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Abstrakt  

Cílem této práce je identifikace podnikatelských rizik, která ohroţují firmu KOVOLIT 

Česká spol. s r.o. p i dalších plánovaných investicích. Dále budou navrţena doporučení 

pro sníţení jednotlivých zjišt ných rizik. 

 Abstract  

The aim of this diploma theses is to identify business risks, which threaten the firm 

KOVOLIT Česká spol. s r.o.. in the case of its other planned investments. They are 

proposed recommendations for reduction of its identified risks. 
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ÚVOD 

 Podniky se v současnosti nacházejí v prost edí, které je charakteristické rychlým 

vývojem a silnou prom nlivostí, které umoţňují dosáhnout jak zisku, tak ztráty. Kaţdý 

podnik chce být dlouhodob  úsp šný, dosahovat dobrých výsledk , zisku nebo co 

nejv tšího zhodnocení kapitálu. Ţádný podnik se však k tomuto ţádoucímu stavu 

pravd podobn  nepropracuje jen shodou náhod a okolností, ale pouze na základ  dob e 

p ipravené a zvolené strategie. Chce-li podnik dostatečn  konkurovat, musí být schopen 

kdykoliv se p izp sobit m nícím se podmínkám prost edí a poţadavk m ze strany 

zákazník , a také neustále pracovat na zlepšení své výkonnosti. V dnešní dob  není 

jednoduchou záleţitostí zajistit prosperitu podniku a současn  k tomu její úsp šný 

rozvoj. V trţní ekonomice jsou totiţ podniky obklopeny neustále se m nícími 

podmínkami, které pro n  mohou znamenat určité d sledky v podob  rizika. Proto 

musíme počítat s tím, ţe riziko je neodd litelnou součástí podnikání. Obecn  si tento 

výraz všichni spojují spíše s negativními d sledky, ovšem na druhou stranu mohou 

nastat situace, kdy podniky mohou dosáhnout i kladného výsledku hospoda ení. 

V souvislosti s rizikem je tedy d leţité p edvídat a myslet do budoucna. P emýšlet nad 

moţnými d sledky našich rozhodnutí, která mohou nakonec p edstavovat pro náš 

podnik určité riziko.  

Podniky v dnešní trţní ekonomice jsou vystaveny nebezpečím a rizik m 

v závislosti na jejich velikosti, oboru podnikání, zvolené form  podnikání a jiné. 

Podniky by také jist  m ly podstupovat určitá rizika, aby se prosadily na konkurenčních 

trzích, ale na druhou stranu by si jejich majitelé m li uv domit, ţe v jejich postavení je 

nejd leţit jší d sledn  tato rizika analyzovat, počítat s moţnými následky a snaţit se je 

co nejvíce eliminovat.  Cílem hodnocení rizik další investice podniku je zjišt ní 

a zhodnocení všech ovlivňujících faktor , jejich provázanosti a souvislostí, které p sobí 

na ukazatele výkonnosti a hodnocení rizik, na jejichţ základ  lze stanovit reálné cíle na 

postupné zlepšování výkonnosti a eliminaci rizik.   
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1 CÍLE PRÁCE, POUŽITÉ METODY  

1.1 Cíl práce 

 Cílem práce je prost ednictvím celkové SWOT analýzy identifikovat rizika, 

která ji ohroţují p i další plánované investici, a navrhnout eliminaci vybraných rizik 

a posouzení dopad  navrhované eliminace na p edm tnou organizaci. Dle zjišt ných 

skutečností bude tedy následovat doporučení, jak tato rizika minimalizovat či jim 

p edejít. Tento hlavní cíl bude napln n prost ednictvím níţe uvedených cíl  dílčích:  

 zpracovat literární rešerši, v níţ budou charakterizovány základní pojmy 

a metody finanční analýzy podniku, SWOT analýzy a hodnocení rizik 

 p edstavit vybraný podnik  

 provést finanční analýzu daného podniku za vyuţití adekvátních metod 

 provést SWOT analýzu daného podniku za vyuţití adekvátních metod 

 identifikovat rizika investice a navrhnout eliminaci vybraných rizik. 

 Práce je rozd lena na t i oddíly: teoretickou část, analytickou část a návrhovou 

část. Teoretická část se v nuje výb ru teoretických p edpoklad  nutných pro vytvo ení 

finanční analýzy podniku, SWOT analýzy a hodnocení rizik. Analytická část stručn  

p edstaví zvolený podnik, na který budou aplikovány jednotlivé analýzy vysv tlené 

v teoretické části, se zvláštním zam ením na finanční analýzu. V návrhové části budou 

identifikovány rizika a navrţeny opat ení vedoucí k eliminaci vybraných rizik.  

1.2 Použité metody 

 P i vypracování této diplomové práce budou pro stanovení problematických 

ukazatel  finanční analýzy a návrhu opat ení k jejich zlepšení pouţívány metody 

deskriptivní i analytické, které je nutné vyuţít p i stanovování zdroj  jednotlivých 

problém . Také bude pouţita metoda komparace, literární rešerše a rozhovoru. 

V záv ru bude vyuţita metodu syntézy ze získaných poznatk , která by m la vyústit do 

návrhu opat ení, vedoucího k eliminaci zjišt ných rizik plánované investice.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Prost edí podniku  
 Ţádný podnik nikdy nefunguje pouze sám o sob , bez ohledu na vn jší prost edí, 

kdy by se mohl zabývat pouze vlastními problémy a realizovat výhradn  své zájmy. 

Veškeré podniky jsou p i své činnosti nep etrţit  vystaveny p sobení svého okolí, které 

je diferencované mezi vnit ní a vn jší prost edí firmy viz obr. 1. 

 

Obr. č. 1- Prost edí podniku (managementu) (1) 

V podstat  se dá íct, ţe vnit ní prost edí podniku je její vedení schopno 

ovlivňovat vlastními silami, zatímco vn jší prost edí podniku je z jeho strany 

ovlivnitelné nesrovnateln  h e, nebo dokonce v bec. Společnost sama m ţe jejich 

p sobení ovlivnit jen do určité míry a s nejasným výsledkem, nebo takové faktory 

nem ţe ovlivnit v bec, avšak i p sobení takovýchto neovlivnitelných faktor  má na 

společnost nezanedbatelný vliv. S touto skutečností se musí vedení podniku nejen 

smí it, ale zároveň s ní musí počítat. Proto je nutné, aby vedení podniku současn  

zvládalo pochopit vn jší prost edí a zároveň pochopilo principy vnit ního prost edí 

a dokázalo je nastavit tak, aby byl podnik schopen udrţovat nebo dále zlepšovat zvolené 

ukazatele výkonnosti a být dostatečn  odolný proti silným negativním vliv m, jaké 

dokáţe vytvo it výkyv na trhu nebo politická zm na. (1) 
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2.2 Analýza vn jšího prost edí 
 Analýza vn jšího prost edí slouţí k prozkoumání prost edí, ve kterém daná 

firma podniká, k rozpoznání moţných p íleţitostí a hrozeb vyplívajících z tohoto 

prost edí, a k získání informací nutných k odhadu dalšího vývoje odv tví. (2)  
Vn jší prost edí (okolí) podniku se dále d lí na: 

 makroprost edí (obecné prost edí) - p edstavují tzv. společenské síly, které 

ovlivňují všechny účastníky trhu i mimo konkrétní obor. Pat í mezi n  nap . 

ekonomické, demografické, technologické, politicko - legislativní, kulturní 

a p írodní prost edí. Jedná se o prost edí, které podnik sice sám ovlivnit nem ţe, 

ale na které má vliv díky svému p sobení na poptávku.  

 mikroprost edí (oborové prost edí) - zahrnuje všechno, co firma m ţe svým 

chováním významn  ovlivnit. Do mikrookolí podniku pat í p edevším obchodní 

partne i, konkurence, zákazníci a ve ejnost. Mezi jednotlivými účastníky trhu 

dochází k určité interakci - vzájemnému ovlivňování. (2) 

2.2.1 Analýza makroprost edí 
 Pro analýza makroprost edí - obecného okolí bude pouţita PESTLE analýza, 

která se pouţívá ke strategické analýze okolního prost edí podniku. PESTLE je 

akronym a jednotlivá písmena znamenají r zné typy vn jších faktor :(3)  

 P – Political – politické -  do této oblasti ádíme stabilitu národní a zahraniční 

politické situace, členství zem  v EU, obranné alianci či zón  volného obchodu. 

Politické omezení se m ţe objevit formou daňového zákona nebo regulace, 

ochranou ţivotního prost edí, ochranou zam stnanc  a spot ebitel  nebo 

antimonopolních opat ení. 

 E – Economical - ekonomické - jsou dány aktuálním stavem ekonomiky daného 

podniku. adíme sem nap . míru hospodá ského r stu, úrokovou míru, míru 

inflace, sm nný kurz, míru nezam stnanosti, pr m rnou mzdu nebo vývoj cen.  

 S – Social - sociální - zachycuje vlivy jako je ochrana pracovní síly, pr m rný 

v k a vývoj r stu populace, její mobilita, ţivotní úroveň a styl obyvatel, úroveň 

vzd lání, obecný p ístup k práci a volnému času. Součástí jsou také lokální, 

národní, regionální a sv tové kulturní vlivy.   
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 T – Technological – technologické - zahrnují úroveň vládní podpory, celkovou 

technologickou úroveň, nové objevy, nebo naopak rychlost zastarávání, která má 

vliv na inovační schopnost dané firmy. 

 L – Legal – legislativní – jedná se o vlivy národní, evropské a mezinárodní 

legislativy, které určují základní právní meze, ve kterých se podnik m ţe 

pohybovat. Zm ny t chto faktor  ovlivňují podniky na trzích buď p ímo tím, ţe 

regulují oblast podnikání dané firmy, nebo nep ímo, kdy mohou r zné zm ny 

zákon  mít vliv na zákazníky. (3) 

 E – Ecological – ekologické -environmentální –problematika ţivotního 

prost edí ovlivňuje mnoho odv tví nap . tím, ţe vyuţívá určité p írodní zdroje, 

které jsou aktuáln  kontrolovány nebo zakázány, pop . m ţe mít vliv na ţivotní 

prost edí díky samotné existenci, nebo prost ednictvím svého odpadového 

hospodá ství. (3) 

 PESTLE analýza je postavena na principu, ţe se snaţí identifikovat pro kaţdou 

skupinu faktor  zvlášť ty nejd leţit jší jevy, události, rizika a vlivy, jeţ mají nebo 

budou mít vliv na zkoumaný podnik. Metodu PESTLE povaţujeme zejména za součást 

skupiny metod, které se pouţívají pro oblast analýzy dopad , ale v praxi se také často 

vyuţívá jako analýza vn jšího prost edí pro pot eby výsledné SWOT analýzy. (4) 

 PESTLE analýza m ţe mít i své nevýhody: 

 Obtíţnost jasného vymezení trhu, jeho potenciálních dopad  a následná obtíţná 

interpretace výsledk . 

 Nep esnost a nejistota p i odhadování budoucího vývoje, coţ s sebou nese 

určitou míru nejistoty a nejednoznačnosti. 

 Orientace na krátké období – podnik není schopen odhadnout vývoj v delším 

časovém horizontu z d vod  vysoké nejistoty a prom nlivostí, a není ochoten 

investovat prost edky do dlouhodobých opat ení. 

  Subjektivita p i odhadu vliv  jednotlivých faktor  – p i identifikaci všech 

faktor  p sobících na podnik je nutné vyuţívat co moţná nejvíce objektivní 

informace (prognózy, zprávy o dosavadním a p edpokládaném vývoji, 

společenské a marketingové pr zkumy apod.). P i odhadu potenciálních dopad  

a jejich kombinací je vysoká míra subjektivního posouzení hodnotiteli. (5) 

https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/dopadove-analyzy
https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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2.2.2 Analýza mikroprost edí 
 Porter v model p ti sil je nejčast ji pouţívanou metodou k analýze  

mikroprost edí - oborového okolí- konkurence. Jedná se o vlivy, které p sobí na 

podniky v rámci  samotného odv tví nebo na toto odv tví. Díky p sobení t chto vliv  

mohou být podmínky v rámci odv tví zm n ny, takţe úsp šnost podniku m ţe záviset 

také na jeho moţnostech na tyto zm ny adekvátn  reagovat, v ideálním p ípad  je 

p edvídat a reagovat v p edstihu. Tyto faktory jsou v praxi nazývány hrozbami, neboť 

díky svému p sobení hrozí podnik m v daném odv tví, ţe zm ní jejich aktuální 

postavení. T chto p t sil (hrozeb) začíná vstupem konkurent , substitučními výrobky, 

vyjednávací sílou odb ratel  a dodavatel , končí současnou konkurencí. Tyto faktory 

pokrývají celé mikroprost edí a společn  odv tví formují. Jednotlivé vlivy a jejich 

p sobení jsou schématicky znázorn ny na následujícím obrázku.(6) 

 

Obr. č.  2 - Porterův model pěti sil (6) 

 Tento model, je výhodný p edevším z toho hlediska, ţe kaţdá z p ti sil má jasný 

a p edvídatelný vztah k ziskovosti odv tví. Pokud jsme tedy schopni odhadnout budoucí 

vývoj n které z t chto sil, víme také, jak se bude chovat celé odv tví. T chto p t sil 

určuje pr m rnou ziskovost odv tví prost ednictvím vlivu na ceny, náklady a investice 

pot ebné k zapojení se do konkurence. (7) 
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 Analýza t chto p ti sil neslouţí pouze ke zjišt ní atraktivity a ziskovosti odv tví. 

Struktura odv tví m ţe také pomoci objasnit výsledovku a rozvahu kaţdé firmy 

v odv tví. Poznatky, jeţ tato analýza p ináší, by m li vést k rozhodnutí o tom, kde a jak 

konkurovat. (7) 

 Hrozba vstupu nových konkurentů je zmírn na a ovlivn na tzv. bariérami 

(p ekáţkami) vstupu, mezi které adíme:  

 Existující úspory z rozsahu - s rostoucím vyráb ným mnoţstvím klesají 

pr m rné náklady, nov  vstupující podnik musí na trh vstoupit s dostatečn  

velkým rozsahem výroby, tak aby jeho ceny nebyly vyšší. 

 Velká kapitálová náročnost - v určitých oborem je výroba závislá nap . na 

specifických technologiích, takţe podnik m ţe být limitován vynakládáním 

velkých finančních prost edk  na po ízení takových technologií.  

 Diferenciace produktu – podnik si díky dobrému servisu, péčí a r znými 

sluţbami získal natolik silnou zákaznickou loajalitu, která se bude obtíţn  

p ekonávat. 

 P echodové náklady -  zákazníkovy náklady, jeţ je nutné vydat, kdyţ zvolí 

nákup u jiného dodavatele (náklady na p eškolení zam stnanc  nebo otestování 

nových za ízení). 

  Omezený p ístupu k distribučním kanál m - pro nový podnik m ţe být t ţké 

se do nich dostat, a získat tak vlastní distributory. (6) 

 Tyto p ekáţky však nejsou neprostupné, proto stále existuje hrozba vstupu 

nových konkurent , která zp sobuje následující dv  v ci. Zaprvé tlačí ceny dol , 

respektive nedovoluje jim libovolný r st, protoţe čím vyšší jsou ceny, tím se odv tví 

stává lákav jší pro nové konkurenty. Zadruhé stávající firmy v odv tví musejí nést vyšší 

výdaje, aby uspokojily zákazníky. Práv  toto odrazuje potenciální nové konkurenty od 

vstupu do odv tví, protoţe to zvyšuje náročnost tohoto vstupu. (7) 

 Hrozba substituce výrobků je, pokud v odv tví existuje reálná potencionální 

hrozba zastupitelnosti produkt , stává se odv tví mén  atraktivní a klesá jeho ziskovost. 

Substitut je podobný, nebo dokonce stejný produkt, který uspokojuje, t eba i jiným 

zp sobem, tutéţ pot ebu, jako produkt. Ceny substitut  omezují ceny samotného 

produktu, a podnik tak musí sledovat i vývoj jejich cen. (8) 
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 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků se vytvá í v okamţiku, kdy je 

natolik velká, ţe si odb ratelé mohou stanovit vlastní podmínky a vyuţijí svého vlivu ke 

stlačení cen dol . Mohou také poţadovat, aby do výrobku či sluţby bylo výrobcem 

vloţeno více hodnoty. Na tuto vyjednávací síla má vliv rostoucí objem nákupu, klesající 

diferencovanost, sloučeni do skupiny, nízké p echodové náklady a okolnost, ţe 

odebírané mnoţství vytvá í p eváţný podíl dodavatelova prodeje. Kaţdopádn  

ziskovost a atraktivita takového odv tví bude v kaţdém p ípad  niţší, protoţe zákazníci 

si budou p isvojovat více hodnoty. (7) 

 Hrozba vyjednávací síly dodavatelů se objevuje, pokud získají dodavatelé 

natolik značnou sílu, ţe mohou zvyšovat ceny svých produkt , či sniţovat kvalitu, 

pop ípad  i kvantitu dodávek.  Síla dodavatel  roste s jejich koncentrací, také pokud 

dodávají vysoce specializovaný produkt, nebo je dodávaný produkt pro odb ratele 

klíčový. S rostoucí silou dodavatel  klesá atraktivita a ziskovost odv tví. Vhodným 

postupem, jak p edejít r stu síly dodavatel , m ţe být budování vztah  s dodavateli, 

nebo zajišťování dalších dodavatelských zdroj . (8) 

Hrozba silné rivality - současná konkurence zahrnuje všechny moţné 

konkurenty a jejich vzájemné p sobení. Čím siln jší bude rivalita v odv tví, tím niţší 

bude jeho ziskovost, jelikoţ v tší konkurence tlačí ceny dol  a zvyšuje náklady. 

Rivalita v odv tví se bude zvyšovat, pokud odv tví bude stagnovat nebo se zmenšovat, 

jelikoţ získat v tší podíl m ţe podnik jen na úkor konkurent . Dále m ţe konkurenci 

zhoršovat vyšší počet konkurent , nebo malé rozdíly mezi produkty. (8) 

2.3 Analýza vnit ního prost edí 

 Vnit ní prost edí firmy tvo í veškeré zdroje podniku, které mohou mít povahu 

finanční, materiálovou a lidskou. Tyto faktory je moţné podnikem p ímo ovlivnit a jsou 

ízené managementem podniku. Analýza vnit ního prost edí podniku se m ţe skládat 

z hodnocení realizace strategických cíl , finanční situace a schopností, vstupní logistiky 

podniku, výrobních operací, techniky a technologie uvnit  firmy, výstupní logistiky, 

marketingu, prodeje, poprodejního servisu, image, goodwill, hodnocení silných 

a slabých stránek podniku, úrovn  ízení, organizace práce, lidských zdroj . Kaţdý 

z t chto faktor  je hodnocen z hlediska vlivu na prosperitu podniku. (9) 
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 P edm tem analýzy vnit ního prost edí jsou všechny procesy realizované 

v rámci daného podniku, jako je vývoj a výroba, nákup a prodej, marketing, zhodnocení 

finanční situace nebo personální ízení. Nelze v této souvislosti ani vynechat otázku 

podnikové strategie, která definuje zp sob, jak chce podnik dosáhnout na stanovené 

cíle. (10) 

 P i analýze vn jšího prost edí mohou být vyuţity r zné metody, které se 

p ekrývají, není proto nutné je vyuţívat všechny. Metody, které budou dále vyuţity 

v praktické části, jsou p edstaveny v následujících kapitolách. Pro analýzu vnit ního 

prost edí jsme pouţili analýzu 7 S a finanční analýzu.  

2.3.1 Analýza 7 S  

 Jednou z moţností analýzy vnit ního prost edí a jako první jsme zvolili analýzu 

7 S. V podstat  se jedná o metodu, kde je podnik chápán jako mnoţina sedmi faktor , 

které na sebe určitou formou a mírou p sobí a které se mohou stát zdrojem hledané 

konkurenční výhody. Mezi faktory uvaţované v tomto modelu zahrnujeme strategii 

(Strategy), strukturu (Structure), systémy ízení (Systems), styl manaţerské práce 

(Style), spolupracovníky – skupinu (Staff), schopnosti (Skills) a sdílené hodnoty 

(Shared values).(11)  

 

Obr. č. 3- Schéma analýzy 7 S (12) 
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 Analýzu 7S firmy McKinsey (McKinsey 7S Framework) pouţíváme pro analýzu  

vnit ního prost edí podniku nebo týmu. Analýza se jeví vhodnou pro obecnou analýzu 

a je zaloţena na p edpokladu, ţe úsp šný podnik musí mít určité elementy ve 

vzájemném souladu. Vlastní analýza je sloţena ze 7 element , jenţ lze rozd lit na tvrdé 

a m kké. (11) 

 Do tzv. tvrdých element  za azujeme:  

 strategy (strategie) - určuje, jakým zp sobem organizace získává konkurenční 

výhodu a dosahuje stanovených cíl ; 

 structure (struktura) - určuje, jakým zp sobem je firma organizovaná, její 

hierarchii a kontrolní mechanismy;  

 systems (systémy) -  definuje zp sob, jak provád t kaţdodenní činnosti 

a procesy jako je komunikace, vedení účetnictví, sklad  apod. (11) 

 Do tzv. m kkých element  za azujeme: 

 shared values (sdílené hodnoty) – definují zp sob a moţnosti sdílení firemních 

hodnot, se kterými se pracovníci ztotoţňují, nebo které respektují;  

 skills (schopnosti) - určují, jakým zp sobem získávají jednotliví pracovníci své 

kompetence. Jedná se o kvalifikovanost práce nebo synergický efekt.;  

 style (styl ízení a kultura) – definují zp sob manaţerského ízeni zam stnanci 

a identifikují firemní kulturu;  

 staff (spolupracovníci) – zabývá se jak nekvantifikovatelnými aspekty, 

vzájemným jednáním a vztahy, chováním v či podniku, aspirací, tak 

kvantifikovatelnými aspekty, systémem motivace a principem odm ňování 

pracovník , podporou vzd lávání. (11) 

2.3.2 Finanční analýza 

 Finanční analýza p edstavuje formalizovanou metodu, která pom uje získané 

údaje mezi sebou navzájem a rozši uje tak jejich vypovídací schopnost, jakoţ 

i umoţňuje dosp t k určitým záv r m o celkovém hospoda ení a finanční situaci 

podniku, podle nichţ lze p ijímat rozhodnutí r zného typu. (13) 

 



19 

 

 Ukazatele finanční analýzy lze členit na základ  n kolika kritérií podle:  

 vztahu k účetním výkaz m (rozvahové, výsledkové, cash flow, mezivýkazové 

atd.), 

 zp sobu charakteristiky jevu (extenzivní – objemové, intenzivní – relativní), 

 matematického zp sobu výpočtu (absolutní, rozdílové, pom rové, procentní) 

 času (stavové, tokové). (14) 

 Jednotlivá kritéria se mohou vzájemn  prolínat, p ičemţ v literatu e nejčast ji 

nalezneme následující t íd ním elementárních metod finanční analýzy:  

 analýza absolutních (stavových) ukazatel , 

 analýza tokových ukazatel , 

 analýza rozdílových, 

 analýza pom rových ukazatel , 

 analýza soustav ukazatel  (pyramidové soustavy, účelov  vytvo ené soustavy 

– modely). (14) 

 Data pro finanční analýzu jsou čerpány z účetních výkaz  finančního 

a vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytik  a manaţer  podniku, 

výroční zprávy, burzovní zpravodajství, ekonomické a podnikové statistiky, podnikové 

plány cenové a nákladové kalkulace, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. P i 

externí analýze, jeţ uskutečňuje vn jší subjekt (banka, investor, stát atd.), jsou hlavním 

zdrojem dat účetní výkazy, které jsou součástí účetní záv rky. Mezi tyto výkazy pat í 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a p íloha. V p ípad  uskutečn ní interní finanční analýzy je 

mimo t chto zdroj  dat moţné vyuţít vnitropodnikové informace v podob  finančního 

a manaţerského účetnictví, kalkulace atd. (15) 

 Finanční analýza pracuje s velkým mnoţstvím dat. Data p edstavují klíčovou, 

výchozí součást postupných krok  finanční analýzy, jimiţ jsou data, metody analýzy, 

provedení analýzy, interpretace výsledk  analýzy, syntéza a formulace záv r  a úsudk . 

(16) 

 Hlavními podklady finanční analýzy, ze kterých čerpá pot ebná data, je rozvaha 

a výkaz zisk  a ztrát. Základním nástrojem takové analýzy jsou finanční ukazatele, 

které rozd lují celkový komplex soustavy ukazatel  do n kolika skupin. (17) 
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 Do této soustavy ukazatel  se nejčast ji za azují následující skupiny:  

 Ukazatele rentability – dávají vedení podniku informaci o dosaţeném efektu 

z vloţeného kapitálu. Tyto ukazatele lze v obecné rovin  chápat jako podíl 

výnosu a vloţeného kapitálu. 

 Ukazatele aktivity – mají za úkol zjistit, jak úsp šn  jsou pouţívána podniková 

aktiva ze strany vedení firmy. Tyto ukazatele zjišťují obrátkovost (počet obrátek 

poloţky aktiv za dané období) a dobu obratu (počet dn  nutných k vykonání 

jedné obrátky). 

 Ukazatele zadluţenosti (ukazatele stability) – definují souvislosti mezi cizími 

a vlastními zdroji kapitálu. 

 Ukazatele likvidity – jedná se o ukazatele, které v nují pozornost n kterému 

druhu likvidity a které jsou m eny krátkodobými aktivy a pasivy r zné úrovn  

likvidity. 

 Ukazatele produktivity práce - lze hodnotit r znými zp soby, nejčast ji se jedná 

o trţby, čistý zisk nebo p idanou hodnotou na 1 zam stnance. 

 Ukazatele kapitálového trhu - jedná se p edevším o vyjád ení hodnoty akcií,  

podnik , vyplácených podíl  na zisku či dividend, pouţívá se pro podniky, jehoţ 

akcie se obchodují na burze.  

 Hodnotové ukazatele výkonnosti - se snaţí o propojení všech činností v podniku 

i lidí účastnících se podnikových proces  a to jedním zast ešujícím kritériem – 

d lat vše pro to, aby byla zvýšena hodnota vloţených prost edk  vlastníky 

podniku nap . ukazatel ekonomické p idané hodnoty (EVA). (17) 

Analýza absolutních ukazatelů  

 Analýza absolutních ukazatel  pouţívá vlastní údaje získané z finančních 

výkaz  konkrétní firmy, nedá se tedy vyuţít pro porovnání s jinou firmou. Provád na 

m ţe být horizontální nebo vertikální analýza. Horizontální analýza nám dává 

informace, o kolik se zm nily jednotlivé poloţky v čase a to buď v procentním, nebo 

jednotkovém vyjád ení.  
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 Pro pot eby této práce budeme vyuţívat procentní vyjád ení dle vztahu: (17) 

                                               
 Vertikální analýza p edstavuje procentní rozbor základních účetních výkaz , kdy 

cílem tohoto rozboru je zjišt ní, jak se jednotlivé části účetního výkazu podílejí nap . na 

celkové bilanční sum , na aktivech nebo pasivech, na celkovém obratu atd.Je zaloţena 

na vztahu: (17)                ∑        
Analýza rozdílových ukazatelů  

 Analýza rozdílových ukazatel  se pouţívá pro stanovení současné finanční 

situace prost ednictvím zjišt ní likvidity. Pro pot eby práci bude vyuţit ukazatel čistý 

pracovní kapitál (NWC – net working capital) vypočtený dle vztahu: (18)                                     . 

 

 Čistý pracovní kapitál p edstavuje tu část ob ţného majetku, která je 

financována dlouhodobými zdroji (vlastními i cizími).  Kladná hodnota NWC je 

nezbytná pro zajišt ní platební schopnosti podniku. Má-li být podnik likvidní, musí mít 

pot ebnou výši relativn  volného kapitálu (p ebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji).(14) 

Analýza poměrových ukazatelů  

 Analýza pom rových ukazatel  je nejčast ji pouţívanou metodou v oblasti 

základních metod finanční analýzy, protoţe umoţňuje danému podniku pomocí t chto 

ukazatel  srovnání s ostatními podniky, nebo s odv tvovým pr m rem. Pom rové 

ukazatele se rozd lují na ukazatele rentability, likvidity, aktivity, finanční struktury 

a ukazatele kapitálového trhu (pro podniky obchodovatelné na burze). (15) 
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 Ukazatele rentability definují schopnost dosahování zisku vyjád ené pom rem 

určitého druhu zisku n které z poloţky aktiv. Základní ukazatele rentability se rozlišují 

v závislosti na typu zisku pouţitém v čitateli konkrétního vztahu, pro pot eby této práce 

budeme pouţívat následující t i:(16) 

 ROA (return on assets), rentabilita úhrnných vloţených aktiv, je definována 

následujícím vzorcem -  

                

 ROE (return on equity), rentabilita vlastního kapitálu, danou vzorcem – (16) 

                                                          

 ROS (return on sales), rentabilita trţeb definována následujícím vzorcem –(16)   𝑆             
 Ukazatele likvidity definují, jak velký podíl krátkodobých závazk  pokrývají 

likvidní aktiva. Likvidita podniku p edstavuje schopnost podniku p em nit aktiva na 

hotovost nebo její ekvivalent. Základní ukazatele poukazují na schopnost podniku 

uhradit své krátkodobé závazky. Jsou m ítkem krátkodobé finanční stability podniku. 

(14) 

 V praxi se pouţívají t i stupn  likvidity: (14) 

 Likvidita 1. stupn  tzv. okamţitá likvidita (cash ratio) p i výpočtu pouţívá 

jenom finanční majetek jako jeho nejlikvidn jší část aktiv (peníze v hotovosti 

a na b ţných účtech). Její hodnota se vypočítá dle vzorce- 

                                                            

 

 Likvidita 2. stupn  tzv. pohotová likvidita (quick ratio) p idává 

k nejlikvidn jšímu majetku krátkodobé pohledávky a je definovaná vzorcem- 
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 Likvidita 3. stupn , tzv. b ţná likvidita (current ratio), obsahuje veškerá ob ţná 

aktiva, je definovaná vzorcem -  

                                                 

 V literatu e se uvádí doporučená hodnota okamţité likvidity mezi 0,2 – 0,5. 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity by se m la pohybovat v rozmezí 1,0 a 1,5, ovšem 

op t do značné míry záleţí na typu činnosti podniku a strategii finančního hospoda ení. 

R st ukazatele by m l signalizovat zlepšení finanční a platební situace podniku. 

Doporučená hodnota b ţné likvidity se pohybuje mezi 1,8 – 2,5. (19) 

 Mezi ukazatele aktivity adíme rychlost a dobu obratu. Obrat nám udává celkové 

trţby podniku. Pro podnik je výhodn jší kratší doba obratu, kterou lze vypočítat dle 

vzorce: (14) 

                                  

                                           

                                     

 Ukazatele finanční struktury se v nují otázce dlouhodobé solventností. adíme 

sem ukazatele zadluţenosti a ukazatele dluhové schopnosti. Z ukazatel  zadluţenosti 

vyjad ujících finanční strukturu pasiv, vyuţijeme pro pot eby práce celkovou 

zadluţenost, definovanou vzorcem: (14) 

                                                   

 D leţitým ukazatelem je ukazatel finanční páky, který vyjad uje participaci 

cizích zdroj  v d sledku adekvátního zadluţení na zvýšení celkové výnosnosti vlastního 

kapitálu, a který je definován vzorcem:(14) 
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 Dále budeme pouţívat výpočet doby návratnosti úv ru, která definuje počet let 

nutných ke splacení všech úv r , pokud by veškerý zisk a odpisy šly pouze na toto 

splácení, a která je definovaná vzorcem: (14) 

                                                  

Posouzeni finanční situace pomocí modelů  

 K posouzení celkové finanční situace slouţí nejr zn jší metody, v tšinou 

nazývané modely, které se d lí na bonitní a bankrotní modely, kde je bonitou myšlena 

dobrá jakost, nebo její stupeň a bankrotem druh finančního úpadku pro platební 

neschopnost. V praxi se pouţívá nap . Altman v model AGR model, Kraličk v Quick-

test nebo Indexy IN. (14)  

 Typickým p íkladem souhrnného hodnocení je Altmanův model. Mimo ádná 

oblíbenost tohoto modelu v ČR je nejspíše zp sobena relativní  jednoduchostí výpočtu. 

Jeho výpočet je definován součtem p ti b ţn  pouţívaných pom rových ukazatel , jímţ 

je p i azena r zná váha, nejv tší váha je p i azena rentabilit  celkového kapitálu. 

Zám rem p vodního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo moţné odlišit velmi 

jednoduše bankrotující firmy od t ch, u nichţ je pravd podobnost bankrotu minimální. 

Altman pouţil k p edpov di podnikatelského rizika diskriminační metodu, coţ je p ímá 

statistická metoda spočívající v t íd ní pozorovaných subjekt  do dvou nebo více 

afinovaných skupin podle určitých charakteristik. Na základ  této metody určil váhu 

jednotlivých pom rových ukazatel , jeţ jsou zahrnuty jako prom nné do tohoto 

modelu. (20) 

 V prost edí ČR je nepouţívan jší Altmanův model pro podniky, které nemají 

formu akciové společnosti a akciové společnosti neobchodovatelné na kapitálovém trhu: 

Z = 0,717 x X1 + 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,42 x X4+ 0,998 x X5  . (20) 

kde X1 - čistý pracovní kapitál / aktiva (ukazatel z ČPK) 

 X2  - nerozd lený zisk minulých let / aktiva (minulá ziskovost) 

 X3  - EBIT / aktiva (produkční síla podniku) 

 X4  - vlastní kapitál / cizí zdroje (zadluţenost)  

 X5  - trţby / aktiva (obrat aktiv). 
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 Je- li celkové Z – skóre v tší neţ 2,9, podnik je finančn  zdravý a v dohledné 

dob  není ohroţený bankrotem. Je- li celkové Z – skóre v intervalu 1,2  - 2,89 leţí 

podnik v pásmu tzv. šedé zóny, ve které o finančním zdraví podniku nejde jednoznačn  

rozhodnout. Je- li celkové Z – skóre menší neţ 1, 2, podnik není finančn  zdravý 

a ohroţuje ho bankrot. 

 Kraličkův Quick test se skládá ze soustavy 4 rovnic, na jejichţ základ  pak hodnotíme 

situaci v podniku. P timístná stupnice umoţňuje hodnotit kaţdý ukazatel mezi známkou 1 

(velmi dobrý) a 5 (ohroţen insolvencí)- celková známka se získává sečtením čty  jednotlivých 

známek a vyd lením součtu čty mi. Dodatečn  by m la být vypočtena známka pro finanční 

stabilitu (první dva ukazatele) a výnosovou situaci (druhé dva ukazatele). Celková známka je 

rovná aritmetickému pr m ru  hodnot všech čty  kritérií viz tab. č. 1. (21)  

Tab. č. 1 - Quick test - hodnota a hodnocení ukazatele (17) 

 

Legenda: VK- vlastní kapitál 

  A – aktiva 

  T – trţby 

  CZ – cizí zdroje 

  CF – čistý zisk po zdan ní + odpisy 

  Splácení dluhu = (cizí zdroje – pen ţní prost edky)/CF 

  ROA (s úroky) = čistý zisk po zdan ní + úroky z cizích zdroj )/ A 

 AGR model Aspekt Global Rating (AGR) je produktem společnosti Aspekt, 

d íve samostatné české společnosti, v současnosti členem skupiny Creditinfo, 

zam ující se na podnikání v oblasti poskytování finančních a kreditních informací. 

Model AGR byl vytvo en pro podmínky českého trhu, proto se p edpokládá p i 

hodnocení místních společností vysoká spolehlivost. Model je společností Creditinfo 

také v současné dob  pouţíván pro sestavení analýz jednotlivých odv tví. Podle 

dosaţeného číselného výsledku je podniku p i azen rating, který ho za adí do jednoho 

z devíti interval  bonity uvedené v tab. 2. (22) 

Ukazatel výborný velmi dobrý dobrý špatný
ohroţen 

insolvencí

hodnota (známka) 1 2 3 4 5

VK/A >30% >20% >10% <10% negativní
splácení dluhu <3 roky <5 let <12 let >12 let >30 let

CF/T >10% >8% >5% <5% negativní
ROA (s úroky) >15% >12% >8% <8% negativní
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Tab. č. 2- Intervaly bonity (22) 

 

 Celkový index je sloţen ze součtu 7 ukazatel , zp sob výpočt  ukazuje tab. 3. 

Tab. č. 3- Ukazatele indexu AGR (22) 

 

 Autorem bankrotního Zmijewského modelu je americký profesor Mark E. 

Zmijewski, který ho vypracoval jiţ v roce 1984, ale poté byl n kolikrát modifikován. 

P vodní verze modelu pouţívala údaje z 800 zdravých podnik  a pouze 40 

zkrachovalých podnik  a prokázal 78% míru úsp šnosti modelu jeden rok p ed 

bankrotem. P vodní rovnice modelu obsahuje 3 ukazatele (ROA, finanční páku a 

likviditu) a jednu konstantu: (23) 

X = - 4,336 - 4,513 * čistý zisk/aktiva + 5,679 * cizí zdroje/aktiva - 0,004 * oběžná 

aktiva/krátkodobé závazky  

 Vlastní aplikace modelu je poté trochu komplikovan jší. Zmijewského modely 

jsou zaloţeny na principu probit analýze a jsou nezbytné další dva kroky navíc proti 

model m zaloţeným na diskriminační analýze. Kaţdý parametr modelu včetn  

konstanty p vodní rovnice vynásobíme koeficientem 1,8138, čímţ získáme upravené 

skóre X.  

Rating Pro hodnotu indexu ≥ Komentá  k ratingu
AAA  8,5 Optimáln  hospoda ící subjekt blíţící se "ideálnímu podniku"
AA  7 Velmi dob e hospoda ící subjekt se silným finančním zdravím
A 5,75 Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilit  či likvidit
BBB 4,75 Stabilní pr m rn  hospoda ící subjekt
BB 4 Pr m rn  hospoda ící subjekt, jehoţ finanční zdraví má pom rn  jasné rezervy
B 3,25 Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je t eba velmi dob e sledovat
CCC 2,5 Podpr m rn  hospoda ící subjekt, jehoţ rentabilita i likvidita si vyţadují ozdravení
CC 1,5 P edstavitel nezdrav  hospoda ícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy
C <1,5 Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi

Ukazatel Výpočet ukazatele
 1. ukazatel provozní marţe (provozní HV + odpisy) / (trţby za prodej výrobk  a zboţí) 
 2. ukazatel b ţného ROE (HV za b ţné období)/ VK
 3. ukazatel krytí odpis (provozní HV + odpisy)/odpisy
 4. ukazatel krátkodobé likvidity (finanční majetek+(krátkodobé pohledávky * 0,7)) / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úv ry a výpomoci 
 5. ukazatel vlastního financování VK / pasiva celkem

 6. ukazatel provozní rentability aktiv (provozní HV + odpisy) / aktiva celkem
 7. ukazatel vyuţití aktiv (trţby za prodej vlastních výrobk  a zboţí) / aktiva celkem
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 Toto upravená skóre poté dosadíme do p evodového vztahu, které nám dá 

m ítko pravd podobnosti: (23) 

X = 1/(1+e
-X 

), 

Kde e je Eulerovo číslo = 2.71828. 

 Výsledkem tohoto vztahu je poté pravd podobnost bankrotu. Její hodnota leţí 

v intervalu 0 a 1 (tedy mezi 0 a 100 %). Konečná hodnota pravd podobnosti 50 % 

a více indikuje, ţe lze tento podnik povaţovat za ohroţený bankrotem. Pravd podobnost 

niţší neţ 50 % povaţuje podnik za pravd podobn  neohroţený bankrotem. (23)  

 V praxi jsou často pouţívané Indexy IN, jeţ jsou na rozdíl od v tšiny 

zbývajících model  vypracovány a testovány na základ  údaj  pocházejících z českých 

podnik . Jejími autory je pár Inka Neumaierová – Ivan Neumaier- zkrácen  IN, číslovka 

ukazuje rok vzniku.   Pouţívají se čty i indexy IN, bankrotní index 95, bonitní index 99, 

index 01 spojující oba p edchozí indexy, a index 05, coţ je vylepšený index 01.  IN95 je 

definován následujícím vztahem: [18] 

 

kde A jsou aktiva, CZ -  cizí zdroje,  EBIT - zisk p ed úroky a zdan ním, U -nákladové 

úroky, OA - ob ţná aktiva, KZ -  krátkodobé závazky,  KBU -  krátkodobé bankovní 

úv ry,  ZPL - závazky po lh t  splatnosti. (18) 

 V1 -V6, váhy jednotlivých ukazatel , auto i definovali podílem významnosti 

kritéria, zaloţeném na četnosti jeho výskytu a odv tvové hodnoty z roku 1994. Z t chto 

skutečností je jasné, ţe model zohledňuje odv tvové specifikum a určuje diferencované 

váhy ukazatel  pro jednotlivá odv tví. Společné váhy pro všechna odv tví jsou 

stanoveny v p ípad  ukazatele V2=0,11 a ukazatele V5=0,1, pro zvolené odv tví je 

V1=0,24, V3 =7,61, V4=0,48 a V6=11,92. Pokud konečná hodnota indexu IN95 

p esáhne 2, je moţné podnik posuzovat jako schopný bezproblémov  plnit své závazky 

(mluvíme o podniku s dobrým finančním zdravím). Za nesolventní podnik se povaţují 

hodnoty pod úrovní 1 a podniky uvnit  intervalu 1-2 pat í do tzv. šedé zóny a lze je 

povaţovat za rizikové. (24)  
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 IN05 je současn  bonitní a bankrotní index, jedná se tedy o komplexn jší index, 

který je definován vztahem: (25) 

 
 Pokud konečná hodnota indexu IN05 p esáhne 1,6, je moţné podnik posuzovat 

jako schopný bezproblémov  plnit své závazky (jedná se o podnik s dobrým finančním 

zdravím). Za nesolventní podnik se povaţují hodnoty pod úrovní 0,9 a podniky uvnit  

intervalu 0,9-1,6 pat í do tzv. šedé zóny a jsou povaţovat za rizikové. (25)  

Ukazatele produktivity práce 

 Produktivita práce zam stnanc  je d leţitá pro kaţdý podnik a m la by být 

pravideln  sledována a porovnávána s p edcházejícími výsledky. Produktivitu práce lze 

m it určitými ukazateli, pro pot eby této práce budeme pouţívat následující ukazatele: 

 Produktivita práce z p idané hodnoty  - definuje velikost p idané hodnoty (v tis. 

Kč) p ipadající na 1 pracovníka za zvolený časový interval 1 rok. o Zisk p ed zdan ním a úroky na pracovníka – definuje hodnotu zisku p ed 

zdan ním a úroky (v tis. Kč) p ipadající na 1 pracovníka za zvolený časový 

interval 1 rok. (25) 

 Pro srovnání k ukazatel m produktivity budeme pouţívat také ukazatel 

nákladovosti: o Osobní náklady - ukazatel udává, jak vysoké byly osobní náklady (v tis. Kč) 

p ipadající na 1 pracovníka za zvolený časový interval 1 rok. 

Hodnotové ukazatele výkonnosti 

 Hodnotové systémy vznikaly jako doplňující prvek pro analýzu podniku. 

Tradiční finanční ukazatele dokáţou vyhodnotit finanční situaci podniku a její následky, 

ale nejsou schopny definovat p íčiny. Hodnotové systémy se orientují na dlouhodobé 

cíle a postihují i strategicky významné oblasti. Hodnotové ukazatele mohou být 

orientovány na postavení na trhu, na zákazníky, zam stnance, inovace, ízení kvality  

atd. V praxi se pouţívají hodnotové ukazatele propojené s finančními ukazateli do 

komplexních systém  označovaných jako modely m ení výkonnosti. Mezi 

nejvýznamn jší modely pat í Balanced Scorecard BSC. (26) 
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2.4  SWOT analýza 

 SWOT analýzu je moţno definovat jako souhrn silných a slabých stránek 

podniku, které vychází z vnit ní analýzy podniku, dále p íleţitostí a hrozeb, se kterými 

se podnik m ţe setkat ve vn jším prost edí. Jednotlivé sloţky jsou také základem 

označení tohoto druhu analýzy, jeţ vychází z počátečních písmen anglických slov: (27)     

Strenghts (silné stránky) 

Weaknesses (slabé stránky) 

Opportunities (p íleţitosti) 

Threats (hrozby). 

Princip této analýzy je v p ehledné podob  uveden do tabulky (matice) viz obrázek 4. 

 

Obr. č. 4 - Schéma SWOT analýzy (11) 

 SWOT analýza je vhodnou metodou souhrnné analýzy vn jších a vnit ních 

faktor , která v sob  zahrnuje postupy a techniky strategické analýzy. Princip metody je 

zaloţen na klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktor , kdy následnou analýzou 

vzájemného p sobení konkrétních faktor  silných a slabých stránek na stran  jedné, 

oproti p íleţitostem a hrozbám na stran  druhé, je moţné obdrţet nové kvalitativní 

informace charakterizující a hodnotící úroveň jejich vzájemného antagonismu. Silné 

nebo slabé stránky vycházejí z analýzy vnit ního prost edí, p íleţitosti a rizika z analýzy 

vn jšího prost edí. (11) 
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2.5 Riziko 

Pojem riziko údajn  pochází ze 17. století z Itálie ("risico") a byl spojován 

s lodní dopravou. V tomto kontextu označoval úskalí, kterému se plavci museli 

vyhnout. Pozd ji tento pojem nabýval dalších význam  nap íklad odváţit se n jakému 

činu. Postupem pojem vnímat jako moţná ztráta. V dnešní dob  se rizikem rozumí 

nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráta či zničení, p ípadn  nezdar p i podnikání. 

Ztrátu lze rozd lit na jiţ existující, tedy očekávanou ( „expected loss“ ), a potencionální, 

tedy neočekávanou ( „unexpected loss“ ) ztrátu. (28) 

Obecn  m ţeme rizikovost chápat jako nejistotu investora, zdali se mu poda í 

dosáhnout poţadovaného výnosu. Existuje obrovské mnoţství rizik, se kterými se musí 

p ípadný investor dle svých znalostí a zkušeností vypo ádat. Musí zváţit rizikovost 

investice a akceptovat p ípadný neúsp ch. Riziko vznikne, kdyţ nejsme schopni p edem 

odhadnout, jak se vyvine konkrétní situace. Riziko p i investování chápeme jako 

nebezpečí, ţe reálný výnos investice bude niţší, neţ jsme p edpokládali. Míra rizika je 

u kaţdého zp sobu investice jiná a záleţí na mnoţství okolností. V současnosti riziko 

chápeme v tšinou v tom negativním slova smyslu, ale konkrétní situace se m ţe 

vyvinout jak špatným, tak lepším sm rem, neţ jsme p vodn  p edpokládali. (29)  

Riziko je tedy analytickým odhadem, který je matematicky formulovatelný, lze 

ho chápat jako pravd podobnou hodnotu ztráty vzniklé nositeli, pop . p íjemci rizika, 

vyjád ená v pen ţních nebo jiných jednotkách. (30) 

2.5.1 Klasifikace rizika 

Rizika se v praxi rozd lují na dva typy. Prvním typem jsou tzv. jedinečná rizika, 

která jsou určena faktory p ímo souvisejícími s konkrétním projektem, jsou specifická 

pro danou oblast, odv tví a jsou ovlivn na probíhajícími zm nami. Jedná se nap íklad 

o finanční nebo podnikatelské riziko. Druhý typ rizik jsou tzv. rizika systematická, která 

vycházejí z celkového vývoje ekonomiky. Jsou ovlivn ny jednotlivými 

makroekonomickými ukazateli, politickou situací v dané zemi a které výrazn  reagují 

na nenadálé události.  

 Je nesmírn  d leţité správn  identifikovat tyto dva typy rizik, protoţe ty 

jedinečné lze sníţit pomocí vhodné diverzifikace, zatímco systematických rizik se tém  

nejde zbavit (částečn  pom ţe pouze investování na mezinárodním trhu). (31) 
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Závislost na podnikové činnosti rozd luje riziko na: (32) 

 objektivní – jeví nezávislost na činnostech podniku, na v li a schopnostech 

jejího managementu, majitele a zam stnanc , m ţe být zp sobeno -  o p írodní nebo ţivelnou událostí (povodn , poţár, zem t esení) o politickou událostí (zm na vlády, parlamentu) o ekonomickou zm nou makroekonomického charakteru (zm na úrok , 

kurz , cel, daní) o sociáln -patologické vlivy (loupeţe, teroristické akce, podvody)  

 subjektivní – jeví závislost na činnostech podnikového managementu, majitel  

a zam stnanc , m ţe být zp sobeno - o nedostatečnou technickou, ekonomickou a personální znalosti o nedbalostí, nepozorností  o nedostatečnou schopností adaptovat se na zm ny 

Jednotlivé činnosti podniku rozd luje riziko na: (32) 

 provozní – zahrnuje riziko stávek, havárií stroj , úraz  apod.  

 trţní – zahrnuje riziko zm ny odbytu, ceny, kurzu m n  

 inovační – je spojené se zavád ním nových výrobk  a technologií 

 investiční – souvisí s rozd lením pen z plynoucích do hmotného a nehmotného 

investičního majetku 

 finanční – vyplývající z pouţívání r zných druh  kapitálu 

 celkové podnikatelské riziko – projevuje se v trţní hodnot  akcií tj. v hodnot  

(cen ) podniku, v dividendách, zahrnuje v sob  p edchozí rizika. 

2.5.2 Postoj k riziku 

Podnikatel m ţe zaujmout následující postoj k riziku: (32) 

 Averzi (nechuť) k riziku – podnikatel má snahu vyhýbat se riskantn jším akcím, 

dává p ednost akcím a projekt m bez rizika nebo jen s malým rizikem. 

 Sklon k riziku – podnikatel jeví snahu vyhledávat riskantn jší projekty pod 

dojmem v tších nad jí na vysoký efekt, ale také s vyšším nebezpečím špatných 

výsledk  

 Neutrální postoj – kdy podnikatelova averze a sklon k riziku v rovnováze. 
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Postoj k riziku je zdokumentován na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. č 5 – Postoj k riziku (33) 

Postoj k riziku u podnikatele a člena managementu ovlivňuje: (32) 

 Osobní zaloţení – úsp šný subjekt podnikání nem ţe být ízen n kým, kdo 

osobn  vyţaduje naprostou bezrizikovost rozhodnutí, to není v trţním 

hospodá ství reálné Je nutné nést odpovídající riziko, v praxi v tšina manaţer  

nejeví p evládající sklon k riziku, spíše lze konstatovat, ţe p evládá nechuť 

k podstupování rizika. 

 Ekonomické postavení podniku –  nelze vysv tlovat jednotn , je pot eba se na 

n ho podívat ze dvou stran. Jednak lze tvrdit, ţe finančn  a ekonomicky silný 

podnik m ţe postoupit vyšší riziko, neboť neúsp ch jednoho projektu m ţe být 

vyváţen úsp chem jiného, kdeţto slabší podnik si vyšší riziko m ţe dovolit 

mén . Na druhou stranu je také platné tvrzení, ţe menší (začínající) firmy jsou 

často nuceny jít do značného rizika, tak aby m ly moţnost uchytit se na trhu 

(riziko inovací, výrobk , technologií apod.). 

 Systém motivace pracovník  – podporuje buď zdravé riziko, vede k opatrnosti 

nebo je neutrální. V praxi se nejčast ji vyskytuje určitá nerovnováha mezi 

stimulovaním dosaţení lepších výsledk  a finančními postihy za neúsp chy, 

siln jší vliv vykazuje oblast postih . 
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2.5.2 Analýza rizik 

Manaţe i by m li vytyčit faktory, které budou mít vliv na budoucí vývoj 

projektu. Zda ovlivní projekty pozitivn  (zvýšením zisku, zajišt ní finanční stability 

podniku) nebo negativn .  

P i zjišťování faktor  m ţe manaţerovi pomoct: (34)  

 rozd lení projekt  do části – návrh, výstavba, testování, provoz, nebo podle 

v cných oblastní – ekonomická, finanční, obchodní, právní, technická aj. 

 po určení části zvolíme zranitelnost jednotlivých bod , tedy části, kde m ţe 

nastat porucha nebo problém (nap . lidské chyby, elektronické aj.) 

Nejzraniteln jší jsou místa, u nichţ víme, ţe problémy vznikaly jiţ v minulosti. 

Nedodrţení termín , organizační problémy, pravomoci, odpov dnosti, chyb jící 

kvalifikace personálu aj. 

 zpochybňování d leţitých částí projektu, u kterých jsme v minulosti cítili jistotu 

(nap . ceny zdroj , devizové kurzy, daňové sazby aj.) 

 vyuţití výsledk  postauditu z minulých projekt . Z t chto výsledk  zjistíme 

moţné nedostatky, o kterých jsme v minulosti nepochybovali.  

Vztah mezi ţivotním cyklem projektu, náklady, zdrojem a rizikem názorn  

dokumentuje následující obrázek. 

 

Obr. č. 6 – Životní cyklus projektu (35) 
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2.5.3 ízení rizik 

Čím vyšší je riziko, tím vyšší je nad je na dosaţení p íznivých hospodá ských 

výsledk , na druhé stran  m ţe však být nebezpečí neúsp chu v podob  ztrát, které 

m ţou mít aţ natolik váţné dopady, ţe m ţe dojít k úpadku firmy. Cílem ízení rizik je 

zvýšit úsp šnost projekt  a minimalizovat nebezpečí. D leţité je zjistit: (34) o určit d leţitost jednotlivých faktor  – poptávka, nákladové poloţky, cena na 

trhu, úrokové sazby, m nové kurzy aj. Z výsledku zjistíme, které poloţky 

ovlivňují riziko projektu a které jsou zanedbatelné,  o určit míru riziku, tedy zda je p ijatelné investovat do projektu, o  jaká opat ení lze nastavit pro sníţení míry rizika tak, aby byl projekt p ijatelný.  

2.5.4 Zp soby snižování rizika 

Diverzifikace je prost edek pro rozloţení rizik na co nejv tší základnu, který 

obsahuje následující oblasti: 

 zapojení výrobk  do výrobního programu, tak aby pokles poptávky po jednom 

produktu nem l vysoký vliv na finanční stabilitu podniku. Čili sníţení poptávky 

po jednom produktu, m ţe vykompenzovat zvýšení poptávky po druhém 

produktu. 

 diverzifikace zákazník , tj. aby jeden zákazník nep edstavoval více jak 50 % 

odb ru celkové produkce. 

 diverzifikace zajišťování vstup , mít široké portfolio zaručených dodavatel , to 

sniţuje riziko zvyšování cen vstup , 

 geografické sniţování rizika (rozmíst ní poboček po celém tuzemsku nebo i do 

zahraničí) – riziko politické, kurzovní aj. (34) 

P i realizaci projektu je dobré zam stnávat v tší počet dodavatel  (stavební 

dodavatelé, technologičtí dodavatelé, dodavatelé informačního systému, programových 

produkt  aj.). V této fázi dodavatelé mohou značn  ovlivnit začátek projektu, nap íklad 

nespln ním termínu, kvality, náklad  aj.  
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Ke sníţení takovýchto rizik lze p isp t: 

 výb rové ízení na dodavatele kaţdé části projektu – dle kvality, ceny, dodacího 

termínu, referencí aj. 

 u vybraného dodavatele zajistit smluvní ujednání, výb rové ízení sice sniţuje 

značná rizika, ale neeliminuje je úpln . Ve smlouv  by m ly být ujednány 

sankce za nespln ní podmínek. Účelem je, aby následky chyb dodavatele nenesl 

investor. Kvalitní smlouvy p sobí jako prevence. (34) 

2.5.5 M ení rizika v oblasti investic podniku  

Ve v tšin  p ípad  se podnik p i investici nem ţe riziku zcela vyhnout. Je tedy 

nutné konkrétní riziko identifikovat, kvantifikovat jeho míru a rozhodování p izp sobit 

zjišt ným poznatk m. Za riziko jednotlivého investičního projektu lze povaţovat 

nebezpečí, ţe reálné finanční náklady a pen ţní p íjmy se budou lišit od t ch 

p edpokládaných. (dosaţený pen ţní tok z investic se bude lišit od p edpokládaného). 

P esn ji vyjád íme riziko pomocí pravd podobnosti. Pravd podobnost, ţe jednotlivý 

pen ţní p íjem (výdaj) z investování nastane, lze definovat jako v procentech 

vyjád enou moţnost jeho vzniku. (32) 

 

Obr. č. 7 – Odhad pravděpodobnosti rizika (35) 

Vyjád ení pravd podobnosti m ţe být: (32) 

 objektivní – stanovené na základ  minulých údaj  o pen ţních tocích (zejména 

u opakovaných projekt ). 

 subjektivní – stanovené na základ  odborného odhadu s ohledem na moţné 

odchylné p sobení r zných faktor  (cen, náklad , daní apod.) Tento odhad je 

nutný u nových projekt , ve kterých nelze vyuţít údaje z minulosti, coţ je i náš 

p ípad. 
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Pokud lze vymezit jednotlivé varianty pen ţních tok  a úroveň jejich 

pravd podobnosti, m ţeme také určit tzv. pr m rnou očekávanou hodnotu pen ţních 

tok . Jedná se o váţený aritmetický pr m r všech variant tok , kde vahou je úroveň 

pravd podobnosti jednotlivých tok . Pro plné vyjád ení rizika stupn  rizika investiční 

projektu je nutné porovnání odchylky jednotlivých pen ţních p íjm  od pr m rné 

očekávané hodnoty. Ten projekt, který vykazuje vyšší odchylky, se povaţuje za 

riskantn jší. Kaţdá odchylka má svoji pravd podobnosti, je nutné vyjád ení 

pr m rného stupn  odchylek od pr m rné očekávané hodnoty, čemuţ nejlépe slouţí 

statistická metoda rozptylu a sm rodatné odchylky. (32) 

Rozptyl je součet druhých mocnin odchylek jednotlivých p edpokládaných hodnot 

charakteristik od pr m rné hodnoty a je násoben pravd podobností výskytu t chto jev , 

který lze vypočítat ze vztahu: (36)  

   ∑[        ]  
         – rozptyl očekávaných zm n charakteristiky    – jednotlivé hodnoty sledované veličiny      – pr m rná hodnota sledované veličiny za určité období 

i – jednotlivé stavy systému (časové okamţiky) 

n – počet m ení sledované charakteristiky 

P – pravd podobnost výskytu jednotlivých stav  charakteristiky 

     Pomocí sm rodatné odchylky m ţe být riziko investičních projekt  porovnáváno 

tehdy, kdyţ srovnávané projekty mají p ibliţn  stejné očekávané pr m rné hodnoty 

pen ţních p íjm . Protoţe sm rodatná odchylka je absolutní ukazatel vyjád ení míry 

rizika, není vhodná pro porovnávání rizikovosti projekt  s podstatn  odlišnými 

očekávanými pr m rnými hodnotami pen ţních p íjm , počítá se dle vzorce: (36)    √   

Pro porovnávání rizikovosti projekt  s podstatn  odlišnými očekávanými 

pr m rnými hodnotami pen ţních p íjm , slouţí variační koeficient – pom r 

sm rodatné odchylky a pr m rné hodnoty sledované veličiny, kde platí, ţe čím je tento 

koeficient vyšší, tím je vyšší riziko a počítá se dle vzorce: (36)              [ ] 
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2.6 Hodnocení efektivnosti investic 

Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloţeného kapitálu (náklad  

kapitálu) s výnosy, které investice p inese. Výnosem z investice je p ír stek čistého 

zisku a p ír stek odpis , které se vracejí do podniku v cen  prodaných výrobk . Tyto 

dv  poloţky nazýváme cash flow z investice. Základním poţadavkem na volbu metody 

by m lo být zahrnutí faktoru likvidity, faktoru času a faktoru rizika. (13) 

 Existuje celá ada metod, jejich p ehled je na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 8 - P ehled metod hodnocení efektivnosti investic (13) 

Pro pot eby této práce bude zvolený kritériem sledující efektivnost investice 

podniku NPV - čistá současná hodnota projektu, které je definováno jako součet 

diskontovaných čistých tok  hotovosti b hem doby ţivota projektu, tj. za období 

výstavby i provozu. NPV je základem všech dynamických metod a zároveň 

je povaţována za metodu nejpouţívan jší a nejvhodn jší, neboť dává srozumitelný 

výsledek a tím i jasná rozhodovací kritéria. Za jeho výhody se povaţují následující 

skutečnosti: (13)  

 bere v úvahu časovou hodnotu pen z 

 závisí pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 

kapitálu 

 je aditivní (tj. její výsledky lze v portfoliu investic sčítat). 
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Vzorec pro výpočet tohoto kritéria, pokud investice probíhá v jednom roce, 

m ţeme zapsat následujícím vzorcem: (13)     

                                                                                                                                  

kde NPV čistá současná hodnota 

P 1,2,.n pen ţní p íjem investice v jednotlivých letech její ţivotnosti 

(1+i) úroková míra (diskontní sazba) 

 n jednotlivá léta ţivotnosti 

 N doba ţivotnosti 

 K kapitálový  výdaj 

Pro výpočet čisté současné hodnoty je t eba stanovit jednak jeho čisté toky 

hotovosti v jednotlivých letech ţivota, jednak diskontní sazbu, slouţící k p epočtu 

čistých tok  hotovosti na srovnatelnou základnu. Odhadnutí budoucích výnos , které 

investice p inese, jejichţ výpočet vychází z odhadu budoucích trţeb a náklad , 

p edpokládá jako hlavní poloţky výnos  čistý zisk a odpisy. V p ípad  financování 

cizími zdroji, je nákladem úrok z poskytnutého bankovního úv ru.(13) 

Čistá současná hodnota p edstavuje p ír stek hodnoty firmy (p ír stek její trţní 

hodnoty). Čím je tato hodnota vyšší, tím je i vyšší p ísp vek projektu k trţní hodnot  

firmy a tím je i tento projekt pro firmu zajímav jší, vyhodnocuje se podle následujícího 

principu: (13) 

 jestliže NPV > 0 investiční projekt je pro podnik přijatelný,  

 jestliže NPV < 0 investiční projekt pro podnik nepřijatelný, 

 jestliže NPV = 0 je investiční projekt z hlediska podniku indiferentní. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Pro tuto práci byla vybrána firma KOVOLIT Česká, spol. s r.o., jedná se 

o strojírenský výrobní podnik. Společnost vyrábí hliníkové odlitky lité ručn  gravitačn  

do pískové formy a do kovové formy (tzv. kokil). Veškeré produkty se vyrábí na 

základ  technického zadání od zákazník . Výroba je realizována z p eváţné části na 

vlastních technologiích a částečn  formou kooperace na technologiích výrobních 

partner  společnosti. Mezi hlavní odb ratele pat í podniky z oblasti strojírenského, 

textilního a stavebního pr myslu. Hmotnost vyráb ných hliníkových odlitk  je 

v rozmezí od 0.10 kg do 400 kg. Provoz slévárny zahrnuje výrobu model , kokil, jader 

a sušení písku. Pokud si to zákazník ţádá, je podnik schopen zajistit tepelné zpracování, 

kalení, rentgen hliníkových odlitk  a zkoušky mechanických vlastností materiál . 

Integrovaná mechanická dílna se zabývá opracováním odlitk , frézováním, 

soustruţením, broušením, vrtáním, lakováním a výrobou mechanických součástek.(37) 

P edm tem analýzy je společnost s ručením omezeným. Tato firma má 

3 společníky se stejným podílem (1/3), p ičemţ jeden z nich je zároveň jednatelem. 

Společnost vznikla ke dni 27. 12. 1991.  

P edm tem podnikání je: 

 Slévárenství, modelá ství 

 Obráb ní 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v p ílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona  

 Dle klasifikace NACE podnikání spadá do kód : 

 24.53 Výroba odlitk  z lehkých neţelezných kov  

 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kov ; obráb ní 

 25.73  Výroba nástroj  a ná adí  

 25.99 Výroba ostatních kovod lných výrobk  j. n. 

 46.1 Zprost edkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

 47.19  Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách. (38) 

  



40 

 

3.1 Analýza vn jšího prost edí podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 

3.1.1 PESTLE  analýza podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 
Politické vlivy 

Česká republika je jeden ze stát  bývalého východního bloku, kde je od 

sametové revoluce v roce 1989 patrná tendence p echod k demokratické společnosti.  

Česká republika je parlamentní demokracie, s pom rn  vysokou formální stabilitou 

institucí, která se opírá o Ústavu ČR, a kontinuálním dodrţováním takových proces , na 

kterých je vybudován legitimní zastupitelský systém. Stát pouţívá volební systém 

pom rného zastoupení, jeţ prosazuje princip reprezentativnosti na úkor vládní stability, 

díky čemu v ČR nevznikají dostatečn  konzistentní v tšinové vlády. Od roku 2004 je 

český stát plnohodnotným členem EU, coţ tento stát výrazn  ovlivnilo nejen v oblasti 

dlouhodobosti demokratické stability, nýbrţ také v ekonomické oblasti díky odstran ní 

p ekáţek obchodu, v tšímu p ílivu investic nebo rozší ené spolupráci mezi státy. (39) 
 
 

Ekonomické vlivy 

Sv tové obchodní fórum hodnotí konkurenceschopnost stát  na základ  

globálního indexu konkurenceschopnosti, podle kterého ČR klesla z 31. pozice v roce 

2009 na 39. pozici v roce 2013, neustále se ovšem v dlouhodobém horizontu pohybuje 

v první t etin  ze všech 142 hodnocených zemí. V letech 2009 - 2013 došlo ke 

kladnému posunu v oblasti makroekonomické stability, infrastruktury a velikosti trhu, 

ale díky zhoršení v oblasti institucí zahrnující transparentnost ve ejné správy, délku 

soudního ízení, vymahatelnost práva a míru vnímání korupce došlo k jiţ zmiňovanému 

poklesu pozice ČR. Také pokračoval propad v oblasti efektivity trhu práce, klesla 

kvalita vzd lávací soustavy a zhoršily se ukazatele v oblasti inovací. Progrese dílčích 

index  charakterizuje tento stát jako malou tranzitní otev enou ekonomikou závislou na 

exportu, která jiţ ztratila výhodu levné pracovní síly, a ve které je p echod ke znalostní 

ekonomice negativn  ovlivn n díky neprovedeným reformám vzd lávacího, 

zdravotního, sociálního, penzijního a výzkumn -inovačního systému. (40)  
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Hlavní makroekonomické ukazatele ČR v letech 2010 - 2015 ukazuje následující 

tabulka.  

Tab. č. 4 - Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele (41)     

 

Sociologické vlivy 

V ková struktura obyvatel ČR vykazuje výrazné zm ny, dochází ke zvýšení 

pr m rného v ku obyvatelstva a k r stu podílu postproduktivní části obyvatel starších 

65 let, český národ prost  stárne. Od roku 1996 vzrostla st ední délka ţivota 

v Jihomoravském kraji u muţ  o 5,37 roku na 76,32 roku u ţen o 4,41 roku na 82,22 let. 

Současná situace je sice pom rn  p íznivá a v ČR p evyšuje produktivní sloţka, která 

tvo í tém  70 %, ale díky nízké úrovni porodnosti a prodluţující se dob  ţivota, se dá 

v p íštím období očekávat zvýšení podílu postproduktivní části obyvatel. Zvyšující se 

podíl starších osob logicky p ináší také navýšení indexu závislosti, rostoucí nároky na 

poskytování zdravotních a sociálních sluţeb, nutnost d chodové reformy a celého 

systému odchodu do penze. (42) 

Technologické vlivy 

V oblasti technologického prost edí ČR se jeví jako nejv tší problém nízká 

intenzita inovační aktivity podnik . Výdaje na inovace se pohybují na úrovni 60 % 

pr m ru zemí EU-27. Nedostatečné výdaje jsou v českém prost edí zp sobené zejména 

vlivem nedostatečného provozního kapitálu a omezené dostupnosti externích finančních 

zdroj . Podíl firem, které inovují samy nebo ve spolupráci s jinými podniky je na úrovni 

46 % pr m ru EU-27, tato nízká hodnota má nejspíše stejné d vody. Logickým 

d sledkem t chto nízkých výdaj  na inovace je následn  také malá hodnota ukazatele 

vývozu high-tech výrobk , která je niţší neţ 70 % pr m ru EU-27. (40) 

Rok

Jednotka
HDP mld. Kč, b. c. 3 953,7 4 033,8 4 059,9 4 098,1 4 313,8 4 554,6
HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 375 921 384 289 386 317 389 900 409 870 432 006
Vývoz zboţí a sluţeb %, r/r, reáln 15,0 9,1 4,2 0,3 8,6 7,8
Dovoz zboţí a sluţeb %, r/r, reáln 15,0 6,7 2,6 0,2 10,0 8,3
Pr mysl - trţby %, r/r, b ţné ceny 9,5 7,6 1,7 1,5 8,9 2,6
Obecná míra nezam stnanosti %, pr m r 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0
Míra dlouhodobé nezam stnanosti %, pr m r 3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 2,4
Podíl nezam stnaných osob %, pr m r 6,96 6,70 6,76 7,68 7,70 6,57
Pr m rná hrubá nominální mzda 1)

%, r/r 2,2 2,5 2,5 -0,1 2,9 2,7
Pr m rné reálné mzdy 1)

%, r/r 0,7 0,6 -0,8 -1,5 2,5 2,4
Pr m rný starob.d chod/pr m rná mzda % 41,2 42,0 41,6 42,3 42,0 41,7
Míra inflace %, r/r, pr m r 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3
Míra inflace %, r/r, prosinec 2,3 2,4 2,4 1,4 0,1 0,1
Ceny pr myslových výrobc %, r/r, pr m r 1,2 5,6 2,1 0,8 -0,8 -3,2

2015Ukazatele reálné ekonomiky 2010 2011 2012 2013 2014
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Legislativní vlivy 

V legislativní oblasti je Česká republika charakteristická velmi nízkou d v rou 

v právo díky komplikovanému procesu vymahatelnosti a jeho pom rn  obtíţné 

srozumitelnosti. Jako nový člen EU musela ČR jak p ed vstupem, tak zejména po n m, 

p izp sobit sv j právní ád a zm ny dosud nebyly dokončeny. Rok 2014 p inesl další 

adu legislativních zm n, byl p ijat zákon o dani z p íjm , nový občanský zákoník, 

zrušen obchodní zákoník, který částečné nahradil zákon o obchodních korporacích. Na 

výsledky pr myslu budou p sobit i n která legislativní opat ení EU, p edevším dopad 

ekologických zákon  a na ízení, systém obchodování s povolenkami, nastavení mixu 

energií apod. (40)   

Ekologické vlivy 

P sobení člov ka trvale znečišťuje ţivotní prost edí a devastuje p írodní 

hodnoty. Za nejv tší problémy lze spat ovat produkci emisí, vliv na kvalitu 

povrchových a podzemních vod nebo produkci odpad . Jihomoravský kraj jako celek 

má relativn  kvalitní ovzduší. Znečišt ní ovzduší, hluk a podobné nep íznivé vlivy jsou 

pouze lokálního charakteru, p edevším u velkých pr myslových center. Z tohoto 

hlediska dosahuje nep íznivých hodnot emisí znečisťujících látek p edevším okolí Brna. 

Podíl na znečišt ní má rovn ţ vzr stající mnoţství automobil , zejména ve velkých 

m stech.(43) 

Další úsp šný vývoj slévárenství a kovozpracujícího pr myslu vyţaduje v novat 

zvláštní pozornost problematice ekologie.  

Pro rovnocenné podmínky je nezbytné:  

 zavedení a dodrţování spravedlivých podmínek pro oblast ekologie, energetiky;  

 v tomto smyslu prosazovat taková ešení, která nebudou poškozovat 

a existenčn  ohroţovat pr myslové podniky;  

 nep ipustit p ijetí legislativy, která nepostihuje všechny zdroje znečišťování 

(ovzduší, odpady, vody) a je diskriminující k pr myslovým odv tvím. (42) 

Oddíl CZ-NACE 25 nepat í mezi výrazné znečišťovatele ţivotního prost edí 

(i kdyţ do oddílu pat í technologie povrchových úprav a zušlechťování kov , kde jsou 

vyuţívány pro ţivotní prost edí nebezpečné chemikálie), podniky mají své odpady 

a jejich zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. (42) 
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3.1.2 Porter v model p ti sil podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 
Nově vstupující firmy 

Kaţdý jiţ existující podnik m ţe být ohroţen vstupem nových firem na trh, jeţ 

mohou znamenat siln jší konkurenci, oslabení podílu na trhu nebo sníţení zisku. Pro 

tento podnik jsou reálné následující úrovn  p ekáţek vstupu nového podniku na trh:  

o Existující úspory z rozsahu prodeje daného podniku jsou minimální -  podnik 

neprodukuje tak velkým rozsahem výroby jednoho typu výrobku, díky kterému 

by mu výrazn  klesly pr m rné náklady, v jeho portfoliu p evaţuje malosériová 

výroba max. v ádu stovek. Nov  vstupující podnik tedy nemusí na trh vstupovat 

s p íliš velkým rozsahem prodeje, protoţe nemusí zakomponovat do ceny 

neexistující úspory z rozsahu.  

o Kapitálová náročnost je vysoká – slévárenská technologie a nákup CNC stroj  

je vysoce kapitálov  náročné. 

o Diferenciace produktů je nízká -  stávající úroveň servisu, péče a nadstandardn  

poskytovaných sluţeb tohoto podniku neznamená natolik velkou zákaznickou 

loajalitu, jeţ by pro nový podnik byla obtíţn  p ekonatelná.  

o Bariéry vstupu ve formě přechodových nákladů jsou minimální - náklady 

zákazník  pot ebné k p echodu na jiného dodavatele tj. náklady na p eškolení 

zam stnanc  nebo otestování nových za ízení jsou pro dané portfolio výrobk  

minimální. 

o Volné distribuční kanály -  vzhledem ke skutečnosti tém  neomezeného 

p ístupu k distribučním kanál m, je pro nový podnik snadné se do t chto kanál  

proniknout. 

Substituční výrobky  

Možnost substituce výrobků je pro podnik velkou hrozbou vzhledem ke 

skutečnosti, ţe je vysoká pravd podobná moţnost nahrazení jejich produkt  výrobkem 

jiného domácího nebo zahraničního výrobce, coţ m ţe zp sobit sníţení trţeb podniku 

a podílu podniku na trhu.  
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Vyjednávací síla odběratelů  

Zákazníky podniku jsou firmy z celé ČR, ale z v tší části ze zemí EU ( hlavn  

N mecko a Francie). Nízká diferencovanost výrobk  a nízké p echodové náklady jsou 

hlavními d vody, proč je vyjednávací síla odběratelů středně vysoká, je vyvíjen tlak na 

sniţování cen a je zájem o v tší rychlost a pruţnost dodávek. 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Pokud by existovala velká vyjednávací síla, došlo by k r stu cen vstupních 

surovin a moţnému sníţení kvality a sluţeb dodavatel . Dodavatelé této firmy nemají 

tendence sdruţovat se do skupin, jejich výrobky jsou nespecifické, jsou nízké 

p echodové náklady, coţ zp sobuje, ţe vyjednávací síla dodavatelů není vysoká.  

Současná konkurence  

Sledovaný podnik pat í podle CZ-NACE zejména do skupiny 24 a 25. jejichţ 

základní ukazatele ukazují následující obrázky, který ukazují rostoucí vývoj počtu podnik  i 

počtu zam stnanc , který ukazuje silnou konkurenci v oboru. 

 

Obr. č. 9- Vybrané ukazatele skupiny CZ-NACE 24 (44)   

 

Obr. č. 10 - Vybrané ukazatele skupiny CZ-NACE 25 (44)   
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Konkurence v oblasti slévárenství hliníkových odlitk  je v ČR pom rn  velká. 

Jen v rámci JMK podniká ve stejné oblasti 9 firem, P eváţná část produkce firmy 

KOVOLIT Česká se dodává do N mecka a do Francie (cca 55 %). Nejbliţší 

konkurenční společnosti uvádí následující tabulka, které ovšem nemají tak výrazný 

podíl zahraničního odbytu jako sledovaná společnost. Společnost KOVOLIT má podíl 

trhu cca 5,0 %. 

Tab. č. 5 - Konkurenční firmy a jejích podíl na trhu (autor)     

 

3.2 Analýza vnit ního prost edí podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 

3.2.1 Analýza 7 S podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 
Strategie   

Dle vedení společnosti má podnik jako základní vizi snahu o kontinuální rozvoj 

a další zkvalitňování výrobk  a poskytovaných sluţeb, na základ  t chto skutečnosti 

m ţeme označit jejich strategii jako strategii rozvoj trhu. P i snaze o dosaţení t chto 

cíl  zvolil podnik princip zaloţený na zvyšování know how, jeţ má podnik ve svých 

zam stnancích, investuje do rozvoje provozovny a modernizace prost edí pro výrobu, 

snaţí se dále zkvalitňovat svoje výrobky.   

Sdílené hodnoty  

Vztahy mezi zam stnanci jsou vedením firmy povaţované za dobré. 

Zam stnanci jsou seznámeni a p eváţná v tšina i vnit n  ztotoţn na s hodnotami 

a vizemi podniku, a tak  sami sebe daleko snáze usm rňují, kontrolují a p ípadn  

revidují své chování tak, aby bylo v souladu s t mito hodnotami. Jasn  stanovené vize 

a hodnoty má management podniku KOVOLIT Česká spol. s r.o. zejména v oblasti 

ochrany ţivotního prost edí, kde se snaţí systémovým p ístupem o dosaţení takové 

ídící a organizační úrovn , která umoţní minimalizaci negativního vlivu její 

podnikatelské činnosti na ţivotní prost edí. 

https://managementmania.com/cs/chovani
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Vedení podniku KOVOLIT Česká spol. s r.o., povaţuje ochranu ţivotního 

prost edí za jednu z priorit ízení společnosti a v souvislosti se zavád ním systému 

environmentálního ízení dle normy ČSN ISO EN 14001:2005 vyhlásilo následující 

hlavní zásady: (37) 

 Dodrţování legislativních poţadavk  na ochranu ţivotního prost edí, tak aby 

mohly slouţit jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu 

podniku. 

 Provozování výrobního za ízení s ohledem na účinné vyuţívání materiál , 

šetrný vztah k ţivotnímu prost edí a respektování principu udrţitelného 

vyuţívání sekundárních zdroj . 

 Trvale hledání moţností sniţování spot eby energií, vstupních surovin 

a materiál .  

 Hledaní moţnosti materiálového a energetického vyuţívání produkovaných 

odpad , hodnocení dopad  na ţivotní prost edí. 

 Poskytovaní informací k pouţívaným materiál m, v p ípad  pot eby vzd lávání 

subdodavatel  a zákazník  v oblasti bezpečného pouţívání, p epravy, 

skladování a likvidace. 

 Úsilí o prevenci vzniku takových mimo ádných situací, jejichţ d sledkem by 

mohl být negativní vliv na ţivotní prost edí a zdraví zam stnanc . 

Styl manažerské práce  

Vedení podniku označilo jako pouţívaný styl manaţerské práce ve vyšších 

úrovních hierarchie podniku jako konzultační. V podniku je vytvo en vlastní systém 

kooperace mezi zam stnanci, dochází k delegování rozhodovací pravomoci, určité 

oblasti se konzultují mezi spolupracovníky. P evaţuje kladná motivace a pouţívá se 

slabá tolerance k chybám. Kontrola je pouze výb rová.  Niţší patra podnikové 

hierarchie, zejména výroba, nadále pouţívá styl autoritativní. 

Spolupracovníci  

Po vysoké fluktuaci zam stnanc  mezi lety 2006-2010, došlo ke zlepšení tohoto 

stavu, fluktuace je menší, vedení firmy to p ičítá novému systému odm ňování 

zavedenému v roce 2010. Problém je ovšem p i získávání nových pracovník  na vysoce 

specializované pozice, jako je nap . obsluha CNC stroje. 
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Struktura  

Organizační schéma podniku je jasn  patrné na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 11 - Organizační schéma podniku (autor) 

Systémy řízení  

Pro systémy ízení si vedení firmy vybralo podnikový informační systém SAP 

Business One, které SAP pouţívá v rámci celého podniku jiţ od začátku, zejména 

v oblastech jako je účetnictví, vedení pokladny, správa majetku, personální evidence, 

ízení reklamací, vedení skladového hospodá ství, ízení nákupu a prodeje, ízení 

závazk  a pohledávek, kalkulace ceny apod. P i výb ru nových spolupracovník  jsou 

up ednostňováni zam stnanci s praxí v tomto systému, pop . projdou školením interním 

lektorem. Zam stnanci dále vyuţívají následující počítačové programy - klasické 

MS Office, Outlook, nejčast ji pouţívané komunikační kanály jsou mobilní telefon, 

email nebo osobní kontakt. 

Schopnosti  

Personální politika podniku je zaloţena na názoru vedení podniku, které 

povaţuje svoje zam stnance za jedno ze svých nejv tších bohatství. Od roku 2010 se 

zavedením nového systému odm ňování je pro tento podnik typická snaha udrţet si 

stávající zam stnance tak, aby nemohlo dojít k prozrazení know-how a není tak 

nezbytné vynakládat finanční prost edky na školení a zácvik nových spolupracovník .  
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3.2.2 Finanční analýza podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 
1) Analýza absolutních ukazatelů 

Následující tabulka obsahuje vybrané poloţky rozvahy sledovaného podniku za 

období 2010 - 2015.  

Tab. č. 6- P ehled aktiv a pasiv podniku v tisících Kč (autor) 

 

Následující tabulka obsahuje vybrané výkazu zisku a ztráty sledovaného 

podniku za období 2010 - 2015.  

Tab. č. 7 -Výkaz zisků a ztrát podniku v tisících Kč (autor) 

 

Hodnoty shromáţd né v tabulkách jsou poté pouţívány v rámci tvorby 

horizontální a vertikální analýze, analýzy pom rových ukazatel  a stanovení 

jednotlivých index . 

 

KOVOLIT Česká s.r.o. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 64211 65535 72786 81671 82444 85987

Dlouhodobý majetek 15261 13914 12463 12841 16490 19094

Dlouhodobý hmotný  majetek 15103 13884 12457 12841 16490 19032

Ob ţná aktiva 48520 51621 60323 68830 65954 66893

Zásoby 14622 18155 22019 22373 23272 28522

Dlouhodobé pohledávky 0 500 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 25458 16793 15605 32741 20422 29165

Krátkodobý finanční majetek 8440 16173 22699 13716 22260 9206

Ostatní aktiva 430 0 0 0 0 0

PASIVA CELKEM 64211 65535 72786 81671 82444 85987

Vlastní kapitál 55097 59250 63512 66456 71043 72545

Základní kapitál 9102 9102 9102 9102 9102 9102

Výsledek hospoda ení minulých let 42320 43828 47651 51403 54047 58634

Výsledek hospoda ení b ţného účetního období 1868 4513 4952 4144 6087 3002

Cizí zdroje 9114 6285 9274 15215 11401 13307

Dlouhodobé závazky 767 752 719 756 773 875

Krátkodobé závazky 8347 5533 8555 13955 10475 12032

Bankovní úv ry a výpomoci 0 0 0 504 153 400

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 135

KOVOLIT Česká s.r.o. - výkaz zisk  a ztrát 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1246 1286 1280 1206 862 1125

Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 366 438 445 325 578 377

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2025 2177 1929 1910 1871 2098

Výkony 121178 138214 124923 127433 127979 155543

Trţby za prodej vlastních výrobk  a sluţeb 121522 134352 122879 125226 130774 149776

Výkonová spot eba 90412 101033 87094 93570 87826 117452

Spot eba materiálu a energie 47586 53982 45992 49070 46787 61807

P idaná hodnota 30766 37181 37829 33863 40153 38091

Provozní výsledek hospoda ení 5334 6884 7188 2554 7340 5150

Finanční výsledek hospoda ení -3354 -1432 -1260 2484 38 -1362

Výsledek hospoda ení za účetní období 1868 4513 4952 4144 6087 3002

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 2103 5479 6065 5103 7390 3787
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Následující tabulka obsahuje vertikální strukturu aktiv podniku, která obsahuje 

podíl jednotlivých sloţek aktiv vzhledem k celkové hodnot  aktiv. 

Tab. č. 8 - Vertikální rozbor aktiv podniku (autor)  

 
 

Nejv tší část aktiv je tvo ena ob ţnými aktivy. Podíl dlouhodobého majetku 

k celkové hodnot  ve sledovaném období m l st ídavou tendenci, stejn  tak i podíl 

ob ţných aktiv. Sloţení ob ţných aktiv v jednotlivých letech je rozdílné, podíl zásob 

a krátkodobých pohledávek kolísal, stejn  se choval i finanční majetek.  

Následující tabulka obsahuje vertikální strukturu pasiv podniku, která obsahuje 

podíl jednotlivých sloţek pasiv vzhledem k celkové hodnot  pasiv. 

Tab. č. 9 - Vertikální rozbor pasiv podniku (autor)  

 

Tabulka vypovídá o struktu e podnikových pasiv. Podíl vlastního kapitálu, cizích 

zdroj  a krátkodobých závazk  kolísá v či celkovým pasiv m. Bankovní úv ry jsou 

v letech 2010 – 2012 nulové, mezi lety 2013 – 2015 kolísaly pod hodnotou 1 %. 

 

 

KOVOLIT Česká s.r.o. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dlouhodobý majetek 23,77% 21,23% 17,12% 15,72% 20% 22,21%

Dlouhodobý hmotný  majetek 23,52% 21,18% 17,11% 15,72% 20% 22,13%

Ob ţná aktiva 75,56% 78,76% 82,88% 84,28% 80% 77,79%

Zásoby 22,77% 27,70% 30,25% 27,39% 28,23% 33,17%

Dlouhodobé pohledávky 0% 0,76% 0% 0% 0% 0%

Krátkodobé pohledávky 39,65% 25,62% 21,44% 40,09% 24,77% 33,92%

Krátkodobý finanční majetek 13,14% 24,67% 31,19% 16,79% 27,00% 10,71%

Ostatní aktiva 0,67% 0% 0% 0% 0% 0%

KOVOLIT Česká s.r.o. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vlastní kapitál 85,81% 90,41% 87,26% 81,37% 86,17% 84,37%

Základní kapitál 14,18% 13,89% 12,51% 11,14% 11,04% 10,59%

Výsledek hospoda ení minulých let 65,91% 66,88% 65,47% 62,94% 65,56% 68,19%

Výsledek hospoda ení b ţného účetního období 2,91% 6,89% 6,80% 5,07% 7,38% 3,49%

Cizí zdroje 14,19% 9,59% 12,74% 18,63% 13,83% 15,48%

Dlouhodobé závazky 1,19% 1,15% 0,99% 0,93% 0,94% 1,02%

Krátkodobé závazky 13,00% 8,44% 11,75% 17,09% 12,71% 13,99%

Bankovní úv ry a výpomoci 0% 0% 0% 0,62% 0,19% 0,47%

Ostatní pasiva 0% 0% 0% 0% 0% 0,16%
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Následující tabulka obsahuje horizontální strukturu aktiv, tedy vývoj v čase.  

Tab. č. 10 - Horizontální rozbor aktiv podniku (autor)  

 

Nejv tší meziroční zm ny celkových aktiv, které rostly po celou dobu, jsou mezi 

roky 2012 a 2013, které zp sobil nár st ob ţných aktiv. Ob ţná aktiva ve sledovaném 

období nejprve vykazovala rostoucí tendenci, poté začaly kolísat. Zásoby rostly v celém 

období, nejprve výrazn , pozd ji pouze mírn  a mezi roky 2015 a 2014 op t výrazn . 

Krátkodobé pohledávky a finanční majetek mají st ídavou tendenci.  

Následující tabulka obsahuje horizontální strukturu pasiv, tedy vývoj v čase.  

Tab. č. 11 - Horizontální rozbor pasiv podniku (autor)  

 

Tabulka vypovídá o meziročních zm nách podnikových pasiv. Celkový objem 

pasiv od roku 2010 vykazuje rostoucí tendenci, ale s klesajícím tempem r stu. Dochází 

k meziročnímu nár stu vlastního kapitálu, cizí zdroje a krátkodobé závazky mají 

tendenci kolísavou. Bankovní úv ry jsou nejprve nulové, poté mají st ídavou tendenci. 

 

 

 

 

KOVOLIT Česká s.r.o. 2010 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14

AKTIVA CELKEM 64211 2,06% 11,06% 12,21% 0,95% 4,30%

Dlouhodobý majetek 15261 -8,83% -10,43% 3,03% 28,42% 15,79%

Dlouhodobý hmotný  majetek 15103 -8,07% -10,28% 3,08% 28,42% 15,42%

Ob ţná aktiva 48520 6,39% 16,86% 14,10% -4,18% 1,42%

Zásoby 14622 24,16% 21,28% 1,61% 4,02% 22,56%

Dlouhodobé pohledávky 0 100% -100% 0% 0% 0%

Krátkodobé pohledávky 25458 -34,04% -7,07% 109,81% -37,63% 42,81%

Krátkodobý finanční majetek 8440 91,62% 40,35% -39,57% 62,29% -58,64%

Ostatní aktiva 430 -100% 0% 0% 0% 0%

KOVOLIT Česká s.r.o. 2010 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14

PASIVA CELKEM 64211 2,06% 11,06% 12,21% 0,95% 4,30%

Vlastní kapitál 55097 7,54% 7,19% 4,64% 6,90% 2,11%

Základní kapitál 9102 0% 0% 0% 0% 0%

Výsledek hospoda ení minulých let 42320 3,56% 8,72% 7,87% 5,14% 8,49%

Výsledek hospoda ení b ţného účetního období 1868 141,60% 9,73% -16,32% 46,89% -50,68%

Cizí zdroje 9114 -31,04% 47,56% 64,06% -25,07% 16,72%

Dlouhodobé závazky 767 -1,96% -4,39% 5,15% 2,25% 13,20%

Krátkodobé závazky 8347 -33,71% 54,62% 63,12% -24,94% 14,86%

Bankovní úv ry a výpomoci 0 0% 0% 100% -69,64% 161,44%

Ostatní pasiva 0 0% 0% 0% 0% 100%
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2) Analýza rozdílových ukazatelů 

Následující tabulka dokumentuje vývoj jednoho z rozdílových ukazatel  – čistý 

pracovní kapitál. 

Tab. č. 12- Čistý pracovní kapitál podniku (autor)  

 

Čistý pracovní kapitál má v celém sledovaném období pouze kladné hodnoty, 

jeţ navíc vykazují pouze s výjimkou roku 2015 pozitivn  rostoucí tendenci. Čím je 

vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím lepší schopnost má podnik k úhrad  svých závazk .  

Pozitivní nár st hodnot čistého pracovního kapitál  je jasn  patrný z grafu 1. 

Graf č.  1- NWC – čistý pracovní kapitál podniku (autor) 

 

3) Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability  

Následující tabulka zachycuje vývoj t í ukazatel  rentability. 

Tab. č. 13 - Ukazatele rentability podniku (autor)  

 

Po celé období mají ukazatele rentability pouze kladné hodnoty, s rostoucí, nebo 

st ídavou tendenci vývoje, které lze vid t v grafu 2. 

 

Rozdílové ukazatele Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Čistý pracovní kapitál NWC tis. Kč 40603 45588 51768 54746 55479 54410

Ukazatele rentability Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROA - Rentabilita aktiv % 2,91 6,89 6,80 5,07 7,38 3,49

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu % 3,39 7,62 7,80 6,24 8,57 4,14

ROS - Rentabilita trţeb % 1,53 3,24 3,92 3,22 4,72 1,92
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Graf č.  2- Ukazatele rentability podniku (autor) 

 

Ukazatele likvidity 

Následující tabulka dokumentuje vývoj ukazatel  likvidity. 

Tab. č. 14 - Ukazatele likvidity podniku (autor)  

 

Okamţitá likvidita – likvidita 1. stupn  je ukazatelem okamţité schopnosti 

podniku k úhrad  krátkodobých závazk . Jeho doporučená hodnota se udává v rozmezí  

0,2  -  0,5. Tento podnik dosahuje vyšších hodnot, jeţ kolísají. U pohotové likvidity – 

likvidity 2. stupn  je doporučená hodnota v intervalu 1 aţ 1,5, podnik tuto hodnotu 

p evyšuje s kolísavou tendencí. U b ţné likvidity - likvidity 3. stupn  literatura uvádí 

jako optimální hodnoty v rozmezí 1,8 -  2,5, které tento podnik p esahuje s kolísavou 

tendencí. Jeho hodnota udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky v itel , 

pokud by si prom nil všechna svá ob ţná aktiva v pen ţní prost edky.  

Ukazatelé aktivity 

Následující tabulka zachycuje vývoj ukazatel  aktivity. 

Tab. č. 15 - Ukazatele aktivity podniku (autor)  

 

Ukazatele likvidity Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Likvidita 1. stupn  - pohotová 1,01 2,92 2,65 0,97 2,13 0,75

Likvidita 2. stupn  - b ţná 4,06 5,96 4,48 3,30 4,07 3,11

Likvidita 3. stupn  - celková 5,81 9,33 7,05 4,89 6,30 5,42

Ukazatele aktivity Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doba obratu zásob dny 43,00 46,85 62,81 62,61 65,03 65,54

Doba obratu pohledávek dny 74,86 43,34 44,51 91,63 57,06 67,02

Doba obratu závazk dny 24,55 14,28 24,40 39,41 29,27 28,37
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Doba obratu zásob má vysoké hodnoty v celém sledovaném období, které 

vykazují negativní nár st. Ukazatel doby obratu pohledávek m í dobu, s jakou 

společnost zinkasuje v pr m ru své pohledávky od odb ratel . Čím je tento ukazatel 

niţší, tím mén  zdroj  k financování pohledávek firma pot ebuje a naopak. Doba obratu 

pohledávek podniku vykazuje negativní vysoké hodnoty s kolísavou tendencí, které 

v roce 2013 dokonce p esáhly hodnotu 90 dn . Ukazatel doby obratu závazk  m í 

dobu, s jakou společnost pr m rn  hradí své závazky z osobního styku, sledovaná 

společnost vykazuje pozitivní nízké hodnoty s výjimkou roku 2013, kdy p esáhla 

hodnotu 30 dn . 

Ukazatele finanční struktury 

Následující tabulka zachycuje vývoj ukazatel  finanční struktury - zadluţenosti. 

Tab. č. 16 - Ukazatele zadluženosti podniku (autor)  

 

Celkové zadluţení nad hodnotou 50 % se povaţuje za vysokou, v intervalu 30 – 

50 % je brána jako pr m rná, pod hodnotou 30% označovaná jako nízká. Podnik 

v letech 2010 - 2015 vykazoval nízkou zadluţenost, jejíţ hodnota m la st ídavou 

tendenci. Finanční páka se pohybovala v intervalu 1,11-1,22 se st ídavou tendencí. 

Doba návratností úv ru se pohybovala v intervalu 0,94-2,62 roku se st ídavou tendencí. 

 Vývoj celkové zadluţenosti je zachycen v grafu 3. 

Graf č.  3 - Celková zadluženost podniku (autor) 

 

 

Ukazatele zadluženosti Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Celkové zadluţení % 14,19 9,59 12,74 18,17 13,64 15,38

Finanční páka 1,17 1,11 1,15 1,22 1,16 1,18

Doba návratnosti úv ru roky 2,34 0,94 1,35 2,45 1,41 2,62
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Finanční situace podniku 

Následující tabulka zachycuje jednotlivé indexy IN podniku ve sledovaném 

období. 

Tab. č. 17- Hodnoty IN modelů podniku (autor)  

 

Pokud je velikost indexu IN95 v tší neţ 2, je firma povaţována za schopnou 

bezproblémov  plnit své závazky a t ší se dobrému finančnímu zdraví, coţ firma 

splňovala po celé období. Pokud je velikost indexu IN05 v tší neţ 1,6, je firma 

povaţována za schopnou bezproblémov  plnit své závazky a t ší se dobrému 

finančnímu zdraví, coţ firma splňovala po celé období.  
Graf 4 dokumentuje vývoj hodnoty IN 95 ve sledovaném období 2010 – 2015, součástí 

grafu je také vyznačená spodní hranice IN 95 = 2, nad kterou je firma povaţována za 

schopnou bezproblémového pln ná svých závazk  (mluvíme o firm  t šící  se dobrému 

finančnímu zdraví). 

Graf č.  4 - IN model 95 podniku (autor) 

 

 
Graf 5 dokumentuje vývoj hodnoty IN 05 ve sledovaném období 2010– 2015, součástí 

grafu je také vyznačená spodní hranice IN 05 = 1,6, nad kterou je firma povaţována za 

schopnou bezproblémového pln ní svých závazk  (mluvíme o firm  t šící se dobrému 

finančnímu zdraví). 

 

IN modely 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IN 95 3,44 5,07 4,04 3,00 3,81 3,28

IN 05 1,97 2,96 2,34 1,71 2,20 1,88
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Graf č.  5 - IN model 05 podniku (autor) 

 

Následující tabulka ukazuje jednotlivé ukazatele Altmanova modelu a hodnotu 

celkového Z  skóre. 

Tab. č. 18 - Hodnoty Altmanova modelu podniku (autor)  

 

Hodnota celkového Z – skóre podniku ve sledovaném období byla v tší neţ 2,9 

– podnik je finančn  zdravý a v současnosti ho neohroţuje bankrot. Graf 6 ukazuje 

vývoj celkového Z-skóre ve sledovaném období, součástí grafu je také vyznačená spodní 

hranice 2,9, nad kterou je podnik povaţovaný jako finančn  zdravý a v současnosti ho 

neohroţuje bankrot. 

Graf č.  6 - Altmanův model podniku (autor) 

 

Altman v model 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ukazatel z NWC 0,63 0,70 0,71 0,67 0,67 0,63

Minulá ziskovost 0,66 0,67 0,65 0,63 0,66 0,68

Produkční síla 0,03 0,08 0,08 0,06 0,09 0,04

Zadluţenost 6,05 9,43 6,85 4,37 6,23 5,45

Obrat aktiv 1,89 2,05 1,69 1,53 1,59 1,74

Celkové Z- skóre 5,54 7,33 5,88 4,57 5,52 5,20
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Následující tabulka ukazuje jednotlivé ukazatele Králíčkova Quick testu a také 

jeho celkovou známku. 

Tab. č. 19 - Hodnoty Králíčkova Quick testu podniku (autor)  

 

Výsledná celková známka Králíčkova Quick testu je v letech 2010 - 2015 

v intervalu 2,5-2,75, podnik se pohybuje v oblasti hodnocení dobrý stav. Kdybychom si 

výslednou známku rozd lili do 2 moţných oblastí, pak je známka finanční stability na 

hodnot  1,5 (výborný stav), zatímco známka výnosové situace je v rozmezí 3,5-4 

(špatný stav), coţ je dáno zejména vlivem nízké hodnoty ukazatele ROA. 

Následující tabulka ukazuje jednotlivé ukazatele AGR testu a výslednou bonitu. 

Tab. č. 20 - Hodnoty ukazatelů AGR testu podniku (autor)  

 

V letech 2010 – 2015 podnik kolísal mezi  kategorii AA- Velmi dob e 

hospoda ící subjekt se silným finančním zdravím aţ do nejvyšší moţné kategorie AAA- 

Optimáln  hospoda ící subjekt blíţící se "ideálnímu podniku". 

 

 

Kraličk v Quick test 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VK/A 85,81 90,41 87,26 81,37 86,17 84,37

známka 1 1 1 1 1 1

splácení dluhu 4,5 3,4 4,6 4,7 4,2 4,4

známka 2 2 2 2 2 2

známka finanční stability 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

CF/T 3,18 4,80 5,45 4,71 6,18 3,26

známka 4 4 3 4 3 4

ROA (s úroky) 2,91 6,89 6,80 5,07 7,38 3,49

známka 4 4 4 4 4 4

známka výnosové situace 4 4 3,5 4 3,5 4

Celková známka 2,75 2,75 2,5 2,75 2,5 2,75

Ukazatele AGR testu 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 1. ukazatel provozní marţe 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06 0,03

 2. ukazatel b ţného ROE 0,03 0,08 0,08 0,06 0,09 0,04

 3. ukazatel krytí odpis 1,92 3,07 3,57 3,17 4,25 2,43

 4. ukazatel krátkodobé likvidity 3,15 5,05 3,93 2,63 3,49 2,46

 5. ukazatel vlastního financování 0,86 0,90 0,87 0,81 0,86 0,84

 6. ukazatel provozní rentability aktiv 0,06 0,10 0,09 0,07 0,10 0,06

 7. ukazatel vyuţití aktiv 1,89 2,05 1,69 1,53 1,59 1,74

Celkový index 7,95 11,30 10,29 8,33 10,43 7,61

Bonita AA AAA AAA AA AAA AA
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Následující tabulka zachycuje jednotlivé ukazatele Zmijewského modelu. 

Tab. č. 21- Hodnoty ukazatelů Zmijewského modelu podniku (autor)  

 

Pravd podobnost bankrotu blíţící se nule ukazuje finančn  silný podnik se 

siln  nepravd podobnou moţností bankrotu.  

Ukazatele produktivity práce 

Následující tabulka ukazuje vybrané ukazatele produktivity. 

Tab. č. 22 - Ukazatele produktivity práce podniku (autor)  

 

Hodnoty osobních náklad  1 pracovníka s výjimkou roku 2012 v letech 2010 – 

2015 rostly, p idaná hodnota a zisk na 1 pracovníka kolísaly. Graf 7 ukazuje vývoj 

osobních náklad , p idané hodnoty a zisku na 1 zam stnance.  

Graf č.  7- Vývoj vybraných ukazatelů produktivity podniku (autor) 

 

 

 

Ukazatele Zmijewského modelu 2010 2011 2012 2013 2014 2015

p vodní skóre -3,6845 -4,1395 -3,9477 -3,5267 -3,9091 -3,6369

upravené skóre -6,6829 -7,5082 -7,1603 -6,3968 -7,0902 -6,5967

m ítko pravd podobnosti 0,13% 0,05% 0,08% 0,17% 0,08% 0,14%

Ukazatele produktivity práce Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet zam stnanc ks 94 99 87 88 88 86

Osobní náklady tis. Kč 28578 29017 28805 29407 31065 31354

P idaná hodnota tis. Kč 30766 37181 37829 33863 40153 38091

EBIT - Zisk p ed zdan ním a úroky tis. Kč 2103 5479 6065 5105 7416 3806

Osobní náklady na 1 zam. tis. Kč 304,02 293,10 331,09 334,17 353,01 364,58

P idaná hodnota na 1 zam. tis. Kč 327,30 375,57 434,82 384,81 456,28 442,92

EBIT  na 1 zam. tis. Kč 22,37 55,34 69,71 58,01 84,27 44,26
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Shrnutí výsledků finanční analýzy podniku  

Vertikální analýza aktiv ukázala, ţe nejv tší část aktiv je tvo ena ob ţnými 

aktivy. Podíl dlouhodobého majetku k celkové hodnot  ve sledovaném období m l 

st ídavou tendenci, stejn  tak i podíl ob ţných aktiv. Sloţení ob ţných aktiv 

v jednotlivých letech je rozdílné, podíl zásob a krátkodobých pohledávek kolísal, stejn  

se choval i finanční majetek. Vertikální analýza pasiv ukázala, ţe podíl vlastního 

kapitálu, cizích zdroj  a krátkodobých závazk  kolísá v či celkovým pasiv m. 

Bankovní úv ry jsou v letech 2010 – 2012 nulové, mezi lety 2013 – 2015 kolísaly pod 

hodnotou 1 %. 

Horizontální analýza aktiv ukázala, ţe nejv tší meziroční zm ny celkových 

aktiv, které rostly po celou dobu, jsou mezi roky 2012 a 2013, které zp sobil nár st 

ob ţných aktiv. Ob ţná aktiva ve sledovaném období nejprve vykazovala rostoucí 

tendenci, poté začaly kolísat. Zásoby rostly v celém období, nejprve výrazn , pozd ji 

pouze mírn  a mezi roky 2015 a 2014 op t výrazn . Krátkodobé pohledávky a finanční 

majetek mají st ídavou tendenci. Horizontální analýzy pasiv ukázala, ţe celkový objem 

pasiv od roku 2010 vykazuje rostoucí tendenci, ale s klesajícím tempem r stu. Dochází 

k meziročnímu nár stu vlastního kapitálu, cizí zdroje a krátkodobé závazky mají 

tendenci kolísavou. Bankovní úv ry jsou nejprve nulové, poté mají st ídavou tendenci. 

Analýza rozdílových ukazatel  ukázala, ţe čistý pracovní kapitál má v celém 

sledovaném období pouze kladné hodnoty, jeţ navíc vykazují pouze s výjimkou roku 

2015 pozitivn  rostoucí tendenci.  

  Analýza pom rových ukazatel  v oblasti ukazatel  rentability ukázala, ţe 

po celé období mají ukazatele rentability pouze kladné hodnoty, s rostoucí, nebo 

st ídavou tendenci vývoje. Likvidity všech t í stupň  ukazují nadpr m rné hodnoty.  

Doba obratu zásob má vysoké hodnoty v celém období, které vykazují negativní 

nár st. Ukazatel doby obratu pohledávek m í dobu, s jakou společnost zinkasuje 

v pr m ru své pohledávky od odb ratel . Čím je tento ukazatel niţší, tím mén  zdroj  

k financování pohledávek firma pot ebuje a naopak. Doba obratu pohledávek podniku 

vykazuje negativní vysoké hodnoty s kolísavou tendencí, které v roce 2013 dokonce 

p esáhly hodnotu 90 dn . Ukazatel doby obratu závazk  m í dobu, s jakou společnost 

pr m rn  hradí své závazky z osobního styku, sledovaná společnost vykazuje pozitivní 

nízké hodnoty s výjimkou roku 2013, kdy p esáhla hodnotu 30 dn . 
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Podnik v letech 2010 - 2015 vykazoval nízkou zadluţenost, jejíţ hodnota m la 

st ídavou tendenci. Finanční páka se pohybovala v intervalu 1,11-1,22 se st ídavou 

tendencí. Doba návratností úv ru se pohybovala v intervalu 0,94-2,62 roku se st ídavou 

tendencí. 

Analýza celkové finanční situace ukázala následující hodnoty jednotlivých model : o Velikost indexu IN95 byla ve sledovaném období v tší neţ 2, firma je 

povaţována za schopnou bezproblémov  plnit své závazky a t ší se dobrému 

finančnímu zdraví.  o Velikost indexu IN05 byla ve sledovaném období v tší neţ 1,6, firmu lze 

povaţovat za schopnou bezproblémov  plnit své závazky a t šící se dobrému 

finančnímu zdraví.  o Hodnota celkového Z – skóre podniku ve sledovaném období byla v tší neţ 2,9 

– podnik je finančn  zdravý a v současnosti ho neohroţuje bankrot.  o Výsledná celková známka Králíčkova Quick testu je v letech 2010 - 2015 

v intervalu 2,5-2,75, podnik se pohybuje v oblasti hodnocení dobrý stav. 

Kdybychom si výslednou známku rozd lili do 2 moţných oblastí, pak je známka 

finanční stability na hodnot  1,5 (výborný stav), zatímco známka výnosové 

situace je v rozmezí 3,5-4 (špatný stav), coţ je dáno zejména vlivem nízké 

hodnoty ukazatele ROA. o V letech 2010 – 2015 podnik kolísal dle výsledné bonity AGR testu mezi  

kategorii AA- Velmi dob e hospoda ící subjekt se silným finančním zdravím aţ 

do nejvyšší moţné kategorie AAA- Optimáln  hospoda ící subjekt blíţící se 

"ideálnímu podniku". o Pravd podobnost bankrotu blíţící se nule Zmijewského modelu ukazuje 

finančn  silný podnik se siln  nepravd podobnou moţností bankrotu.  

Analýza vybraných ukazatel  produktivity práce ukázala, ţe hodnoty osobních 

náklad  1 pracovníka s výjimkou roku 2012 v letech 2010 – 2015 rostly, p idaná 

hodnota a zisk na 1 pracovníka kolísaly.   
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Benchmarking – srovnání s odvětvovým průměrem 

Benchmarking je metodou, která je zaloţená na principu systematického m ení 

a porovnání nam ených a zjišt ných ukazatel . Je sice p eváţn  vyuţívána v oblasti 

strategického ízení, ale má moţnost pouţití na jakékoliv úrovni ízení a pro celou adu 

ukazatel  (indikátor ). Jejím základním principem je porovnat vybrané ukazatele 

s jinými referenčními hodnotami, kde lze pouţít buď historická data (číselnou adu 

hodnot x let dozadu) nebo jde porovnávat s jiným referenčním subjektem (nap . jiné 

srovnatelné odd lení, podnik nebo s odv tvovým pr m rem). Srovnávání vykazuje sice 

vysokou relativnost, takţe nelze na první pohled íct, zda je vyšší nebo niţší hodnota 

ukazatele špatná nebo dobrá, je pot eba uvaţovat o kaţdém ukazateli zvlášť a v širším 

kontextu. Nejv tším p ínosem benchmarkingu spočívá ve skutečnosti, ţe rozdílnost 

hodnot evokuje otázky na p íčinu rozdílných hodnot a bylo by vhodné, aby takto 

identifikovanou p íčinu podrobil dalšímu zkoumání. (45) 

Dle klasifikace NACE sledovaný podnik spadá z p eváţné v tšiny produkce do 

kód : 

 24.53 Výroba odlitk  z lehkých neţelezných kov  

 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kov ; obráb ní. 

Část produkce ze skupiny 25.6, který je povaţován za hlavní obor podniku, je 

provád na částečn  formou kooperace mimo vlastní prostory podniku, proto bude 

vhodn jší porovnat vybrané ukazatele s odv tvovým pr m rem obou skupin 24 a 25. 

Oddíl CZ-NACE 25 zahrnuje výrobu kovových výrobk , které mají zpravidla 

statickou funkci a také výrobu zbraní a st eliva. Ší e výrobk  a technologií, které jsou 

zahrnuty do tohoto oddílu, je ohromující. P es r znorodost výrobk  oddílu CZ-NACE 

25 je ale pro všechny výrobní skupiny v oddílu sjednocující charakteristikou skutečnost, 

ţe p vodním materiálovým vstupem jsou tradiční kovové polotovary vyrobené v oddílu 

CZ-NACE 24 Výroba základních kov , hutní zpracování kov ; slévárenství. P i bliţší 

analýze produkce jednotlivých výrobních podnik , za azených do kovovýroby, je 

u mnohých podnik  patrná snaha o další zvyšování p idané hodnoty svých výrobk  tím, 

ţe se zabývají i navazující kompletací svých kovod lných výrobk  do strojírenských 

za ízení a tyto podniky tak získávají v daleko v tší mí e charakter strojírenské 

výroby.(38) 
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Následující tabulka ukazuje benchmarking vybraných ukazatel  rentability. 

Tab. č. 23 - Benchmarking ukazatelů rentability (autor)  

 

Ukazatel ROA podniku v roce 2010 byl mezi odv tvovým pr m rem sk.24 a sk. 

25, v roce 2011 oba pr m ry p evyšoval, v letech 2012 - 2013 byl mezi pr m ry obou 

skupin, v letech 2014 - 2015 byl bohuţel jiţ pod pr m ry obou skupin. Ukazatel ROE 

podniku v letech 2010 - 2013 mezi odv tvovým pr m rem sk.24 a sk. 25, v letech 2014 

- 2015 byl bohuţel jiţ pod pr m ry obou skupin.  

Následující tabulka ukazuje benchmarking vybraných ukazatel  likvidity. 

Tab. č. 24  - Benchmarking ukazatelů likvidity (autor)  

 

Všechny ukazatele likvidity podniku byly po celé sledované období nad pr m ry 

odv tví obou skupin. 

Následující tabulka ukazuje benchmarking vybraných ukazatel  aktivity. 

Tab. č. 25 - Benchmarking ukazatelů aktivity (autor)  

 

Ukazatel aktivity podniku – obrat aktiv byl po celé sledované období nad 

pr m ry odv tví obou skupin.  

ROA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 2,91% 6,89% 6,80% 5,07% 7,38% 3,49%

Odv tvový pr m r sk. 24 1,51% 2,36% 1,76% 2,52% 10,91% 6,27%

Odv tvový pr m r sk. 25 5.82% 5,95% 8,33% 8,01% 11,98% 10,89%

ROE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 3,39% 7,62% 7,80% 6,24% 8,57% 4,14%

Odv tvový pr m r sk. 24 1,92% 3,01% 2,03% 3,88% 12,36% 6,00%

Odv tvový pr m r sk. 25 8,19% 8,32% 11,83% 11,56% 17,06% 15,33%

Likvidita 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 1,01 2,92 2,65 0,97 2,13 0,75

Odv tvový pr m r sk. 24 0,09 0,11 0,14 0,11 0,14 0,16

Odv tvový pr m r sk. 25 0,12 0,26 0,24 0,22 0,24 0,26

Likvidita 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 4,06 5,96 4,48 3,30 4,07 3,11

Odv tvový pr m r sk. 24 1,35 1,46 1,52 1,49 1,02 0,94

Odv tvový pr m r sk. 25 1,10 1,00 1,03 1,16 1,18 1,18

Likvidita 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 5,81 9,33 7,05 4,89 6,30 5,42

Odv tvový pr m r sk. 24 2,07 2,17 2,24 2,14 1,76 1,65

Odv tvový pr m r sk. 25 1,71 1,64 1,68 1,77 1,83 1,87

Obrat aktiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 1,89 2,05 1,69 1,53 1,59 1,74

Odv tvový pr m r sk. 24 0,95 1,07 1,01 0,95 1,06 1,2

Odv tvový pr m r sk. 25 1,05 1,16 1,18 1,17 1,16 1,15
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Následující tabulka ukazuje benchmarking vybraných ukazatel  produktivity. 

Tab. č. 26 - Benchmarking ukazatele produktivity(autor)  

 

Ukazatel produktivity podniku – p idaná jednotka na 1 zam stnance byl po celé 

sledované období pod pr m ry odv tví obou skupin.  

3.3 SWOT analýza podniku KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 

Záv ry ze všech dílčích analýz byly p ehledn  srovnány do SWOT matice na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. č.  12 - SWOT matice podniku (autor)  

P idaná hodnota na 1 zam. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Podnik 327,30 375,57 434,82 384,81 456,28 442,92

Odv tvový pr m r sk. 24 579,31 712,47 679,85 732,25 900,81 843,49

Odv tvový pr m r sk. 25 615,26 633,61 657,15 672,80 739,77 744,99
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST  

4.1 Posouzení rizik dalších investic podniku  
Firma KOVOLIT Česká, spol. s.r.o. vyrábí v současné dob  odlitky litím do 

písku a ručním gravitačním litím. Současný výrobní program jsou hliníkové odlitky pro 

automobilový pr mysl, elektropr mysl, strojírenství, potraviná ství, vzduchotechnika 

aj. Problémem je velký podíl ruční výroby a s tím související fakt, ţe bez dalšího 

vývoje, automatizace a robotizace pracovišt  není moţno dále rozvíjet výrobu 

a udrţovat konkurenceschopnost v oboru výroby hliníkových odlitk . Vývoj 

inovovaných produkt  a proces  probíhá ve společnosti v rámci vlastního vývoje b hem 

produktivní činnosti. Pot ebné odborné expertízy jsou zadávány v decko-výzkumnému 

pracovišti (VUT Brno, Fakulta strojního inţenýrství, Ustav strojírenské technologie, 

Odbor slévárenství). 

Zásadní investici podniku je p ípadná realizace projektu Inovace procesu 

nízkotlakého lití, který chce současný výrobní proces inovovat na nízkotlaké lití 

v podob  pln  automatizovaného výrobního procesu. Projekt eší problematiku 

povýšení výrobních proces  lití odlitk  do písku a lití odlitk  ručním gravitačním litím 

na pln  automatizované nízkotlaké strojní lití. P íčinou nevyhovujícího stávajícího stavu 

je skutečnost, ţe společnost KOVOLIT Česká s.r.o. nedisponuje pot ebnou technologií, 

která je nutná k zavedení inovovaného výrobního procesu nízkotlakého lití. Projekt eší 

implementaci výsledk  inovačních proces  a jejich zavád ní do současného procesu 

výroby. 

Společnost se rozhodla zaţádat na tento projekt o dotace z Evropské unie 

v rámci operačního Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Tyto projekty spadají do kompetence Ministerstva obchodu a pr myslu a peníze 

pocházejí dílem ze strukturálních fond  EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). 

Zamýšlený projekt firmy spadá do podprogramu Inovace, kde dotace činí 35 % ze 

zp sobilých výdaj .  

Cílem projektu je zavést pln  automatizovanou výrobu nízkotlakého lití 

(procesní inovace) a zároveň uvést na trh inovované produkty a výrobkové skupiny 

(inovace produktu). Projekt eší implementaci výsledk  inovačního procesu a jeho 

zavedení do současných proces  výroby.  
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Od gravitačního lití, které v současnosti společnost KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 

pouţívá, se nová technologií nízkotlakého lití odlišuje tím, ţe na hladinu roztaveného 

kovu v kelímku p sobí relativn  nízký tlak plynu a kov je do formy vhán n p es svislou 

trubici pono enou v tavenin . Licí forma se prakticky nachází nad kelímkem a dutina 

formy je postupn  zaplňována od svého dna, čímţ je dosahováno klidného pln ní 

a vyšší vnit ní kvality odlitk . Rozdíly jednotlivých zp sobu lití ukazuje následující 

tabulka. 

 Tab. č. 27 - Rozdíly jednotlivých způsobu lití (46)  

 

V rámci inovace produktu bude dosaţeno vyšší vnit ní i povrchové jakosti 

odlitku, vyšší rozm rové p esnosti, zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností, sníţení 

lámavosti a v tší pevnosti v rázu a mnohem lepší obrobitelnosti odlitku. Odlitky nebude 

dále nutno tepeln  zpracovávat v takovém rozsahu jako doposud, dojde k podstatnému 

sníţení podílu tepelného zpracování. Zavedením procesní inovace dojde ke 

zjednodušení výrobního procesu (eliminace cíd ní, ezání a pilování odlitk ). Dále se 

zmenší významn  podíl kooperací, neboť bude dosaţeno mnohem v tší p esnosti 

odlitku, který tak lze p ímo obráb t na CNC obráb cím centru. Synergickým efektem 

bude zvýšení produktivity práce a zvýšení její efektivity, a s tím související zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti.  
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Významným prvkem efektivizace výrobního procesu bude sníţení zmetkovitosti 

a výrazné sníţení energetické náročnosti p i tavení odlitk , rovn ţ dojde ke sníţení 

prašnosti, hlučnosti a ekologické zát ţe.  

Projekt si klade následující technické cíle: 

 inovace výrobního procesu, dojde k jeho zjednodušení  

 výroba inovovaných produkt  - inovace produktu  

 sníţení podílu tepelného zpracování 

 zvýšení efektivity interních proces  

 zvýšení p idané hodnoty finálního výrobku  

 zvýšení know-how firmy o potenciál spolupráce s výzkumným sektorem  

 sníţení energetické a materiálové náročnosti 

 sníţení zmetkovitosti, sníţení produkce odpad . 

Projekt si klade následující ekonomické cíle: 

 uspokojení poptávky zákazník  o nov  ţádané produkty 

 zvýšení výkonnosti firmy a rozší ení p sobení firmy 

 zvýšení obratu z inovovaných produkt  

 posílení pozice na stávajících trzích 

 zvýšení produktivity a efektivity práce. 

Projekt si klade následující strategické cíle: 

 zvýšení inovačního potenciálu společnosti 

 zvýšení výrobního potenciálu 

 posílení konkurenceschopnosti společnosti 

 posílení kvalifikace zam stnanc  

 významné sníţení podílu kooperací na minimum. 

P edpokládané m itelné ukazatele úspešnosti projektu jsou: 

 zvýšená kvalita výrobk  

 sníţení zmetkovitosti výroby 

 nabídka nových produkt  (inovovaný produkt) 

 zprovozn ní po izovaných technologických za ízení 

 dosaţení plánované výrobní kapacity 

 zvýšení objemu zakázek. 
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 Součástí  projektu jsou uvedené v následující tabulce.  

Tab. č. 28 - Jednotlivé položky způsobilých výdajů (46) 

 

Pro pot eby zjišt ní rizik byla vytvo ena na základ  interních materiál  také 

následující SWOT matice projektu. 

 

Obr. č.  13 -  SWOT matice projektu (autor) 
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Pro financování projektu vyuţije společnost 2 zdroj  kapitálu – p ednostn  má 

zájem vyuţít nerozd leného zisku minulých let, p ípadn  p eklenovacího bankovního 

úv ru. Garant za oblast financí p edb ţn  projednal otázku financování s bankou, která 

projevila souhlas vystavením dokladu o p edb ţném financování do maximální výše 21 

mil. Kč a garantuje také další spolupráci p i ešení investic. Součástí projektované 

realizace projektu je finanční podpora z OP PlK INOVACE ve výši 35 %.  

Veškeré maximální finanční zdroje, které mohou být vyuţity v projektu, jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 29 – Maximální finanční zdroje projektu (46) 

 

Celková výše dotace je 8 925 tis. Kč, vzhledem k moţnosti získávat dotaci jiţ po 

vyúčtování jednotlivých etap, byla celková investice rozd lena do následujících etap:  

1. etapa  

 projektová dokumentace včetn  inţenýrské činnosti 0,5 mil. Kč 

 1 ks CNC obráb cí centrum 7,5 mil. Kč 

2. etapa 

 soubor stavebních prací - p estavba haly na pracovišt  kokilárny 3 mil. Kč 

 1 ks plynová tavicí pec 2,5 mil. Kč 

3. etapa 

 1 ks nízkotlaký stroj za 8 mil. Kč  

 1 ks odplyňovací za ízení 1 mil. Kč. 

 1 ks vysokozdviţný vozík 1 mil. Kč. 

Podnik chce do maximální moţné výše pouţívat vlastní prost edky, tak aby byl 

bankovní úv r v minimálním objemu, a z t chto d vod  také za adil do první etapy 

CNC obráb cí centrum, na kterém p jdou opracovávat stávající výrobky, takţe bude 

slouţit k tvorb  zisku daleko d íve, neţ ostatní části projektu. Celková maximální 

investice po odečtení dotace tedy činí 15 500 tis. Kč. 
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P i takto veliké a náročné zm n  ve firm  vzniká spousta rizik, jako nejv tší byly 

identifikovány:  

1. neschválení projektu a s tím související neposkytnutí dotační podpory 

2. zpoţd ni náb hu trţeb (delší neţ p edpokládá samotný projekt) 

3. nár st výrobních náklad  v d sledku významného navýšení cen vstupních 

surovin 

4. neočekávané chování trhu - pokles trţeb 

5. nevýhodná zm na kurzu CZK / EUR 

6. nedostatek kvalifikovaného personálu 

7. nesprávný výb r dodavatele technologie 

8. poruchovost stroje 

9. komplikace p i instalaci a zkoušení provozu  

10. nevhodná volba dodavatele vzd lávání, který nedokáţe odborn  p ipravit 

zam stnance. 

V následující tabulce je seznam všech rizik, ke kaţdému riziku byla p id lena 

pravd podobnost jeho napln ní v hodnotách 1 – 10, dále byla p id lena hodnota dopadu 

1 – 10, dopad 1 znamená vznik rizika, které vyvolá menší ohroţení, dopad 10 znamená 

vznik rizika, které vyvolá v tší ohroţení. Výsledkem je ocen ní rizika, které vzniká 

vynásobení obou hodnot, m ţe být v hodnotách 1 – 100. Hodnota 100 vyjad uje vysoké 

riziko a naopak hodnota 1 nízké riziko. Na základ  zkušeností zam stnanc  firmy s jiţ 

stávajícím provozem byla odhadnuta pravd podobnost napln ní jednotlivých rizik 

a jejich dopad.  

Tab. č. 30 - Ohodnocení rizik (autor) 

 

 

1 neschválení projektu 6 9 54

2 zpoţd ni náb hu trţeb 3 7 21

3 nár st výrobních náklad  2 7 14

4 pokles trţeb 3 6 18

5 nevýhodná zm na kurzu 4 4 16

6 nedostatek kvalifikovaného personálu 5 6 30

7 nesprávný výb r dodavatele technologie 3 5 15

8 poruchovost stroje 2 5 10

9 komplikace p i instalaci a zkoušení provozu 2 5 10

10 nevhodná volba dodavatele vzd lávání 2 4 8

Po adové 
číslo  Rizikový faktor Pravd podobnost 

(1 min - 10 max) 

Dopad         

(1 min - 10 max) 

Ocen ní rizika 
(1 - 100) 
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Z tabulky je z ejmé, ţe pouze jedno riziko z deseti získalo vyšší hodnotu jak 50, 

proto se lze domnívat, ţe toto riziko – neschválení projektu by p edstavovala úpadek 

celé investice p i jejich napln ní. Za další váţná rizika lze povaţovat nedostatek 

kvalifikovaného personálu a zpoţd ní náb hu trţeb. 

Pro pot eby firmy byla provedena p edb ţná poptávka o inovovaný výrobek, 

který p edpokládá, ţe jeho uţivatel pot ebuje kvalitní odlitky bez poréznosti, současn  

tvarov  náročné díly s p esným dodrţením rozm r , kterého není moţné dosáhnout 

gravitačním litím. Dále pot ebuje ekonomicky únosné ešení problému s ochranou 

kriticky namáhaných částí jejich za ízení, jako jsou rotory, vstupní a výstupní hrdla 

rotačních stroj , ochranu šnekovnic a mnoho dalších aplikací, dále náročné odlitky pro 

vysoké nap tí, odlitky pro strojírenské výrobky (stavební stroje, dopravní prost edky, 

lodní motory), výrobky pro plynárenský a petrochemický pr mysl aj. Na základ  t chto 

kritérií byli vytipováni a následn  osloveni následující potenciální odb ratelé: 

 Liebherr Switzerland, Švýcarská konfederace 

 C. F. Maier GmbH Deutschland, Spolková republika N mecko 

 GHH - RAND Deutschland, Spolková republika N mecko 

 Kaschutz, Spolková republika N mecko 

 METALU France, Francouzská republika 

 ZETOR Brno, Česká republika 

 EDWARDS Lutín, Česká republika 

 ELSTER, Slovenská republika. 

Váţný zájem projevily formou p edb ţné poptávky nebo nezávazné objednávky 

následující podniky: 

 ZETOR Brno, Česká republika 

 Liebherr Switzerland, Švýcarská konfederace 

 GHH - RAND Deutschland, Spolková republika N mecko 

 ELSTER, Slovenská republika. 
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P edpokládaný nár st trţeb v prvních 5 letech provozu ukazuje následující 

tabulka, ve t ech variantách od realistické aţ po pesimistickou. 

Tab. č. 31 -  P edpokládaný nárůst tržeb (autor)  

 

 

P edpokládaný zisk, který uvaţuje 9 % ROS u nových zakázek a zvýšení ROS 

o 2 % u stávajících zakázek, a pravd podobnost jednotlivých variant (vyjád enou 

subjektivn , neboť nem ţeme srovnávat s jiným projektem) ukazuje následující 

tabulka. 

Tab. č. 32 - P edpokládaný zisk a pravděpodobnost (autor) 

 

Pr m rná očekávaná hodnota pen ţních p íjm  z investice - zisk ukazuje 

následující tabulka. 

 

Podnik 1 2 2 4 5

ZETOR 1500 1770 2089 2465 2908

Liebherr 2000 2360 2785 3286 3878

GHH - RAND 2500 2950 3481 4108 4847

ELSTER 3000 3540 4177 4929 5816

Celkem 9000 10620 12532 14787 17449

Podnik 1 2 2 4 5

ZETOR 1125 1328 1566 1848 2181

Liebherr 1500 1770 2089 2465 2908

GHH - RAND 1875 2213 2611 3081 3635

ELSTER 2250 2655 3133 3697 4362

Celkem 6750 7965 9399 11090 13087

Podnik 1 2 2 4 5

ZETOR 1875 2213 2611 3081 3635

Liebherr 2500 2950 3481 4108 4847

GHH - RAND 3125 3688 4351 5134 6059

ELSTER 3750 4425 5222 6161 7270

Celkem 11250 13275 15665 18484 21811

Optimistická varianta

Pesimistická varianta

Realistická varianta

P edpokládané tržby Zisk v tis. Kč Pravd podobnost
Optimistická varianta 4449 0,2

Realistická varianta 4159 0,65

Pesimistická  varianta 3869 0,15
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Tab. č. 33 - Průměr očekávaných hodnot  peněžních p íjmů z investice(autor) 

 

Pr m r očekávaného zisku z investice má kladnou hodnotu, projekt je tedy 

ziskový. Pomocí sm rodatné odchylky m ţe být riziko investičních projekt  

porovnáváno pouze tehdy, kdyţ m ţeme pouţít srovnávaný projekt se stejnými 

očekávanými pr m rnými hodnotami pen ţních p íjm , coţ v našem p ípad  není 

moţné. V tom p ípad  je moţné jako m ítko rizika pouţít variační koeficient, který má 

v tomto p ípad  pozitivn  nízkou hodnotu. 

Ekonomické zhodnocení efektivity podnikové investice je v následující tabulce. 

Tab. č. 34 - Ekonomické zhodnocení efektivity investice (autor) 

 

Ve výpočtech je uvaţovaná diskontní sazba 7 % (p edjednaná hodnota úrok ) 

a lineární odpisování na 5 let. Ve všech t ech variantách je hodnota NPV kladná, 

z čehoţ vyplývá, ţe pro podnik investiční projekt je p ijatelný. Dle toku cash- flow je 

návratnost investice ve t etím roku po zprovozn ní technologií. 

 

Pr m rný zisk 4173,5 tis. Kč
Sm rodatná odchylka 171

Variační koeficient 0,04

Ukazatel Varianta 0 1 2 3 4 5

Pesimistická 500 3608 3717 3846 3998 4178

Realistická 600 3810 3956 4128 4331 4570

Optimistická 700 4013 4195 4410 4664 4963

Odpisy Společné 0 1705 3448 3448 3448 3448

Investice Společné 15500 0 0 0 0 0

Pesimistická 500 5313 7165 7294 7446 7626

Realistická 600 5515 7404 7576 7779 8018

Optimistická 700 5718 7643 7858 8112 8411

Pesimistická 500 4965 6258 5954 5681 5437

Realistická 600 5154 6467 6184 5934 5717

Optimistická 700 5343 6675 6414 6188 5997

Pesimistická -15000 -9688 -2523 4771 12217 19843

Realistická -14900 -9183 -1540 6318 14430 22841

Optimistická -14800 -9083 -1440 6418 14530 22941

Pesimistická
Realistická
Optimistická

Čistý zisk 

Pen ţní p íjem 
investice

Diskontovaný 
pen ţní p íjem

Cash flow

Čistá 
současná 
hodnota

12 395 tis. Kč
14 557 tis. Kč
15 818 tis. Kč
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4. 2 Návrh eliminace vybraných rizik investice 

1. Neschválení projektu a s tím související neposkytnutí dotační podpory - toto 

riziko m ţe vyvolat odloţení doby realizace celého projektu. Pokud se podnik 

spoléhá na dotace a nemá vlastní zdroje ani cizí zdroje k financování investice, 

je dobré ţádat o dotace s časovým p edstihem. Nejprve si podnik počká na 

schválení a poté bude plánovat další v ci. Nejlepší opat ení v této fázi je mít 

k dispozici část vlastních zdroj  a p edem mít domluvené p ípadné čerpání 

úv ru, aby zamítnutím dotace, nezpozdily ostatní činnosti. První alternativou 

eliminace tohoto rizika je financování projektu z úv rových zdroj  bez pomoci 

dotace; druhou alternativou je realizaci projektu odsunout do další výzvy 

vyhlášení dotačního projektu Inovace. 

2. Zpožděni náběhu tržeb (delší než předpokládá samotný projekt) – je nutné 

uvaţovat i o pesimistické variant , na kterou musí být podnik ekonomicky 

p ipraven. 

3. Nárůst výrobních nákladů v důsledku významného navýšení cen vstupních 

surovin – eliminace tohoto rizika p edpokládá dobrou znalost trhu z hlediska 

optimálních dodávek surovin, kvalitní komunikaci s dodavateli a  p ípadnou 

schopnost dostatečného p edzásobení. 

4. Neočekávané chování trhu - pokles tržeb – eliminace spočívá ve sledování 

aktuální situace na trhu, schopnosti p edvídat potencionální rizika a včas je 

eliminovat, odhalovat mezery na trhu a p izp sobovat jim produkci podniku. 

5. Nevýhodná změna kurzu CZK / EUR - pr b ţné zajišt ní proti pokles m kurzu 

m n je moţné vlastnictvím účtu v EUR, coţ pomáhá stabilit  p i kursových 

výkyvech. 

6. Nedostatek kvalifikovaného personálu – lze eliminovat díky pr b ţnému 

vzd lávání pracovník  v oblasti nové problematiky a náboru nových pracovník  
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7. Nesprávný výběr dodavatele technologie - v tomto p ípad  se nedoporučuje 

nakupovat atypické technologie, které ostatní firmy nepouţívají. V nejlepším 

p ípad  by se m ly zamýšlené technologie odzkoušet nebo se alespoň podívat na 

jejich provoz u jiných firem, které si stroj zakoupili a jiţ je pouţívají. Ve 

smlouv  o koupi stroje by m ly být ujednané veškeré podmínky, týkající se 

nap íklad délka záruky stroje, doba nástupu servisu od nahlášení poruchy apod.  

V rámci stavební části dát d raz na výb r zodpov dného pracovníka stavebního 

dozoru 

8. Poruchovost stroje – toto riziko m ţe podnik eliminovat díky dodrţování plánu 

údrţby nap . pravidelné vým ny součástek, vým ny filtr , vizuální kontroly 

apod. Toto opat ení m ţe v konečném d sledku i ovlivnit po izovací cenu 

stroje, kv li lepším podmínkám se m ţe zm nit. Ale údrţba stroje m ţe firm  

p inést další náklady nap . na mzdy. 

9. Komplikace při instalaci a zkoušení provozu – rizika lze eliminovat 

prost ednictvím intenzivní spolupráce s vít znými dodavateli technologických 

za ízení, kte í budou detailn  obeznámeni s technickými poţadavky 

inovovaného výrobního procesu 

10. Nevhodná volba dodavatele vzdělávání, který nedokáže odborně připravit 

zaměstnance - i toto riziko se dá sníţit vyţádáním referencí, díky kterým se 

firma m ţe dotazovat u minulých zákazník  dodavatele vzd lávání. I zde je 

nutností mít dob e vypracovanou smlouvu o poskytované sluţb . 
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ZÁV R  

Firma KOVOLIT Česká, spol. s.r.o. vyrábí v současné dob  odlitky litím do 

písku a ručním gravitačním litím. Současný výrobní program jsou hliníkové odlitky pro 

automobilový pr mysl, elektropr mysl, strojírenství, potraviná ství, vzduchotechnika 

aj. Problémem je velký podíl ruční výroby a s tím související fakt, ţe bez dalšího 

vývoje, automatizace a robotizace pracovišt  není moţno dále rozvíjet výrobu 

a udrţovat konkurenceschopnost v oboru výroby hliníkových odlitk . 

 Ze SWOT matice podniku vyplynuly jako slabé stránky nízká produktivita, 

rentabilita a diverzifikace výrobk , coţ si management podnik  uv domuje a pokouší se 

to zm nit pomocí plánované zásadní investice, kterou je p ípadná realizace projektu 

Inovace procesu nízkotlakého lití, který chce současný výrobní proces inovovat na 

nízkotlaké lití v podob  pln  automatizovaného výrobního procesu. Cílem projektu je 

zavést pln  automatizovanou výrobu nízkotlakého lití (procesní inovace) a zároveň 

uvést na trh inovované produkty a výrobkové skupiny (inovace produktu). V rámci 

inovace produktu bude dosaţeno vyšší vnit ní i povrchové jakosti odlitku, vyšší 

rozm rové p esnosti, zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností, sníţení lámavosti 

a v tší pevnosti v rázu a mnohem lepší obrobitelnosti odlitku. Odlitky nebude dále 

nutno tepeln  zpracovávat v takovém rozsahu jako doposud, dojde k podstatnému 

sníţení podílu tepelného zpracování. Zavedením procesní inovace dojde ke 

zjednodušení výrobního procesu (eliminace cíd ní, ezání a pilování odlitk ). Dále se 

zmenší významn  podíl kooperací, neboť bude dosaţeno mnohem v tší p esnosti 

odlitku, který tak lze p ímo obráb t na CNC obráb cím centru. Synergickým efektem 

bude zvýšení produktivity práce a zvýšení její efektivity, a s tím související zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. Významným prvkem efektivizace výrobního 

procesu bude sníţení zmetkovitosti a výrazné sníţení energetické náročnosti p i tavení 

odlitk , rovn ţ dojde ke sníţení prašnosti, hlučnosti a ekologické zát ţe. Z provedené 

matice projektu byly stanoveny další hrozby a slabé stránky, které v kombinaci se 

záv ry SWOT analýzy celého podniku vedly k určení a ohodnocení jednotlivých rizik 

investice a byly navrţeny opat ení k jejich eliminaci.Také bylo provedeno ekonomické 

zhodnocení investice, které identifikovalo tuto investice pro podnik jako p ijatelnou.  
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