
 

Abstrakt 
Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek 

podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti Lino 

s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou uvedena doporučení vedoucí ke 

zlepšení stávající situace firmy.  
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Abstract 
The elaborated financial analysis is focussed on detection of weak and strong 

points of the company. The bachelor thesis discusses implementation financial analysis 

of company Lino s.r.o.. On the basis on results of the undertaken analysis and these are 

going to lead to improvement of current economic situation of the firm.  
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Úvod 

Cílem diplomové práce „Analýza firmy za účelem nalezení slabých stránek 

firmy a návrh na jejich řešení“ je pomocí finanční analýzy vyhodnotit slabé a silné 

stránky firmy, navrhnout doporučení na odstranění zjištěných nedostatků. Tyto 

poznatky použiji k vypracování návrhu, který bude firmě nápomocen.  

   

Dnešní dobou je finanční analýza důležitou součástí všech firemních útvarů, 

nabízí nám celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví firmy, kde vybrané ukazatele 

finanční analýzy velmi často tvoří převážnou součást hodnocení firmy při získávání 

různých finančních zdrojů pro fungování firmy, tzn. veškeré půjčky, např. bankovní 

úvěry, apod. V České republice je velmi rozsáhlým a oblíbeným nástrojem při 

hodnocení reálné ekonomické situace firmy. Finanční výsledky se stávají základním 

ukazatelem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance se dostávají do centra 

pozornosti všech podnikatelů.   

V teoretické části charakterizuji samotnou finanční analýzu, její zdroje 

a metody. Podstatou finanční analýzy firmy je splnění dvou základních funkcí:  

1. prověřit finanční zdraví firmy (ex-post analýza)  

2. vytvořit základ pro finanční plán (ex-ante analýza) 

ad 1) kdy hledám odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku 

k určitému datu. Tedy jde o určitý historický vývoj a odhad toho, co lze 

očekávat v nejbližší budoucnosti.  

ad 2) zde jsou uplatněny poznatky z finanční analýzy, které jsou 

základem pro plánování hlavních finančních veličin.  

  

V praktické části bych rád aplikoval vybrané metody na firmu Lino s.r.o, která 

se počtem zaměstnanců a velikostí ročního obratu řadí mezi malé firmy v České 

republice. Jde o firmu působící na trhu od roku 1994 v oblasti velkoobchod, 

maloobchod a výroba nábytku a odlitků.  

Cílem každé firmy je dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty firmy. Za 

rozhodující cíle firmy lze dle mého názoru považovat trvalou finanční rovnováhu 

a dostatečně vysoký výsledek hospodaření.  
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Při zpracování své bakalářské práce jsem čerpal z účetních výkazů, a to 

konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za období let 2002 až 2006. Jelikož se jedná 

o rodinnou firmu, tak inspirací mi byly také osobní zkušenosti vedení firmy a jejich 

poznatky k dané problematice.  
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1 Hodnocení současného stavu 

1.1 Charakteristika firmy 

 

Obecné údaje: 

 

Název společnosti:  Lino s.r.o. 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti:  velkoobchod, maloobchod, výroba nábytku a odlitků 

Datum vzniku společnosti: 22. 8. 1994 

 

 

1.1.1  Historie a současnost 

 

Firma Lino s.r.o. byla založena 22. 8. 1994 jako společnost s ručením omezeným 

šesti společníky. Firma má v nájmu prostory na ulici Václavská od roku 1994, které 

využívá jako prodejnu dodnes. V prvopočátku se firma zabývala prodejem a prezentací 

dávkovačů, stojanů a stěnových otočných minibarů na alkoholické nápoje. Postupem 

času se sortiment firmy stále rozšiřoval, nejprve o polotovary po té o kovový 

restaurační, interiérový a zahradní sedací nábytek, výrobu kovových podnoží, stolové 

desky z umělého kamene a vazalitu. Firma se stala i zástupcem slovinské firmy Alpos, 

zabývající se výrobou a prodejem nábytku. Jedním ze spolupracovníků firmy Lino byla 

i švýcarská firma Rohr, která navrhuje a vyrábí kovové podnože ve standardním 

i nestandardním provedení. 

 

1.1.2 Organizace a struktura 

 

Firma Lino s.r.o. nemá vztah k žádné vyšší společnosti. V roce 1996 firma 

zaměstnávala pouze 3 pracovníky a strategií firmy bylo co nejvíce využít služeb 

subdodavatelů. Dnes je ve firmě zaměstnáváno 10 pracovníků s trvalým pracovním 

poměrem, s tím že firma používá externí spolupracující firmy a dle potřeby firma 
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zaměstnává pracovní sílu na dobu určitou. Je to 5 administrativních pracovníků a 5 lidí 

na výrobu, montáž a expedici hotových výrobků.  

Firma je ale závislá především na subdodavatelích, proto ani není potřebný příliš 

vysoký počet zaměstnanců, snaží se o co nejvyšší produktivitu, tím pádem hledá ideální 

poměr zaměstnanců k potřebné práci.  

 

1.1.3 Informační technologie a informační systém ve firmě 

 

Jako většina obchodních firem je Lino s.r.o. závislá na komunikaci se zákazníky 

- odběrateli a svými dodavateli.  Firma v posledních třech letech doznává výrazných 

změn v informačních technologiích, jelikož se změnil typ komunikace se zákazníky. 

Dříve se komunikovalo pouze přes obchodní zástupce, nyní dělá většinu (cca 70%) 

zakázek internetový obchod. 

 

Zákazníci mají možnost vidět veškerý sortiment našeho zboží na internetu, 

a jelikož investujeme velkou část finančních prostředků do reklamy a optimalizací 

našeho internetového portálu se vyskytujeme na předních místech v nejpoužívanějších 

vyhledávacích stránkách. Jako jsou například Seznam, Google, Atlas apod. 

 

Náš sortiment zboží potřebuje přímý kontakt se zákazníkem, tak se nám 

nevyplatí používat přímý prodej přes internet – tzv. košík. Většina zákazníků nás 

kontaktuje pomocí e-mailu, nebo telefonicky, aby si mohli přímo prohlédnout zboží, 

které chtějí. 

Tato situace si vyžádala modernizaci a podstatné rozšíření původně projektované 

počítačové sítě, která se ukázala nárokům společnosti jako nevyhovující. 

 

Informační systém  

  

SB komplet – mzdy, sklady, fakturováni, majetek. 

 

Firma Lino s.r.o. je ze zákonem povinna vést účetnictví. Zobrazuje majetek na 

základě účetních zásad, jako je například věrně zobrazovat transakce a ostatní události, 

jejichž výsledkem je stav aktiv a pasiv a výše hospodářského výsledku.  
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Tyto transakce jsou zachyceny do účetních knih prostřednictvím účetního 

programu SB komplet. Základními moduly tohoto programu jsou – peníze, faktury, 

sklad, mzdy, majetek a účetnictví. 

 

Modul peníze řeší problematiku: pokladen, bankovních výpisů, analýzu DPH, 

párování vzájemných zápočtů faktur. Ve fakturách se likvidují dodavatelské faktury 

a vystavují odběratelské, výstupem jsou knihy závazků a pohledávek. Sklad se využívá 

pro evidenci zásob – materiálu, hotových výrobků a zboží. Obsahuje jednotlivé karty 

výše uvedených zásob, na kterých se sledují pohyby, aktuální stav, nákupní a prodejní 

ceny.   

 

Modul mzdy obsahuje osobní údaje zaměstnanců, evidenci docházky, měsíční 

mzdy. Majetek slouží k evidenci hmotného a nehmotného majetku, sleduje daňové 

a účetní odpisy, pořizovací a zůstatkové ceny majetku. 

 

Většina dokladů, které ekonomický systém eviduje, je zachycena na jedno-

tlivých účtech v podvojném účetnictví, takže z účetnictví lze získat velmi přesné 

a detailní informace o stavu firmy. Výstupem jsou hlavní kniha, saldokonto aktiv 

a pasiv, rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

 

Program obsahuje mimo účetní výkazy jednoduché, ale velmi účinné nástroje 

pro přípravu vlastních sestav. Tyto nástroje lze použít i pro export dat mimo účetní 

program, ale také např. pro přípravu složitých ekonomických rozborů. 

 

Pomocné softwary – Microsoft Office 

 

Ve firmě je k dispozici 10 počítačů s operačním systémem Windows XP. 

Počítače jsou klasické kancelářské, procesory se pohybují od 2GHz až po 3GHz, dle 

doby kdy byly pořízeny. Počítače nejsou vybaveny žádnými nadstandardními 

vymoženostmi, slouží především pro komunikaci se zákazníky, anebo k účetnictví, 

popřípadě zálohování dat. Jeden je nadstandardně vybaven speciální grafickou kartou 

značky Matrox, která nám umožňuje projekci reklamy na dvě plazmové televize, které 

jsou umístěny ve výloze firmy. 
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K pěti počítačům je zakoupen Microsoft office 2007 – standard, na třech 

počítačích se provozuje ekonomický software SB komplet, který je síťový. tzv. 

serverová verze. 

 

Na emailovou komunikaci používáme standardně dodávané e-mailové klienty 

k Windows XP, Outlook express, popřípadě Microsoft Outlook z kancelářského balíku 

Office. 

 

Zabezpečení počítačů nám poskytují antivirové programy ViruScan od firmy 

McAfee. Bezpečnost lokálních sítě máme zabezpečenou hardwarovým firewallem 

značky McAfee, který nabízí profesionální zabezpečení před vnějšími útoky z internetu 

s integrovaným antivirovým programem samozřejmostí je překládání veřejné IP adresy 

na privátní LAN IP vnitřní sítě je realizováno NAT (Network Adress Translation), čímž 

skrývá vnitřní síť před zbytkem Internetu. Dále nám nabízí zabezpečení VPN tunelů 

typu brána-brána se statickými i dynamickými klíči a volitelným algoritmem šifrování - 

nastavení IPSec kryptování můžete zvolit v režimech AH MD5, AH SHA1, ESP DES, 

ESP DES MD5, ESP DES SHA1, ESP 3DES, ESP 3DES MD5, ESP 3DES SHA1, ESP 

MD5 a ESP SHA1. Které chce firma v budoucnu využít pro propojení poboček. 

 

 

1.2 Analýza trhu 

 

Převážná část zákazníků firmy LINO je z České republiky, kde má firma celou 

řadu stálých zákazníků (cca 60%). V zahraničí se prezentují a prodávají výrobky pod 

zastoupením jiných spřátelených firem a to zejména na Slovensku, ve Slovinsku, 

v Bosně a v Rumunsku.  

 

Zahraniční dodavatelé:  

 

Itálie:   

 Biebi - bytový sedací nábytek 

 OMP - kovové stoly a židle 
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Slovinsko:   

 ALPOS - kovový zahradní nábytek 

Bosna a Hercegovina:   

 STANDARD - dřevěný čalouněný nábytek 

 SABOSS - dřevěný čalouněný nábytek 

Anglie:  

 AUBIC - dávkovače 

Chorvatsko:   

 MIV Varaždin - litinové podnože 

 VIZER - stolové desky z umělého kamene 

Rakousko:     

 WERZALIT - stolové desky - verzalit 

 ACAMP - zahradní nábytek 

Švýcarsko:   

 ROHR - kovové stolové podnože 

 

 

Dodavatelé z ČR: 

 

 Feramo – slévárna šedé litiny 

 Lakro – litinové součásti k výrobě podnoží 

 Kovoplazma – laser, výroba kovových výpalků ke stolovým nohám 

 Zámečnictví Driml – výroba atypických prvků pro nábytek  

 Kovotlačitelství Honig – výroba kovových součástí k nábytku 

 Adast – chromování 

 Lakovna BM – práškové lakování hotových výrobků 

 Čefax – dodavatel MDF stolových desek 

 Krystalex – zakázková výroba skleněných desek 

 Fiala – zakázková výroba lamino-desek 

 Nábytek Husička – kovové čalouněné židle 

 Kovonax – výroba chromových komponentů pro nábytek 
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Dále firma je zajištěna těmito dopravci: 

SCHENKER, DHL, RADIALKA, AUTO EXPRESS Ivančice 

 

Zákazníci: 

 

Export:  

15 % obchodní firmy a restaurace 

Česká republika:  

85 %:   

• Obchodní řetězce – 20 % z celkového počtu zákazníků, mají výsadní 

postavení. Obvykle mají zaručena určitá privilegia, jako nestandardní 

smlouvy zaručující termíny, nižší ceny zboží.  

• Firmy a živnostníci - 45% z celkového počtu zákazníků. Z toho 80% tvoří 

restaurace a hotely. Firmy obvykle soukromé, poskytující služby v oblasti 

rychlého občerstvení. Těmto zákazníkům a stálým odběratelům je zboží 

nabízeno většinou za výhodnější ceny. U živnostníků je zájem především 

o polotovary, které používají k výrobě svých produktů. 

• Ostatní – 20% z celkového počtu zákazníků, jedná se o konečné 

spotřebitele, kteří nakupují za hotové. Mají zájem většinou o hotové 

sestavené komplety stolků, barových židlí apod. Mezi hlavní důvody, proč 

zde nakupují, patří profesionalita a možnost okamžitého odběru určitého 

typu zboží, dále pak flexibilita s možností volby specifických požadavků na 

rozměry a druhy materiálů, při nižších cenových skocích než-li je 

u konkurence. 

 

 
Graf 1 Zákazníci 
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1.2.1 Porterův model konkurenčních sil 

 

Strukturální analýza odvětví neboli Porterův model konkurenčních sil je 

používána jako klasický nástroj vhodný k analýze charakteru odvětví, protože analýza 

vnitropodnikových informací není dostatečně objektivní ve vztahu k firmě a trhu, na 

kterém se pohybuje. Vychází z předpokladu, že míra konkurenční rivality je formována 

těmito faktory: 

 

 Hrozba nově vstupujících firem 

 Vyjednávací vliv odběratelů 

 Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

 Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Soupeření mezi existujícími firmami 

 

Hrozba nově vstupujících firem 

Vstup pro nové konkurenty je v daném odvětví poměrně obtížný. Na trhu 

existují obchodní domy prodávající nábytek jako např. ASKO, EuropaMöbel, Sconto 

nábytek. Tyto obchody se ovšem orientují spíše na jinou skupinu zákazníků než firma 

Lino a její přímí konkurenti.  

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Vzhledem k většímu množství odběratelů (jak ze zahraničí, tak z ČR) je smluvní 

síla odběratelů malá, proto si společnost Lino stanovuje ceny na základě své strategie.  

 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

Posuzovaná společnost se orientuje na moderní vybavení interiérů i exteriérů 

a součástí její firemní strategie je i sledování nových trendů, proto společnosti v této 

oblasti nehrozí téměř žádné nebezpečí. To představují pouze již uvedené obchodní 

domy, které prodávají méně atraktivní nábytek.  
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Vyjednávací vliv dodavatelů 

Smluvní síla dodavatelů je v tomto odvětví malá. Toto vyplývá i z výše 

uvedeného seznamu dodavatelů. Tento seznam ovšem není úplný, protože firma jedná 

i s dalšími (např. z Polska, Švédska, Itálie a ČR).  

 

Soupeření mezi existujícími firmami 

Mezi největší konkurenty patří: 

 Alupress – firma byla založena roku 1991 a zaměstnává 150 zaměstnanců. 

Tato společnost konkuruje firmě Lino především sortimentem stolových 

podnoží, které prodává sice levněji (výroba velkých sérií), ale s poněkud menší 

kvalitou a v menším počtu nabízených typů. Vzhledem k velikosti vyráběných 

sérií je méně flexibilní než firma Lino, která je schopna velice rychle reagovat 

na specifické požadavky zákazníků. Alupress využívá také jiných dodavatelů 

než firma Lino. Mezi klady této firmy patří bezpochyby široká základna 

odborníků, designérů, managerů, také velice dobře propracovaná prezentace na 

Internetu. 

 Drupol – Jedná se o výrobní družstvo, které bylo založeno v roce 1935. 

V současné době má 180 zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání je 

prodej osobních vozů a s nimi spojené servisní služby, vedlejším pak 

kovovýroba. Cenová a nabídková charakteristika se shoduje s výše 

zmiňovanou společností Alupress.  

 MBT- Metal – Společnost s.r.o. vznikla v roce 1994. Konkuruje firmě Lino 

opět v oblasti centrálních noh, dále vyrábí nábytkové nohy z kuželových 

a válcových trubek, zábradlí, ploty, madla zábradlí, stoly, strojírenské výkovky. 

Vzhledem k velkosériové výrobě křížových noh je pro společnost dosti 

nákladná jakákoliv změna od standardu. Ty znamenají vyšší náklady, které se 

promítají do koncové ceny, a s tím související malá časová flexibilita. Mezi 

výhody nutno zařadit nízké ceny vyráběných standardů.  

 OFIM – Tato firma se zabývá kovovýrobou a importem kovových centrálních 

noh od italských firem. Cenově je níže než firma Lino, ovšem s horší kvalitou 

a menší sortimentní nabídkou. 
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1.3 Obchodní politika společnosti 

 

1.3.1 Marketingový mix 

Jednou ze základních aktivit v oblasti marketingu představuje navržení 

správného marketingového mixu tak, aby co nejúčelněji a nejefektivněji naplnil firemní 

cíle. Při jeho sestavování vycházíme z klasického pojetí marketingového mixu, který 

obohacujeme o další prvky odpovídající konkrétní situaci a konkrétním potřebám jak na 

straně zadavatele, tak na straně zákazníků. 

 

 

1.3.1.1 Produkt (Product) 

Výrobní sortiment 

 

Jak jsem se již zmínil, firma Lino s.r.o. se zabývá velkoobchodem, malo-

obchodem, výrobou odlitků a zprostředkovatelskou činností v oblasti nábytku jak 

gastronomického tak domácího.  

Sortiment výrobků se rozděluje do jednoduchých skupin. Výrobkový mix 

podniku je tvořen následujícími skupinami výrobků: 

 

• Stoly 

• Stolové desky 

• Stolové nohy 

• Židle 

• Zahradní nábytek 

• Dřevěný nábytek 

• Kancelářský nábytek 

• Lanové závěsy, popelníky, doplňky 

• Dávkovače alkoholických nápojů 
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Komplexní výrobek (Product) 

 

Je kladen velký důraz na kvalitu výrobků, protože je to jedna z vlastností, která 

velmi ovlivňuje konkurenceschopnost a zdraví firmy.  

 

1.3.1.2 Cena (Price)  

 

Firma se rozhoduje o výši cen za jednotlivé druhy výrobků na základě vnitřních 

a vnějších faktorů. Vnitřní faktory – nákladovost, která je díky nezadluženosti a nízkým 

provozním nákladům oproti konkurenci nízká. Mezi vnější faktory patří ceny 

konkurence, která díky vyšším nákladům stanovuje vyšší cenu než by mohla firma 

Lino, dále velikost poptávky, ceny polotovarů a ceny od dodavatelů, kurzové rozdíly 

(Koruna oproti cizí měně). Firma je většinou na úrovni cen konkurence nebo mírně nad 

touto úrovní. Nechce být tedy co nejlevnější s co možná největším počtem prodaných 

výrobků, ale chce přilákat zákazníka na kvalitní výrobky a profesionální služby. To jí 

umožňuje stanovovat si vyšší marže a tím zvyšovat zisk. Tuto cenovou politiku úspěšně 

uplatňuje zejména od roku 2000 a nadále. 

 

1.3.1.3 Distribuce (Place) 

 

Společnost se věnuje přímému i nepřímému prodeji. Zcela jednoznačně 

převažuje přímý prodej, jelikož firma především odebírá od ostatních dodavatelů. 

K největším odběratelům patří interiérové společnosti, jako jsou například MB-Sving, 

UNO interiér, Centrum České republiky, Interior PFD. 

Dále BVV, Škoda Auto, Ton, KORYNA nábytek, Xerox, Siemens, Hilti, O2, 

TECHO, HIKOR Písek, Framoz, Killi, Cafe of Emporio Family, Seagram, Orea Hotels, 

Crystalex, Hasil, Netprosys, Hotel Pyramida, Hotel International Brno, Casino Brno, 

Hotel Atom Ostrava, Hotel Diplomat Praha.  
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1.3.1.4 Stimulování prodeje (Promotion)  

 

Jako většina obchodních firem je Lino s.r.o. závislá na komunikaci se zákazníky 

– odběrateli a svými dodavateli.  Firma v posledních třech letech doznává výrazných 

změn v informačních technologiích, jelikož se změnil typ komunikace se zákazníky. 

Dříve se komunikovalo pouze přes obchodní zástupce, nyní dělá většinu (cca 70%) 

zakázek internetový obchod. 

 

Zákazníci mají možnost vidět veškerý sortiment zboží na internetu, a jelikož 

firma investuje velkou část finančních prostředků do reklamy a optimalizací interne-

tového portálu, tak se vyskytuje na předních místech v nejpoužívanějších vyhledávacích 

stránkách. Jako jsou například Seznam, Google, Atlas apod. V poslední době právě patří 

optimalizace webových stránek k hlavnímu marketingovému tahu. Vložené peněžní 

prostředky se mnohonásobně vrací. Protože firma nemůže konkurovat gigantům jako je 

Ikea, Asko, apod., které mají nesrovnatelně větší možnosti propagace, jako jsou 

reklamy v televizi, na billboardech, v rádiích, tak firma Lino musí hledat skuliny jiným 

způsobem a nejlépe osvědčeným je tzv. optimalizace webových stránek. 

 

 

1.3.2 Komunikační mix 

 

1.3.2.1 Propagace a reklama 

 

Do oblasti reklamy firma příliš velké investice nevkládá, optimalizace webu, 

propagace nových výrobků u hlavních stávajících odběratelů a oslovování silných 

interiérových firem je zatím považováno za hlavní reklamní činnost – propagaci. 

Co se týká médií, tak je reklama na nízké úrovni. Jako každá firma, má firma 

Lino k dispozici katalogy, reklamní letáky, reklamu na autech apod. Firma ale ani nemá 

v úmyslu reklamu pomocí medií v blízké době tolik vyvíjet, jelikož poptávka po 

výrobcích je až příliš vysoká, tak firma má v současné době jiné problémy. V nejbližší 

době má firma pouze v úmyslu oslovit specializované časopisy a nanejvýš vložit 

reklamu do rádií. 
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1.3.2.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje firmy Lino se zaměřuje dlouhodobě. Podpora prodeje má dvě 

základní formy: podpora prodeje, která se věnuje spotřebitelům a podpora prodeje 

orientovaná na zprostředkovatele.  

 

1.3.2.3 Podpora prodeje orientovaná na spotřebitele 

 

Spotřebitelský prodej se ve firmě Lino s.r.o. řeší jednoduše. Jsou dané jasné 

ceny, které je možné po individuální domluvě upravit. K úpravě dochází především při 

koupi většího počtu výrobků, nebo pokud má zákazník specifické požadavky na 

výrobek, tím pádem dochází ke zvýšení ceny. 

 

1.3.2.4 Podpora prodeje orientovaná na zprostředkovatele  

 

Dá se říct, že se jedná o to stejné jak ve spotřebitelském prodeji. S každým 

odběratelem se jedná individuálně, jsou projednávány různé návrhy, ceny jsou upravo-

vány dle dohody s odběratelem, množství jednotlivých pohledávek apod. 

 

 

1.4 SWOT analýza  

 

Je metoda analýzy, díky které můžeme zhodnotit silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání či něčím 

podobným.  Jde o metodu analýzy používanou především v marketingu. Pomocí SWOT 

analýzy dokážeme komplexně vyhodnotit stav fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové možnosti růstu a posunu firmy kupředu či jiným směrem. Je důležitou součástí 

strategického plánování společnosti. 

Analýza byla vyvinuta v 60. a 70. letech. 

Základem je ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 

4 uvedených základních skupin. Pomocí srovnávání a analýzy faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé získáme nové 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 
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Ve  SWOT analýze je třeba zejména zhodnotit: 

 finanční sílu a zdraví firmy,  

 pozici v jednotlivých částech trhu  

 strukturu a stabilitu zadavatelů zakázek či zákazníků  

 míru flexibility  

 schopnost pronikat do nových segmentů  

 technickou a technologickou úroveň  

 složitost a účelnost organizační struktury  

 úroveň strategie rozvoje firmy  

 způsob získávání potenciálních investorů 

 výrobní kapacitu firmy (poměr vlastní práce a ext. subdodávek)  

 úroveň subdodavatelských činností  

 technologickou úroveň činností  

 know-how  

 personální strukturu firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců 

 

Strenght – Silné stránky 

 

- čtrnáctileté zkušenosti podnikání v oboru 

- dobrá znalost nákupů strategických surovin a polotovarů 

- výborná kvalita produktů 

- jedinečný vlastní design výrobků   

- flexibilita 

- firma má 60%  stálých (věrných) zákazníků - živnostníků 

- firma je dobře vnímána okolím 

- firmě trvale roste obrat a vytváří zisk 

- nízké náklady na výrobu a prodej oproti konkurenci  

- žádné úvěrové zatížení u bank 

- stabilní vlastnická struktura 

- individuální přístup k zákazníkovi 
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Weakness – Slabé stránky 

 

- malé prodejní a skladové prostory 

- umístění nové prodejny 

- malá propagace, nedostatečná vnitřní reklama 

- závislost na dodavatelích    

- absence dlouhodobé strategie  

 

Opportunity – Příležitosti 

 

- stoupající zájem o produkty (gastronomické vybavení “fast food“) 

- vybudování silné značky charakterizované nadprůměrnou úrovní kvality 

- růst české ekonomiky  

- rozšíření trhu pro odbyt výrobků 

-  rozšíření možných dodavatelů 

- získání renomé značky Made in EC/EU 

- certifikace ISO 9001 

- snížení byrokracie, jednotná a levnější celní, daňová a technická admini-

strativa 

- stabilizace podnikatelského prostředí, právní jistota a kvalitní právní 

ochrana 

- výhody jednotné měny euro 

- vyšší transparentnost trhu a informace o něm 

- ekonomiky zemí východního bloku nabízí rozsáhlé odbytové možnosti 

 

Threat – Hrozby 

 

- nesolventnost zákazníků, zejména u větších zakázek 

- sílící konkurence mezi prodejci (výrobci) stejného nebo podobného zboží,    

       určeného stejné cílové skupině zákazníků, prodávané za podobné 

ceny 

- pokles rentability v důsledku konkurenčních tlaků 

- vytlačení z některých segmentů trhu levnější konkurencí 
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- převaha velkých podniků, silnějšího zahraničního kapitálu 

- kvalitní západoevropská konkurence (je obeznámenější s využíváním    

 nejmodernějších marketingových a prodejních metod) 

- nároky na komunikaci se správními orgány na evropské i národní úrovni  
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2 Teoretická východiska řešení – nové poznatky z literatury 

 

V prováděné finanční analýze firmy Lino s.r.o. prvním krokem byla analýza 

finanční, která nám ukáže na skutečný stav firemních podnikových financí respektive 

finanční zdraví firmy. Při zhodnocení minulých výsledků firma dostane důležité 

informace, které bude potřebovat pro svá další rozhodování. V bakalářské práci uvádím 

všechny potřebné teoretické informace, dle kterých by měl management firmy možnost 

řídit se při zpracovávání ekonomických dat v budoucích letech. 

 

2.1 Finanční analýza 

 

V úvodu je třeba se vyjádřit k některým kontroverzním aspektům finanční 

analýzy a finančního plánování podniku, tak aby bylo zřejmé, z jakých pozic zde bude 

vedena snaha dospět k systémovým doporučením po praxi.  

 

Finanční analýza za více než sto let prošla nejednou dílčí renovací, a dodnes má 

mnoho tváří, když pro ní neexistují ,,všeobecně uznávané zásady“, ani mezinárodní 

standard, jak je známe z účetnictví (GAAP, IFRS/IAS). Není sjednoceno názvosloví, ba 

ani pojmový aparát. Nejkonzistentnější je terminologie anglická, neboť v tomto jazyce 

se tradičně utvářejí základy finanční analýzy. 

 

Všem školám finanční analýzy je však společná snaha omezit nejistoty týkající 

se finanční budoucnosti podnikatelských subjektu. Cesty k tomuto cíli se sice volí 

rozličné, ale vesměs se všechny opírají o údaje z účetní závěrky. 

 

Ve výkladu se zde přidržíme takového pojetí finanční analýzy, která vystačí 

s údaji z účetní závěrky, doplněnými o informace obsažené ve výroční zprávě. 

Přihlédneme též k hlediskům kapitálového a peněžního trhu. Na poznatky z takového 

záběru mohou navazovat další rozbory, které se opírají o další dostupné účetní 

i neúčetní informace. 
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Je záležitosti dalších ekonomických disciplin, aby zkoumaly vytváření jiných 

než finančních předpokladů pro pokračující trvání podniku, což se neobejde bez 

nefinančních ukazatelů. Patří k nim např. metoda balanced scorecard (vyvážené skóre), 

která se věnuje nejen finanční perspektivě, ale i zákaznické perspektivě, perspektivě 

interních podnikových procesu a perspektivě ,,učení se růstu“. 

 

Finanční analýza je zde pojednána jako jedna z odnoží etabolované nauky 

o financích podniku. Od rozboru hospodaření, zaměřeného na analýzu příčin 

dosažených výsledků, se finanční Analýza odlisuje svou orientací na budoucnost. Obe 

discipliny se ovšem vzájemné doplňuji. [Holečková J., 2007, str. 13] 

Schéma 1 - Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

 

 
Pramen: Růčková, P.: Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi, 

GRADA Publishing, 2007 

formulace cílů 
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ukazatele a jiné nástroje 

zadluženost 

vlastník věřitel 

provozní analýza 

ziskovost 

řízení zdrojů 

tržní ukazatelé

kapitálové uk. 

ziskovost likvidita 

management 

uživatelé finanční analýzy 
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2.2 Zdroje informací finanční analýzy 

 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů 

a různé povahy. 

Kroky finanční analýzy: 

1. Data 

2. Metody analýzy 

3. Provedení analýzy 

4. Interpretace výsledku analýzy 

5. Syntéza a formulace závěrů a úsudků   

 

Zdroje informací se převážně čerpají z účetních výkazů finančního účetnictví, 

informací finančních analytiků a manažerů podniku, výroční zprávy. 

 

Kromě těchto vnitřních zdrojů sem patří i vnější zdroje jako: 

 Roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů 

 Prospekty cenných papírů 

 Burzovní zpravodajství apod. 

 

2.2.1 Rozvaha 

 

Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku 

v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou 

k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření. 

 

Při analýze rozvahy sledujeme zejména: 

- stav a vývoj bilanční sumy 

- strukturu aktiv, vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek 

- strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních 

a dodavatelských úvěrů 

- relace mezi složkami aktiv a pasiv, což je velikost stálých aktiv a dlouho-

dobých pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost oběžných 
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aktiv a krátkodobých cizích pasiv, finanční majetek a krátkodobé pohle-

dávky ke krátkodobým pasivům.  

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

 

Smyslem je informovat o úspěšnosti práce v podniku, o výsledku, kterého dosáhl 

podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v určitém 

období a náklady spojenými s jejich vytvořením. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty 

je nutno hledat odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty 

ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek hospodaření. Informace v tomto výkazu 

uvedené jsou tedy významným podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti.  

 

 

TECHNIKY A METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

 

Analýza stavových ukazatelů: 

 analýza rozvahy  

 analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Analýza rozdílových ukazatelů: 

 čistý pracovní kapitál 

 čistý peněžní finanční fond 

 čistý peněžní majetek 

 

Analýza tokových ukazatelů: 

 analýza tržeb 

 analýza nákladů 

 analýza zisku 

 analýza Cash-flow 

 

Analýza poměrových ukazatelů: 

 ukazatele platební schopnosti a likvidity 

 ukazatele řízení dluhu, finanční a majetkové struktury 
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 ukazatele využití aktiv 

 ukazatele ziskovosti (rentability) 

 

Analýza soustav ukazatelů: 

 Altmanův index finančního zdraví - Z model 

 QUICKTEST  

 Indikátor bonity 

 Index IN95 

 Index IN99 

 Index IN01 

 SWOT analýza 

 

2.3 Analýza stavových ukazatelů 

 

Primárním úkolem účetnictví je vykazovat stav majetku a jeho zdrojů k určitému 

okamžiku. Tento úkol plní položky rozvahy (aktiva a pasiva), které se nazývají stavové 

ukazatele. 

 

2.3.1 Analýza trendů 

 

Je založena na srovnání položek výkazů v několika obdobích, přičemž je 

vyčíslována změna absolutní i změna procentní, která vyjadřuje změny na úrovni 

jednotlivých položek. Pro navýšení vypovídající schopnosti analýzy je vhodné 

srovnávat vice než dvě období. 
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2.3.2 Procentní analýza 

 

Tato metoda spočívá v převedení ukazatelů v absolutních hodnotách na relativní 

procentní vyjádření. Při používáni této metody pro rozbor rozvahy se povazuje za 

základ (100%) částka aktiv nebo pasiv celkem a ostatní položky rozvahy se vyjadřují ve 

vztahu k této základně. Při rozebíráni výkazů zisku a ztrát se berou za základ celkové 

výnosy neboli celkový obrat. 

 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza fondu finančních prostředků 

 

Finanční fondy v analýze nepředstavují zdroje krytí, ale znamenají sumarizaci 

určitých absolutních ukazatelů nebo představují rozdíl mezi konkrétními absolutními 

ukazateli. 

 

2.4.1 Pracovní kapitál (čistý pracovní kapitál - ČPK) 

 

 
 

Všechny aktivní položky hotovostního cyklu jsou součásti pracovního kapitálu. 

Ten je tvořen zásobami, pohledávkami a finančním majetkem. Odečtením pasivní 

položky hotovostního cyklu – krátkodobých závazku – vzniká čistý pracovní kapitál. 

 

2.4.2 Peněžní finanční fond (čistý peněžní majetek-ČPM) 
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2.4.3 Cash flow  

 

Je používán v několika významech. Jednak je pojímán staticky jako volná 

zásoba peněz, která je k dispozici. Toto hledisko je vnímáno především podnikem. Na 

straně investora však jde o dynamické pojetí a vaziva cash flow jako potenciální, 

budoucí, odnímatelný výnos, který může investor získat v případě, že by investoval do 

podniku. [Kislingerová E., 2007, str. 58] 

 

Tokové ukazatele nás informují o změně ukazatelů, k nimž došlo za určité 

období. 

 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrová analýza zkoumá strukturu aktiv podniku, intenzitu jejich 

využívání, kvalitu, způsob financováni, ziskovost firmy, solventnost, likviditu a další 

rysy jejího finančního života. 

Je nejrozumnějším způsobem jak srovnávat aktuální finanční informace dané 

firmy k jejím historickým datum anebo ke skupině jiných firem.  

Finanční analýza je z pohledu managementu prvotní východisko pro vytvoření 

finanční obchodní strategie. Management firmy běžně užívá finanční poměry ke 

kontrole hospodaření a k tomu, aby mohl zlepšovat její fungování. Z manažerského 

hlediska je financi Analýza důležitá jak pro předvídání budoucích událostí, tak pro 

přípravu rozhodnuti, která ovlivni budoucí fungování podniku. 

 

2.5.1 Ukazatelé likvidity 

K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí byt nejen přiměřeně 

rentabilní, výnosný, ale musí byt současně schopen uhradit své potřeby. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Je v přímém protikladu 

s rentabilitou, neboť k tomu, aby podnik byl likvidní, musí mít vázaný určité prostředky 

v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu. Tyto vázané prostředky musí 

byt profinancovaný.  
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Základní pojmy, se kterými budeme pracovat:  

 

 Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, v požadované 

výši a na požadovaném miste všechny splatné závazky.  

 Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na 

přezni prostředky a těmi kryt včas, v požadované podobě a na 

požadovaném miste všechny splatné závazky. 

 Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti majetku do hotovostní formy, tj. 

jak rychle může firma aktiva přeměnit v hotové peníze. 

 

 

Tři typy ukazatelů likvidity:   

 

Likvidita okamžitá (1. stupeň) 

 

 
 

Finančním majetkem se rozumí všechny pohotové platební prostředky. Tím 

máme na mysli peníze na běžném účtu, jiných účtech nebo v pokladně, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky a další ekvivalenty hotovosti.  

 

Z pohledu rozvahy jsou finančním majetkem peníze, krátkodobý finanční 

majetek a účty v bankách. 

 

Okamžitá likvidita nám ukazuje kolikrát nebo z jaké části finanční majetek 

pokrývá krátkodobá pasiva. Dá se říct, že vyjadřuje platební schopnost podniku 

a ideální hodnota by mela přesahovat 1, protože pokles pod tuto hranici nám teoreticky 

signalizuje platební neschopnost. 
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Likvidita pohotová (2. stupeň)  

 

 
 

Je konstruována ve snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv – 

zásoby (suroviny, materiál, polotovary) z ukazatele běžné likvidity. Čitatel ukazatele je 

vhodné upravit o nedobytné pohledávky, případně o pohledávky, jejichž dobytnost je 

pochybná, neboť smyslem konstrukce tohoto ukazatele je odstranit z oběžných aktiv 

nejméně likvidní aktiva. 

 

Je známo, že obecně pohotovou likviditu lze povazovat za dobrou, je-li hodnota 

ukazatele alespoň 1. V takovém případě je podnik schopen vyrovnávat se se svými 

závazky aniž by prodával své zásoby. Vyšší hodnota znamená, že značný objem 

oběžných aktiv je vázaný ve formě pohotových prostředků. Nadměrná výše vede 

k neproduktivnímu využívání do podniku vložených prostředků.  

 

Při správném usuzování zvolíme optimální výši a strukturu pohotových 

oběžných aktiv ve vztahu k celkovému objemu a povaze činností. 

 

 

Likvidita běžná (3. stupeň) 

 

 
 

Bývá také označována jako ukazatel solventnosti nebo pracovního kapitálu.  

 

Měří nám, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. To 

znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Je ukazatelem, který je v centru 

pozornosti věřitelů. Hlavním smyslem je to, že pro úspěšnou činnost podniku má 

zásadní význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv. Běžná 

likvidita je citlivá na strukturu a oceňovaní zásob a pohledávek. 
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„Standardní hodnota ukazatele je 2,5 (tzn. ze 40% oběžných aktiv se musí 

přeměnit na peníze k úhradě všech krátkodobých závazků). U finančně zdravých firem 

je ve výši 2 až 3. Za postačující se povazuje hodnota 1 až 2. Hodnota nižší než 1 ve 

většině případů znamená, že firma krátkodobými zdroji financuje pomaleji stálá aktiva, 

nemá dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhu, které má uhradit v krátké době.“ 

[GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. 2007, str. 85] 

 

 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv a činností cizí zdroje (neboli dluh). Výnos, který se jimi získá, bude vyšší, než 

jsou náklady spojené s jeho použitím, tj. úrok placený z cizího kapitálu.  

 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je vlastně 

financováno cizím kapitálem. Hlavním motivem podniku k využívání cizích zdrojů při 

financování své činnosti je fakt, že cizí zdroje jsou relativně levnější ve srovnání se 

zdroji vlastními. Jejich použití spolu s vlastními zdroji tak umožňuje snížit průměrnou 

cenu celkových použitých zdrojů. Zadluženost tedy není negativní charakteristikou 

firmy. 

Při tomto typu analýzy se zjišťuje míra rizika věřitelů, že jejich pohledávky 

nebudou uhrazeny. 

Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům, nazývá se Debt ratio neboli ukazatel 

věřitelského rizika.  

 

Debt ratio (ukazatel věřitelského rizika) 
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Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. Výše tohoto ukazatele 

do 0,30 se považuje za nízkou, 0,30 až 0,50 za průměrnou, 0,50 až 0,70 za vysokou a 

nad 0,70 za rizikovou.  

 

Equity ratio 

 

K měření zadluženosti se dále používá poměru vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům – Equity ratio neboli koeficient samofinancování. Tento ukazatel je 

doplňkovým ukazatelem k ukazateli Debt ratio a jejich součet by měl být přibližně 1. 

Rozdíl může být způsoben nezapočtením ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů. 

 

 

 

Equity ratio (koeficient samofinancování) 

  

 

 
 

 

Debt-equity ratio  

 

Neboli míra zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřuje, jak moc je firma 

zadlužena vzhledem k vlastnímu jmění. Platí, že čím je výsledná hodnota vyšší, tím 

větší je riziko, že nebude schopna dostát svým závazkům splácet své dluhy.  Hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat do 1. 

 

 
Celkové závazky = rezervy + dlouhodobé závazky a úvěry, krátkodobé závazky k dodavatelům + 

krátkodobé bankovní závazky + jiné krátkodobé závazky) 
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2.5.3 Ukazatelé aktivity (obratu) 

 

Zkoumá intenzitu využití prostředků zpravidla vyjádřenou ve dnech (360dnu). 

Tyto ukazatele hodnotí období, po které setrvává vložený majetek v určité konkrétní 

formě (zásoby, oběžný majetek, pohledávky, fixní aktiva). Sleduje se vlastně, kolikrát 

se konkrétní daný majetek obrátí za určité časové období.  

Použijeme-li obraceny poměr, získáme tzv. obrátkovost majetku. 

 

Obrátka celkového kapitálu (celkových aktiv) 

 

Měří efektivnost využíváni celkových aktiv. Udává nám, kolikrát se celková 

aktiva obrátí za rok. Podnik by mel byt minimálně na úrovni hodnoty 1.  

 

 
 

Doba obratu celkového kapitálu (celkových aktiv) 

 

Udává, za jak dlouho dojde k obratu celkového kapitálu. Pokles ukazatele 

povazujeme za pozitivní.  

 

 
 

 

Obrat zásob 

 

Udává kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodaná a opětovně 

naskladněná. Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, tzn. že firma 

nedisponuje žádnými zbytečnými nelikvidními zásobami, které by vyžadovaly 

nadbytečné náklady. 
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Doba obratu zásob 

 

Ukazatel je poměr mezi stavem zásob a průměrnými denními tržbami. Udává, 

kolik dnu jsou zásoby vázaný v podniku.  

Obecně platí, čím vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 

Ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu. V USA je přibližně 40 dnů, u většiny firem 

v ČR 50-100 dnů. 

 

 
 

Doba obratu pohledávek (průměrná doba inkasa) 

 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby (v případe surovin a materiálu) nebo do doby jejich prodeje. U zásob 

hotových výrobků a zboží je rovněž indikátorem likvidity, protože Udává počet dnů, 

během které se zásoba promění v hotovost nebo v pohledávky. 

 

 
 

 

2.5.4 Ukazatele rentability 

 

Jsou označovány jako ukazatele výnosnosti, návratnosti, profitability ratio, jsou 

konstruovány, jako poměr konečného efektu kterého je dosazeno podnikatelskou 

činností (výstupů) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která muže byt jak na straně 

aktiv, tak i pasiv. 

 

Jednoduše řečeno je rentabilita poměr dosaženého efektu k prostředkům 

vynaloženým na dosažených tohoto efektu. Dále zjišťuje efektivnost vložených 
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prostředků. Ukazatele rentability by měli obecně růst. Jejich velikost a růst zaleží na 

odvětví, cenách atd. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

Je jedním z klíčových ukazatelů, na který zdůrazňuji akcionáři, společníci a další 

investoři. Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionářem. Základní rovnice je následující: 

 

 
 

„ Nárůst ROE nejčastěji způsobují: vetší vytvořený zisk společnosti, pokles 

úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 

anebo kombinace předchozích faktoru.“ [ČERNÁ, A. a DOSTÁL, J. 1997, str. 112] 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 

Tento ukazatel je jedním z nejvíce sledovaných ukazatelů. Porovnáním 

vložených prostředků, tj. celkového majetku firmy a vyprodukovaného zisku získáme 

informaci o tom, jak byl zhodnocen celkový kapitál vložený do hospodářské činnosti, 

aniž by nás zajímalo, jak byl tento kapitál financován. Pozitivní je co nejvyšší hodnota. 

 

 

 
 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

 

Výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu. Opírá se o základní filosofie 

fungování kapitálového trhu. Tj. kolik provozního hospodářského výsledku před 
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zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Má se tedy na 

mysli zpoplatněny kapitál.  

 

 
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

poměr zisku k tržbám nás informuje, jak je podnik ziskový ve vztahu k tržbám. 

Zisk můžeme v závislosti na účelu, pro který ukazatel počítáme, vyjádřit různými 

způsoby. Dále vyjadřuje dílčí stranu efektivnosti podniku, tzv. hospodárnost. Je to 

nepřímé vyjádření snížení nakladu, efektivní zvýšení cen a z toho plynoucí konkurence-

schopnost výrobku. 

 

 
 

Pohybuje-li tato hodnota pod oborovým průměrem, jsou ceny výrobku relativně 

nízké či náklady jsou příliš vysoké. Ukazatel sledujeme v časové řadě a mel by byt co 

největší. 

 

 
V čitateli je zisk z běžné činnosti před zdaněním. Zamezením vlivu měnicích se 

sazeb a mimořádných aktivit firmy zjistíme skutečnou výkonnost společnosti. 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

 

Od finančního analytika se očekává nejenom analýza minulosti, ale i předpověď 

budoucnosti podniku. Protože v „klasické“ finanční analýze je velké množství 

poměrových ukazatelů, které často spíše zamlžují a komplikují celkový pohled na věc, 

byla provedena řada studií s cílem nalézt optimální ukazatel, v němž by se soustředily 

všechny silné a slabé stránky finančního zdraví podniku a které by jednoznačně 

vypovídaly o tom, jak na tom firma se svým hospodařením je. 
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Přesto nebyl nalezen žádný ukazatel, který by byl schopen postihnout specifické 

rysy jednotlivých podniků a podmínek, ve kterých se pohybují. 

 

Existující modely je možno rozdělit do dvou skupin: 

→ bankrotní modely, které odpovídají na otázku, zda 

podnik do nějaké doby zbankrotuje; do této skupiny patří např.: 

- Altmanův model finančního zdraví (Z-skóre) 

- Tafflerův model 

- Index důvěryhodnosti „IN“ 

→ bonitní modely, které odpovídají na otázku, zda je podnik 

dobrý nebo špatný; do této skupiny patří např.: 

- Tamariho model 

- Kralickův Quicktest 

- Indikátor bonity 

 

Obě skupiny modelů vycházejí ze stejného předpokladu, že v podniku několik 

let před bankrotem dochází k jistým odlišnostem ve vývoji, charakteristickým právě pro 

podniky ohrožené úpadkem. Mají mnoho společného i v tom, že obě přiřazují podniku 

určitý koeficient hodnocení.  

 

Základní rozdíl mezi těmito dvěma typy modelů spočívá v tom, že bankrotní 

modely vycházejí ze skutečných údajů, zatímco bonitní modely jsou založeny zčásti na 

teoretických poznatcích a zčásti na pragmatických poznatcích získaných zobecněním 

dílčích údajů. [MRKVIČKA, M., 1997. 116 s.] 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví 

 

Profesor E. I. Altman použil pro svou analýzu přímou statistickou metodu (tzv. 

diskriminační analýzu), pomocí které odhadl váhy (koeficienty) v lineární kombinaci 

jednotlivých poměrových ukazatelů, které zahrnul do svého modelu jako proměnné 

veličiny. Při své práci vycházel ze vzorku údajů podniků, které ve sledovaném období 

prosperovaly nebo později (během pěti let) zbankrotovaly. Na této empirické bázi pak 
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vyvinul model, který má za cíl odlišit podniky s velkou pravděpodobností úpadku od 

podniků, kterým toto nebezpečí nehrozí. Model byl publikován v roce 1968.  

 

Kromě kvantitativních ukazatelů zahrnul Altman do své metodiky i tzv. finanční 

filozofii, tj. postoje, přístupy a soulad chování vedení podniku s jeho finančními 

možnostmi. 

 

Výsledkem Altmanovy analýzy je tzv. rovnice důvěryhodnosti, nazývaná rovněž 

Z-skóre: 

54321 0,16,03,34,12,1 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 

kde: 

ČPK  
x1 =  

aktiva celkem  

   

nerozdělený výsledek hospodaření 
x2 =  

aktiva celkem 

   

EBIT  
x3 =  

aktiva celkem  

   

tržní hodnota vlastního kapitálu 
x4 =  

cizí zdroje 

   

tržby  
x5 =  

aktiva celkem  

 

Tento model je použitelný pro podniky kótované na kapitálovém trhu. Pro 

podniky nekótované na kapitálovém trhu se používá jiná varianta Altmanova modelu: 

 

54321 998,0420,0107,3847,0717,0 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
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Tato varianta se od původní liší v koeficientech pro jednotlivé ukazatele. 

Proměnné jsou totožné jako v základním modelu, s výjimkou ukazatele x4. V jeho 

čitateli se místo položky základní kapitál používá účetní hodnota akcií. 

 

základní kapitál
x4 =  

cizí zdroje 

 

Výsledné Z-skóre je celkovým indexem – výsledkem diskriminantní funkce. 

Kritérium úspěšnosti je prosté: čím větší index Z, tím je podnik finančně zdravější.  

 

Altman zjistil empiricky, že podniky s indexem Z větším než 2,99 byly finančně 

stabilní a ani později se u nich neprojevily žádné finanční potíže, zatímco podniky 

s indexem Z nižším než 1,81 (včetně záporných čísel) dříve či později až na mizivé 

procento výjimek zbankrotovaly. U podniků s hodnotou indexu Z mezi 1,81 a 2,99 

neexistovala žádná statisticky průkazná prognóza.  U modelu, který se používá pro 

podniky nekótované na kapitálovém trhu se mění i kritérium hodnocení: podniky 

s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z0 > 2,70, podniky náchylné k bankrotu Z0 

< 1,20.  

 

Při aplikaci Altmanova modelu v našich podmínkách spočívá hlavní problém 

v malém počtu podniků, které dosud zbankrotovaly, a tudíž neexistenci reprezen-

tativního vzorku dat, na kterých by bylo možno fungování modelu v našich podmínkách 

ověřit. 

 

Zahraniční zkušenosti s používáním Altmanova modelu však ukázaly, že jeho 

schopnost predikce je relativně vysoká. Zřetelnější výsledky model vykazuje při 

přiblížení k bankrotu (přibližně v období dvou let před bankrotem), do vzdálenější 

budoucnosti pracuje model s menší statistickou spolehlivostí. 

 

2.6.2 Index důvěryhodnosti „IN“ 

Index důvěryhodnosti IN je původním českým pokusem Inky a Ivana 

Neumaierových najít postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika 

českých podniků z pohledu světových ratingových agentur. Tyto agentury své postupy 
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hodnocení celkem pochopitelně přísně utajují, navíc při svých hodnoceních vycházejí 

z mezinárodních účetních standardů. 

Dle názoru autorů indexu je index IN schopen využít vstupů z českých účetních 

výkazů a navíc zahrnout zvláštnosti současné ekonomické situace v ČR. [MRKVIČKA, 

M., 1997. 131 s.] 

 

V roce 1995 se Inka a Ivan Neumaierovi rozhodli analyzovat významné bonitní 

a bankrotní indikátory a zprostředkovat nejčastěji vytipované ukazatele. Z těchto 

ukazatelů, které se ve výsledných indikátorech objevují nejčastěji, sestavili index, který 

pracovně nazvali index IN, resp. IN95 podle roku svého vzniku. O čtyři roky později se 

rozhodli zkonstruovat index IN, který by podtrhával pohled vlastníka. Pro určení 

důležitosti ukazatelů indexu IN z hlediska tvorby hodnoty použili diskriminační 

analýzu. Pomocí tohoto postupu byly revidovány váhy ukazatelů indexu IN95 platné 

pro ekonomiku ČR s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty 

ekonomického zisku (EVA). V roce 2002 sestavili další index, který by spojoval oba 

předchozí indexy. Tento vzniklý index pojmenovali podle dat, použitých pro jeho 

sestavení, IN01. Ten poslední se zde pokusím objasnit. 

[http://podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/default.aspx?sekce=5&menu=346] 

 

 

 

 

 

 

 

Index IN01 vznikl díky tomu, že manželé Neumaierovi rozdělili 1915 podniků 

z průmyslu a rozdělili je na skupinu 583 podniků s kladným ekonomickým ziskem. 

Další skupinou byly podniky v bankrotu, nebo těsně před ním. Těch bylo 503 

a ostatních podniků bylo 829. Pomocí diskriminační analýzy dospěli manželé k indexu 

IN01 pro průmysl: 

 

54321 09,021,092,304,013,001 xxxxxIN ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
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kde: 

aktiva celkem  
x1 =  

cizí zdroje  

   

EBIT  
x2 =  

nákladové úroky  

   

EBIT  
x3 =  

aktiva celkem  

   

výnosy  
x4 =  

aktiva celkem  

   

oběžná aktiva 
x5 =  

krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

 

Hodnota indexu IN01 větší než 1.77 znamená, že podnik tvoří hodnotu 

a hodnoty indexu IN01 menší než 0.75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi 

hodnotami 0.75 a 1.77 je šedá zóna, tj. podniky netvořící hodnotu, ale také 

nebankrotující. Jinak řečeno bonitní podniky netvořící hodnotu.  

[http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/rating/aktualni/in01.aspx?sekce=5&menu=346] 
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3 Analýza problému a návrh postupu řešení 

 

3.1 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

 

3.1.1 Analýza rozvahy 

 

3.1.1.1 Horizontální analýza 

 

Z rozboru horizontální analýzy firmy vyplývá, že položky aktiv celkem a pasiv 

celkem v rozvaze za období let 2002 až 2006 vykazují rostoucí trend, až na rok 2006, 

kdy zaznamenáváme mírný pokles.  

Za sledované období se celková aktiva téměř ztrojnásobila. Největší změna 

nastala při meziročním srovnání roku 2004 a 2005, kde se celkový růst zvýšil o 86 %. 

Rok 2002 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Aktiva celkem 4885 6474 32,53 7087 9,47 13182 86,00 12344 -6,36 

Stálá aktiva 35 28 -20,00 89 217,86 3909 4292,13 3860 -1,25 

Hmotný inv.majetek 35 22 -37,14 89 304,55 3909 4292,13 3860 -1,25 

Oběžná aktiva 4700 6243 32,83 6824 9,31 9121 33,66 8133 -10,83 

Zásoby 1311 1419 8,24 2161 52,29 2452 13,47 2687 9,58 

Dlouhodobé 

pohledávky 862 1860   3023 62,53 2876 -4,86 2876 0,00 

Krátkodobé 

pohledávky 2014 2646 31,38 1187 -55,14 3181 167,99 1762 -44,61 

Finanční majetek 513 318 -38,01 453 42,45 612 35,10 808 32,03 

Ostatní aktiva 150 203 35,33 174 -14,29 152 -12,64 351 130,92 

Pasíva celkem 4885 6474 32,53 7087 9,47 13182 86,00 12344 -6,36 

Vlastní kapitál 3653 4708 28,88 5467 16,12 6942 26,98 8385 20,79 

Fondy ze zisku 46 46 0,00 46 0,00 46 0,00 66 43,48 

Hosp.výsledek min.let 2201 3407 54,79 4012 17,76 4239 5,66 5676 33,90 

* nerozdělený zisk m.l. 2284 3490 52,80 4095 17,34 4239 3,52 5676 33,90 

Hosp.výsledek běž.ú.o. 1206 1055 -12,52 1209 14,60 2457 103,23 2443 -0,57 

Cizí zdroje 1156 1693 46,45 1482 -12,46 6093 311,13 3917 -35,71 

Krátkodobé závazky 1156 1662 43,77 1482 -10,83 3591 142,31 1354 -62,29 

Bankovní úvěry a výp. 0 31 0,00 0 0,00 2502 0,00 2563 2,44 

Ostatní pasíva 76 73 -3,95 138 89,04 147 6,52 42 -71,43 

Tabulka 1 Horizontální analýza rozvahy firmy Lino s.r.o.  z let 2002 - 2006 (v tis. Kč) 
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Podrobnější pohled nám ukázal, že o tento skok se postaral růst stálých aktiv. Hlavní 

příčinou byla koupě části nemovitosti, kde si firma otevřela výstavní salon. 
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Graf 2 Vývoj výše aktiv 
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Graf 3 Vývoj výše oběžných aktiv 

 

 

Oběžná aktiva vykazují relativně stabilní růst. Zásluhou jsou zásoby 

a krátkodobé pohledávky. V roce 2003 a 2004 převládaly u zásob výrobky, kdežto 

v roce 2005 a 2006 je na prvním místě vyměnilo zboží.  
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Ostatní aktiva tvoří jen velmi malou část celkových aktiv.  
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Graf 4 Vývoj výše pasiv 

  

Celková pasiva pochopitelně vykazují naprosto stejný trend mezi jednotlivými 

roky jako aktiva celková.  

 

Vlastní kapitál tvoří převážnou část pasiv před cizím kapitálem, až na rok 2005, 

kdy se poměr rozděluje téměř o polovinu. Tento rok čerpala firma úvěr ve výši 2,5 

milionů Kč na rekonstrukci prodejních ploch.  

 

Krátkodobé závazky výrazně převyšují závazky z obchodního styku. V roce 

2005 se podílí výraznou měrou na krátkodobých závazcích daňové závazky vůči státu.  
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3.1.1.2 Vertikální analýza 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 0,72% 0,43% 1,26% 29,65% 31,27% 

Hmotný inv.majetek 0,72% 0,34% 1,26% 29,65% 31,27% 

Oběžná aktiva 96,21% 96,43% 96,29% 69,19% 65,89% 

Zásoby 26,84% 21,92% 30,49% 18,60% 21,77% 

Dlouhodobé 

pohledávky 17,65% 28,73% 42,66% 21,82% 23,30% 

Krátkodobé 

pohledávky 41,23% 40,87% 16,75% 24,13% 14,27% 

Finanční majetek 10,50% 4,91% 6,39% 4,64% 6,55% 

Ostatní aktiva 3,07% 3,14% 2,46% 1,15% 2,84% 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 74,78% 72,72% 77,14% 52,66% 67,93% 

Fondy ze zisku 0,94% 0,71% 0,65% 0,35% 0,53% 

Hosp.výsledek min.let 45,06% 52,63% 56,61% 32,16% 45,98% 

* nerozdělený zisk m.l. 46,76% 53,91% 57,78% 32,16% 45,98% 

Hosp.výsledek běž.ú.o. 24,69% 16,30% 17,06% 18,64% 19,79% 

Cizí zdroje 23,66% 26,15% 20,91% 46,22% 31,73% 

Krátkodobé závazky 23,66% 25,67% 20,91% 27,24% 10,97% 

Bankovní úvěry a výp. 0,00% 0,48% 0,00% 18,98% 20,76% 

Ostatní pasiva 1,56% 1,13% 1,95% 1,12% 0,34% 

Tabulka 2 Vertikální analýza rozvahy firmy Lino z let 2002 - 2006 (v tis. Kč) 

 

V majetku společnosti převládají oběžná aktiva (do roku 2004 přibližně 96%). 

To vyplývá i ze strategie společnosti, kterou si stanovila. V roce 2005 se zvýšil podíl 

stálých aktiv z 1,26% na 29,65%. Tento růst je způsoben nákupem strojů na skladování 

a především nákupem nemovitosti v hodnotě 5.000.000,-. Proto začal podíl oběžných 

aktiv klesat (až na 65,89% na konci roku 2006).   

 

V oblasti zdrojů krytí majetku je významné, že společnost je financována 

převážně vlastním kapitálem. V roce 2002 činí tento podíl 74,78%. Tato skutečnost se 

po sledované období mění. Zatímco v roce 2004 podíl vzrostl na 77,14%, 

v následujícím roce byl již 52,66%. Na tento pokles měla vliv právě koupě nemovitosti, 

což se projevilo (jak jsem se již zmínil) ve stálých aktivech, protože společnosti byl 

poskytnut dlouhodobý úvěr. 
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3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztrát firmy 

3.1.2.1 Horizontální analýza  

 
Rok 2002 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Tržby za prod.zboží 6616 6768 2,30 8092 19,56 15830 95,63 15308 -3,30 

Náklady vyn. na 
p.zboží 4402 4663 5,93 5792 24,21 11186 93,13 9653 -13,70 

Obchodní marže 2214 2105 -4,92 2300 9,26 4644 101,91 5655 21,77 

Výkony 9293 9635 3,68 12639 31,18 14239 12,66 12354 -13,24 

Výkonová spotřeba 7966 8388 5,30 11180 33,29 13080 16,99 11320 -13,46 

Přidaná hodnota 3541 3352 -5,34 3759 12,14 5803 54,38 6689 15,27 

Osobní náklady 1400 1504 7,43 1720 14,36 1935 12,50 2662 37,57 

Daně a poplatky   10   9 -10,00 11 22,22 19 72,73 

Odpisy 
investič.majetku 157 107 -31,85 153 42,99 238 55,56 477 100,42 

Tržby z prod. inv.maj.        6   91 1416,67 66 -27,47 

Ostatní provozní 
výnosy 34 2 -94,12   

-

100,00     34   

Ostatní provozní 
náklady 134 80 -40,30 103 28,75 130 26,21 342 163,08 

Provozní 
hospodář.výsl. 1876 1653 -11,89 1780 7,68 3569 100,51 3289 -7,85 

Nákladové úroky 1 39 3800,00 42 7,69 121 188,10 145 19,83 

Ostatní finanční 
výnosy 49 2 -95,92 8 300,00 10 25,00   

-

100,00 

Ostatní fin.náklady 175 89 -49,14 109 22,47 202 85,32 218 7,92 

Hosp.výsledek z 
fin.op. -126 -126 0,00 -143 13,49 -313 118,88 -362 15,65 

Daň z příjmu za b.č. 567 488 -13,93 462 -5,33 841 82,03 764 -9,16 

Hosp.výsledek za b.č. 1183 1039 -12,17 1175 13,09 2415 105,53 2163 -10,43 

Mimořádné výnosy 41 34 -17,07 54 58,82 57 5,56 374 556,14 

Mimořádné náklady 8 11 37,50 7 -36,36   -100,00     

Daň z příjmů z mim.č. 10 7 -30,00 13 85,71 15 15,38 94 526,67 

Mimořádný hosp.výsl. 23 16 -30,43 34 112,50 42 23,53 280 566,67 

Hosp.výsledek za 
ú.ob. 1206 1055 -12,52 1209 14,60 2457 103,23 2443 -0,57 

Hosp.výsledek před 
zd. 1783 1550 -13,07 1684 8,65 3313 96,73 3301 -0,36 

Tabulka 3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát firmy Lino s.r.o. z let 2002-2006 (v tis. Kč) 

 

Horizontální analýza má za úkol zjistit změny jednotlivých rozvahových položek 

v účetních výkazech společnosti. Při pohledu do výkazu zisku a ztrát je zřejmé, že tržby 

za prodej zboží velmi vzrostly v roce 2005 oproti roku 2004, kdy byl tento růst 

o 95,63%. V následujícím roce sice tržby klesly o 3,30%, avšak v souvislosti s tím 
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poklesly i náklady vynaložené na prodané zboží (o 13,70%). Současně v závislosti na 

tržbách roste i obchodní marže v roce 2005 (o 101,91%). Významný je také růst 

osobních nákladů v roce 2006 (o 37,57%). To je způsobeno především zvýšením počtu 

zaměstnanců a v návaznosti na to také vzrůstem nákladů na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění.  

 

3.1.2.2 Vertikální analýza 

 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prod.zboží 41,26% 41,17% 38,91% 52,37% 54,41% 

Náklady vyn. na 
p.zboží 27,45% 28,36% 27,85% 37,01% 34,31% 

Obchodní marže 13,81% 12,80% 11,06% 15,36% 20,10% 

Výkony 57,96% 58,60% 60,77% 47,11% 43,91% 

Výkonová spotřeba 49,68% 51,02% 53,75% 43,27% 40,23% 

Přidaná hodnota 22,08% 20,39% 18,07% 19,20% 23,77% 

Osobní náklady 8,73% 9,15% 8,27% 6,40% 9,46% 

Daně a poplatky 0,00% 0,06% 0,04% 0,04% 0,07% 

Odpisy 
investič.majetku 0,98% 0,65% 0,74% 0,79% 1,70% 

Tržby z prod. inv.maj.  0,00% 0,00% 0,03% 0,30% 0,23% 

Ostatní provozní 
výnosy 0,21% 0,01% 0,00% 0,00% 0,12% 

Ostatní provozní 
náklady 0,84% 0,49% 0,50% 0,43% 1,22% 

Provozní 
hospodář.výsl. 11,70% 10,05% 8,56% 11,81% 11,69% 

Nákladové úroky 0,01% 0,24% 0,20% 0,40% 0,52% 

Ostatní finanční 
výnosy 0,31% 0,01% 0,04% 0,03% 0,00% 

Ostatní fin.náklady 1,09% 0,54% 0,52% 0,67% 0,77% 

Hosp.výsledek z 
fin.op. -0,79% -0,77% -0,69% -1,04% -1,29% 

Daň z příjmu za b.č. 3,54% 2,97% 2,22% 2,78% 2,72% 

Hosp.výsledek za b.č. 7,38% 6,32% 5,65% 7,99% 7,69% 

Mimořádné výnosy 0,26% 0,21% 0,26% 0,19% 1,33% 

Mimořádné náklady 0,05% 0,07% 0,03% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů z mim.č. 0,06% 0,04% 0,06% 0,05% 0,33% 

Mimořádný hosp.výsl. 0,14% 0,10% 0,16% 0,14% 1,00% 

Hosp.výsledek za 
ú.ob. 7,52% 6,42% 5,81% 8,13% 8,68% 

Hosp.výsledek před 
zd. 11,12% 9,43% 8,10% 10,96% 11,73% 

Tabulka 4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát firmy Lino s.r.o. z let 2002-2006 (v tis. Kč) 
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Při pohledu do výkazu zisku a ztrát je na první pohled zřejmé, že podíl tržeb za 

prodané zboží. Zatímco v roce 2002 činil podíl 41,26%, v roce 2006 byl tento podíl již 

54,41%. To je způsobeno nárůstem zákazníků a zájmu o výrobky, které posuzovaná 

společnost produkuje. Poměrně významný je i růst položky obchodní marže. Její podíl 

v roce 2006 na celkových výnosech je 20,10%. Součástí cenové politiky společnosti je 

totiž stanovení vysoké marže. Ta je však v souladu se standardními hodnotami 

konkurence na trhu (pro ČR). Organizace si tyto marže může dovolit, protože její 

odběratelé jsou obtížně dostupní pro ostatní konkurenty.  

 

3.1.3 Analýza tržeb 

Prioritou každé firmy je zisk, se kterým souvisí i přímé zhodnocení objemu 

tržeb, kdy maximalizace tržeb a minimalizace nákladů je jedním z cílů ekonomické 

činnosti podniku.  

Zájmem podniku je pravidelný růst tržeb, který zvyšuje podíl na trhu. Cílem 

firmy je osvojit si tento trh a získat tím i možnost diktovat si ceny.     

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Tržby 

celkem  15803 16258 20461 30282 27837 
Tabulka 5 Celkové tržby (v tis. Kč) 

 

Tržby za prodej 

Rok 

Tržby za 
prodej zboží vlastních 

výrobků Tržby celkem Rok Změna v % 
  

2002 6616 9187 15803     

2003 6768 9490 16258 2002/2003 2,88 

2004 8092 12369 20461 2003/2004 25,85 

2005 15830 14452 30282 2004/2005 48 

2006 15308 12529 27837 2005/2006 -8,07 

        2002/2006 76,15 
Tabulka 6 Tržby (v tis. Kč) 
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Graf 5 Tržby celkem (v tis. Kč) 

 
V letech 2002 až 2003 jsme sledovali mírný nárůst tržeb a to o 2,88 %. V roce 

2004 vzrostl už o 25,85 %, pravidelný růst tržeb je obecně hodnocen jako pozitivní jev 

ve společnosti. 

 

Rok 2005 byl výjimkou, která byla pro firmu mimořádně úspěšná.   

Nárůst je zde až o jednu třetinu vyšší oproti předcházejícímu roku. Firma se 

v tomto roce soustředila především na prodej zahradního nábytku. Stala se výhradním 

distributorem zahraniční firmy Alpos na prodej tohoto sortimentu, která má sídlo ve 

Slovinsku.  

 

V roce 2006 poklesly tržby o 8 %, kde hlavní příčinou poklesu celkových tržeb 

byla nutnost snížit ceny výrobků, aby byly v souladu s cenami na trhu. 

 

Hlavní součástí tržeb v letech 2002 až 2004 jsou tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. V letech 2005 a 2006 tržby vzrostly téměř dvojnásobně. 

 

Pro zachování růstu navrhuji rozšířit množství odběratelů, udržet si stávající 

a osvědčené zákazníky za každou cenu. Udržet si tyto zákazníky lze prostřednictvím 

nabídky bonusů, nabídkou atraktivního a kvalitního zboží a samozřejmě udržením si 

dobrých vztahů. Nadále si získávat nové zákazníky pomocí aktivní reklamní kampaně, 

které by měl předcházet marketingovému průzkum trhu. Důležitost požadavků 

zákazníka spočívá v tom, že se časem mění a firma tak může ztratit svoji pozici na trhu 

nebo může dojít k oslabení, případně i ztrátě této pozice. Tím pádem je nutné neustále 
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sledovat tento trend. Tento průzkum můžeme zajistit například pomocí vhodné 

marketingové agentury, která je schopná zjistit chování a požadavky spotřebitelů. 

 

Výsledek průzkumu je základem pro zvažování inovací výrobků.   

 

3.1.4 Analýza tržeb – vybraný sortiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Analýza tržeb vybraného sortimentu nám ukazuje úspěšnost prodeje 

jednotlivých výrobků firmy Lino. V roce 2002 měl největší podíl na tržbách 

kancelářský nábytek, barové židle a stolové podnože. Výrobek stolové podnože má 

 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Stolové podnože 3256 5465 6230 6895 6966 

Sklápěcí nohy 256 456 564 321 326 

Barové židle 4566 4856 5993 6588 5966 

Nábytek pro gastronomii (jídelní stoly, židle) 896 1560 1562 2245 1236 

Zahradní nábytek 0 366 2242 8972 6885 

Kancelářský nábytek 6532 3458 3800 4895 3654 

Interiérový nábytek (sedačky) 0 0 0 256 2756 

Lanové závěsy, popelníky, doplňky 89 85 45 54 32 

Dávkovače alkoholických nápojů 208 12 25 56 16 

Tržby celkem  15803 16258 20461 30282 27837 

Tabulka 7 Analýza tržeb - vybraný sortiment (v tis. Kč) 

Graf 6 Tržby - vybraný sortiment (v tis. Kč) 
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velký podíl na tržbách i v dalších sledovaných letech. Na rozdíl od toho je prodej 

sortimentu kancelářského nábytku klesající. Z historie firmy víme, že v prvopočátku se 

firma zabývala prodejem a prezentací dávkovačů, stojanů a stěnových otočných 

minibarů na alkoholické nápoje. Tento sortiment se dá považovat spíš jen za doplňkový 

a tvoří nepatrný podíl na tržbách, stejně jako lanové závěsy, popelníky a další doplňky.  

 

Rozhodujícím faktorem podílu na tržbách má od roku 2005 zahradní nábytek. 

Jak jsem se již zmínil, stala se firma Lino výhradním distributorem tohoto sortimentu 

firmy Alpos na českém trhu, firmy která je specializovaná v tomto oboru.  

 

Rostoucí tendenci vykazují i barové židle, které se v posledních dvou letech drží 

v popředí prodejnosti.   

 

Návrh: Měla by se zajistit propagace a upozornit reklamou na sortiment 

zahradního nábytku širšímu okruhu zákazníků. Dále podpořit snahu o udržení stálých 

odběratelů sortimentu pro barové židle a stolové podnože formou již zmíněných bonusů 

a slev z množstevního odběru.   

 

3.1.5 Analýza nákladů 

 
 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Náklady na prodej zb. 4402 4663 5792 11186 9653 

Výkonová spotřeba 7966 8388 11180 13080 11320 

Osobní náklady 1400 1504 1720 1935 2662 

Daně a poplatky 8 10 9 11 19 

Odpisy DNM a DHM 157 107 153 238 477 

Zůstat.cena prod.m. 0 0 0 11 0 

Ostatní provoz.n. 134 80 103 130 342 

Nákladové úroky 1 39 42 121 145 

Ostatní finanční n. 175 89 109 202 218 

Daň za běžnou čin. 567 488 462 841 764 

Mimořádné náklady 8 11 7 0 0 

Daň z mimoř.č. 10 7 13 15 94 

Náklady celkem 14828 15386 19590 27770 25694 

Tabulka 8 Analýza nákladů (v tis. Kč) 
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Analýza nákladů vychází ze strategických cílů.  

 

Slouží ke zjišťování výsledku hospodaření firmy – zisku nebo ztráty, rozdíl mezi 

celkovými výnosy a celkovými náklady firmy. Vzhledem k tomu, že výnosy jsou větší 

než náklady, vykazuje firma Lino zisk. Ovšem růst absolutní výše nákladů za určité 

období obvykle svědčí o nezcela správném hospodaření.  

 

Z tabulky č. 6 sledujeme, že v letech 2002 do roku 2004 stoupala nákladovost, 

což svědčí o zhoršení ekonomiky podnikání a snížení ziskovosti. Dále se snižovala. Do 

budoucna je možno odstranit problémy pomocí zvýšení prodeje (objemu tržby) 

a rozpuštěním fixních nákladů do většího objemu produkce. 

 

Druhou možností je snížit náklady na jednotku produkce, tedy variabilní 

náklady, například zvýšením technologické efektivnosti, zavedením modernější 

technologie. 
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Graf 7 Nákladovost 

 

Tabulka 9 Nákladovost 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Celkové náklady 14828 15386 19590 27770 25694 

Objem tržeb 15803 16258 20461 30282 27837 

Nákladovost 0,94 0,95 0,96 0,92 0,92 
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3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Definicí čistého pracovního kapitálu je rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 

a celkovými krátkodobými dluhy. Tento rozdíl představuje určitý fond finančních 

prostředků – relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti firmy. Na následujícím grafu sledujeme vývoj čistého pracovního 

kapitálu firmy Lino.   

 
Rok    2002 2003 2004 2005 2006 

Čistý pracovní 

kapitál    3544 4550 5342 5530 6422 

Tabulka 10 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

 

 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

2002 2003 2004 2005 2006

Čistý pracovní
kapitál

 
Graf 8 Čistý pracovní kapitál 

  

Kladný čistý pracovní kapitál teoreticky umožňuje firmě pokračovat v činnosti 

i v případě, že by musely být splaceny veškeré krátkodobé závazky. Udržení kladného 

Rok Oběžná aktiva Krátkodobé dluhy Výsledek   rok změna v %

2002 4700 1156 3544 - - - 

2003 6243 1693 4550 1006 2002/2003 28,4 

2004 6824 1482 5342 792 2003/2004 17,4 

2005 9121 3591 5530 188 2004/2005 3,5 

2006 8133 1711 6422 892 2005/2006 16,1 

          2002/2006 32,2 

Tabulka 11 Čistý pracovní kapitál 
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čistého pracovního kapitálu je jedním ze základních pravidel podnikového financování, 

kdy dlouhodobá pasiva kryjí nejen celá stálá aktiva, ale i část aktiv oběžných. 

 

Na výše uvedeném grafu sledujeme rostoucí tendenci, což svědčí o dobré 

ekonomické situaci. Hlavní zásluhou na kladné hodnotě čistého pracovního kapitálu 

sledovaného období let 2002 až 2006 jsou oběžná aktiva, která tvoří dvě třetiny bilanční 

sumy. U výrobních firem převládá fixní kapitál, což je dáno technologií a vybavením 

firmy, a současně tím, že firma Lino provádí obchodní činnost, kterou je prodej 

zahradního nábytku ve spolupráci se zahraničím. 
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Graf 9 Oběžná aktiva 

 

Dalším faktorem, podílejícím se na vývoji čistého pracovního kapitálu, byl stav 

krátkodobých závazků, zejména z obchodního styku. 
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Graf 10 Krátkodobé závazky 
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Dle vypočítaných výsledků lze usuzovat, že společnost zachovává míru 

solventnosti a likvidity.  

 

Doporučuji tedy pokračovat v řádné správě majetku ve výkazech, tak aby 

neodcházelo ke vzniku „umrtveného“ majetku – zásob a pohledávek tím způsobem, že 

bude pravidelně a periodicky prováděna kontrola kvality majetku, která po odečtení 

krátkodobých závazků bude tvořit rozdílovou veličinu čistého pracovního kapitálu.  

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Likvidita 

 
Ukazatele likvidity odhalují schopnost firmy splácet krátkodobé závazky, 

protože trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence 

firmy. Z okamžitých hodnot sice nelze určit budoucí likviditu firmy, ale detailní analýza 

vývoje likvidity v kratších časových intervalech je pro firmu přínosem. 

Tabulka uvádí likvidity a jejich hodnoty pro jednotlivá období. 

 

 

 

 

 
V tabulce zobrazené hodnoty ukazují likviditu v časové řadě. Tyto hodnoty jsou 

zaneseny i do grafu, ze kterého lze na první pohled zjistit, jak se každá z likvidit 

vyvíjela za posledních pět let. 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Likvidita 1. stupně 0,44 0,21 0,31 0,87 2,23 

Likvidita 2. stupně 2,19 1,78 1,11 1,06 1,90 

Likvidita 3. stupně 3,32 2,64 2,57 1,74 3,88 

Tabulka 12 Likvidita 
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Graf 11 Likvidita 

 
I přesto, že vypovídající schopnost ukazatele likvidity 1. stupně omezuje silná 

pohyblivost stavů na běžném účtu a na pokladně a s ohledem na tento pohyb, který 

zachycuje bilanční stav k období, lze vyčíst, jeho hodnota vzrůstá.  

 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 0,2 až 0,5, ale většinou 0,9 až 1,1. 

Firma Lino tohoto limitu ve sledovaném období dosahovala.   

 

Doporučoval bych vložit část finanční hotovosti, což jsou prostředky na běžném 

účtu, na rychle likvidní termínovaný vklad a najít si lepší produkt peněžního nebo 

kapitálového trhu.  

 

Výpočet likvidity 2. stupně byl proveden nejdříve očištěním oběžných aktiv 

o zásoby, jak bývá doporučeno v odborné terminologii.  

 

Obecně uvádíme, že likviditu 2. stupně lze považovat za dobrou, pokud je 

hodnota tohoto ukazatele alespoň 1. Hodnota 1 až 1,5 je považována za výbornou. 

V období let 2003 až 2005 ukazatel této hodnoty dosahuje, firma neváže přebytečná 

oběžná aktiva ve formě pohotových prostředků, tedy peněz, které přináší jen malý nebo 

žádný úrok. V roce 2002 je tato hodnota nadprůměrná, což bylo způsobeno 

prodloužením termínu splatnosti faktur.  
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Standardní hodnota likvidity 3. stupně je 2,5, za postačující se považuje hodnota 

1,0 až 2,0. Kterému odpovídá hodnota v prvních čtyřech letech. V roce 2006 je hodnota 

dvakrát vyšší oproti roku 2005 což bylo způsobeno vyššími zásobami. Doporučoval 

bych zvážit nezbytnost výše zásob a případně jejich snížení, čímž by došlo ke zkrácení 

doby obratu zásob a efektivnějšímu využití kapitálu vloženého do podnikání. 

 

Nárůst likvidity 3. stupně je způsoben nárůstem cen. Celkově lze říci, že 

dosahované výsledky jsou postačující a firma je finančně zdravá.  

 

3.3.2 Zadluženost 

 

Ukazatele zadluženosti jsou důležitým kritériem při posuzování investičního 

rizika a následné návratnosti vyvolané investice. Equity Ratio neboli koeficient 

samofinancování je doplňkovým ukazatelem Debt Ratia (ukazatele věřitelského rizika), 

a jak uvádím v teoretické části své práce, jejich součet by měl být přibližně 1. (rozdíl 

může být způsoben nezapočtením ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů). Vzhledem 

k výše uvedenému hodnotím tyto ukazatele ve vzájemné souvislosti.  

 

 

Tabulka 13 Ukazatele Debt Ratio a Equity Ratio (v %) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Aktiva 4885 6474 7087 13182 12344 

Cizí kapitál 1156 1693 1482 6093 3917 

Vlastní kapitál 3653 4708 5467 6942 8385 

      

      

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Debt Ratio 23,7 26,2 20,9 46,2 31,7 

Equity Ratio 74,8 72,7 77,1 52,7 67,9 
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Graf 12 Ukazatele Debt Ratio a Equity Ratio 

 

 

Dle grafu lze konstatovat, že zadluženost firmy je v letech 2002 až 2004 nízká, 

mezi 20 - 30 %. Obvyklá průměrná hodnota tohoto ukazatele je 50 %. Do roku 2005 

můžeme sledovat bezproblémový pozitivní vývoj, což mohu hodnotit jako optimální, 

firma nevykazovala žádné výrazné výkyvy.  

 

Na nárůstu zadluženosti ve výši 46,2 % v roce 2005 a 31,7 % v roce 2006 se 

podílela řada faktorů, mezi nimi čerpání dlouhodobého bankovního úvěru na 

rekonstrukci prodejního prostoru. V roce 2005 byl úvěr čerpán formou dlouhodobého 

úvěru a v roce 2006 je část úvěrových zdrojů tvořena krátkodobými úvěry.  

 

Dále závazky z obchodního styku, jejichž růst byl až o 1,5 krát vyšší oproti 

předchozím letům a v neposlední řadě závazky vůči státu v hodnotě 800 tisíc Kč. Tyto 

závazky jsou projevem růstu daně z přidané hodnoty z prodeje zboží, kdy rok 2005 byl 

rokem mimořádně úspěšným, co se tržeb týče.  

 

Dalším jevem, je růst pohledávek z obchodního styku a projev druhotné platební 

neschopnosti, kdy firmě neplatili odběratelé a proto neplatila svým dodavatelům. Jako 

řešení nabízím zlepšit kontrolu a výběr solventnosti odběratelů, sledovat jejich bonitu 

a sjednávat obchody se solventními a spolehlivými odběrateli. 
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3.3.3 Využití aktiv 

 

U ukazatelů využití aktiv se měří schopnost firmy dosahovat co nejlepších 

hospodářských výsledků a to při optimálním využití vloženého majetku. Pokud má 

firma více aktiv než je účelné, vznikají ji zbytečné náklady a tím nižší zisk a naopak 

má-li jich málo, přichází o tržby, které by mohl získat. 
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Graf 13 Obrat celkového kapitálu 

 

I když ve sledovaných letech ukazatel obratu celkového kapitálu klesá, za 

dobrou hodnotu se považuje hodnota vyšší jak 1,6, tzn. výsledky jsou nadmíru 

uspokojivé. Vyšší obrat celkového kapitálu znamená lepší využití aktiv.  

 

Trend poklesu ukazatele celkového kapitálu od roku 2002 mírný pokles 

ukazatele CK z koeficientu 3,2 na 2,6 do roku 2006 při narůstajících tržbách znamená 

rychlejší procentuelní nárůst bilanční sumy oproti tržbám. Což svědčí o snižujícím se 

využití vloženého vlastního i cizího kapitálu.  

 

Je nutné především prověřit, zda není neproduktivní majetek ve společnosti, 

který by bylo možné odprodat, nebo po provedené inventarizaci provést účetní 

likvidaci. Vyhodnotit tak nepotřebný majetek a nabídnout jej k prodeji. Tímto dojde ke 

zhodnocení a odepsání, v případě že to není možné pak zlikvidovat.  
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Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Obratovost zásob 12 11,5 9,5 12,5 10,5 

Tabulka 14 Obratovost zásob 

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Obrat celkového 
kapitálu 3,24 2,51 2,89 2,3 2,26 

Tabulka 15 Obratovost celkového kapitálu 
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Graf 14 Obratovost zásob 
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Graf 15 Průměrná doba obratu zásob 

 

Ukazatel obratovost zásob je někdy nazýván ukazatelem intenzity využití zásob. 

Vysoká hodnota ukazatele by měla znamenat, že firma nemá nadměrné nelikvidní 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Průměrná doba obratu 

zásob 30,3 31,9 38,5 29,6 35,2 

Tabulka 16 Průměrná doba obratu zásob 
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zásoby, které nejsou produktivní, vyvolávají zbytečné skladovací náklady a umrtvují 

v sobě finanční prostředky. Norma v USA je 9. 

 

Hodnota ukazatele průměrné doby obratu zásob by měla mít co nejnižší velikost. 

Velikost se udává ve dnech. Průměrná doba obratu zásob v USA je 40 dnů, u většiny 

českých firem je to 50 až 100 dnů.  

 

Obratovost zásob mezi lety 2002 až 2004 klesala z 12 na 9,5, což mělo 

za následek výrazné snížení zásob. V roce 2005 zásob v podobě zboží narostly až 

o dvojnásobek oproti minulým letům, ale vzhledem k tomu, že přímo úměrně se 

zvyšovaly i tržby, na celkový obrat zásob to nemá vliv. Převahu na zboží, které firma 

v průběhu roku 2005 nejvíce nakupovala, byl zahradní nábytek, jehož se firma stala již 

zmiňovaným výhradním distributorem. Průměrná doba obratu zásob je 33, což 

znamená, že firmě Lino trvá přibližně 33 dnů, než zásoby promění v tržby. 

 

Doporučení z hlediska těchto ukazatelů zní: dále se snažit o snižování doby 

obratu zásob a tím zkvalitnit a zefektivnit využití svěřených finančních prostředků. A to 

tím, že firma začne používat systém dodávek zboží na základě objednávek zákazníků. 

Je potřeba zbavit se již nakoupených a přebytečných zásob a to nejlépe formou různých 

marketingových pobídek u odběratelů a zákazníků. Vhodným způsobem by mohly být 

například množstevní slevy a věrnostní prémie. Tím se firmě uvolní jisté množství 

finančních prostředků, které budou moci využít k oživení firmy.  

 

Pro hledání odpovídající výše velikosti zásob může vzniknout problém 

u vyrovnání nákladů na skladování zásob s náklady na jejich objednávání od jejich 

dodavatelů. Jestliže objednají větší množství jednotek najednou, sníží roční náklady na 

objednávání, ale na straně druhé se zvýší množství peněžních prostředků vázaných 

v zásobách a náklady spojené s pojištěním, ztrátami, manipulací, atd. a budou vyšší.  

  

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Doba obratu 

pohledávek 46,5 59,5 21,2 38,3 23,1 

 
Tabulka 17 Průměrná doba obratu pohledávek 
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Ukazatel obratu pohledávek ukazuje, kolik dní se majetek firmy vyskytuje ve 

formě pohledávek, to znamená, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny, a to 

od okamžiku prodeje až do obdržení platby od svých zákazníků.  

 

V podmínkách českého trhu se hodnoty doby obratu pohledávek pohybují mezi 

40 až 60 dny.  Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost.  

 

Firma má standardní splatnost faktur 30 dní. V prvních dvou sledovaných letech 

můžeme sledovat hodnoty 47 dnů a 60 dnů, kdy z důvodu nesolventnosti odběratelů 

firma obdržela peněžní prostředky se skoro měsíčním zpožděním. Od roku 2004 se 

situace zlepšila a odběratelé dodržovali lhůty splatnosti faktur. I když situaci v letech 

2004 a 2006 hodnotím jako výbornou, musím upozornit na kolísající trend tohoto 

ukazatele.  

 

Firma by měla v budoucnu investovat prostředky na tvorbu databáze 

solventnosti svých obchodních partnerů. Mnoho užitečných informací o neseriózních či 

nesolventních firmách lze také najít například na internetu, nebo získat z jiných zdrojů. 

Tím by firma velmi omezila riziko vzniku dlouhodobých či nedobytných pohledávek 

prostřednictvím platby v hotovosti u rizikových subjektů.  
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      Graf 16 Průměrná doba obratu pohledávek 



 

64 

 

 

3.3.4 Rentabilita 

 

Ziskovost celkového kapitálu (ROA) a ziskovost vlastního kapitálu (ROE) 
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Graf 17 ROA a ROE 

 

Základním a nejkomplexnějším měřítkem rentability je ziskovost celkového 

kapitálu, která vyjadřuje, jaký efekt připadá na jednotku kapitálu zapojeného do 

podnikatelské činnosti. Ukazatel ziskovosti vlastního kapitálu stanovuje efekt dosažený 

na 1 Kč vlastního kapitálu, a je proto důležitý z pohledu vlastníků firmy.  

 

Pokud se budu soustředit na ukazatel celkového kapitálu, vidím, že nejvyšší 

hodnotu dosahoval v prvním sledovaném roce, a to v roce 2003 došlo k poklesu a násle-

dujícímu mírnému růstu.   

 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

ROA 0,25 0,16 0,17 0,19 0,20 

ROE 0,33 0,22 0,22 0,35 0,29 

Tabulka 18 ROA a ROE 
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Ukazatel ziskovosti vlastního kapitálu dosahuje ve všech obdobích vyšších 

hodnot než ukazatel ROA. V roce 2003 došlo zároveň s poklesem ROA i k poklesu 

ukazatele ROE, ale od tohoto roku ukazatel ROE neustále roste. Můžu konstatovat, že 

firma efektivně využívá cizí zdroje, protože hodnota ROE je větší jak hodnota ROA.  
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Graf 18 Finanční páka 

 

Tento ukazatel vypovídá o tom, že pokud je účinek finanční páky větší jak 1,0, 

je ziskovost vlastního kapitálu vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Jedná se o tzv. 

vliv páky. „Pojem „páka“ je třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního 

kapitálu připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu.“ [Konečný, 2003, str. 66] 

   

Aby využití bylo, co největší použije se finanční páka vložením cizích zdrojů do 

podnikání (úvěrové prostředky, závazky z obchodního styku) a tím se zvyšuje celkový 

objem dosaženého zisku.  

 

Efekt finanční páky u firmy Lino se pohybuje nad 1,3 a v roce 2005 až 1,9. To 

znamená, že u firmy Lino je ziskovost vlastního kapitálu vyšší než ziskovost celkového 

kapitálu. V tomto roce firma využila připojení cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Finanční páka 1,34 1,38 1,30 1,90 1,47 

         Tabulka 19 Finanční páka 
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uzavřením úvěrové smlouvy a čerpala úvěrové prostředky ve výši 2,5 milionů Kč, jehož 

čerpání pokračovalo i v roce 2006. Úvěr firmě sloužil k rozvoji obchodní činnosti, na 

rozšíření výroby a zajištění obchodního zastoupení.  

 

Úroková sazba 9,25% p.a. poskytnutého úvěru byla výrazně nižší než dosažená 

rentabilita celkového kapitálu ROA za uplynulé období r. 2004, která představovala 

17%. Tím došlo k pozitivnímu ekonomickému efektu finanční páky a tím k navýšení 

objemu celkového zisku, zejména ukazatele rentability vlastního kapitálu na úroveň 

35% v roce 2005 a 28% v roce 2006. Z toho je evidentní, že použitím cizích zdrojů zde 

došlo ke zvýšení celkové rentability. Za předpokladu rozšíření dalšího výrobního 

programu v dalších letech, zvýšení odbytu a tržeb a s ohledem na přiměřeně nízkou 

zadluženost doporučuji navýšit čerpání úvěrových prostředků s cílem zvýšení rentability 

vloženého kapitálu. 

Nárůst zadluženosti lze očekávat bez vážnějších problémů při hodnocení 

úvěrové spolehlivosti ze strany banky až do cca 40 – 50 procent.  

 

3.4 Altmanův index finančního zdraví firmy 

 

Altmanův index finančního zdraví firmy používá pět vybraných poměrových 

ukazatelů k zachycení finančního stavu firmy. Vzhledem k faktu, že firma Lino je 

firmou, která není obchodována na burze cenných papírů ani na žádném 

mimoburzovním trhu, aplikoval jsem vzorec pro firmy, které nejsou kótovány na burze, 

a za tržní hodnotu základního kapitálu firmy považuji hodnotu účetní.  

 

Je to index, který používají manažeři při interním rozhodování. Mohu říci, že tato 

metoda může odhadnout pravděpodobnostní finanční vývoj firmy Lino.  

 

 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5 
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Ve všech sledovaných letech vyjma roku 2005 vychází firma v pásmu 

prosperity, autorem hodnocené jako výborně fungující a prosperující firma bez 

hrozby bankrotu. V roce 2005 se dostala do pásma šedé zóny.  Kdybychom se 

podívali na jednotlivé ukazatele ve vzorci, vynásobené jejich váhami, zjistíme, 

že za poklesem hodnoty Z-skóre z roku 2004 na rok 2005 o 1,45 bodu stojí 

především 4. ukazatel (vlastní kapitál/dluhy) stejně jako u růstu z roku 2005 na 

2006. 

Z > 2,9 pásmo prosperity 
1,2 < Z< 2,9 pásmo šedé zóny 
Z < 1,2 pásmo bankrotu 

 

 

3.5 Index IN99 

IN < 0,684 0,684 ≤ IN< 1,089 1,089 ≤ IN< 1,420 1,420 ≤ IN< 2,070 IN ≥ 2,070 

netvoří hodnotu pro 
vlastníka 

spíše netvoří hodnotu 
pro vlastníka 

nelze určit zda tvoří 
nebo netvoří hodnotu 
pro vlastníka 

spíše tvoří hodnotu 
pro vlastníka 

tvoří hodnotu pro 
vlastníka 

Tabulka 22 Pravidla pro vyhodnocení indexu IN 

Podle zjištěných hodnot lze usuzovat, že firma tvoří ekonomickou přidanou 

hodnotu (EVA) a tvoří hodnotu pro vlastníka.  

 

Rok Hodnota IN 99 
2002 3,22 
2003 2,31 
2004 2,47 
2005 2,29 
2006 2,38 

Tabulka 23 Index IN99 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

0,717 0,52 0,50 0,54 0,30 0,37 

0,847 0,30 0,44 0,43 0,23 0,31 

3,107 0,84 0,71 0,65 0,68 0,71 

0,42 1,33 1,17 1,55 0,49 0,90 

0,998 0,25 0,16 0,17 0,19 0,20 

Celkem 3,24 2,98 3,34 1,89 2,49 

Tabulka 20 Altmanův index 

         Tabulka 21 Pravidla pro vyhodnocení Altmanova indexu 
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4 Předpoklady a harmonogram realizace návrhu 

 

V současné době spočívá hlavní problém firmy Lino s.r.o. ve vysoké poptávce 

po zboží a nárůst obratu, a to přibližně o 30%.  

Díky vlivu Evropské unie na český trh a nezanedbatelný vliv internetu na české 

hospodářství, který je vidět i na středních podnicích jako je i Lino s.r.o., vzniká problém 

dodávek zboží pro zákazníky.  

Vliv internetu se projevil ve firmě Lino v roce 2003, ale nebyl tak markantní 

jako v letošním roce, kdy i příliv nových firem do jihomoravského kraje velmi 

zapůsobil na počet zákazníků firmy Lino. Jedná se především o nákupní střediska, velký 

nárůst podniků podnikajících v oboru gastronomie – kavárny, restaurace, hospody, 

herny, kasina apod.  

Firma se v posledních letech zaměřila na prodej přes internet a dnes si zákazníci 

objednávají zboží přes tento obchodní kanál, který je ve firmě Lino na vysoké úrovni 

a díky velmi dobrému zpracování optimalizací se k této firmě snadno dostávají jak malí 

tak i velcí odběratelé. Tento proces se čím dál tím vyvíjí a tím pádem neustále stoupá 

poptávka po zboží. 

Ve větších firmách by se tento jev neprojevil jako problém, ale jelikož se jedná 

o malou firmu, která má pouhých 10 zaměstnanců a která nepotřebovala doposud velké 

skladovací a obchodní prostory, tak pro ni je tato situace velmi obtížná. 

Firma Lino disponuje v dnešní době zhruba s 650m2 skladovacích ploch na ulici 

Václavská 2 v Brně, což je neúnosné pro dnešní situaci. Poptávka po zboží se by se dala 

srovnávat s poptávkou u mnohem větších firem. 

Dalším neméně významným problémem je nedostatek kvalifikované pracovní 

síly, firma nestíhá dodržet dodací termíny zboží a dochází k nemalé ziskové ztrátě. 
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4.1 Současná situace 

Na jaké úrovni jsou sklady ve firmě Lino? 

Na to jaké má firma územní podmínky a s jak nízkou pracovní silou disponuje, 

tak práce ve skladu funguje na relativně dobré úrovni, ale vzhledem k nárůstu obratu za 

tento rok a vzhledem k množství poptávky a samotných objednávek je nezbytné tyto 

prostory rozšířit a zlepšit samotný přístup. Ovšem to nebude nic snadného, protože 

skladovací i obchodní prostory se nachází v samotném centru města Brna, takže 

k rozšíření aktuálních prostor nedojde. Už není kam rozšiřovat. Budou se muset najít 

dočasné alternativní řešení a zároveň i dlouhodobé. 

Jak sklady fungují? 

Sklady fungují na klasické bázi exportu a importu. Jsou k dispozici tři prostory, 

dohromady o rozloze přibližně 600m2, kde do jednoho je možný přístup 

s vysokozdvižným vozíkem a do druhého nikoliv. Dále je tu jeden sklad a zároveň 

pracovna, která je přímo spojená s obchodními (administračními) prostory. Vše je ale 

zcela odhlučněno a odděleno tak, že jedno na druhé nemají žádný negativní vliv. 

 Potíž je ale s přístupem větších kamionů, průjezd je ve velmi ostrém úhlu a je 

příliš úzký pro vjezd větších nákladních vozidel. Vozidla tedy parkují na hlavní ulici 

přímo před prodejnou, přes kterou se musí ručně přenášet zboží, díky tomu dochází 

k velkým časovým ztrátám, jelikož se musí zapojit i část administrativních pracovníků, 

což se mi zdá velmi neprofesionální a pro budoucí zdravé fungování firmy absolutně 

nepřípustné. Tím pádem klesá produktivita práce. 

Jaké prostředky jsou používány pro usnadnění práce ve skladu? 

K dispozici jsou 3 nákladní vozidla třídy B, značky Hyundai, Volkswagen 

a Škoda. Sklady jsou vybaveny velkým množstvím dřevěných a kovových palet, které 

jsou umístěny do provizorních regálů a kovových beden, ve kterých se skladují surové 

odlitky, ocelové výpalky a trubky, které slouží pro výrobu kovových podnoží. Palety lze 

skládat na sebe pomocí vysokozdvižného vozíku, dále pomocí tří ručních paletových 

vozíků. 
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Možnosti pro efektivní skladování: 

 rozvržení umístění regálových systémů 

 optimálního nastavení jednotlivých činností s důrazem na efektivitu a bez-

pečnost  

 optimalizace manipulační techniky, počtu a technické specifikace 

 systémy automatické identifikace 

 vizualizace 

Návrhy na zdokonalení skladovacího systému (za předpokladu výstavby nové haly či 

rozšíření prostor): 

 rozdělit skladové položky do několika kategorií 

 zásobu jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem 

 rozšířit technické zázemí 

 implementace 

 zkušební provoz 

Volba technologického vybavení 

Podle jakých kritérií je možné optimální technologie vybrat? 

 co nejvyšší využití podlahové plochy skladu a výšky budovy 

 dobrá přístupnost pro naskladnění a vyskladnění 

 minimalizovat vzdálenost, kterou budou muset ujet řidiči manipulačních vozíků 

nebo nachodit skladníci při ručním manipulování se zbožím 

Jakým způsobem můžeme tyto cíle splnit? 

Zaprvé kvalifikovaně popsat svoje požadavky. Odpovědět si na otázky: 

 Jak těžké a jaké rozměry má skladované zboží? 

 Jaká je skladba sortimentu a jaká je četnost výdeje položek? 

 Jaký je potřebný počet paletových pozic, které musíte uskladnit? 

 Jaká je obrátka zboží? 

 Jaká investiční náročnost je přijatelná? 
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Po zodpovězení všech těchto otázek si bude firma stanovovat jasné cíle, kde 

bude každá investice podrobně projednávána. Odpovědi na tyto otázky nám poté jasně 

vymezí, o jaké technologické vybavení bude firma usilovat. Jedná se o malou firmu, 

a tak nároky na technologie nebudou příliš veliké, nejdůležitější bude dobrý přístup 

a přehledné roztřídění. Firma neplánuje během příštích pěti let zas tak markantní 

ziskový nárůst, tím pádem budou požadavky na technologické vybavení vcelku nízké. 

 

4.2 Výstavba haly 

 

K vyřešení veškerých problémů firmy by nejvíce přispěla výstavba nové haly. 

Vzhledem k permanentnímu nárůstu obratu a počtu zakázek neexistuje jiné východisko.  

 

4.2.1 Parcela pro výstavbu haly 

 

Firma poslala požadavek na vyhledání vhodného pozemku v blízkosti nákupní 

zóny Brno – Modřice, nejlépe přímo u převaděče E152, kde se nachází spousta dalších 

nábytkových center. Z marketingového pohledu tyto konkurenční firmy v blízkosti 

výstavby haly předpokládají přímý pozitivní vliv na prodej, jelikož je obecně známo, že 

v těchto místech je poměrně velká koncentrovanost firem stejného oboru. 

 

K uspokojení požadavků na výstavbu haly je zapotřebí cca 5000m2. Takto velká 

plocha je nezbytná pro snadný přístup nákladních vozidel (zadní strana) a snadný 

přístup pro parkování osobních vozidel. 
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4.2.2 Koncept výstavby 

 

Objekt by se měl skládat ze čtyř častí:  

 

1. Prodejní salon (výloha směrem k silnici) 

2. Administrativní část 

3. Lehká výroba a montáž nábytku 

4. Sklad, vydej a příjem zboží 

 

ad 1) Prodejní salón 

 

Prodejní salón bude postaven z ocelové konstrukce. Samotná výloha bude 

prosklená, nasvícená a zároveň bude směřovat na hlavni tah. 

 

ad 2) Administrativní část 

 

Ze zděného materiálu, stejně jako dílny a prostory pro montáž nábytku. Tyto 

materiály jsou sice nákladnější, ale jsou nezbytné z důvodů lepšího odhlučnění a tepelné 

izolace pracovních prostor. 

 

ad 3) a ad 4) Skladovací prostory a výroba 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nábytek, který nemá žádné zvláštní požadavky 

na skladování, bude tato část postavena z méně nákladné ocelové zateplené konstrukce. 

Důležité je, aby výrobky byly uchovány v suchých a provzdušněných prostorech. 

 

Pro skladování kovového zahradního nábytku postačí pouze zastřešené venkovní 

prostory. Tyto prostory budou používány z důvodu ekonomických úspor. 

 

Celková uzavřená plocha haly se předpokládá do cca 1200 m2 a skladovací 

prostory pro zahradní nábytek cca 300 m2. 

 

Plocha pozemku je brána s rezervou pro případné rozšiřování v budoucnu. 
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4.2.3 Skladování 

 

 Zahradní nábytek – odděleně pod venkovními zastřešenými prostory 

 Dřevený a plastový nábytek- roztříděný dle dodavatelů ve zvláštní části 

 Skladování polotovarů (trubky, výtlačky, výpalky, odlitky atd.) – měly 

by být skladovány zvlášť s přístupem k montážním prostorům a také pro 

snadnou manipulaci s vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíky 

 

4.2.4 Koncept rozdělení prostor a vzhled haly 

 

Jelikož se firma pohybuje v oboru gastronomie a moderního bytového nábytku, 

vzhled haly a salónu by měl být tomuto stylu přímo úměrný, tzn. v moderním stylu 

a s použitím moderních materiálů. Koncept salónu by se měl podobat salónu na ulici 

Vídeňská, který je velmi osvědčený. 

 

4.2.5 Financování výstavby 

 

Rozdělení na 3 plány financování: 

 

1 - Optimistický – firma získá úvěr k výstavbě haly a po dobu 20 let ho bude 

bezproblémově splácet. Tím máme na mysli, že hospodářské výsledky společnosti 

budou mít tendenci neustále stoupat, dále že budou držet krok s konkurencí a díky tomu 

se nedostanou do finančních potíží. 

 

2 - Realistický – firma získá úvěr, ale budeme uvažovat, že ekonomická stabilita 

bude kolísat. Firma bude ale nadále splácet, jen čas od času se dostane do menších 

finančních potíží, které ovšem nebudou tak závažné. Následující kroky budou souviset 

právě s touto variantou, i když dle ukazatelů v praktické části a dle vlastních zkušeností 

s firmou Lino, které jsou již dlouholeté, bych dokonce uvažoval o variantě optimistické. 

 

3 - Pesimistický – nejprve jsem jako pesimistický plán chtěl uvést to, že firma 

úvěr nezíská a tím to skončí, ale o úvěru se již půl roku jedná a je téměř jisté, že úvěr 
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bude bankou schválen. Problémem by bylo ale samotné financování. Je tu možnost, že 

společnost Lino se octne v situaci, kdy nároky na trhu budou mnohem vyšší, a 

konkurence bude rapidně sílit. Díky tomu se dostane firma do potíží, kde vzniknou jak 

ztráty finanční, tak časové. Zákazníci se zaměří na jiné dodavatele, dojde ke ztrátě 

stálých zákazníků. Z toho vyplývá, že by nebylo možné nadále splácet úvěr. Tento 

předpoklad je ale minimální, proto v dalších bodech budeme pracovat s plány výše 

uvedenými. 

 

 

 

Financování bude zajištěno podnikatelským úvěrem od ČSOB Banky. Jako 

záloha na úvěr bude použit salón na ulici Vídeňská. Tento salón měl při koupi hodnotu 

4,5mil. Kč nyní vzrostla hodnota na 8 -9 mil. Kč. Ke splacení úvěru zbývá doplatit 1,8 

mil. Kč. Tím pádem zbývající část ( 9mil. – 1,8mil. = 7,2mil.) bude použita jako daná 

záloha. Předpoklad, že ke koupi pozemku a výstavby haly bude zapotřebí 20-25 mil. 

Kč. 

 

Standardní podmínky pro schválení podnikatelského úvěru činí zálohu ve výši 

15-30% požadované částky. Vzhledem k dobré platební historii a neustále rostoucím 

hospodářským výsledkům je předpokládána pouze 15% záloha vzhledem k nedávnému 

pohovoru s firemním bankéřem. Firma má každopádně snahu získat úvěr na maximální 

dobu financování od 15let. 

 

Nové prostory jsou financovány peněžními prostředky formou účelového úvěru. 

Tento úvěr je poskytnut na financování maximálně 70% pořizovací hodnoty 

nemovitosti. Způsob úročení je pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která 

se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu 12 měsíční marže 

v pevné výši. Výhodou účelového úvěru je nízká úroková sazba. Podmínkou je 

prokázání způsobu použití úvěru. Banka vyplácí peníze pouze bezhotovostně, a to 

přímo na účet prodejce po předložení faktury. Další z výhod tohoto způsobu 

financování je, že zaplacené úroky jsou daňově uznatelnou položkou, snižující tak 

daňový základ a tímto způsobem je možné předčasně splatit zbytek dluhu bez úroku a 

sankce. 
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Základní podmínky pro poskytnutí úvěru: 

 

 Informace o předmětu financování 

 Roční účetní uzávěrky za poslední 3 roky 

 Daňová přiznání za poslední 3 roky (včetně příloh) 

 Ekonomické výsledky za poslední 3 měsíce 

 Potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu atd. 

 

Firma Lino všechny tyto i ostatní potřebné podmínky pro získání úvěru splňuje. 

Především ukazatelé zadluženosti jsou v požadovaných relacích a hospodářské výsledky 

neustále stoupají a společnost má k dispozici i nemovitost na ulici Vídeňská, kterou 

bude ručit a kterou bezpodmínečně potřebuje pro získání úvěru. Díky tomu budu počítat 

s tím, že firmě Lino budě úvěr poskytnut. V následujících bodech uvedu předpokládané 

náklady na výstavbu a předběžné výpočty při splácení úvěru. 

 

Předpokládaný rozpočet   
     
Položka  Popis  (v Kč,‐) 
Parcela  5000m2 x 2400  12 mil. 
Výstavba haly     5,8 mil. 
Vybetonování  přístupová cesta, parkovací plochy  1,5 mil. 
Voda, kanalizace, elektřina     1,7 mil. 
Oplocení     0,5 mil. 
Vzduchotechnika  klimatizace, větrání, odsávání  0,7 mil. 
Topení     0,5 mil. 
 Vnitřní vybavení skladu  regály  0,65mil. 
Vnitřní vybavení prostor  kancelářský nábytek, kuchyně, pult atd.  0,5 mil. 
Osvětlení     0,5 mil. 
Zabezpečení  kamerový systém, alarm  0,2 mil. 
Počítačová síť     0,25 mil 
Vysokozdvižný vozík     0,3 mil. 

CELKEM     25,1 mil 
Tabulka 24 Předpokládané výdaje na výstavbu 

 

Pro výpočet splátek jsem použil kalkulačku Hypoteční banky. I přesto, že úvěr 

by byl zajištěn od ČSOB banky, tak způsob výpočtu je stejný. 

[http://www.hypotecnibanka.cz/kalkulacky/hypotecni-kalkulacka/] 
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Výpočet měsíční splátky  

Zvolte typ hypotéky  Účelová hypotéka    Americká hypotéka 

Cena nemovitosti 25 000 000 Kč * 

Výše úvěru 25 000 000 Kč * 

  

- v případě klasické hypotéky je minimální výše úvěru  

   300.000Kč 

- v případě Americké hypotéky je minimální výše úvěru  

   200.000Kč 

Výše úvěru(%) 100% 

Úroková sazba   5.54% 

         

Doba fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 

Úrok. sazba 5.54% 5.54% 5.54% 6.09% 6.09% - % - % - % 
 

Splatnost (let) 19  

  
Doba splatnosti je závislá na typu hypotéky a výši úvěru. 

Pohybuje se v rozmezí 5 - 40let. 

  Spočítat
 

 

Vaše hypotéka 

Typ hypotéky:  Klasická hypotéka 

Cena nemovitosti:  25 000 000 Kč 

Výše úvěru:  25 000 000 Kč 

Doba fixace:  1 let 

Úroková sazba:  5.54% 

Splatnost:  20 let 

Měsíční splátka: 172 537 Kč 
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Výhody přesunu působení firmy 

 

 Nynější nájem na ulici Václavská činí 75tis./měs., Ty by při budoucím 

postupném ukončení působení firmy Lino na této ulici značně přispěly 

k financování haly. 

 Výrazně by se zvýšila produktivita práce. Nedocházelo by k časovým ztrátám, 

ke kterým dochází v této době velmi často. Což znamená obrovskou úsporu 

času, která vede k hospodářskému nárůstu. 

 Předpokladem je, vzhledem ke zkušenostem s výstavním salonem na ulici 

Vídeňská, že by samotný prodej byl zcela dostatečný ke splaceni úvěru. 

 

Vybavení haly 

 

1. Nákup vysokozdvižného vozíku (elektrický pohon) 

2. Výstavní salón - z reklamních důvodů bude vybaven a osvícen ještě před 

otevřením (pro přehled nápis s datem otevření) 

3. Regály pro skladování – budou řešeny po dostavbě celé haly 

4. Administrativní část 

 Počítačová síť- hrubým předpokladem je nákup cca dalších 7 PC + přesun 5 

PC ze stávajících prostor. 5 PC bude obsahovat výstavní salón, z toho 2 PC 

budou napojeny na LCD televizory. V kancelářských prostorech bude 

k dispozici 6 PC a na skladě 1 PC. 

 Telefonní síť – je v plánu přestěhovat stávající síť, která je vedena přes 

ústřednu (O2) a rozsvit ji o dalších 5 telefonních linek. 
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Časový harmonogram 

 

 

 V průběhu roku 2008 -  zajištění vhodného pozemku (jak již bylo 

zmíněno u přivaděče E152, v blízkosti nákupní zóny Brno-Modřice).  

 

 1 polovina 2010 – výstavba a vybavování haly a přestěhování tím 

způsobem, aby chod firmy zůstal v neustálém provozu. Na ulici 

Václavská by se fungování firmy udrželo po nějakou dobu z důvodu 

stávající klientely a jejich přesunu do nového působiště firmy Lino. 

(nejprve přesun kancelářského nábytku, až poté počítačová a telefonní 

síť) 

 

 Konec 2010 – úplné ukončení působení firmy na ulici Václavská 

a definitivní uvedení do provozu nové haly. Tím pádem bude mít firma 

Lino dvě působiště a to na ulici Vídeňská (výstavní salon) a v nové hale.
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Závěr 
 

Management firmy postupuje čistě „selským rozumem“, protože firmě schází 

přímo ekonomické vzdělání, ale každé rozhodnutí se pečlivě prozkoumává a radí 

s ekonomickými a marketingovými odborníky a vždy se analyzují důsledky každého 

rozhodnutí. Firma funguje na profesionální úrovni díky externím zaměstnancům 

s ekonomickými, daňovými, bankovními a marketingovými zkušenostmi. Výsledkem je 

plynulý nárůst obratu a zisku.  

 

Cílem mojí diplomové práce bylo analyzovat slabé stránky firmy Lino, s.r.o. 

a vytvořit návrh na jejich řešení. Vzhledem k analýze účetních výkazů a materiálů 

o společnosti Lino, provedené finanční analýze, závěrům v ní uvedených a zhodno-

cením ekonomické situace firmy, byl cíl mojí diplomové práce splněn.   

 

Z uvedených výsledků v praktické části bakalářské lze firmu Lino označit za 

finančně zdravou dobře fungující společnost. Za předpokladu eliminace slabých stránek, 

tzn. realizací výše zmiňovaných doporučení, a při možném využití výše zmíněných 

příležitostí, a také s ohledem na rostoucí zájem o tento sortiment bude firma i nadále 

prosperovat. Zvyšující se počet občerstvovacích zařízení je totiž patrný i u nás v České 

republice, kdy jej posílila změna životního stylu a stravovacích návyků obyvatel. 

Dochází k rozvoji fast-foodů, pizzerií, a dalších restauračních zařízení. Tento typ 

podniků je vybavován sortimentem, který firma Lino nabízí. Vývoj bude i nadále 

ovlivňovat globalizace průmyslu v Evropě s přizpůsobením se politice jednotného 

evropského trhu. Tzn. nové nároky na podnikatelskou strategii, na etiku v podnikání. 

Jednou ze základních charakteristik současného a budoucího podnikání a obchodu je 

a bude mezinárodní rozměr, který se projevuje intenzivním pohybem zboží i kapitálu 

přes hranice. Také snazší dostupnost českého trhu bude znamenat další nárůst 

konkurence.  

 

Aby firma obstála v této konkurenci, musí management firmy být aktivní při 

práci s informacemi, nebát se spolupracovat s poradenskými a informačními centry, 

vyhledávat informace o svých obchodních partnerech a snažit se minimalizovat počet 

pohledávek s naprosto neznámými partnery.  Práce na strategii nikdy nekončí a bude 
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třeba neustále sledovat, zda strategické operace firmy jsou prováděny podle vytyčených 

harmonogramů.  

 

Výhledově se též firma chce pokusit o získání čerpání z dotace EU pro rozvoj 

podnikání. Evropská unie má v plánu dotovat projekty s dobrými předpoklady pro 

rozvoj pohostinství, lehké výroby, turismu atd. 

 

Doporučoval bych, aby provedená finanční analýza sloužila i jako určitý návod 

pro management, v posuzování finančního zdraví firmy v budoucích letech provádět 

každým rokem a tím získávat podklady pro finanční řízení společnosti. 
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