CERGY FR 2229 

13. C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA 
ORGANICA INDUSTRIALE 
MILANESE 

SETTIMO MILANE-
SE 

IT 2220 

14. ITW LIMITED WINDSOR GB 2229 

15. BRITISH POLYTHENE IN-
DUSTRIES PLC 

LONDON GB 2229 

16. DYWIDAG-SYSTEMS IN-
TERNATIONAL GMBH 

PASCHING AT 2223 

17. LINPAC SENIOR HOLDINGS 
LIMITED 

PONTEFRACT GB 2229 

18. INOVYN MANUFACTURING 
BELGIUM 

BRUXELLES BE 2221 

19. APTAR FRANCE SAS LE NEUBOURG FR 2222 

20. DECEUNINCK GITS BE 2221 

21. GUALA CLOSURES S.P.A. ALESSANDRIA IT 2222 

22. OBO BETTERMANN GMBH & 
CO. KG 

MENDEN DE 2220 

23. DAHER AEROSPACE MONTRICHARD FR 2229 

24. A SCHULMAN PLASTICS BORNEM BE 2229 

25. PLASTIQUES DU VAL DE 
LOIRE 

LANGEAIS FR 2229 
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26. BRITISH POLYTHENE LIMI-
TED 

LONDON GB 2229 

27. SEMPERIT TECHNISCHE 
PRODUKTE GESELLSCHAFT 

M.B.H. 

WIEN AT 2229 

28. ARKEMA S.R.L. RHO IT 2221 

29. SMITHS MEDICAL INTER-
NATIONAL LIMITED 

ASHFORD GB 2229 

30. HUSKY INJECTION MOL-
DING SYSTEMS SA 

DUDELANGE LU 2229 

31. NATIONAL OILWELL VARCO 
DENMARK I/S 

BRØNDBY DK 2221 

32. RPC CONTAINERS LIMITED RUSHDEN GB 2222 

33. SUNPOR KUNSTSTOFF GES-
ELLSCHAFT M.B.H. 

ST. PÖLTEN AT 2223 

34. MANULI STRETCH S.P.A. APRILIA IT 2221 

35. CEDO HOLDINGS LIMITED TELFORD GB 2229 

36. WALKI GROUP OY ESPOO FI 2222 

37. SPECIALIST BUILDING 
PRODUCTS LIMITED 

SOLIHULL GB 2229 

38. TARKETT AKTIEBOLAG RONNEBY SE 2223 

39. RESILUX WETTEREN BE 2222 

40. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΙΜΟΣ GR 2222 

41. PLASTIC OMNIUM AUTO-
MOTIVE LIMITED 

SWADLINCOTE GB 2229 

42. VIBAC S.P.A. TICINETO IT 2222 

43. UPONOR GMBH HAßFURT DE 2221 

44. ARRAN ISLE LIMITED ELLAND GB 2223 

45. SEALED AIR SAS EPERNON FR 2221 

46. TARKETT FRANCE PUTEAUX FR 2223 

47. INTERNORM BAUELEMENTE 
GMBH 

TRAUN AT 2223 

48. TECHNICOLOR POLSKA SP. 
Z O.O. 

PIASECZNO PL 2221 

49. IVC AVELGEM BE 2223 
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50. COLOPLAST HUNGARY GY-
ÁRTÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

TATABÁNYA HU 2229 

51. GILLETTE POLAND S.A. WARSZAWA PL 2229 

52. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟ GR 2221 

53. UZIN UTZ AKTIENGES-
ELLSCHAFT 

ULM DE 2223 

54. WAVIN LIMITED DONCASTER GB 2223 

55. NOVAPET SA ZARAGOZA ES 2229 

56. LEIFHEIT AKTIENGES-
ELLSCHAFT 

NASSAU DE 2229 

57. ENSINGER GMBH NUFRINGEN DE 2221 

58. PRIMA SOLE COMPONENTS 
S.P.A. 

ODERZO IT 2220 

59. VISCOFAN CZ, S.R.O. ČESKÉ BUDĚJOVI-
CE 

CZ 2221 

60. RADIUS SYSTEMS LIMITED ALFRETON GB 2229 

61. NITTO EUROPE GENK BE 2222 

62. LA SEDA UK LTD WREXHAM GB 2222 

63. INDUSTRIE ILPEA S.P.A. MALGESSO IT 2220 

64. SINTEX NP GENAS FR 2229 

65. INERGY AUTOMOTIVE SYS-
TEMS FRANCE 

LYON FR 2229 

66. ALPLA UK LIMITED WARRINGTON GB 2229 

67. PLASTICOS ESPAÑOLES SA TORRELAVEGA ES 2229 

68. RÖCHLING AUTOMOTIVE 
GERMANY SE & CO. KG 

WORMS DE 2229 

69. NMC EYNATTEN BE 2221 

70. TRESPA INTERNATIONAL 
B.V. 

WEERT NL 2221 

71. BPI EUROPE B.V. HARDENBERG NL 2222 

72. COMBIPAC B.V. HARDENBERG NL 2222 

73. TECNIPLAST S.P.A. BUGUGGIATE IT 2220 

74. ROECHLING AUTOMOTIVE 
ITALIA - S.R.L. 

LAIVES IT 2229 

75. TARKETT HOLDING GMBH FRANKENTHAL DE 2223 

76. COSTER TECNOLOGIE SPE-
CIALI SPA 

CALCERANICA AL 
LAGO 

IT 2220 
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77. BRETT MARTIN HOLDINGS 
LTD 

NEWTOWNABBEY GB 2221 

78. TRIOPLAST AB SMÅLANDSSTENAR SE 2221 

79. MITSUBISHI POLYESTER 
FILM GMBH 

WIESBADEN DE 2221 

80. INTERMAS NETS SA LLINARS DEL 
VALLES 

ES 2222 

81. POLYFLOR LIMITED MANCHESTER GB 2223 

82. ARKEMA QUIMICA SA. MADRID ES 2222 

83. WALKI OY ESPOO FI 2222 

84. MANUCOR S.P.A. MILANO IT 2222 

85. NAMPAK PLASTICS EUROPE 
LIMITED 

NEWPORT PAGNELL GB 2222 

86. ITW PRONOVIA, S.R.O. VELKÁ BÍTEŠ CZ 2229 

87. NOVACEL DEVILLE LES 
ROUEN 

FR 2229 

88. ALTRO GROUP PLC(THE) LETCHWORTH GB 2223 

89. ERGIS S.A. WARSZAWA PL 2222 

90. R. FÆRCH PLAST A/S HOLSTEBRO DK 2222 

91. MANULI STRETCH DEUT-
SCHLAND GMBH 

SCHKOPAU DE 2221 

92. RAVAGO ITALIA S.P.A. MORNICO AL SE-
RIO 

IT 2220 

93. RAWLPLUG S.A. WROCŁAW PL 2223 

94. CELLOGRAFICA GEROSA - 
SOCIETA' PER AZIONI 

INVERIGO IT 2222 

95. JOHN GUEST LIMITED WEST DRAYTON GB 2229 

96. JAKE HOLDINGS LIMITED LONDON GB 2229 

97. AMCOR FLEXIBLES UK LI-
MITED 

BRISTOL GB 2222 

98. IMR AUTOMOTIVE S.P.A. MILANO IT 2220 

99. CARCLO PLC OSSETT GB 2229 

100. CEDO SP. Z O.O. KĄTY WROCŁA-
WSKIE 

PL 2222 

101. PLASTIC OMNIUM SYSTE-
MES URBAINS 

LYON FR 2222 

102. BRETT MARTIN LIMITED NEWTOWNABBEY GB 2221 

103. STYROLUTION BELGIUM ANTWERPEN BE 2221 

104. TUPPERWARE FRANCE RUEIL MALMAISON FR 2229 

105. STOROPACK DEUTSCHLAND 
GMBH + CO. KG 

METZINGEN DE 2221 
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106. KREMPEL GMBH VAIHINGEN DE 2221 

107. SP BERNER PLASTIC 
GROUP SL 

ALDAIA ES 2229 

108. DANSAC A/S FREDENSBORG DK 2229 

109. FATRA, A.S. NAPAJEDLA CZ 2221 

110. MAGNA SLOVTECA, S.R.O. NOVÉ MESTO NAD 
VÁHOM 

SK 2229 

111. EUROCELL PROFILES LIMI-
TED 

ALFRETON GB 2229 

112. DOPLA S.P.A. CASALE SUL SILE IT 2220 

113. SERIOPLAST S.P.A. DALMINE IT 2222 

114. ACCO BRANDS BENELUX 
B.V. 

BORN NL 2229 

115. PLASTIC OMNIUM AUTO 
INERGY SLOVAKIA, S. R.O. 

LOZORNO SK 2229 

116. TCG UNITECH GMBH KIRCHDORF/KREMS AT 2229 

117. COVEME S.P.A. GORIZIA IT 2221 

118. INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE 

PLÁSTICOS, S.A. 

REBORDÕES PT 2221 

119. LINPAC PACKAGING PON-
TIVY 

NOYAL PONTIVY FR 2221 

120. KINGSPAN ENVIRONMEN-
TAL LIMITED 

CRAIGAVON GB 2229 

121. LUXPET AG HAUTCHARAGE LU 2222 

122. POLYREY BANEUIL FR 2221 

123. MASCO UK WINDOW 
GROUP LIMITED 

LEEDS GB 2223 

124. BOCK 1 GMBH & CO. KG POSTBAUER-HENG DE 2229 

125. ALPLA ITALIA S.R.L. TORTONA IT 2222 

126. SILVALAC SA SANTA MARGARIDA 
I ELS MONJOS 

ES 2222 

127. MANN HUMMEL FRANCE LOUVERNE FR 2229 

128. DUPONT TEIJIN FILMS 
LUXEMBOURG SA 

CONTERN LU 2221 

129. PLASTIC OMNIUM EQUI-
PAMIENTOS EXTERIORES 
SOCIEDAD ANONIMA 

RIBA-ROJA DE 
TURIA 

ES 2229 

130. CONSTANTIA TOBEPAL SL LOGROÑO ES 2222 

131. AMPACET BELGIUM MESSANCY BE 2221 

132. SAFTA S.P.A. CASTELLAZZO 
BORMIDA 

IT 2222 
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133. KAUTEX TEXTRON BOHE-
MIA, S.R.O. 

KNĚŽMOST CZ 2222 

134. COVERIS FLEXIBLES AUS-
TRIA GMBH 

LANGKAMPFEN AT 2221 

135. DEVRO, S.R.O. JILEMNICE CZ 2221 

136. ABET LAMINATI S.P.A. BRA IT 2220 

137. TS - S.R.L. CASTELFIDARDO IT 2229 

138. DE STER HOOGSTRATEN BE 2229 

139. REHAU LIMITED ROSS-ON-WYE GB 2229 

140. CEDO LIMITED TELFORD GB 2229 

141. UNITED CLOSURES AND 
PLASTICS LIMITED 

STIRLING GB 2229 

142. PHOENIX MECANO 
KECSKEMÉT TERMELŐ ÉS 

KERESKEDELMI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

KECSKEMÉT HU 2229 

143. COFRESCO FRISCHHAL-
TEPRODUKTE GMBH & CO. 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

MINDEN DE 2222 

144. PLASTICON EUROPE B.V. HENGELO OV NL 2221 

145. GLYNWED PIPE SYSTEMS 
LIMITED 

CANNOCK GB 2229 

146. PIPELIFE AUSTRIA GMBH & 
CO KG 

WIENER NEUDORF AT 2221 

147. WAVIN POLSKA S.A. BUK PL 2223 

148. CARPENTER LIMITED GLOSSOP GB 2229 

149. R-TEK LTD. WASHINGTON GB 2229 

150. GUALA PACK S.P.A. CASTELLAZZO 
BORMIDA 

IT 2222 

151. ABM ITALIA S.P.A. ORMELLE IT 2220 

152. COVERIS FLEXIBLES (WIN-
SFORD) UK LIMITED 

WINSFORD GB 2222 

153. 3M BRICOLAGE ET BATI-
MENT 

OYONNAX FR 2229 

154. WIPAK OY NASTOLA FI 2221 

155. UAB RETAL LITHUANIA VILNIAUS M. LT 2222 

156. UAB LIETPAK ČEKONIŠKIŲ K. LT 2222 

157. VALSIR S.P.A. VESTONE IT 2221 

158. CROCCO - S.P.A. CORNEDO VICEN-
TINO 

IT 2220 

159. UPONOR AB VIRSBO SE 2221 
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160. QUADRANT EPP BELGIUM TIELT BE 2221 

161. APELDOORN FLEXIBLE 
PACKAGING B.V. 

APELDOORN NL 2222 

162. KINGSPAN INSULATION 
B.V. 

WINTERSWIJK NL 2221 

163. INDUSTRIE POLIECO-
M.P.B. S.R.L. 

CAZZAGO SAN 
MARTINO 

IT 2220 

164. SOCIETE GENERALE DES 
TECHNIQUES 

REZE FR 2222 

165. FRANCIAFLEX CHECY FR 2223 

166. ERIKS HOBOKEN BE 2223 

167. EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΜΑΡΟΎΣΙ GR 2221 

168. VISKASE PARIS FR 2221 

169. RPC SUPERFOS LA GENETE LA GENETE FR 2222 

170. PETAINER UK HOLDINGS 
LIMITED 

LONDON GB 2222 

171. LINPAC PACKAGING LIMI-
TED 

PONTEFRACT GB 2222 

172. HYDRATEC INDUSTRIES 
N.V. 

AMERSFOORT NL 2229 

173. LENTEX S. A. LUBLINIEC PL 2223 

174. GUMOTEX, A.S. BŘECLAV CZ 2221 

175. EXEL COMPOSITES OYJ MÄNTYHARJU FI 2221 

176. DECORA S.A. ŚRODA WIELKO-
POLSKA 

PL 2229 

177. MASTERFLEX SE GELSENKIRCHEN DE 2221 

178. ZOTEFOAMS PLC CROYDON GB 2229 

179. FLEXOPACK A.E.Β.Ε. 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΟΡΩΠΊ GR 2221 

180. TECHNOFLEX BIDART FR 2222 

181. PLASTICS CAPITAL PLC LONDON GB 2229 

182. TERAPLAST SA BISTRIŢA RO 2221 

183. OLIVEIRA & IRMÃO, S.A. AVEIRO PT 2223 

184. RADPOL S.A. CZŁUCHÓW PL 2229 

185. ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΝΆΟΥΣΑ GR 2221 

186. ROMCARBON SA BUZĂU RO 2221 

187. PLAMA-PUR, PROIZVODNJA 
IN PREDELAVA PLASTIČ-

NIH MAS, D.D. PODGRAD 

PODGRAD SI 2221 

188. ROBINSON PLC CHESTERFIELD GB 2222 
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189. PRZETWÓRSTWO TWOR-
ZYW SZTUCZNYCH PLAST - 
BOX S.A. 

SŁUPSK PL 2222 

190. SWP GROUP PLC ELY GB 2221 

191. SOLIA RIVESALTES FR 2229 

192. ERG S.A. DĄBROWA GÓR-
NICZA 

PL 2222 

193. АСЕНОВА КРЕПОСТ АД АСЕНОВГРАД BG 2222 

194. LORDOS UNITED  PLASTICS 
PUBLIC LIMITED 

ΛΕΜΕΣΌΣ CY 2221 

195. AUGROS COSMETIC PAC-
KAGING 

CERISE FR 2222 

196. IZO - BLOK S.A. CHORZÓW PL 2222 

197. ΠΑΙΡΗΣ, Ε., Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟΣ GR 2222 

198. PLASTIKA, A.S. NITRA 5 SK 2221 

199. SOMPLAST SA NĂSĂUD RO 2221 

200. BAUMAL GROUP S.A. LUBOŃ PL 2223 

201. АКУМПЛАСТ АД ДОБРИЧ BG 2229 

202. HÖVDING SVERIGE AB 
(PUBL) 

MALMÖ SE 2229 

203. КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА 
АД 

ГАБРОВО BG 2221 

204. NAPOCHIM SA CLUJ-NAPOCA RO 2229 

205. LS TECH-HOMES S.A. BIELSKO-BIAŁA PL 2221 

206. BIOERG S.A. DĄBROWA GÓR-
NICZA 

PL 2222 

207. VENUS SA JIMBOLIA RO 2221 

208. BENECKE-KALIKO AKTIEN-
GESELLSCHAFT 

HANNOVER DE 2229 

209. CONTITECH SCHLAUCH 
GMBH 

HANNOVER DE 2229 

210. IMMOPOOL BOUGE BE 2222 

211. REYNOLDS CONSUMER 
PRODUCTS (UK) LIMITED 

LEEDS GB 2222 

212. W-PACKAGING OY HELSINKI FI 2222 
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B Účetní výkazy 

AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014

b

AKTIVA CELKEM   2 167 710   2 211 127   2 181 950   2 319 888   2 556 474

B. Dlouhodobý majetek   1 334 267   1 283 600   1 295 532   1 312 188   1 456 770

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek    12 306    9 655    6 284    5 253    15 719

B. I. 1. Software     126    9 243    6 222    1 655    2 231

2. Ocenitelná práva     15     0     0     150    12 282

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     144     72     0     0     0

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    12 021     340     62    1 948     884

5. Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmotný 

majetek

    0     0    1 500     322

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   1 254 278   1 242 562   1 257 865   1 275 552   1 409 668

B. II. 1. Pozemky    25 950    24 576    24 576    24 298    24 299

2. Stavby    465 096    459 735    476 986    470 208    482 763

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    578 785    702 854    653 613    598 590    591 602

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     419     394     395     382     382

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    109 202    104 953    151 475    174 386    186 941

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek

   185 388    49 557    39 271    85 082    190 019

7. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -   110 562 -   99 507 -   88 451 -   77 394 -   66 338

B. III. Dlouhodobý finanční majetek    67 683    31 383    31 383    31 383    31 383

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách    67 683    31 383    31 383    31 383    31 383

2. Pořízený dlouhodobý finanční majetek     0     0     0     0     0

C. Oběžná aktiva    831 236    923 811    881 387   1 001 689   1 093 427

C. I. Zásoby    369 212    471 780    446 061    503 583    587 312

C. I. 1. Materiál    127 882    151 911    153 806    215 968    239 423

2. Nedokončená výroba a polotovary    45 522    65 317    48 471    53 030    52 012

3. Výrobky    178 858    208 728    207 201    195 459    270 813

4. Zboží    16 544    41 988    30 217    30 296    20 836

5. Poskytnuté zálohy na zásoby     406    3 836    6 366    8 830    4 201

C. II. Dlouhodobé pohledávky    33 281    20 296    3 280    14 140    8 000

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů     0    4 920    3 280    1 640    8 000

2. Pohledávky - dceřiná společnost     0     0     0    12 500     0

3. Odložená daňová pohledávka    33 281    15 376     0     0     0

C. III. Krátkodobé pohledávky    363 338    392 694    390 377    462 883    478 712

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů    334 359    364 280    371 306    425 422    435 483

2. Pohledávky ovládající a řídící osoba     0     0     0     0

3. Stát - daňové pohledávky    15 111    15 730    11 174    17 561    19 922

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy    5 276    5 331    1 711    12 778    1 227

5. Dohadné účty aktivní    3 390    6 750    5 427    6 266    16 122

6. Jiné pohledávky    5 202     603     759     856    5 958

C. IV. Krátkodobý finanční majetek    65 405    39 041    41 669    21 083    19 403

C. IV. 1. Peníze    2 794    2 149    2 792    3 820    4 011

2. Účty v bankách    62 611    36 892    38 877    17 263    15 392

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv    2 207    3 716    5 031    6 011    6 277

D. I. Časové rozlišení    2 207    3 716    5 031    6 011    6 277

D. I. 1. Náklady příštích období    1 662    3 716    5 031    6 011    6 275

2. Komplexní náklady příštích období     545     0     0     0     0

Příjmy příštích období     0     0     0     0     2

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

Označení

Netto

a
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PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVA CELKEM   2 167 710   2 211 127   2 181 950   2 319 888   2 556 474

A. Vlastní kapitál   1 677 031   1 678 429   1 724 217   1 629 281   1 734 220

A. I. Základní kapitál   1 027 000   1 027 000   1 027 000   1 027 000   1 027 000

A. I. 1. Základní kapitál   1 027 000   1 027 000   1 027 000   1 027 000   1 027 000

A. II. Kapitálové fondy    2 812 -   11 538 -   1 478 -   2 202 -   1 381

A. II. 1.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků
   2 812 -   11 538 -   1 478 -   2 202 -   1 381

A. III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku    47 037    56 041    61 051    64 715    71 076

A. III. 1. Zákonný rezervní fond    46 975    55 433    60 318    64 715    70 000

2. Statutární a ostatní fondy     62     608     733     0    1 076

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let    431 016    509 225    549 718    432 248    332 057

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let    431 016    509 225    549 718    432 248    332 057

2. Neuhrazená ztráta minulých let     0     0     0     0     0

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)
   169 166    97 701    87 926    107 520    305 486

B. Cizí zdroje    490 666    514 515    445 968    690 338    822 174

B. I. Rezervy    7 880    20 445    17 336    20 411    31 051

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů     0     0     0     0     0

2. Ostatní rezervy    7 880    20 445    17 336    20 411    31 051

B. II. Dlouhodobé závazky     0     0    1 128    18 468    35 704

1. Odložený daňový základ     0     0    1 128    18 468    35 704

B. III. Krátkodobé závazky    307 366    280 177    254 169    305 329    301 806

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů    236 640    204 643    199 172    216 791    221 413

2. Závazky k zaměstnancům    15 877    16 359    16 752    16 738    21 584

3.
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění
   8 962    9 407    9 344    9 661    12 879

4. Stát - daňové závazky a dotace    2 052    1 916    2 223    1 909    9 071

5. Krátkodobé přijaté zálohy    7 577    4 415    1 683    30 324    3 572

6. Dohadné účty pasivní    35 246    28 415    22 266    26 030    29 825

7. Jiné závazky    1 012    15 022    2 729    3 876    3 462

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci    175 420    213 893    173 335    346 130    453 613

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé    125 300    77 400    25 140     0     0

2. Krátkodobé bankovní úvěry    50 120    136 493    148 195    346 130    453 613

C. Časové rozlišení     13    18 183    11 765     269     80

C. I. Časové rozlišení     13    18 183    11 765     269     80

C. I. 1. Výdaje příštích období     12    18 182    11 764     268     79

2. Výnosy příštích období     1     1     1     1     1

Označení

a b
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TEXT

2010 2011 2012 2013 2014

b

I. Tržby za prodej zboží    100 558    129 185    124 644    155 609    167 773

A. Náklady vynaložené na prodané zboží    91 246    113 630    109 850    136 064    148 568

+ Obchodní marže    9 312    15 555    14 794    19 545    19 205

II. Výkony   2 422 838   2 677 451   2 832 398   2 960 986   3 599 061

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   2 341 428   2 520 596   2 719 278   2 830 925   3 388 869

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -   6 244    53 223 -   14 702    5 583    65 937

3. Aktivace    87 654    103 632    127 822    124 478    144 255

B. Výkonová spotřeba   1 826 434   2 067 837   2 192 179   2 271 615   2 724 265

B. 1. Spotřeba materiálu a energie   1 689 090   1 922 797   2 024 911   2 105 563   2 531 812

2. Služby    137 344    145 040    167 268    166 052    192 453

+ Přidaná hodnota    605 716    625 169    655 013    708 916    894 001

C. Osobní náklady    342 173    366 693    392 472    393 933    438 314

C. 1. Mzdové náklady    249 244    267 407    286 850    286 564    314 015

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva     211     216     178     135    4 541

3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění
   84 738    90 744    95 914    96 514    107 517

4. Sociální náklady    7 980    8 326    9 530    10 720    12 241

D. Daně a poplatky    3 356    1 695    2 241    2 391    2 698

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
   134 114    157 884    169 515    174 481    129 984

III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
   60 536    39 694    23 959    17 315    30 255

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    3 605    13 985    7 391    3 841    10 781

2. Tržby z prodeje materiálu    56 931    25 709    16 568    13 474    19 474

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu
   54 570    33 293    20 423    15 054    15 057

F. 1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku
    722    9 076    2 684    1 207    3 118

2. Prodaný materiál    53 848    24 217    17 739    13 847    11 939

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů
   1 222 -   13 681 -   18 148    18 171    12 881

IV. Ostatní provozní výnosy    45 352    23 178    32 172    38 116    42 257

H. Ostatní provozní náklady    42 887    30 614    35 600    32 351    44 590

* Provozní výsledek hospodaření    133 282    111 543    109 041    127 966    322 989

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    3 796     0     0     0 0

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem

   3 796     0     0     0

0

X. Výnosové úroky     93     541     392     576     224

N. Nákladové úroky    3 814    3 335    2 622    1 665    2 012

XI. Ostatní finanční výnosy    54 287    41 230    36 529    49 434    24 510

O. Ostatní finanční náklady    44 513    31 006    41 270    51 282    23 103

* Finanční výsledek hospodaření    9 849    7 430 -   6 971 -   2 937 -    381

Q. Daň z přijmů za běžnou činnost -   26 035    21 272    14 144    17 509    17 140

1.  - odložená -   26 035    21 272    14 144    17 509    17 044

2. - splatná     0     96

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost    169 166    97 701    87 926    107 520    305 468

*** Výsledek hospodaření za účetní období    169 166    97 701    87 926    107 520    305 468

*** Výsledek hospodaření před zdaněním    143 131    118 973    102 070    125 029    322 608

(v celých tisících Kč)

Označení

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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CZ NACE 22.2

ROZVAHA (tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014

AKTIVA 103 790 586 108 004 151 108 434 772 116 725 594 122 405 552

Dlouhodobý majetek 50 724 485 50 595 521 50 405 871 53 007 078 55 072 639

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 074 116 912 845 804 570 969 658 945 286

Dlouhodobý hmotný majetek 47 206 895 46 853 111 46 569 302 49 052 990 50 729 477

Dlouhodobý finanční majetek 2 443 474 2 829 565 3 031 999 2 984 430 3 397 875

Oběžná aktiva 51 458 896 56 098 444 56 838 121 62 362 341 65 683 559

Zásoby 14 885 183 15 717 622 16 350 182 17 812 512 18 876 751

Dlouhodobé pohledávky 1 245 987 1 254 317 1 441 105 1 345 247 1 345 247

Krátkodobé pohledávky 26 267 341 28 650 580 28 136 358 30 836 284 32 779 917

Krátkodobý finanční majetek 9 060 386 10 475 925 10 910 476 12 368 098 12 681 643

Časové rozlišení plus pohledávky VK 1 607 205 1 310 186 1 190 780 1 356 175 1 649 354

PASIVA 103 790 586 108 004 151 108 434 772 116 725 594 122 405 552

Vlastní kapitál 49 815 572 53 705 294 56 188 480 59 464 863 62 468 726

Cizí zdroje 53 473 016 53 493 513 51 440 412 56 255 311 59 283 374

Rezervy 962 745 837 043 949 761 1 065 889 1 374 095

Dlouhodobé závazky 6 759 692 6 833 082 7 802 617 8 787 343 9 672 375

Dlouhodobé dluhopisy a směnky 2 000 123 679 373 980 669 231 669 231

Jiné dlouhodobé závazky 6 757 692 6 709 403 7 428 637 8 118 112 9 003 145

Krátkodobé závazky 29 089 878 30 127 226 27 440 841 30 891 444 35 125 605

Krátkodobé dluhopisy a směnky 17 422 6 261 0 0 0

Jiné krátkodobé závazky 29 072 456 30 120 965 27 480 841 30 891 444 35 125 605

Bankovní úvěry a výpomoci 16 610 689 15 696 166 15 247 200 15 510 635 11 111 299

Dlouhodobé bankovní úvěry 8 487 388 7 097 009 6 295 902 5 842 056 5 760 935

Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 8 173 301 8 599 157 8 951 299 9 668 579 7 350 364

Časové rozlišení 501 998 805 345 805 880 1 005 421 653 452


