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Finanční a ekonomická strategie společnosti 

Abstrakt  

Tato diplomová práce analyzuje současnou finanční strategii společnosti    

MAGNETON a.s. a zkoumá vliv investičního záměru na její další rozvoj. Výstupem je 

posouzení efektů i rizik zamýšlené investice a návrh optimálního způsobu financování. 

 

 

 

Abstract 

This Master’s thesis analyses current financial strategy of MAGNETON a.s. and 

investigates the influence of the investment plan on MAGNETON´S growth in the 

world market. The outcome of this thesis is the appraisal of effects and risks of the 

intended investment and proposal of the optimal way for future financing. 
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Úvod, cíl práce 
 

Tato diplomová práce se zabývá komplexní finanční analýzou společnosti 

MAGNETON a.s., za roky 2004 až 2006. Rozbor slouží k posouzení celkového 

finančního zdraví podniku, na základě kterého bylo přijato rozhodnutí o nových 

investičních akcích. Jedna z investic je předmětem dalšího zkoumání této práce a je 

posuzována z několika hledisek.  

 

Cílem diplomové práce je posoudit nový investiční projekt pro rok 2008, kterým je 

víceúčelová vsázková linka tepelného zpracování. Investice je hodnocena jak z hlediska 

efektivnosti a přínosů pro podnik či vlastníky, tak i dle možných hrozeb.  

 

Výstup představuje přesně vyčíslený finanční přínos z investice diskontovaný na 

současnou hodnotu, dále je spočítána minimální potřebná úroková míra, průměrná roční 

výnosnost projektu v penězích a v neposlední řadě i doba návratnosti investice. Na 

základě hodnot těchto ukazatelů, je investice doporučena, nebo nedoporučena 

k realizaci. V konečné fázi je navrhnut nejefektivnější způsob financování a posouzen 

vliv celého projektu na budoucí rozvoj společnosti.    
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1. Teoretické poznatky k řešení 

 

1.1 Úvod do finan ční analýzy 

Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku. Slouží jako nástroj 

pro posuzování finanční důvěryhodnosti podniku z hlediska investorů a věřitelů, 

jakož i k posouzení spolehlivosti financí podniku jako záštity věcného podnikání.  

Finanční důvěryhodnost podniku je takový stav, kdy jeho obchodní partneři neberou 

na sebe nepřiměřené riziko finanční ztráty a v budoucnu mohou očekávat 

odpovídající výnosy.  

Finanční spolehlivost znamená, že provozní rizika podniku jsou jištěna přiměřenou 

finanční oporou.1  

 

Úkolem finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku a 

její vývoj, zkoumat příčiny jejího stavu. Zároveň se posuzují vyhlídky na finanční 

situaci podniku v budoucnosti a připravují se podklady pro zlepšení hospodářské 

situace.   

Finanční analýza může odhalit stav, kdy je podnik zdravý, tzn. že nemá problémy 

s udržením vlastní existence a je schopen produkovat efekty pro své vlastníky (co 

nejlepší hospodářské výsledky). V opačném případě, kdy dojdeme k závěru, že se 

podnik nachází ve finanční tísni, můžeme hovořit stavu, kdy problémy s platební 

schopností jsou natolik vážné, že je není možné řešit bez zásadních změn v činnosti.  

Může však nastat i situace, kdy se podnik dostává do přechodného stavu mezi 

finančním zdravím a tísní (platební schopnost ohrožena není, ale podnik vykazuje 

ztrátu a naopak). 

                                                 
1 Tato část byla zpracována dle: GRÜNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku: uživatelská 

příručka s příklady: testujeme finanční důvěryhodnost svého obchodního partnera či klienta podle jeho 

účetních výkazů. Praha: Ekopress 2001. 76 s. ISBN 80-86119-47-5. 
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Mezi uživatele finanční analýzy patří: investoři (akcionáři, společníci), manažeři 

(finanční analýza jim slouží jako nástroj řízení), zaměstnanci, obchodní partneři, 

banky, konkurence, státní orgány, burzovní makléři, analytici, novináři.2 

 

1.2 Vstupní data finan ční analýzy 3 

Vstupní data pro hodnocení finančního zdraví společnosti můžeme rozdělit na 

několik skupin.  

První a zároveň nejdůležitější skupinu tvoří účetní data podniku. Zde se využívají 

údaje z účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), dále pak údaje 

z vnitropodnikového účetnictví či controllingu. 

Další skupinu pak tvoří ostatní data o podniku, zde jako příklad můžeme uvést různé 

vnitropodnikové statistiky (výroba, prodej, mzdy), nebo zprávy auditorů. 

Poslední skupinou jsou externí data, např. státní statistiky, údaje z odborného tisku, 

komentáře analytiků, nezávislá hodnocení atd.  

 

1.3 Analýza finan čního zdraví spole čnosti 4 

Testování finančního zdraví spočívá ve zjišťování přítomnosti obvyklých příznaků 

oslabení nebo odolnosti podnikových financí ve vztahu k vybraným ukazatelům. 

Míra finančního zdraví vyjadřuje, jak velkým rizikům z provozní činnosti 

pravděpodobně finance podniku odolají.  

 

 

                                                 
2 Text byl zpracován dle: KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd. Brno: Zdeněk Novotný 

2006. 83 s. ISBN 80-7355-061-X. 

 
3 Tato kapitola byla zpracována dle: KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd.            

Brno: Zdeněk Novotný 2006. 83 s. ISBN 80-7355-061-X. 

 
4 Tato kapitola byla zpracována dle: GRÜNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku: 

uživatelská příručka s příklady: testujeme finanční důvěryhodnost svého obchodního partnera či klienta 

podle jeho účetních výkazů. Praha: Ekopress 2001. 76 s. ISBN 80-86119-47-5. 
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1.3.1 Analýza absolutních ukazatel ů 

Analýza absolutních ukazatelů se člení na horizontální a vertikální. 

 

Horizontální analýzu můžeme označit také jako analýzu trendu, jelikož porovnává 

jednotlivé položky v čase (minimálně za 3 roky). Změny můžeme sledovat jednak 

v absolutních (peněžních) hodnotách a zároveň jako meziroční procentuální změny 

jednotlivých položek finančních výkazů. Např. sledujeme změnu pohledávek 

z obchodních vztahů oproti předchozímu roku. Při analýze těchto ukazatelů je třeba 

vždy posoudit příčiny změn skutečnosti s plánem.  

 

Vertikální analýza sleduje strukturu položek finančních výkazů. To znamená, že 

počítáme podíl jednotlivých dílčích položek na jejich celkových hodnotách. Např. 

sledujeme podíl zásob na oběžných aktivech a dále pak podíl oběžných aktiv na 

celkových aktivech. Tento pohled nám umožňuje sledovat strukturu účetních výkazů 

v čase. Při vertikální analýze se považuje za základ – 100 % hodnota celkových 

aktiv (pasiv) a ostatní položky tvoří určitou část této základny.  

 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatel ů5 

Při určování rozdílových ukazatelů se vyčíslují rozdíly mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

Rozdílové ukazatele vycházejí z předpokladu, že podnik část oběžných aktiv 

financuje dlouhodobými cizím zdroji. Zpravidla se jedná o trvalá oběžná aktiva. 

Zbývající část oběžných aktiv, která z různých důvodů kolísá, se obvykle financuje 

krátkodobými cizími zdroji. 

 

 

 

 

                                                 
5 Tato kapitola byla zpracována dle: KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd.             

Brno: Zdeněk Novotný 2006. 83 s. ISBN 80-7355-061-X. 
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Čistý pracovní kapitál  

 

ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

Zdroj: (4), str. 28 

Kladná hodnota čistého pracovního kapitálu vypovídá o finanční stabilitě podniku. 

Čím je tato hodnota větší, tím více by měl být schopen uhradit své finanční závazky.  

Před hodnocením úrovně čistého pracovního kapitálu je třeba provést rozbor 

struktury oběžných aktiv a jejich likvidity, jelikož nevymahatelné pohledávky a 

neprodejné zásoby hotových výrobků snižují vypovídací schopnost čistého 

pracovního kapitálu.  

ČPK představuje relativně volný dlouhodobý kapitál k financování běžné činnosti. 

Protože však finanční náklady na tento kapitál jsou obvykle vyšší než u 

krátkodobých dluhů, jsou podniky, které se snaží krýt oběžná aktiva krátkodobými 

zdroji v co největším rozsahu. Krátkodobé financování stálé výše oběžných aktiv je 

však nebezpečné, neboť ohrožuje platební schopnost. 

 

1.3.3 Analýza pom ěrových ukazatel ů6 

Tato analýza vychází z dělení určitých položek finančních výkazů s jinými. Ze 

všech poměrových ukazatelů jsem vybral ukazatele: likvidity, řízení dluhu, aktivity 

a rentability.  

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Vyjadřují schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Vždy se porovnává to, 

s čím je možné platit (čitatel), vůči tomu co je nutné zaplatit (jmenovatel). Ve 

jmenovateli se používá vždy hodnota krátkodobých dluhů (krátkodobé závazky, 

krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, včetně krátkodobých směnek 

k úhradě). Pro úplnost tohoto ukazatele musíme do jmenovatele zahrnout i splatné 

anuity dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů.  

 

                                                 
6 Tato kapitola byla zpracována dle: KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd.            

Brno: Zdeněk Novotný 2006. 83 s. ISBN 80-7355-061-X. 
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Likvidita 1. stupn ě = Pohotové peněžní prostředky / Krátkodobé dluhy 

Zdroj: (4), str. 53 

Někdy bývá označována také jako okamžitá likvidita. Za pohotové peněžní 

prostředky je zde považován krátkodobý finanční majetek.  Doporučené rozpětí je 

v rozmezí od 0,2 – 0,5. Jestliže má podnik hodnotu tohoto ukazatele vetší než 1, je 

schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky. Nulové riziko jde na úkor 

neefektivního hospodaření s kapitálem. 

 

Likvidita 2. stupn ě = Oběžná aktiva – Zásoby / Krátkodobé dluhy 

Zdroj: (4), str. 53 

Likviditu druhého stupně můžeme označit také jako pohotovou. Tento ukazatel 

vylučuje z oběžných aktiv zásoby, které jsou nejméně likvidní částí. Jejich rychlá 

přeměna na peníze obvykle vyvolává ztráty. Ukazatel proto nepočítá s prodejem 

zásob a likviditu měří bez nich. Standardní hodnota likvidity druhého stupně je 1. 

Podnik je schopen uhradit krátkodobé závazky bez nutnosti prodeje zásob. 

Doporučené hodnoty jsou v intervalu 1 – 1,5.  

 

Likvidita 3. stupn ě = Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy  

Zdroj: (4), str. 53 

Tuto likviditu můžeme nazvat též jako běžnou. Ukazuje, kolikrát je hodnota 

oběžných aktiv větší než krátkodobé závazky. Čím je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší, tím je nižší riziko platební neschopnosti podniku. V porovnání 

s dlouhodobým majetkem jsou oběžná aktiva méně výnosná, proto snaha dosahovat 

co nejvyšší hodnoty běžné likvidity nemusí být vždy nejvýhodnější.  

U finančně zdravých firem je hodnota tohoto ukazatele v rozmezí 2 – 3. Za 

postačující se považuje hodnota 1,5. Hodnota nižší než 1 znamená, že podnik 

financuje krátkodobými zdroji i dlouhodobý majetek. ČPK je záporný.  

 

UKAZATELE ŘÍZENÍ DLUHU 

Ukazatele řízení dluhu vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno 

cizím kapitálem. Porovnáváme tedy cizí zdroje vůči vlastnímu kapitálu. Tyto 

ukazatele mají vypovídací hodnotu především pro investory a poskytovatele 
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dlouhodobých úvěrů. Zadluženost nemusí být vždy negativní pro podnik, může 

přispět k růstu rentability. Cizí kapitál bývá zpravidla levnější než vlastní, jelikož 

vlastníci očekávají, že jejich vklady budou zhodnoceny ve vyšší míře, než kdyby své 

peníze uložili u banky. Zároveň podstupují větší riziko.  

 

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva 

Zdroj: (4), str. 54 

Tento ukazatel bývá často označován jako ukazatel věřitelského rizika. Jestliže 

dosažené hodnoty jsou < 0,3 považuje se zadlužení podniku za nízké. 0,3 – 0,5 je 

průměrné zadlužení, 0,5 – 0,7 je vysoké zadlužení a jestliže tento ukazatel dosáhne 

hodnoty > 0,7 jde o předlužený podnik. Při hodnotách ukazatele větších než 0,5 

investoři zpravidla žádají vyšší úrok, jelikož podstupují větší riziko.  

 

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / Aktiva 

Zdroj: (4), str. 54 

Pomocí tohoto koeficientu počítáme podíl vlastního kapitálu z celkového kapitálu. 

Charakterizuje schopnost podniku pokrýt svůj majetek vlastními zdroji. Můžeme jej  

chápat jako finanční nezávislost firmy. Pro podnik jsou vlastní zdroje bezpečným 

zdrojem, protože za něj platí v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku. Dle 

zlatých pravidel financování by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat kolem 

50 %. Ovšem je třeba vždy vycházet z konkrétních podmínek při stanovení poměru 

vlastního a cizího kapitálu.  

 

Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky 

Zdroj: (4), str. 55 

EBIT (earnings before interest and taxes – zisk před nákladovými úroky a 

zdaněním, v našem případě budeme vycházet z provozního hospodářského 

výsledku).  

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk před nákladovými úroky a zdaněním větší 

než nákladové úroky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je > 3. U dobře 

fungujícího podniku se hodnota tohoto ukazatele pohybuje mezi 6 – 8. Při hodnotě  

< 2 je míra zadluženosti vysoká.  
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UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele využití majetku měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Jestli podnik drží více aktiv, než je účelné, vznikají zbytečné náklady a klesá zisk. 

Na druhou stranu, jestliže je aktiv málo, podnik si snižuje tržby.  

Ukazatele se počítají pro jednotlivé vybrané skupiny aktiv a pro celková aktiva.  

 

Obrat celkových aktiv = Tržby / Aktiva 

Zdroj: (4), str. 58 

Tento ukazatel představuje obrat kapitálu. Doporučený interval pro firmu je 

v rozmezí 1,6 – 3. Jestliže hodnota je < 1,6 společnost má více aktiv než je účelné a 

vznikají ji tak nadbytečné náklady a tím následně dochází ke snižování zisku. 

V případě, kdy se ukazatel dostane přes hodnotu 3 má společnost nedostatek aktiv a 

hrozí ji, že v budoucnu bude nucena odříkat některé zakázky, přijde o část výnosů.  

 

Obrat stálých aktiv = Tržby / Stálá aktiva 

Zdroj: (4), str. 58 

Tento ukazatel měří využití stálých aktiv. Velikost tohoto ukazatele se srovnává 

s odvětvovým průměrem. Nižší hodnota signalizuje nízké využití a je signálem pro 

výrobu, aby zvýšila využití výrobní kapacity a zároveň signálem pro finanční 

manažery aby omezili podnikové investice.   

 

Doba obratu zásob = Průměrná zásoba / Denní tržby 

Zdroj: (4), str. 59 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po kterou jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Tento ukazatel by měl mít co nejnižší velikost.  

 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky z obchodního styku / Denní tržby 

Zdroj: (4), str. 59 

Srovnává výši pohledávek z obchodního styku k denním tržbám. Vyjadřuje období 

od okamžiku prodeje na úvěr až do doby než podnik obdrží platby od svých 

zákazníků. Hodnota tohoto ukazatele se srovnává s dobou splatnosti faktur a 

s odvětvovým průměrem. Ukazatel by měl mít co nejmenší velikost.  
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Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / Denní tržby 

Zdroj: (4), str. 60 

Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Je nutné neustále sledovat tento ukazatel, protože nákup na obchodní úvěr 

představuje peněžní prostředky, které podnik pro určitou dobu zadržuje a využívá 

k uspokojování vlastních potřeb.  

Současně je třeba zabezpečit, aby v době splatnosti byl podnik platebně schopný.  

Pro podnik je vždy výhodnější, když doba obratu závazků převyšuje dobu obratu 

pohledávek. Firma přijímá více úvěrů než poskytuje.  

 

ANALÝZA RENTABILITY 

Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním se zdroji použitými na jeho 

dosažení. Nevýhodou je, že neberou v úvahu časovou hodnotu peněz  

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = EBIT / Vložený kapitál 

Zdroj: (4), str. 61 

ROI udává, kolik haléřů provozního zisku podnik dosáhl z jedné investované 

koruny. Jelikož tento ukazatel nebere v úvahu nákladové úroky a zdanění, je vhodný 

pro srovnání různě zadlužených a zdaněných podniků. Jestliže hodnoty tohoto 

ukazatele jsou > 0,15 jde o velmi dobrý výsledek, 0,12 – 0,15 dobrý výsledek a 

hodnoty < 0,12 jsou považovány za špatné. 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) = EAT / Aktiva 

Zdroj: (4), str. 61 

EAT je zisk po zdanění. Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, bez 

ohledu na to, jestli jsou pořízeny z vlastních či cizích zdrojů. Rentabilita celkových 

aktiv se srovnává s odvětvovým průměrem a slouží pro potřeby managementu. 

Hodnoty > 0,1 jsou považovány za dobré.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = EAT / Vlastní kapitál  

Zdroj: (4), str. 62 
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Tento ukazatel měří přínos pro vlastníky. Informuje je o tom, kolik čistého zisku 

připadá na 1 Kč investovanou akcionářem. Hodnota tohoto ukazatele by měla být 

vyšší než je průměrná úroková míra u vkladového produktu, jelikož akcionáři 

podstupují vyšší riziko.  

Jestliže je ROE > ROA podnik efektivně využívá cizí zdroje (pozitivní vliv finanční 

páky). Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového 

kapitálu.   

 

1.3.4 Soustavy pom ěrových ukazatel ů7 

Dosud popsané poměrové ukazatele finanční analýzy vyjadřují jen určitý pohled na 

činnosti podniku, mají tedy zcela specifickou vypovídací schopnost. Jestliže však 

chceme vidět finanční situaci podniku komplexně, musíme využít soustavu 

poměrových ukazatelů. Výhodou je, že na základě jediného čísla získáme reálnou 

představu o dané společnosti. Nevýhoda spočívá v tom, že tento jediný ukazatel není 

schopen odhalit oblasti, ve kterých má podnik problémy. Nelze tedy tímto nástrojem 

nahradit komplexní analýzu.  

 

Altmanův index (Z – score) 

Tento index využívá metod matematické statistiky, existuje v několika verzích. 

Uvádím verzi modelu z roku 1983. Altmanův index je zástupce tzv. bankrotního 

modelu, tzn. že vypovídá o tom, jak je firma reálně ohrožena. 

 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 

Zdroj: (4), str. 69 

x1 = (ČPK / Aktiva) 

x2 = (Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let / Aktiva) 

x3 = (EBIT / Aktiva) 

x4 = (Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje) 

x5 = (Tržby / Aktiva) 

                                                 
7 Kapitola 1.3.4 byla zpracována dle: KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 11. vyd. Brno: 

Zdeněk Novotný 2006. 83 s. ISBN 80-7355-061-X. 
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Jestliže je hodnota tohoto indexu > 2,9 jde o finančně silný podnik. Hodnoty 

v rozmezí 1,2 – 2,9 vypovídají o tom, že podnik má určité finanční potíže, avšak 

není přímo ohrožen bankrotem. V případě hodnoty indexu < 1,2 má podnik závažné 

problémy a jeho existence je ohrožena bankrotem.  

 

Index IN 018 

Index IN01 vznikl v roce 2002 díky manželům Neumaierovým. Tento index je 

vhodný pro použití v českých podmínkách jelikož zohledňuje odvětvová specifika 

firem a dále nepotřebuje znát tržní cenu firmy, což je v podmínkách domácího  

kapitálového trhu výhodou. První verze modelu vznikla v roce 1995 a hodnotila 

schopnost podniku dostát svým závazkům.  Model z roku 1999 se zaměřuje na 

pohled z hlediska vlastníka. Zkoumá, zda daná firma vytváří kladnou hodnotu 

ekonomického zisku.  IN01 kombinuje oba předchozí modely z roku 1995 a 1999.  

 

IN01 = 0,13x1 + 0,04x2 + 3,92x3 + 0,21x4 + 0,09x5 

 

x1 = (Aktiva / Cizí zdroje) 

x2 = (EBIT / Nákladové úroky) 

x3 = (EBIT / Aktiva) 

x4 = (Výnosy / Aktiva) 

x5 = (Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Pro průmyslový podnik znamená dosažená hodnota indexu > 1,77, že 

s pravděpodobností 67 % tvoří hodnotu. Hodnota IN01 < 0,75 znamená, že podnik 

s 86 % pravděpodobností spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 0,75 – 1,77 je šedá 

zóna, která značí drobné potíže.  

 

 

                                                 
8 Tato část kapitoly 1.3.4 byla zpracována dle: NEUMAIEROVÁ, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 

Praha: Grada Publishing 2002. 215 s. ISBN 80-247-0125-1. 
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1.4 Metodika hodnocení efektivnosti investic 9  

V podkapitole 1.4 se budu zabývat metodikou hodnotící efektivnost investic z různých 

úhlů pohledu. Nejprve bychom si ale měli vysvětlit, co znamená pojem investice 

v podnikové praxi. Dle Valacha jsou investice podniku chápány jako rozsáhlejší 

peněžní výdaje, u nichž  se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy během 

delšího časového úseku. Za delší časový úsek se považuje období delší než jeden rok. 

V České republice se investice člení na nehmotné, hmotné a finanční.  

Jestliže posuzujeme efektivnost investičního projektu, musíme ji posuzovat podle 

toho, jakou mírou přispěje k růstu tržní hodnoty společnosti pro vlastníky. K tomuto 

hodnocení nám nejlépe poslouží finanční kritéria hodnocení efektivnosti. Dnes jsou 

nejčastěji používána kritéria čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta.  

V této práci však použiji ještě další dvě kritéria, jedná se o průměrnou výnosnost a 

dobu návratnosti investice.  

 

Metody hodnocení efektivnosti z hlediska času dělíme na: 

� Statické 

� Dynamické  

 

Statické metody se dle Valacha používají jen tehdy, když faktor času nehraje 

podstatnou roli. Jedná se tedy o investici, která se pořizuje jednorázovou koupí a má 

krátkou dobu životnosti (jeden až dva roky).  

 

Dynamické metody jsou použitelné u většiny projektů. Vychází z toho, že majetek se 

nekupuje jednorázově (má delší pořizovací dobu) a zároveň i jeho ekonomická 

životnost je delší než dva roky. U těchto metod hraje faktor času důležitou roli. 

Ovlivňuje konečné rozhodnutí o tom za projekt přijmou či nikoli, jelikož se promítá 

jak do kapitálových výdajů, tak příjmů. 

                                                 
9 Kapitola 1.4 byla kompletně zpracována dle: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé 

financování. 2. vyd. Praha: Ekopress 2006. 456 s. ISBN 80-86929-01-9. 
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 Pokud chce management zjistit, jaké efekty jim investiční projekt může přinést, 

členíme metody hodnocení následovně: 

 

� Metody, u nichž je hodnotícím kritériem úspora nákladů 

� Metody, u nichž je hodnotícím kritériem očekávaný zisk 

� Metody sledující peněžní tok 

 

Jestliže sledujeme efekt z investice přes nákladová kritéria  hodnotíme úsporu jak 

investičních, tak provozních nákladů. Ve firmě může nastat situace, kdy se musíme 

rozhodnout pro variantu buď s vyššími investičními náklady, ale nižšími provozními 

náklady, nebo naopak. Rozhodování pouze podle jednoho druhu nákladů by nebylo 

správné. 

Tyto kritéria lze použít tehdy, když nám investice zabezpečí pouze stejný objem 

produkce a stejnou cenu (nahrazení starého stroje novým). Investice, která by například 

zapříčinila větší objem produkce nelze již takto posuzovat, protože by mohlo být 

dosaženo i vyššího zisku.  

 

Zisková kritéria chápou jako efekt z investice dosažený zisk (po zdanění). Tato metoda 

je komplexnější než nákladová, jelikož dokáže postihnout i změnu výši zisku 

v souvislosti se změnou objemu výkonů. 

 

Metody sledující peněžní tok hodnotí peněžní tok z investice. Tyto metody 

porovnávají příjmy dosažené investicí s výdaji na ni vyloženými (čistý peněžní příjem). 

 

1.4.1 Čistá sou časná hodnota ( ČSH) 

ČSH je rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a 

kapitálovým výdajem. Jedná se o dynamickou metodu, která za efekt z investice 

považuje peněžní příjem z projektu jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění,  

odpisy a ostatní příjmy. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak se také 

diskontuje.  
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Zdroj: (7), str. 95 

 

ČSH = čistá současná hodnota 

P1,2,…,n = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech (zisk po zdanění, odpisy a 

ostatní příjmy) 

i = požadovaná míra výnosnosti  

n = doba životnosti investice 

KV = kapitálový výdaj 

 

Důležitou roli v tomto vzorci sehrává požadovaná míra výnosnosti. Valach tvrdí že: „je 

to výnosnost, kterou investor požaduje jako minimální kompenzaci za odložení spotřeby 

a kompenzaci za podstoupení rizika investování“. Požadovaná výnosnost velmi těsně 

souvisí s náklady, které podnik platí za získání různých zdrojů financování svého 

rozvoje. Volba požadované výnosnosti je největším problémem.  

 

ČSH > 0 

Investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a 

přispívá k růstu tržní hodnoty firmy. 

 

ČSH = 0  

Nelze jednoznačně určit, zda je projekt pro podnik výhodný či nikoli. Příjmy z projektu 

se rovnají výdajům, investice nezvyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu společnosti. 

 

ČSH < 0  

Investiční projekt je pro firmu nepřijatelný, jelikož kapitálové výdaje převyšují příjmy. 

Investice nezajišťuje požadovanou míru výnosu a její přijetí by snížilo tržní hodnotu 

společnosti.  
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1.4.2 Vnit řní výnosové procento (VVP) 

VVP je taková úroková míra, při které se současná hodnota peněžních příjmů z projektu 

rovná kapitálovým výdajům. Jinak lze vnitřní výnosové procento definovat jako 

úrokovou míru, při níž se čistá současná hodnota rovná nule.  

Jedná se o další dynamickou metodu, která za efekt považuje peněžní příjem z projektu.  

U ČSH jsme počítali s předem vybranou úrokovou míru u VVP úrokovou míru 

hledáme.  

 

 

 

Zdroj: (7), str. 110 

 

Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu 

KV = kapitálové výdaje  

n = jednotlivá léta životnosti projektu 

N = doba životnosti projektu 

i = hledaný úrokový koeficient 

 

 

Podle VVP jsou za přijatelné investiční projekty považovány ty, které vyjadřují vyšší 

úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná minimální výnosnost 

se odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu. Oproti ČSH se přínos 

projektu vyjadřuje relativně (v %).  

 

Průměrná výnosnost a doba návratnosti projektu jsou metody hodnocení, které 

neberou v úvahu faktor času (do doby návratnosti faktor času lze zahrnout) a peněžní 

příjem z projektu chápou zúženě, nebo jej omezují jen na účetní zisk. Jedná se o metody 

tradiční, historicky starší a méně dokonalé. Na druhou stranu jsou velmi jednoduché a 

dokážou zdůraznit určitá ekonomická hlediska. V praxi jsou tyto metody stále 

používány, ale jejich význam se snižuje.  

 

( ) KV
i

PVVP
n

N

n
n =

+
=∑

= 1

1

1



Finanční a ekonomická strategie společnosti 

21 

1.4.3 Průměrná výnosnost projektu 

Dle Valacha vyjadřuje v % průměrný roční zisk po zdanění připadající na průměrnou 

hodnotu dlouhodobého majetku pořízeného investicí. Metoda vychází z ročního zisku, 

může být tedy aplikována na investiční varianty s různou dobou životnosti. Zjištěná 

průměrná výnosnost projektu může být porovnána s požadovanou minimální. Toto 

srovnání nám podá informace o tom, zda je projekt pro podnik přijatelný či nikoliv.  

 

p
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Zdroj: (7), str. 132 

 

Vp = průměrná výnosnost investičního projektu 

Zn = roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

Ip = průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně 

N = doba životnosti 

n = jednotlivá léta životnosti 

 

Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za vhodnější. O tom, zda projekt 

přijmout či nepřijmout rozhoduje to, aby výnosnost investiční varianty byla taková, jaká 

je stávající výnosnost firmy.  

Průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně závisí na způsobu 

odepisování a na předpokládané zůstatkové ceně. Při lineárním odepisování a nulové 

zůstatkové ceně na konci životnosti představuje polovinu pořizovací ceny majetku.  

 

1.4.4 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti investice je doba, za kterou se projekt zaplatí ze svých zisků po 

zdanění a odpisů. Vyjadřuje likviditu  projektu. Za efekt je v tomto případě považován 

jednak zisk po zdanění, ale také odpisy. Čím je doba návratnosti kratší, tím je projekt 

pro podnik přijatelnější. Doba návratnosti je v praxi velmi oblíbená pro svůj jednoduchý 

způsob výpočtu a snadnou vysvětlitelnost.   
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Zdroj: (7, str. 135) 

 

I = pořizovací cena investice 

Zn = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On = roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

n = jednotlivé roky životnosti 

a = doba návratnosti  

 

Rok, v němž se kumulativní souhrn zisku po zdanění a odpisů rovná kapitálovému 

výdaji, je hledaná doba návratnosti.  
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2. Charakteristika spole čnosti 10  

 

2.1 Základní údaje o spole čnosti 

 
• Obchodní firma   MAGNETON a.s. 

 

• Sídlo společnosti   Kroměříž, Hulínská 1799/1 

 

• Datum založení   1. ledna 1994 

 

• Právní forma    akciová společnost 

 

• Základní kapitál   Kč 297.572.040,- 

 

• Počet zaměstnanců   884 (k 12. 2. 2007) 

 

• Předmět podnikání 

- zámečnictví 

- hostinská činnost 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

- vývoj, výroba, opravy a prodej elektrického a elektronického příslušenství   

   motorových dopravních prostředků, stacionárních motorových zařízení a    

   speciální techniky a jejich dílů 

- galvanizérství 

- kovoobráběčství 

- nástrojářství 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

- služby v oblasti administrativní správa a služby organizačně hospodářské   

   povahy u fyzických a právnických osob 

- velkoobchod 

                                                 
10 Tato kapitola byla zpracována dle výroční zprávy společnosti MAGNETON a.s. za rok 2006. 
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- specializovaný maloobchod 

- maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

- povrchové úpravy a svařování kovů 

- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

 

Účast společnosti MAGNETON a.s. na jiných osobách: 

Magneton Deutschland GmbH  100 % 

Magneton France Sarl     51 % 

Panalfa Autoelektrik Pvt. Ltd. (Indie)   49 % 

 

2.2 Historie spole čnosti 

Společnost MAGNETON se zabývá již přes 80 let výrobou elektropříslušenství pro 

automobilový průmysl. Historie této společnosti sahá až do roku 1926, kdy byl 

v Kroměříži založen malý podnik na výrobu zapalovacích magnet pro stacionární 

motory. Hlavním důvodem vzniku výroby magnet v Kroměříži byl fakt, že firma Bosch 

nestačila dodávat své výrobky do Československa. Proto se rozhodl kroměřížský rodák 

Ing. Jan Kvapil zhotovit prototyp nového magnetického zapalování.   

V následujícím textu je charakterizován vývoj společnosti v jednotlivých letech od 

založení až po současnost.  

 
1926 Založen MAGNETON - továrna na elektromagnetické zapalování. 

 

1932 Zahájení výroby elektrické výstroje pro automobily (Aero 30, později Aero 50 a 

další osobní automobily jako například Škoda Rapid, Tatra 85 a 87 nebo nákladní vozy 

Wikov 1,5t). 

 

1938 MAGNETON s.r.o. je součástí Zbrojovky Brno až do roku 1945.  

 

1945 Po znárodnění je MAGNETON, s.r.o. včleněn do firmy PAL.  
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1950  Založen národní podnik PAL-MAGNETON, a to sloučením závodů Motor-

Union, firmy Lorenz a firmy PAL. Další rozvoj výroby v Kroměříži i v pobočném 

závodě ve Valašských Kloboukách a v provozovně v Morkovicích (od roku 1958). 

 

1960 První bezkroužkové vodotěsné alternátory s polovodičovým regulátorem pro 

speciální techniku. 

 

1966 Sériová výroba alternátorů pro osobní automobily jako náhrada za dynama. 

 

1970 MAGNETON mezi prvními firmami na světě zahajuje výrobu bezkontaktního 

elektronického zapalování pro osobní automobily (Tatra 613). 

 

1980 Zahájení činnosti nástrojárny. 

 

1987 Zavedení výroby nového bezkontaktního polovodičového zapalování pro 

čtyřválcové motory (při náběhu výroby osobního automobilu Škoda Favorit). 

 

1988 Spuštění provozu nové galvanovny. 

 

1989 Zakládací listinou je ustanoven státní podnik PAL-MAGNETON. MAGNETON 

se stává členem Sdružení automobilového průmyslu (SAP). 

 

1994 Založení akciové společnosti MAGNETON. Zahájena sériová výroba spouštěčů s 

reduktorem - nová koncepce spouštěčů. Získání certifikátu ISO 9001 - certifikace 

provedena anglickou firmou LLOYD'S REGISTER. Založení MAGNETON UK. 

 

1995 Získání certifikátu ISO 9001 od společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance. 

 

1998 Získání certifikátu QS 9000, získání ocenění "Nejlepší dodavatel" od firmy John 

Deere. 
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1999 Firma John Deere udělila akciové společnosti MAGNETON titul "PARTNER". 

Uvedení kompaktního alternátoru na trh. 

 

2000 Obhájení hodnocení "PARTNER" u firmy John Deere. 

 

2001 Opětovné získání certifikátu ISO 9001 a nově i TS 16949. Opětovné získání titulu 

"PARTNER" firmy John Deere. 

 

2002 Ocenění firmy John Deere- John Deere Key Supplier. 

 

2003 Audit společnosti LRQA a obhájení certifikátů ISO 9001 and ISO/TS 16949. 

 

2004 Dokončen vývoj nového startéru „Axiál“. 

 

2005 Zahájení sériové výroby pro VW, založení dceřiné společnosti Magneton 

Deutschland, GmbH. 

 

2006 Zahájení sériové výroby pro společnost ThermoKing.  Opětovné získání 

certifikátu ISO 9001: 2000  a ISI/TS 16 949: 2002. 

 

2.3 Organiza ční schéma spole čnosti  

Organizační struktura firmy odpovídá základnímu výrobnímu programu.  

Hlavním závodem je závod autopříslušenství, jenž vytváří cca 85 % obratu firmy. 

Závod povrchových úprav i závod nářadí tvoří samostatnou ekonomickou jednotku v 

rámci firmy.  

 

Závod povrchových úprav a tepelného zpracování  

Závod poskytuje široký sortiment technologií v oblasti galvanických, chemických a 

mechanických povrchových úprav, lakování a v oblasti tepelného zpracování materiálů. 

Umožňuje upravovat zboží malých i velkých rozměrů. Závod je jedním z 

nejmodernějších svého druhu v Evropě. Technologické postupy využívají posledních 
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poznatků z oblasti fyzikální chemie. Výrobní linky jsou z velké části plně 

automatizovány. Celá produkce odpovídá kvalitativním standardům podle norem      

ISO 9001 a QS 9000. 

 

Závod nářadí  

Závod nabízí široký sortiment přípravků, jednoúčelových strojů a výrobních linek, 

obráběcích služeb a výrobu forem pro plasty a hliník.  

Jejich produkce je určena především pro podporu výroby v hlavním závodě. Část 

výrobní kapacity však využívají i pro své vlastní zákazníky. 
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2.4 Produktové portfolio 11 

Výrobky firmy MAGNETON a.s. směřují především do oblasti automobilového 

průmyslu. Jsou používány v motorech osobních i nákladních aut, v autobusech, v 

zemědělských a stavebních strojích i v dalších speciálních aplikacích. 

Základní sortiment tvoří startéry, alternátory, relé a bimetalové pojistky. 

MAGNETON vyrábí také celou řadu dalších výrobků, jako např. systémy zapalování 

pro motory na alternativní pohon.  

 

Startéry12 

Jde o technické zařízení, které slouží k rozběhnutí motoru. Následující tabulka uvádí 

jednotlivé typy vyráběné v současnosti společností MAGNETON a.s. 

 

 

Typ Výkon (kW) Napětí (V) Průměr statoru (mm)
Axiální 0,9 - 1,2 12

1,5 - 2,5 12*
S reduktorem 1,0 - 1,7 12 74

2,7 - 3,1 12,24 92
3,5 - 6,5 12,24*

Klasický 2,8 - 3,5 12 116
2,8 - 3,5 24 116
5,0 - 8,0 24 150

KB 5,4 24 125
6,6 24 125  

Tabulka 2.1 – současná nabídka startérů společnosti MAGNETON a.s.  

* připravuje se k výrobě 

 

 

 

                                                 
11 Tato kapitola byla zpracována dle: Výrobní možnosti MAGNETONU a.s., Internetová prezentace 

společnosti, [on-line], 2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/mo00.asp.  

 
12 Tato kapitola byla zpracována dle: Výrobní možnosti MAGNETONU a.s. - startéry, Internetová 

prezentace společnosti, [on-line],      2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/vy02.asp. 
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Alternátory 13 

Alternátor je zařízení, které přeměňuje mechanickou energii (otáčivý pohyb) na energii 

elektrickou. Nejčastěji jsou používány v automobilovém průmyslu, jako základní zdroj 

výroby elektrické energie pro motorová vozidla.  

 

 

Typ Napětí (V) Proud (A)
Kompaktní 14 70

14 80
14 90
14 120 - 150*
28 60*

Klasický 14 35 - 120
28 35 - 55
28 60 - 150

Speciální 28 180
60 45

3 x 40 45  

Tabulka 2.2 – současná nabídka alternátorů společnosti MAGNETON a.s.  

* připravuje se k výrobě 

 

 

Relé14 

Relé je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané vypínače.     

MAGNETON a.s. vyrábí spínací, rozpínací a přepínací relé. 

 

                                                 
13 Tato část byla zpracována dle: Výrobní možnosti MAGNETONU a.s. - alternátory, Internetová 

prezentace společnosti, [on-line], 2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/vy01.asp. 

 
14 Tato část byla zpracována dle: Výrobní možnosti MAGNETONU a.s. - relé, Internetová prezentace 

společnosti,  [on-line], 2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/vy03.asp.  
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Jmenovité nap ětí (V) Spínací výkon (W) Proud (A)
12 250 30
12 155/325 30
12 155 6
24 480 20

6 155 6
24 155/325 20  

Tabulka 2.3 – současná nabídka relé společnosti MAGNETON a.s.  

 
Bimetalové pojistky15 

Pojistka je zařízení, které chrání proti zkratu a překročení přípustného příkonu 

elektrické energie. Na rozdíl od klasických pojistek, které jsou po použití zničeny, lze 

bimetalové pojistky po vychladnutí bimetalu znovu použít.  

 

 

Jmenovité nap ětí (V) Spínací výkon (W) Hmotnost (g)
12 12 7
12 15 7
12 20 7
12 30 7
12 40 7*  

Tabulka 2.4 – současná nabídka bimetalových pojistek společnosti MAGNETON a.s.  

* připravuje se k výrobě 

 
Společnost MAGNETON a.s. zahájila vývoj bezkontaktního zapalování se zaměřením 

na motory, které používají alternativní palivo – plyn.  

 

Dále se zde vyrábí přepínací skříňky, které slouží k ovládání světlometů, zapalování u 

silničních motorových vozidel (především motocyklů a traktorů). Konstrukčně jsou 

řešeny pro napětí 6V, 12V a 24V. 

 

                                                 
15 Tato část byla zpracována dle: Výrobní možnosti MAGNETONU a.s. - pojistky, Internetová 

prezentace společnosti,  [on-line], 2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/vy04.asp.  
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2.5 Odběratelé MAGNETONU a.s. 16 

Závod autopříslušenství 

Zde uvádím pouze ty nejznámější světové výrobce (odběratele) z oboru. Celkový počet 

odběratelů z oboru autopříslušenství je ve skutečnosti daleko větší.  

• ŠKODA AUTO a.s. 

• AVTOVAZ 

• VOLKSWAGEN AG 

• AUDI AG 

• ZASTAVA AUTOMOBILI AD 

• DEERE & COMPANY 

• CNH GLOBAL N.V. 

• TATRA a.s. 

• DAEWOO AVIA, a.s. 

• ZETOR TRACTORS a.s. 

• IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. 

• ROBERT BOSCH GmbH 

• JAWA MOTO spol. s r.o. 

 

Závod povrchových úprav 

• BOSCH DIESEL s.r.o. – Jihlava 

• FUJIKOKI CZECH s.r.o. 

• PILANA MCT, spol. s r.o. 

• MORAVAN – SAFETY BELTS a.s. 

• RAF ARMATURY s.r.o. 

• GMMS s.r.o. 

 

Závod nářadí 

• ARVIN MERITOR LVS LIBEREC a.s. 

• CEBES a.s. 

                                                 
16 Tato část byla zpracována dle: Odběratelé MAGNETONU a.s., Internetová prezentace společnosti,  

[on-line],   2008-22-01, http://www.magneton.cz/cz/os05.asp. 
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• DAIDO METAL CZECH s.r.o. 

• H.L.F. spol. s r.o. 

• HILTI ČR spol. s r.o. 

• KARSIT s.r.o. 

• LINAPLAST s.r.o. 

• MORA MORAVIA s.r.o. 

• MOTOCO a.s. 

• PAL INTERNATIONAL a.s. 
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2.5 SWOT analýza 
 
INTERNÍ ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 

• tradice a značka 

• vlastní vývoj 

• rychlé se přizpůsobení 

požadavkům zákazníka 

• kvalifikace zaměstnanců 

• veškerá výroba v jednom areálu 

• strategické umístění u dálnice D1 

SLABÉ STRÁNKY 

 

• zastaralé technologie 

• úzký sortiment nabízených 

výrobků 

• pomalé inovace 

• nízká úroveň marketingu 

• měnící se strategie 

• nedostačující personální politika 

• slabá motivace zaměstnanců, chybí 

sebedůvěra 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

• možnost vstupu na rostoucí 

východní trhy (Rusko, Indie, 

Čína) 

• budování nových montážních 

závodů 

• obsluhování tržních výklenků 

• dotace z EU 

• ekologické programy 

 

HROZBY 

 

• asijské plagiáty (nedostatečná 

patentová ochrana) 

• dlouhodobé zpevňování koruny 

• zdražování vstupů (měď, hliník, 

železo) 

• noví výrobci 

• nízké marže (diktát cen od velkých 

automobilek) 

 

EXTERNÍ ANALÝZA 

Tabulka 2.5 – SWOT analýza MAGNETONU a.s. 
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3. Vlastní řešení diplomové práce 

 

3.1 Finanční analýza 

První část vlastního řešení diplomové práce jsem se rozhodl zahájit finanční analýzou 

akciové společnosti MAGNETON. Jednak z důvodu toho, abych si udělal představu o 

současné ekonomické situaci uvnitř podniku a zároveň dokázal nastínit budoucí 

vyhlídky a směr jejího dalšího vývoje.  

Vlastní finanční analýza začíná horizontálním a vertikální rozborem rozvahy, dále jsem 

se zaměřil na čistý pracovní kapitál, ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a 

rentability. Druhou část finanční analýzy bude tvořit celkový test finančního zdraví, 

který dokáže vyhodnotit situaci podniku komplexně. K této analýze jsem použil 

soustavy poměrových ukazatelů, jako je Altmanův index a Index IN 01.  

Na závěr provedu srovnání MAGNETONU a.s. s odvětvovým průměrem pomocí 

benchmarkingového diagnostického systému INFA.  

Vstupní data jsem čerpal z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výročních zpráv.        

 

3.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza se zabývá vývojem jednotlivých položek aktiv, pasiv a výkazu 

zisku a ztráty v čase. Jelikož účetní výkazy za rok 2007 budou k dispozici v květnu 

2008, analyzoval jsem pouze roky 2004, 2005 a 2006. Změny jsem posuzoval pouze 

v relativním vyjádření.  

 

Horizontální analýza 

Vývoj celkových aktiv svědčí o tom, že společnost se každoročně zvětšuje. Největší 

nárůst dosáhla v roce 2006, kdy došlo o zvětšení aktiv o 6,2 %. Významný podíl na 

tomto růstu má každoroční zvyšování hodnoty oběžných aktiv (zejména růst zásob) a 

krátkodobých pohledávek.  Hodnota dlouhodobého majetku mírně klesá, výjimku tvoří 

pouze rok 2005, kdy byl zaznamenán meziroční přírůstek 2,3 %. Tento přírůstek 

způsobila investice do MAGNETON Deutschland GmbH. a provedené technické 

zhodnocení na stávajícím majetku.  Společnost každoročně odprodává část svého 

dlouhodobého majetku a to vždy se ziskem. Cílem společnosti ve sledovaném období 
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bylo eliminovat ztrátové činnosti a postupně odprodávat část nepotřebného majetku. 

Dalším, neméně důležitým cílem bylo zvyšování výroby. To potvrzují další sledované 

ukazatele, růst objemu zásob, pohledávek a tržeb z prodeje výrobků. Hodnota zásob 

rostla každoročně o více než jednu třetinu. Tento stav byl nevyhnutelný vzhledem 

k silnému růstu tržeb.  Výjimkou byl rok 2005, kdy jsem zaznamenal pokles zásob o  

5,4 %. S růstem tržeb samozřejmě souviselo i zvyšování krátkodobých pohledávek. Zde 

jsem postřehl rapidní změnu v roce 2006, kdy hodnota krátkodobých pohledávek 

narostla o jednu pětinu. Poprvé tak ve sledovaném období tato položka vykázala 

rychlejší tempo růstu než krátkodobé závazky. Jde o potvrzení, že se v daném roce 

společnosti skutečně dařilo a dosáhla opět kladného hospodářského výsledku. Pozitivně 

hodnotím skutečnost, že hodnota krátkodobých pohledávek nerostla rychleji než tržby.  

Co se týče cizích zdrojů, tak vývoj potvrzuje skutečnost, že společnost se odchyluje od 

financování své činnosti vlastním kapitálem ke kapitálu cizímu. Firma využívala jak 

krátkodobé, tak dlouhodobé bankovní úvěry, rovněž vytvářela každoročně zákonné 

rezervy. Velký vliv na zvyšování cizích zdrojů měl nárůst krátkodobých závazků a to 

především závazků z obchodních vztahů. Tyto závazky souvisí již s dříve zmiňovaným 

prudkým růstem zásob. Většinou však krátkodobé závazky rostly rychleji, než 

pohledávky, což hodnotím jako negativní jev. Kladný vývoj výkonů podniku značí, že 

ve společnosti docházelo každoročně k rapidnímu nárůstu tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, které tvořily hlavní část podnikových výkonů. Neopomenout nesmím 

i skutečnost, že podnik rovněž vytvářel zásoby vlastní činností (závod nářadí) a 

prováděl aktivace. Každoročním plánem bylo zvyšovat objem výroby a maximalizovat 

tržby. Tato skutečnost byla bezesporu naplněna a tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb, které představují hlavní část výnosů rostly nejvíce v roce 2006 – 21,6 %. Prodej 

zboží tvoří jen nevýznamnou část celkových tržeb, proto jsem je do horizontální 

analýzy nezahrnul. Jestliže srovnáme meziroční změnu podnikových výkonů a 

výkonové spotřeby zjistíme, že spotřeba materiálů, energií a služeb rostla rychleji, že je 

celkový výstup firmy. Jelikož je výroba materiálově a energeticky náročná, tento 

negativní trend do značné míry zapříčinilo  neustálé zvyšování cen energií a dalších 

vstupů (měď, nikl, zinek atd.). Provozní hospodářský výsledek byl každoročně naprosto 

nezvyklý a za poslední tři roky lze jen těžko vypozorovat nějaký trend v tomto vývoji. 

V roce 2004 se zvýšil o 55,3 % vlivem navýšených dodávek do Francie, Mexika a 
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Běloruska. Provozní výsledek hospodaření za rok 2005 byla ztráta ve výši                   

Kč 2.052.000,- šlo tedy o pokles o 109 % oproti předchozímu roku. Jelikož však 

společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši Kč 25.527.000,- byl 

nakonec dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 8.390.000,-. K pozitivní 

změně došlo v roce 2006, kdy bylo dosaženo kladného provozního HV ve výši           

Kč 32.125.000,-. Na tuto skutečnost měl pozitivní vliv růst objemu výroby a tržeb        

(+ 23 %), podařilo se rozběhnout dodávky k novému zákazníkovi firmě Thermo King. 

Rovněž došlo k navýšení exportu (Pobaltí, Polsko, Ukrajina, Rusko) a srovnání objemu 

produkce dvou hlavních výrobků – startérů a alternátorů.  

 
 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006
Aktiva celkem +0,3%  +5,9%  +6,2%
Dlouhodobý majetek -2,5% +2,3% -1,6%
Oběžná aktiva +5,5% +12% +18,8%
Zásoby  +32,4% -5,4% +35%
Krátkodobé pohledávky -3,1% +3,1% +20,4%
Cizí zdroje -1,7% +9,1% +10,5%
Krátkodobé závazky +8,7% +15,6% +11,5%
Výkony +6,8% +7,7% +23,3%
Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb +3,8% +9,6% +21,6%
Výkonová spotřeba +8,4% +12,3% +30,8%
Přidaná hodnota +4,3% +0,4% +10%
Provozní hospodá řský výsledek +55,3% -109% +1.665%

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

 
Tabulka 3.1 – horizontální analýza MAGNETONU a.s. 

 
Vertikální analýza aktiv 

Hlavní poznatek, který jsem získal z vertikální analýzy aktiv spočívá v tom, že akciová 

společnost MAGNETON postupně odlehčuje svoji kapitálovou strukturu. Ve 

skutečnosti to znamená, že postupně snižuje objem dlouhodobého majetku (převážně 

odpisy, ale nesmíme opomenout i každoroční prodeje majetku) ve prospěch oběžných 

aktiv. Redukuje hodnotu nehmotného majetku, který je v roce 2006 více než z poloviny 

odepsán, hmotný majetek je odepsán ze tří čtvrtin. Jedinou oblastí stálých aktiv, kde 

nedochází ke snižování jejich poměru vzhledem k celkovým aktivům je dlouhodobý 

finanční majetek. Z 0,2 % v roce 2004 se objem investic v ovládaných a řízených 

osobách vyšplhal na 0,9 % z hodnoty celkových aktiv v roce 2006 vlivem dalšího 
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navýšení fondů ve společnosti MAGNETON Deutschland GmbH ve výši                 

EUR 75.000,-. Tyto změny jsou cílené a naplňují tak stanovené plány. Z pohledávek 

vévodí struktuře aktiv krátkodobé, téměř s 15 % a každoročně jejich podíl na struktuře 

mírně rostl. Hodnotu krátkodobého finančního majetku udržovala akciová společnost 

MAGNETON mezi 1 – 2 % z hodnoty celkových aktiv, což se v analýze likvidity 

ukázalo jako nedostačující.  

 
 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006
Aktiva celkem 100,0% 100,0% 100,0%
Dlouhodobý majetek 62,8% 60,7% 56,2%
Dlouhodobý nehmotný majetek 7,4% 6,6% 5,5%
Dlouhodobý hmotný majetek 55,2% 53,5% 49,8%
Dlouhodobý finanční majetek 0,2% 0,6% 0,9%
Oběžná aktiva 36,7% 38,8% 43,4%
Zásoby 20,0% 17,8% 22,7%
Dlouhodobé pohledávky 2,1% 6,0% 4,8%
Krátktodobé pohledávky 13,4% 13,0% 14,8%
Krátkodobý finanční majetek 1,2% 2,0% 1,1%
Ostatní aktiva 0,5% 0,5% 0,4%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV

 
Tabulka 3.2 – vertikální analýza aktiv MAGNETONU a.s. 

 

Vertikální analýza pasiv 

Z vertikální analýzy pasiv vyplývá skutečnost, že společnost postupně v letech        

2004 – 2006 snižuje hodnotu vlastního kapitálu ve prospěch cizích zdrojů. V roce 2004 

bylo financování vlastními a cizími zdroji téměř vyrovnané (ideální stav, jelikož 

společnost zapojuje do svého podnikání efekty úrokového daňového štítu a optimalizuje 

tak průměrné náklady na kapitál). V roce 2006 dochází k rizikovějšímu způsobu 

financování a ve výroční zprávě byl přijat závazek k optimalizaci cizích zdrojů na rok 

2007. Domnívám se tedy, že půjde o stlačení cizího kapitálu zpět k hranici kolem 50 %. 

Významnější změny jsem zaznamenal pouze u rezerv, které rostly ve struktuře pasiv 

každoročně o 0,5 %. To značí, že společnost si postupně vytváří zdroje na opravu 

dlouhodobého hmotného majetku. Další výraznější změnu jsem zaregistroval u stále 

rostoucího podílu krátkodobých závazků na pasivech společnosti. To je v souvislosti 

s dříve zmíněnou rostoucí spotřebou a cenou vstupů (materiálu a energií).  
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Ukazatel/Rok 2004 2005 2006
Pasiva celkem 100,0% 100,0% 100,0%
Vlastní kapitál 48,5% 47,1% 45,1%
Cizí zdroje 50,8% 52,3% 54,4%
Rezervy 0,5% 1,0% 1,6%
Dlouhodobé závazky 7,5% 6,0% 4,8%
Krátkodobé závazky 31,8% 34,7% 36,4%
Bankovní úvěry a výpomoci 11,0% 10,6% 11,6%
Ostatní pasiva 0,7% 0,6% 0,5%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV

 
Tabulka 3.3 – vertikální analýza pasiv MAGNETONU a.s.  

 

3.1.2 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál představuje hodnotu dlouhodobých zdrojů, kterými podnik kryje 

oběžná aktiva. Společnost dosáhla v každém analyzovaném roce zápornou hodnotu 

tohoto ukazatele. V letech 2004 – 2006 nejsou oběžná aktiva financována 

dlouhodobými zdroji. Šlo o riskantní politiku, jelikož veškerý oběžný majetek (i část 

dlouhodobého) byl financován  výhradně krátkodobými zdroji. Jestliže se vrátíme zpět 

k tabulce horizontální analýzy, zjistíme, že krátkodobé pohledávky v letech 2004 a 2005 

rostly výrazně pomalejším tempem než krátkodobé závazky. Tato skutečnost měla 

velký vliv na hodnoty ČPK. Zvrat nastal až v roce 2006. Z tabulky 9 vyplývá, že 

hodnota ČPK se v roce 2006 výrazně snížila a nabrala tendenci k tomu, aby se 

překlopila v následujících letech do kladných čísel.  

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
ČPK (v tisících Kč) -28 856 -32 601 -11 255 > 0

ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATEL Ů

 
Tabulka 3.4 – analýza čistého pracovního kapitálu MAGNETONU a.s. 

 

3.1.3 Analýza likvidity 

Sledované likvidity v jednotlivých letech nedosáhly skokových změn a podnik je držel 

na velmi nízké úrovni. Co se týče okamžité likvidity (1. stupně) hodnoty nedosáhly ani 

zdaleka doporučeného intervalu. Jde o velmi riskantní krytí krátkodobých závazků a 

bankovních úvěru krátkodobým finančním majetkem. Tyto nízké hodnoty jsou pro 
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podnik efektivní (nedrží zbytečně velkou hotovost, která se dá investovat). Vzhledem 

k velikosti společnosti a výši krátkodobých dluhů bych však doporučoval udržovat 

likvidní prostředky ve větším objemu, především z důvodu bezpečnosti financování 

chodu firmy. Řešením by bylo nakupovat část zásob přímo do výroby a vyhnout se tak 

dlouhodobému skladování (just in time), nebo snížit dobu inkasa pohledávek. To je 

však odvislé na postavení a vyjednávajících podmínkách společnosti. Další možností je 

odprodej pohledávek před lhůtou splatnosti (faktoring).    

Pohotová likvidita (2. stupně) dosáhla mezi roky 2004 až 2006 alespoň poloviny 

z minimální doporučené hodnoty. Špatná hodnota tohoto ukazatele je zapříčiněna 

nadměrným podílem zásob ve struktuře oběžného majetku. 

Ukazatel běžné likvidity (3. stupně) vypovídá o tom, že v analyzovaném období 

hodnota oběžných aktiv nepokrývá krátkodobá pasiva ani jednou. Tyto nízké hodnoty 

mohou být negativně chápány krátkodobými věřiteli, kteří mohou akciovou společnost 

MAGNETON považovat za platebně neschopnou.  

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
Likvidita 1. stupně 0,03 0,04 0,03 0,20 - 0,50
Likvidita 2. stupně 0,40 0,48 0,46 1,00 - 1,50
Likvidita 3. stupně 0,88 0,88 0,96 2,00 - 3,00

UKAZATELE LIKVIDITY

 
Tabulka 3.5 – ukazatele likvidity MAGNETONU a.s. 

 

3.1.4 Analýza zadluženosti 

Podíl cizích zdrojů na aktivech společnosti (celková zadluženost) činil v roce 2004       

52 %. Postupně v letech 2005 a 2006 došlo k navýšení nevlastních prostředků na 

hodnotu 55 %. Pro širší souvislost je třeba nahlédnout do vertikální analýzy pasiv 

(tabulka č. 3.3), ze které zjistíme, že největší podíl na cizích zdrojích nemají 

dlouhodobé závazky, ani bankovní úvěry, ale závazky krátkodobé. V analyzovaném 

období docházelo postupně k umořování dlouhodobých závazků až na hodnotu 4,8 % 

z celkových pasiv, dlouhodobé bankovní úvěry se pohybovaly kolem 11 %. Podíl 

krátkodobých dluhů na celkových pasivech činil v roce 2004 31,8 % a dále rostl na 

hodnotu 36,4 % v roce 2006. I přes rostoucí podíl krátkodobých závazků      

MAGNETON a.s. se v analyzovaném období držela zlatého pravidla financování a 

naměřené hodnoty bilancovaly kolem doporučeného intervalu. V současné době je 
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společnost průměrně zadlužena a nepředstavuje  pro investory, banky či jiné věřitele 

výrazné riziko.  

Ukazatel úrokového krytí poměřuje provozní hospodářský výsledek s nákladovými 

úroky. V roce 2004 dosáhla akciová společnost MAGNETON hodnoty 2,7 čímž se 

přiblížila kritické minimální úrovni. I přes snížení nákladových úroků o 7,4 % v roce 

2005 byl vývoj tohoto indikátoru špatný, jelikož společnost vykázala z provozní 

činnosti ztrátu ve výši Kč -2.052 000,-. Nákladové úroky klesaly i v roce 2006              

(o 5,3 %), navíc bylo dosaženo hospodářského výsledku z provozní činnosti ve výši   

Kč 32.125.000,-. Díky dosaženým výsledkům poskočila hodnota ukazatele na 4,3 a při 

stabilním růstu EBITu může podnik dosáhnout bezproblémové doporučené hodnoty 8 

v několika následujících letech.   

 

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
Celková zadluženost 0,52 0,53 0,55 0,30 - 0,50
Koeficient samofinancování 0,48 0,47 0,45 0,50
Úrokové krytí 2,70 -0,30 4,30 > 3,00

UKAZATELE ŘÍZENÍ DLUHU

 
Tabulka 3.6 – ukazatele řízení dluhu MAGNETONU a.s. 

 

3.1.5 Analýza aktivity 

V této části analýzy se budu zajímat o to, jak efektivně dokáže podnik hospodařit 

s aktivy, která má k dispozici. Nejprve jsem se zaměřil na obrat celkových aktiv.  

Obrat celkových aktiv porovnává objem tržeb (zboží, vlastní výrobky a služby) vůči 

celkovým aktivům. V roce 2004 hodnota tohoto ukazatele činila 1,13, 2005 1,17 a 2006 

1,34. Jde o hodnoty, které značí, že MAGNETON a.s. má více aktiv, než je účelné. 

Z tohoto důvodu vznikají nadbytečné náklady a zároveň je negativně ovlivňován zisk. 

Vývoj tohoto ukazatele vypovídá o skutečnosti, že se vedení snaží dobře plnit 

každoroční závazek o odprodeji nepotřebného majetku, který snižuje efektivnost celé 

podnikatelské činnosti.  

Obrat stálých aktiv poměřuje tržby vůči dlouhodobému majetku. V tomto případě jsou 

pro každé odvětví typické jiné hodnoty. 

Doba obratu zásob udává počet dnů, v našem případě, který uběhne od pořízení zásob 

po jejich spotřebu či prodej. Jelikož podnik disponuje velkým objemem zásob              
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(22,7 % z hodnoty celkových aktiv v roce 2006) je účelné hodnotu zásob postupně 

snižovat. V roce 2004 měla akciová společnost vázána peněžní prostředky v zásobách 

průměrně 63,52 dne, 2005 to bylo pouze 54,94 dne a v roce 2006 se zvýšila doba obratu 

na 60,96 dne. I přes rostoucí objem výroby a zásob se daří zkracovat celkovou dobu 

obratu, tento trend hodnotím pozitivně.  

Doba obratu pohledávek je podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a 

denních tržeb. V roce 2004 čekal podnik v průměru 37,14 dne na inkaso plateb od svých 

odběratelů, v roce 2005 byla situaci příznivější (33,9 dne). K mírnému nárůstu došlo 

v roce 2006, kdy průměrná doba od vystavení pohledávky až do jejího zaplacení činila 

35,83 dne. I v této oblasti se daří pomalu snižovat celkovou dobu obratu. 

Jestliže chceme zjistit jak dlouho firma odkládá placení faktur svých dodavatelů 

použijeme ukazatel doby obratu závazků. Průměrná doba od přijetí faktury po její 

úhradu činila v roce 2004 71 dnů, v roce 2005 došlo k navýšení na 80,25 dne a rok 2006 

znamenal snížení na 74,44 dne. Ve všech letech se dařilo udržet dobu obratu závazků 

takřka dvojnásobnou v porovnání s dobou obratu pohledávek. Tato skutečnost byla pro 

podnik jednoznačně výhodná, jelikož využívala levný provozní úvěr na financování své 

činnosti.  

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
Obrat celkových aktiv 1,13 1,17 1,34 1,60 - 3,00
Obrat stálých aktiv 1,80 1,92 2,38 srovnání s odvětvím
Doba obratu zásob (dny) 63,52 54,94 60,96 co nejnižší hodnota
Doba obratu pohledávek (dny) 37,14 33,90 35,83 co nejnižší hodnota
Doba obratu závazků (dny) 70,95 80,25 74,44 > doba obratu pohledávek

UKAZATELE AKTIVITY

 
Tabulka 3.7 – ukazatele aktivity MAGNETONU a.s. 

 

3.1.6 Analýza rentability 

Ukazatel ROI je podíl provozního hospodářského výsledku a celkového vloženého 

kapitálu do podnikání. V roce 2004 podnik dosáhl rentability celkového vloženého 

kapitálu 4 %. Jestliže doporučené hodnoty jsou mezi 12 – 15 %, společnost nevytvořila 

s disponujícím kapitálem dostatečně velký provozní hospodářský výsledek. 

V následujícím roce došlo ke ztrátě v oblasti provozního výsledku hospodaření 

(problémy se ziskovostí startéru Axiál) a proto hodnota tohoto ukazatele byla nulová. 
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K výraznému posunu ale došlo již v roce 2006, kdy MAGNETON a.s. vytvořil kladný 

HV z provoní oblasti ve výši Kč 32.125.000,- a ukazatel ROI se za toto období dostal 

alespoň na hodnotu 5 %. I když jde stále o špatnou rentabilitu, hodnota tohoto ukazatele 

dle všech předpokladů dál poroste, jelikož společnost v prvním kvartálu 2007 plnila 

všechny plánované indikátory.   

Na rozdíl od ukazatele ROI, ROA kalkuluje s čistým ziskem po zdanění, který se uvádí 

v čitateli, do jmenovatele se dosazuje hodnota celkových aktiv. Jestliže tedy 

hospodářský výsledek v jednotlivých letech ponížíme o daň z příjmů právnických osob, 

je zřejmé, že hodnota tohoto ukazatele bude nižší než tomu bylo u indikátoru 

předchozího. Všeobecné doporučené hodnoty se pohybují přes 10 %. Jistý je fakt, že 

analyzovaná společnost nepřekročila za sledovaná období hranici 1 % a tento stav 

potvrzuje, že skutečným problémem je nadměrné množství majetku z dřívějších dob, 

který se snaží vedení společnosti každoročně restrukturalizovat. Proto ukazatele ROI a 

ROA je třeba v tomto případě posuzovat se zohledněním těchto skutečností.  

ROE nás informuje o tom, kolik čistého zisku připadá na Kč 1,- investovanou 

akcionářem. V roce 2004 dosáhl MAGNETON a.s. rentability vlastního kapitálu 2 %, 

2005 3 % a 2006 opět 2 %. Pozitivně hodnotím zapojení finanční páky, kdy společnost 

dokázala využít cizí zdroje ke zvýšení efektu pro vlastníky. Na druhou stranu by 

hodnota tohoto ukazatele měla být vyšší než je průměrný výnos z vkladových produktů 

(3 – 4 %). Závěr z tohoto ukazatele vyplývá takový, že vlastníci jednak podstupovali 

vyšší investiční riziko než by mohli u bezpečných vkladových produktů a dále výnos, 

který obdrželi byl nižší než u nabízené alternativy. Ukazatel ROE bude v kapitole 3.3 

srovnán s průměrem v odvětví a nejlepšími podniky na trhu.  

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
ROI 0,04 0,00 0,05 > 0,12
ROA 0,01 0,01 0,01 > 0,10
ROE 0,02 0,03 0,02 ROE > ROA

UKAZATELE RENTABILITY

 
Tabulka 3.8 – ukazatele rentability MAGNETONU a.s.  

 

3.2 Test finan čního zdraví spole čnosti 

První metodu, použitou k testování finančního zdraví firmy jako celku, jsem použil 

Altmanův index. Z dosažených hodnot tohoto ukazatele v letech 2004 – 2006 vyplývá, 
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že se podnik pohyboval v tzv. „šedé zóně“, což znamená drobné finanční potíže. 

Těžkosti se vyskytovaly v oblasti ČPK (po všechny analyzované roky byl tento ukazatel 

záporný), dále to byla konstantní hodnota nerozděleného zisku (bez přírůstků) a nízké 

hodnoty provozního hospodářského výsledku (v roce 2005 ztráta). Nicméně přímo 

bankrotem MAGNETON a.s. ohrožen nebyl a tento index měl postupně rostoucí 

tendenci, což značí pozvolné vylepšování finančního zdraví.  

Jelikož byl tento model původně konstruován pro americké firmy, nemusí být poměr a 

váhy jednotlivých ukazatelů přesně vhodné pro české prostředí. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodl využít ještě dalšího indexu, který byl přímo navržen pro české podnikatelské 

prostředí. Index IN01 z dílny manželů Neumaierových kombinuje dva předchozí 

modely (z roku 1995 a 1999) a je posledním dostupným ukazatelem hodnotícím 

komplexní finanční zdraví české firmy.  

Index IN01 potvrdil u akciové společnosti MAGNETON, že se ve sledovaném období 

nacházela v šedé zóně. Velmi nízká hodnota tohoto ukazatele v roce 2005 byla 

zapříčiněna již dříve zmíněnou ztrátou v roce 2005 (- 2.052.000,-). Jelikož koeficienty 

x2 a x3 obsahují v čitateli provozní hospodářský výsledek, vyšla hodnota těchto 

ukazatelů záporná, což se promítlo co celkového indexu za rok 2005 negativně. Přesto 

pozitivní trend spatřuji v téměř dvojnásobném nárůstu tohoto ukazatele v roce 2006, což 

potvrzuje fakt, že společnost soustavně pracuje na zlepšování svého finančního zdraví.  

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 Doporu čené hodnoty
Altmanův index 1,73 1,62 1,93 > 2,90
Index IN01 0,84 0,56 0,98 > 1,77

ANALÝZA SOUSTAV UKAZATEL Ů

 

Tabulka 3.9 – analýza finančního zdraví MAGNETONU a.s. pomocí soustav ukazatelů 
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3.3 Mezioborové srovnání 17 

Benchmarkingový diagnostický systém INFA 

V kapitole 3.3 provedu porovnání společnosti MAGNETON a.s. pomocí 

benchmarkingového diagnostického systému INFA. Tento systém finančních indikátorů 

vznikl na základě spolupráce státní správy (Ministerstva průmyslu a obchodu), které 

zabezpečuje data a díky VŠE – především manželům Neumaierovým, kteří poskytli 

metodický rámec a potřebné analytické práce. Tento systém mi pomůže k tomu, abych 

ověřil finanční zdraví společnosti a dále srovnal dosažené výsledky s odvětvovým 

průměrem. Systém nabízí také srovnání s nejlepšími firmami v odvětví. Výstupem je 

pak odhalení nejen hlavních předností společnosti, ale především tíživých problémů, 

které svým odkrytím mohou napomoct managementu k  včasnému zásahu. Výstup 

z tohoto systému může sloužit jako podklad pro budoucí podnikovou strategii. INFA 

pracuje s datovou základnou získanou od Českého statistického úřadu. Z časového 

hlediska jsou k dispozici data od roku 2002. 

 

ROK 2004 

• Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnota ROE podniku je slabší, protože je nižší než charakteristická hodnota za 

odvětví. MAGNETON a.s. dosáhl v roce 2004 rentability vlastního kapitálu 2 %, 

průměrná hodnota odvětví činila 12 %, nejlepší podniky dosáhly hodnoty 23,57 %.  

• Hodnocení provozní oblasti 

Provozní výkonnost je slabá. Hodnota produkční síly (EBIT / Aktiva) je nižší  než 

charakteristická hodnota za odvětví. V roce 2004 byla naměřená produkční síla      

                                                 
17 Tato kapitola byla zpracována dle: Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, [on-line], 2008-27-02, http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/ebita/. 
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3,33 %, odvětvový průměr činil 7,87 % a nejlepší firmy na trhu dosáhly hodnoty 

15,93 %.  

Hodnota obratu aktiv  (Výnosy / Aktiva) podniku je slabší a je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. Obrat aktiv v podniku činil 1,52, odvětvový 

průměr byl 2,12 a nejlepší podniky v odvětví dosáhly obratu 2,5.  

Hodnota marže podniku (EBIT / Výnosy) je slabá, přičemž je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. MAGNETON a.s. – 2,2 %, odvětvový průměr – 

3,72 %, nejlepší podniky v odvětví 6,37 %.  

Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je velmi příznivý, protože je vyšší než 

hodnota u nejlepších podniků odvětví. Analyzovaná společnost dosáhla v roce 2004 

hodnoty 29,91 %, odvětvový průměr byl 15,59 % a nejlepší firmy dosáhly 17,23 %. 

Podíl osobních nákladů na výnosech podniku je vyšší než charakteristická hodnota 

za odvětví a u nejlepších podniků. MAGNETON a.s. – 23,9 %, odvětvový průměr    

8,67 % a nejlepší podniky 8,5 %.  

• Hodnocení kapitálové struktury 

Vzhledem k odvětvovému průměru byl v roce 2004 podíl úplatných zdrojů na 

aktivech vyšší. MAGNETON a.s. dosáhl hodnoty 59,51 %, odvětvový průměr činil 

52,59 % a nejlepší podniky vykázaly hodnotu tohoto ukazatele 54,88 %.  

Společnost si dobře vedla v oblasti vlastního kapitálu. Jeho podíl na aktivech byl 

v roce 2004 48,48 %, průměrné podniky v odvětví byly financovány pouze z 38,94 % 

vlastním kapitálem a nejlepší v oboru 46,71 %.  

Hodnota úrokové míry byla příliš vysoká, jelikož oborový průměr činil 7,03 %, 

nejlepší podniky byly financovány za 7,84 % a analyzovaná společnost dosáhla 

hodnoty 12,88 %.  

Dle závěrů diagnostického systému byla v tomto roce kapitálová struktura nevhodná. 

Problém spočíval v provozní výkonnosti (podíl úplatných zdrojů na aktivech a 

úroková míra byla příliš vysoká) 
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• Hodnocení likvidity 

Analýza likvidity vyšla stejně jako v kapitole 3.1.3 a jelikož jsem naměřil velmi nízké 

hodnoty těchto ukazatelů, nepřiblížil se ani jediný z nich odvětvovému průměru. Ten 

činil v likvidit ě 1. stupně – 0,19, 2. stupně – 1,02 a 3. stupně – 1,46. Doporučených 

hodnot dosáhly pouze nejlepší podniky v odvětví.  

• Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti 

Slabiny podniku jsou v oblasti tvorby provozního hospodářského výsledku, jeho 

dělení a stabilitě.  

Silné stránky jsou v oblasti financování vlastním kapitálem a přidané hodnoty na 

výnosech.  

 

ROK 2005 

• Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnota ROE podniku je slabší, protože je nižší než charakteristická hodnota za 

odvětví. Rentabilita vlastního kapitálu byla v akciové společnosti MAGNETON za 

rok 2005 2,83 %, odvětví dosahovalo průměrně 11,68 %, nejlepší podniky v odvětví 

dosáhly 21,94 %. 

• Hodnocení provozní oblasti 

Celková provozní výkonnost je slabá. Hodnota produkční síly podniku                

(EBIT / Aktiva) je nižší než charakteristická hodnota za odvětví. Akciová společnost 

MAGNETON dosáhla produkční síly 2,58 %, odvětvový průměr činil 8,82 % a 

nejlepší společnosti v odvětví dosáhly 17 %.  

Obrat aktiv  (Výnosy / Aktiva) podniku je slabší a je nižší než charakteristická 

hodnota za odvětví. Výrazné rozdíly oproti odvětvovému průměru jsem 

nezaznamenal, MAGNETON a.s. dosáhl obratu aktiv 1,52, odvětvový průměr činil 

1,67 a nejlepší podniky dosáhly 1,95.  
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 Hodnota marže podniku (EBIT / Výnosy) je slabá, přičemž je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. MAGNETON a.s. dosáhl marže 1,7 %, průměr 

odvětví byl 5,3 % a nejúspěšnější podniky v oboru získaly marži 8,71 %. 

Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je velmi příznivý, protože je vyšší než 

hodnota u nejlepších podniků odvětví. V této oblasti si tradičně vede MAGNETON 

a.s. výtečně a hodnota ukazatele činila 28,41 %, odvětvový průměr byl 23,66 % a 

nejlepší podniky dosáhly 25,82 %.  

Podíl osobních nákladů na výnosech podniku je vyšší než charakteristická hodnota 

za odvětví a u nejlepších podniků. MAGNETON a.s. 24,37 %, průměr odvětví činil 

12,55 % a nejlepší podniky 10,42 %.  

 

• Hodnocení kapitálové struktury 

 

Podíl Úplatné zdroje / Aktiva podniku je vynikající, protože je nižší než hodnota u 

nejlepších podniků odvětví. Odvětvový průměr činil v roce 2005 67,92 %, což je 

vysoké zadlužení, nejlepší podniky však byly zadluženy ještě více a dostaly se na 

hodnoty 69,55 %. MAGNETON a.s. disponoval s poměrem 57,72 %. 

Podíl vlastního kapitálu v kapitálové struktuře je vhodný. MAGNETON a.s. se 

podílel vlastním kapitálem na aktivech 47,10 %, odvětvový průměr byl 47,09 %, zde 

poprvé analyzovaná společnost spadla do celkového průměru. Nejlepší podniky 

financovaly z 55,43 % vlastním kapitálem.  

Hodnota úrokové míry podniku je příliš vysoká, jelikož je vyšší než charakteristická 

hodnota za odvětví i u nejlepších podniků. MAGNETON a.s. měl úrokovou míru 

11,70 %, průměr odvětví činil 4,58 % a nejlepší společnosti platily 4,01 %.  

Dle diagnostického systému je kapitálová struktura vzhledem k provozní výkonnosti 

nevhodná. Problém je především v provozní výkonnosti. Podíl úplatných zdrojů a 

aktiv je bezproblémový. Hodnota úrokové míry je příliš vysoká. 

 

• Hodnocení likvidity 

Analýza likvidity vyšla stejně jako v kapitole 3.1.3 a jelikož jsem naměřil velmi nízké 

hodnoty těchto ukazatelů, nepřiblížil se ani jediný z nich odvětvovému průměru. Ten 
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činil v likvidit ě 1. stupně – 0,19, 2. stupně – 1,04 a 3. stupně – 1,65. Oproti 

předchozímu roku došlo k mírnému navýšení průměrných hodnot jak v odvětví, tak i 

u zkoumané společnosti. Doporučených hodnot i nadále dosáhly pouze nejlepší 

podniky v odvětví.  

 

• Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti 

Zjištěné slabiny v roce 2004 přetrvaly a objevily se v tomto roce znovu. Jde 

především o oblast tvorby provozního hospodářského výsledku, jeho dělení a 

stabilitě.  

Silné stránky jsou v oblasti financování vlastním a cizím kapitálem, dále pak přidané 

hodnoty na výnosech.  

 

ROK 2006 

• Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnota ROE podniku je slabá, protože je nižší než charakteristická hodnota za 

odvětví. Rentabilita vlastního kapitálu byla v akciové společnosti MAGNETON za 

rok 2005 činila 1,81 %, odvětví dosahovalo průměrně 12,83 %, nejlepší podniky 

v odvětví dosáhly 19,45 %. 

• Hodnocení provozní oblasti 

Celková provozní výkonnost je slabá. Hodnota produkční síly podniku                

(EBIT / Aktiva) je nižší než charakteristická hodnota za odvětví. Akciová společnost 

MAGNETON dosáhla produkční síly 4,80 %, odvětvový průměr činil 8,52 % a 

nejlepší společnosti v odvětví dosáhly 13,78 %. V této oblasti vidíme nárůst u 

analyzované společnosti oproti roku 2005.  

Obrat aktiv  (Výnosy / Aktiva) byl v roce 2006 dobrý a nacházel se mezi hodnotou u 

nejlepší podniků v odvětví a charakteristickou hodnotou za odvětví. U 

MAGNETONU a.s. činil 1,74, odvětvový průměr byl 1,71 a nejlepší podniky obrátily 

aktiva 1,9 x. 
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Hodnota marže podniku (EBIT / Výnosy) je slabá, přičemž je nižší než 

charakteristická hodnota za odvětví. MAGNETON a.s. dosáhl marže 2,70 %, průměr 

odvětví byl 4,98 % a nejúspěšnější podniky v oboru získaly marži 7,26 %. 

Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je tradičně velmi příznivý, protože je 

vyšší než hodnota u nejlepších podniků odvětví. V této oblasti si vede    

MAGNETON a.s. dobře a hodnota ukazatele činila v roce 2006 25,70 %, odvětvový 

průměr byl 21,91 % a nejlepší podniky dosáhly 22,06 %.  

Podíl osobních nákladů na výnosech podniku je vyšší než charakteristická hodnota 

za odvětví a u nejlepších podniků. MAGNETONU a.s. se podařilo oproti 

předchozímu roku snížit hodnotu tohoto ukazatele na 20,68 % i přesto, že odvětvový 

průměr vzrostl na 13,85 % a rovněž nejlepší podniky si pohoršily na 11,82 %.  

 

• Hodnocení kapitálové struktury 

 

Podíl Úplatné zdroje / Aktiva podniku je vynikající, protože je nižší než hodnota u 

nejlepších podniků odvětví. Odvětvový průměr činil v roce 2005 65,96 %, což je 

vysoké zadlužení, nejlepší podniky však byly zadluženy ještě více a dostaly se na 

hodnoty 68,20 %. MAGNETON a.s. disponoval s poměrem 56,74 %. 

Podíl vlastního kapitálu v kapitálové struktuře je vhodný. MAGNETON a.s. se 

podílel vlastním kapitálem na aktivech 45,10 %, odvětvový průměr byl               

44,00 %. Nejlepší podniky financovaly z 51,23 % vlastním kapitálem.  

Hodnota úrokové míry podniku je příliš vysoká, jelikož je vyšší než charakteristická 

hodnota za odvětví i u nejlepších podniků. MAGNETONU a.s. se nadále dařilo 

snižovat úrokovou míru a v roce 2006 vykázal hodnotu 9,51 %. Snižoval i průměr 

odvětví na 4,01 %. Nejlepší společnosti platily 3,91 %.  

Dle diagnostického systému je kapitálová struktura vzhledem k provozní výkonnosti 

nevhodná. Problém je především v provozní výkonnosti. Podíl úplatných zdrojů a 

aktiv je bezproblémový. Hodnota úrokové míry je příliš vysoká. 

• Hodnocení likvidity 

Analýza likvidity dopadla tradičně špatně. Podnik nedosáhl ani poloviny hodnot 

odvětvového průměru a vykázal velmi riskantní politiku financování. Likvidita 
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prvního stupně činila u MAGNETONU a.s. 0,03, odvětvový průměr byl 0,19 a 

nejlepší podniky disponovaly hodnotou 0,26. L2 byla u podniku 0,46, průměr odvětví 

1,1 a nejlepší podniky 1,48. Meziročně vzrostla u MAGNETONU a.s. pouze likvidita 

3. stupně na hodnotu 0,96, odvětvový průměr byl 1,77 a nejlepší podniky měly 2,32.  

• Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti 

Slabá místa jsou především o oblasti tvorby provozního hospodářského výsledku, 

jeho dělení a stabilitě.  

Silné stránky jsou v oblasti financování vlastním a cizím kapitálem, dále pak přidané 

hodnoty na výnosech.  
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4. Návrhy a opat ření  

 

4.1 Vyhodnocení finan ční analýzy 

 
Z horizontální analýzy provedené za roky 2004 – 2006 vyplývá, že se akciová 

společnost MAGNETON každoročně zvětšuje. Tuto skutečnost potvrzuje jak nárůst 

celkových aktiv, zásob, tak především dynamická změna tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. Snahou managementu bylo v analyzovaném období maximálně 

podpořit růst výroby (tržeb) na jedné straně a na straně druhé pokračovat 

v restrukturalizaci aktiv – eliminovat ztrátové činnosti a odprodávat část nepotřebného 

majetku. Tato politika se pozitivně odrazila jak v růstu tržeb, tak v tvorbě provozního 

hospodářského výsledku. Jelikož je výroba materiálově a energeticky náročná 

existovaly negativní vlivy, které tento dynamický rozvoj přibrzdily - zdražování cen 

vstupů (energie a kovy). Jelikož je MAGNETON a.s. silně závislý na svém exportu, 

dalším vlivem, který příliš společnosti neprospěl, je rapidní zpevnění kurzu České 

koruny vůči EURU.  

Co se týče struktury pasiv společnost mírně snižuje hodnotu vlastního kapitálu ve 

prospěch cizích zdrojů. Zlaté pravidlo vyrovnání rizika bylo dodrženo. MAGNETON 

a.s. nepředstavuje pro banky, či investory výrazné riziko.  

Analýza ČPK ukázala, že společnost všechna svá oběžná aktiva financuje krátkodobými 

zdroji, dokonce i část dlouhodobého majetku. Šlo o velmi riskantní politiku a první 

náznak toho, že MAGNETON a.s. se v letech 2004 – 2006 měl potíže se svým 

finančním zázemím. Analýza likvidity, provedená v kapitole 3.1.3 tuto skutečnost 

jednoznačně potvrdila. I když jsou nízké hodnoty likvidity pro podnik efektivní, šlo 

vzhledem k její velikosti o nebezpečnou politiku financování. Nízké hodnoty likvidity 

mohou být negativně chápány krátkodobými věřiteli.  

Z obratu celkových aktiv vyplývá, že MAGNETON a.s. nedosahuje doporučených 

hodnot, jelikož hospodaří s více aktivy než je účelné. Jde především o pozemky a 

stavby, které výše zmíněná společnost „zdědila“ z dřívější doby. Z tohoto důvodů 

vznikají nadbytečné náklady a tím je i negativně ovlivňován zisk. Rostoucí hodnoty 

tohoto ukazatele však potvrzují každoroční závazek vedení o odprodeji nepotřebného 

majetku, který snižuje efektivnost celé výroby.  
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Velmi pozitivně hodnotím postupné zkracování doby obratu pohledávek až na hodnotu 

35,83 dne v roce 2006 a vzhledem k době obratu závazků, která je takřka dvojnásobná 

jde o schopnou politiku.  

Ukazatelé rentability dopadly špatně. Společnosti se nepodařilo s disponujícím 

kapitálem vytvořit dostatečně velký provozní hospodářský výsledek. Rentabilita 

vloženého kapitálu nepřekročila hranici 5 %. Rentabilita vlastního kapitálu se 

pohybovala mezi 2 – 3 %. 

Na závěr finanční analýzy jsem připojil komplexní test finančního zdraví dle Altmanova 

indexu a indexu IN01. V obou případech spadl MAGNETON a.s. do šedé zóny, což 

značí drobné finanční problémy (ČPK, nízké hodnoty provozního hospodářského 

výsledku), nicméně přímo bankrotem daná společnost ohrožena nebyla. Oba indexy 

měly postupně v jednotlivých letech rostoucí tendenci, což vypovídá o postupném 

vylepšování celkového finanční kondice.  

V kapitole 3.3 jsem pro celkovou představu o postavení akciové společnosti 

MAGNETON na trhu provedl srovnání s odvětvovým průměrem a nejlepšími podniky 

pomocí benchmarkingového diagnostického systému INFA. Hodnocení jsem zaměřil na 

provozní oblast, ROE, kapitálovou strukturu a likviditu. Celková provozní výkonnost 

byla hodnocena jako slabá. Společnost měla problémy s produkční sílou                

(EBIT / Aktiva), marží (EBIT / Výnosy) a podílem osobních nákladů na výnosech (ten 

byl vyšší než je charakteristické pro dané odvětví). Velmi dobře si MAGNETON a.s. 

vedl v obratu aktiv (Výnosy / Aktiva) a každoročně v podílu přidané hodnoty na 

výnosech. Mezi roky 2004 – 2006 byla návratnost vlastního kapitálu (ROE) slabá, 

jelikož byla nižší než průměr charakteristický pro dané odvětví. Poměr cizího a 

vlastního kapitálu pro financování chodu společnosti byl nastaven dobře vzhledem 

k odvětví, ale hodnota úrokové míry byla každoročně příliš vysoká. Systém INFA 

potvrdil již dříve analyzované problémy s likviditou, v porovnání s oborovým 

průměrem byla extrémně nízká.  

Celkový výrok by se dal shrnout do dvou oblastí. Slabá místa jsou především o oblasti 

tvorby provozního hospodářského výsledku, jeho dělení a stabilitě. Silné stránky jsou 

v oblasti financování vlastním a cizím kapitálem, dále pak přidané hodnoty na 

výnosech.  
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4.2 Efektivnost a rizika zamýšlené investice  

 
4.2.1 Popis investičního zařízení 

Předmětem investiční výstavby je víceúčelová vsázková linka tepelného zpracování. 

Toto zařízení je elektricky vytápěno a slouží k tepelnému a chemicko-tepelnému 

zpracování (zušlechťování, cementace, praní). Celá linka se skládá ze třech hlavních a 

čtyřech pomocných částí. 

 

1) Plynotěsná vsázková víceúčelová pec pro cementaci v plynu a zušlechťování pod 

řízenou atmosférou. Objem olejové kalící lázně je 3500 litrů a maximální teplota 

dosažená v peci je 1000 °C. 

2) Pračka pro praní a sušení dílů  - objem cca 1.000 litrů. 

3) Mechanický nakladač a vykladač, který slouží k zakládání a vykládání vsázky do 

pece, pračky a základových roštů s díly pro tepelné zpracování.  

4) Vsázkovací stůl, který je propojen s nakladačem a slouží pro přípravu a skladování 

dvou vsázek před procesem tepelného zpracování. Stůl je vybaven motoricky 

poháněnými válečky. 

5) Vykládací stůl je určen pro vykládání a skladování dvou vsázek po procesu tepelného 

zpracování. 

6) Žáruvzdorné základové desky ze slitinové oceli slouží pro užití uvnitř linky 

tepelného zpracování. 

7) Ochranná klec zajišťující plně automatickou funkci linky. Celý prostor je uzavřen 

klecí výšky 1,6 m, která je připevněna k podlaze.  

 

Dále je investiční zařízení doplněno o řídící, vizualizační a archivační systém, který 

umožňuje zachytit veškeré procesy, parametry, signalizovat poruchy a archivovat data. 

V neposlední řadě existuje i možnost kontroly fungování pece dodavatelem přes 

telefonní modem.  

 

4.2.2 Postup při výpočtu efektivnosti investice 

První metodu, kterou jsem zvolil pro hodnocení efektivnosti celé investice je čistá 

současná hodnota. Pro výpočet tohoto ukazatele je třeba zjistit všechny položky od 
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očekávané změny tržeb, kterou investice zajistí až po navýšení provozních nákladů, 

odpisů, daňového zatížení atd.  

 

a) Pořizovací cena investice (Kč) 

• Kalící pec      9.800.000,- 

• Žáruvzdorné desky ze slitinové oceli     160.000,- 

• Úprava pracoviště (čpavek, přívody elektrické energie, dusíku a 

propanu)         120.000,-  

• Manipulační technika        160.000,- 

• Olej           244.800,- 

 

Celková pořizovací cena činí:    10.484.800,- 

 

b) Roční využitelný časový fond 

Zařízení bude pracovat ve třísměnném provozu, třicet dnů v měsíci a jedenáct 

měsíců v roce. Jeden měsíc je vyhrazen na opravy, neplánované prostoje, svátky atd. 

Počítám s 5 % rezervou vytíženosti kapacity.  

 

Roční využitelný časový fond činí tedy: 24 x 30 x 11 x 0,95 = 7.524 hodin 

 

c) Změna tržeb 

Celková hodinová cena účtovaná externím zákazníkům bude činit Kč 1.250,-. Při 

využitelném časovém fondu 7.524 hodin budou tržby dosahovat Kč 9.405.000,- za 

rok. Reálné navýšení tržeb je 1,5 % p.a. 

 

d) Změna provozních nákladů 

• Energie      178,-  hod. 

• Údržba        43,5  hod. 

• Ostatní        26,-  hod. 
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Celkem Kč 247,5/hod., při VČF 7.524 hodin činí roční provozní náklady                

Kč 1.862.190,-. Jelikož největší položku provozních nákladů představují energie, 

vycházel jsem z prognózy navýšení cen těchto vstupů do roku 2010 o 5 % ročně.  

 

e) Mzdové náklady na obsluhu zařízení 

Celé zařízení bude obsluhovat jeden zaměstnanec. Základní mzdový tarif 

MAGNETONU a.s. je Kč 110,- na hodinu, včetně sociálního a zdravotního pojištění 

pak jde o částku Kč 150,- na hodinu. Při roční využitelném časovém fondu budou 

celkové náklady na obsluhu zařízení činit Kč 1 128.600,-. Při navýšení mezd jsem 

v jednotlivých letech vycházel z dosavadní každoroční změny o 3,5 – 4 % a tyto 

náklady navyšoval o 4 % p.a. 

 

f) Variabilní režie dílny 

Při výpočtu variabilní režie dílny jsem vycházel ze základního mzdového tarifu    

(Kč 110,-) a zadaného koeficientu 0,75. Hodinová variabilní režie tak činí Kč 82,50 

a pro celý rok pak náklad ve výši Kč 620.730,-. Variabilní režie jsem navyšoval 

stejně jako mzdy, tedy o 4 % p.a. 

 

g) Fixní režie dílny 

Do fixní režie dílny patří náklady jako odpis budovy, ve které se investiční zařízení 

nachází, vytápění, osvětlení a ochranné pomůcky. Fixní režie vychází opět 

z mzdového tarifu (Kč 110,-) a zadaného koeficientu 1,68. Hodinový náklad pak 

činí Kč 185,- a celkové roční náklady Kč 1 465.200,-. Růst těchto nákladů 4 % 

ročně. U fixní režie dílny jsem kalkuloval se 100 % využití časového fondu, tedy 

7.920 hodin.  

 

h) Odpisy 

Vzhledem k vyšší sazbě dani z příjmů právnických osob v prvních letech životnosti 

investice je výhodnější volit zrychlenou formu odpisování a využít tak možnosti 

přenést do nákladů větší část pořizovací ceny brzy po zařazení.  
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i) Jednorázové náklady po 3 letech 

Jednorázové náklady po třech letech provozu se budou týkat výměny akumulátoru, 

jeho cena je v současné době Kč 30.000,- a dále čtyř žáruvzdorných desek ze 

slitinové oceli ve výši Kč 160.000,-. Celkem tedy Kč 190.000,-. 

 

j)  Daň z příjmů právnických osob 

Při uplatňování sazby DPPO jsem vycházel ze současné legislativy a pro rok 2008 

použil sazbu 21 %, 2009 – 20 % a 2010 a dále sazbu 19 %.  

  

 

4.2.3 Čistá současná hodnota 

 

a) Optimistická varianta 

Pro výpočet čisté současné hodnoty jsem použil peněžní příjmy z investice 

v jednotlivých letech životnosti, které se skládají ze zisku po zdanění a odpisů. Tyto 

příjmy jsem diskontoval na současnou hodnotu minimální požadovanou mírou 

výnosnosti, která je 8 % p.a. Tato sazba je odvozena od mezibankovní úrokové 

sazby PRIBOR + 1,5 %. Doba životnosti investičního celku je deset let a kapitálový 

výdaj na toto zařízení je Kč 10.484.800,- 

 

Rok Peněžní příjem (K č) Odúro čitel Diskontovaný pen ěžní p říjem (Kč)
1 3 639 522 0,926 3 370 197

2 3 775 584 0,857 3 235 675
3 3 687 824 0,794 2 928 132
4 3 416 008 0,735 2 510 766
5 3 445 094 0,681 2 346 109
6 3 313 021 0,630 2 087 203
7 3 019 410 0,583 1 760 316
8 3 025 564 0,540 1 633 805
9 2 869 368 0,500 1 434 684
10 2 550 386 0,463 1 180 829
Celkem 32 741 781 22 487 717

VÝPOČET DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ (8%)

 

Tabulka 4.1 – výpočet diskontovaných peněžních příjmů (optimistická varianta) 

 

ČSH = 22 487.717 – 10 484.800 =  Kč 12 002.917,- 
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Jelikož je čistá současná hodnota kladná, je víceúčelová vsázková linka tepelného 

zpracování jako investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou 

minimální míru výnosu a zvýší tržní hodnotu firmy.  

 

b) Pesimistická varianta 

U pesimistické varianty výpočtu čisté současné hodnoty jsem kalkuloval s možnými 

komerčními i nekomerčními riziky. Mezi komerční rizika patří například nepřevzetí 

výrobků odběratelem, platební nevůle či neschopnost dlužníka, vadné plnění ze 

strany zákazníka atd. Nekomerční rizika ohrožují podnik v důsledku neočekávaného 

vývoje na trhu, kdy se podmínky změní natolik, že se výrobky stávají neprodejné a 

společnost utrpí ztrátu. Tyto změny mohou být vyvolány sklouznutím ekonomiky do 

recese, či změnou struktury nabídky a poptávky.   

Příjmy jsem diskontoval sazbou 15 %.  

  

Rok Peněžní příjem (K č) Odúro čitel Diskontovaný pen ěžní p říjem (Kč)
1 3 639 522 0,870 3 166 384

2 3 775 584 0,756 2 854 342
3 3 687 824 0,658 2 426 588
4 3 416 008 0,572 1 953 957
5 3 445 094 0,497 1 712 212
6 3 313 021 0,432 1 431 225
7 3 019 410 0,376 1 135 298
8 3 025 564 0,327 989 359
9 2 869 368 0,284 814 901
10 2 550 386 0,247 629 945
Celkem 32 741 781 17 114 211

VÝPOČET DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ (15 %)

 
Tabulka 4.2 – výpočet diskontovaných peněžních příjmů (pesimistická varianta) 

 

ČSH = 17 114.211 – 10 484.800 =  Kč 6 629.411,- 

 

I v případě pesimistické varianty vychází čistá současná hodnota stále kladná a 

investice tohoto typu je schopna ze svých příjmů pokrýt i neplánované výkyvy na 

trhu vůči nekomerčním či komerčním rizikům.  



Finanční a ekonomická strategie společnosti 

59 

4.2.4 Vnitřní výnosové procento18 

Vnitřní výnosové procento je hledaná úroková míra, při které se hodnota peněžních 

příjmů z projektu rovná kapitálovým výdajům. Abych mohl projekt označit za 

přijatelný, musí být vnitřní výnosové procento vyšší než požadovaná minimální 

výnosnost projektu, tedy 8 % p.a. 

Při hledání úrokové míry, při které se čistá současná hodnota projektu rovná nule, je 

třeba nejdříve dosadit takovou sazbu při které je ČSH kladná a poté dosadit úrokovou 

míru při níž je hodnota projektu záporná. Vycházel jsem z následujícího vzorce: 
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VVP = vnitřní výnosové procento 

in = úroková míra při které je ČSH projektu kladná 

Čn = kladná ČSH  

iv = úroková míra při které je ČSH projektu záporná 

Čv = záporná ČSH 

 

Protože minimální požadovaná míra výnosnosti projektu je stanovena na 8 %, projekt je 

pro podnik dobře přijatelný a mohu ho doporučit k realizaci.  

 

4.2.5 Průměrná výnosnost investičního projektu 

Pro výpočet průměrné výnosnosti investičního projektu jsem použil jednotlivé roční 

zisky po zdanění (bez odpisů), průměrnou roční hodnotu dlouhodobého majetku 

v zůstatkové ceně jsem nahradil pořizovací cenou projektu. To z toho důvodu, že u 

investice nejsou prováděny lineární odpisy a tento způsob je v praxi používán častěji. 

Doba životnosti je deset let. 

 

                                                 
18 Tato kapitola byla zpracována dle: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.      

2. vyd. Praha: Ekopress 2006. 456 s. ISBN 80-86929-01-9. 
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Vp = průměrná výnosnost investičního projektu 

Zn = roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

Ip = pořizovací cena projektu 

N = doba životnosti 

n = jednotlivá léta životnosti 

Minimální požadovaná výnosnost projektu je 8 %. Jelikož průměrná výnosnost 

investice činí 21,23 % převyšuje tato hodnota výnosnost celého podniku a projekt je 

tedy přijatelný. Jde však o zjednodušený ukazatel, jelikož nezohledňuje faktor času a 

také odpisy jako součást peněžních příjmů. 

 

4.2.6 Doba návratnosti 

Při výpočtu doby návratnosti jsem vycházel z pořizovací ceny investice Kč 10.484.800,-

ročního zisku po zdanění a odpisů diskontovaných na současnou hodnotu. Dále jsem 

v toku peněz zohlednil desetiletou životnost projektu. Doba návratnosti je rok, ve 

kterém se diskontované peněžní příjmy rovnají nebo převýší pořizovací cenu kalící 

pece. Výpočet jsem provedl v následující tabulce.  

 

Rok Diskontovaný pen ěžní příjem (Kč) Kumulativní pen ěžní příjem (Kč)
1 3 370 197 3 370 197
2 3 235 675 6 605 872
3 2 928 132 9 534 004
4 2 510 766 12 044 770
5 2 346 109 14 390 879
6 2 087 203 16 478 082
7 1 760 316 18 238 398
8 1 633 805 19 872 203
9 1 434 684 21 306 887
10 1 180 829 22 487 717

Celkem 22 487 717

VÝPOČET DOBY NÁVRATNOSTI INVESTICE

 

Tabulka 4.3 – doba návratnosti investice 
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Doba návratnosti investice neměří efektivnost investiční akce jako předchozí ukazatele, 

ale ukazuje na očekávanou likviditu projektu. Z tabulky 4.3 je patrné, že celý kapitálový 

výdaj na kalící pec se společnosti MAGNETON a.s. zaplatí ze zisku po zdanění a 

odpisů již počátkem čtvrtého roku životnosti. Pro přesnější výpočty jsem diskontoval 

peněžní příjmy na současnou hodnotu (při úrokové míře 8 % p.a.).  

 

4.3 Nejvhodn ější varianta financování 

Předchozí výpočty hodnocení efektivnosti nového investičního zařízení vycházely ze 

situace, kdy byl projekt financován výhradně z vlastních zdrojů společnosti. Tento 

způsob financování nemusí být vždy přímo optimální a proto se v kapitole 4.3 budu 

zabývat alternativními způsoby pořízení.  

 

4.3.1 Finanční leasing19  

Leasing bývá nejčastěji organizován jako třístranný právní vztah mezi dodavatelem, 

odběratelem a leasingovou společností. Vlastníkem je po celou dobu trvání leasingu 

leasingová společnost, která na konci doby životnosti převádí financovaný předmět do 

vlastnictví nájemce. Jde tedy o formu financování cizím kapitálem, avšak na rozdíl od 

úvěru se nájemce nestává okamžitě vlastníkem.  

                                                 
19 Tato kapitola byla zpracována dle: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.      

2. vyd. Praha: Ekopress 2006. 456 s. ISBN 80-86929-01-9. 

 

Nabídka finančních produktů ČSOB Leasing, a.s., Internetová prezentace společnosti, [on-line], 2008-18-

04, http://www.csobleasing.cz/cz/produkty/financni-leasing. 

 

Leasing po reformě u ČSOB Leasing, a.s.,  Internetová prezentace společnosti,   [on-line], 2008-18-04, 

http://www.csobleasing.cz/cz/produkty/financni-leasing/leasing-po-reforme. 
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Specifika finančního leasingu: 

• všechny požitky i rizika s provozem zařízení nese nájemce 

• doba pronájmu se kryje s dobou životnosti investice 

• leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu zařízení, úroky a ziskovou 

přirážku leasingové společnosti 

• leasingová smlouva není běžně vypověditelná 

• musí splňovat podmínky daňové legislativy 

 

Jelikož MAGNETON a.s. hodlá využívat majetek déle než je jeho životnost dle 

daňového zákona, navrhl jsem přímo finanční leasing, protože na rozdíl od operativního 

slouží k trvalému pořízení majetku.  

 

Ve srovnání s úvěrem se majetek v tomto případě nestává okamžitě vlastnictvím 

podniku a proto není možné provádět daňové odpisy. Při dodržení legislativních 

podmínek však mohou být leasingové splátky uznány jako náklad snižující základ daně.   

Jelikož majetek pořízený tímto způsobem není zachycen v rozvaze, jde o tzv. 

mimobilanční financování. Tím je zkreslena vypovídací schopnost rozvahy o skutečné 

struktuře majetku a závazků.  

 

Výhody finančního leasingu 

 

1) Stabilní cash – flow 

Leasingové splátky jsou placeny průběžně, po celou dobu životnosti investice a dá 

se s nimi dobře kalkulovat. Podnik je ušetřen od vysokého peněžního výdaje při 

pořízení a dále může tyto uvolněné prostředky použít na další investice. 

 

2) Leasingové financování je flexibilní 

Dnešní nabídky leasingových společností se dokážou dokonale přizpůsobit 

požadavkům podniku a následně i operativně měnit výši splátky, či dobu splatnosti. 

Výše splátek může vycházet i náběhové křivky výnosů z výroby spojené přímo 

s financovaným zařízením.  
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3) Leasingové splátky jsou daňově uznatelný výdaj 

K 1. 1. 2008 došlo ke změně v Zákoně o daních z příjmů o uznatelnosti těchto 

výdajů. Ze změn, které by se mohly dotknout financování tohoto projektu jsem 

zjistil, že minimální doba trvání finančního leasingu je 60 měsíců a z celkového 

souboru ročních leasingových splátek větších než Kč 1.000.000,- nebude 1 % 

daňově uznatelný výdaj. Nicméně leasingové společnosti nabízejí i zkrácený 

finanční leasing na 36 nebo 48 měsíců a pokud podnikatel předmět prodá, je 

odkupní cena jednorázově promítnuta do nákladů.  

 

Mezi další výhody můžeme zařadit i to, že leasing nezvyšuje viditelné zadlužení 

podniku, leasingové společnosti získávají zpravidla levnější úvěry od bank, než by 

dosáhl samotný podnik. Většinou jde o jejich dceřiné společnosti. Leasingová 

společnost nese inflační riziko.  

 

Nevýhody finančního leasingu 

 

1) Vyšší náklady na financování 

Pořízení majetku na leasing je nákladnější, než při financování výhradně interními 

zdroji. V porovnání s úvěrem záleží na rentabilitě společnosti, která ovlivňuje 

dostupnost a cenu úvěrů.  

 

2) Po ukončení leasingu je majetek téměř odepsán 

Společnost může samozřejmě zařízení dále využívat, ale ztrácí výhodu daňových 

odpisů, stoupá základ daně.  

 

Další nevýhody spočívají s rekonstrukcí, či modernizací zařízení, které vyžadují 

souhlas pronajímatele, dále je to nemožnost vypovědět smlouvu v případě rychlého 

zastarání majetku či nízkého přínosu  efektivnosti. Při bankrotu leasingové 

společnosti by se musel najatý majetek vrátit zpět pronajímateli.  
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Nabídka leasingové financování  

MAGNETON a.s. obdržel v roce 2007 nabídku leasingového financování od 

společnosti Oberbank Leasing spol. s r.o. Tato společnost s rakouským kapitálem se 

specializuje především na financování strojů, zařízení i celých technologických 

celků.  

 

Specifika nabídky 

• pořizovací cena     Kč 10.484.800,- 

• výše anuitních plateb    Kč 197.180,- 

• počet splátek     60 

• frekvence placení     měsíc 

• kupní cena na konci leasingu   Kč 1.000,- 

• nabídka platná dle legislativy z roku 2007 ano 

• RPSN      12,84 % p.a.  

 

4.3.2 Úvěr 20 

Při financování nového zařízení prostřednictvím dlouhodobého bankovního úvěru se 

majetek stává vlastnictvím firmy okamžitě a změny nastávají jak v položkách aktiv, 

tak na straně dlouhodobých závazků. Společnost zařadí majetek do patřičné 

odpisové skupiny a provádí daňové odpisy v souladu s platnou legislativou. Náklad 

na úvěr představuje úrok, na druhou stranu je podnik zproštěn od úhrady dalších 

poplatků jako je například leasingová marže. Lze provést i rozdílné načasování 

splátek oproti leasingu.  

 

Při rozhodnutí, zda financovat úvěrem či leasingem porovnáváme následující 

aspekty: 

• úrokový, leasingový a odpisový daňový štít 

• úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek 

                                                 
20 Tato kapitola byla zpracována dle: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. 

vyd. Praha: Ekopress 2006. 456 s. ISBN 80-86929-01-9. 
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• způsob odepisování a sazby odpisů 

• výše a průběh leasingových plateb 

• diskont peněžních toků na současnou hodnotu 

 

Výhody bankovního úvěru 

1) Zařízení je okamžitě majetkem společnosti 

2) Zákon neupravuje minimální dobu splácení jako u leasingu 

3) Úvěr není zatížen daní z přidané hodnoty 

4) Možnost předčasného splacení bez postihu 

5) Daňový odpis majetku 

6) Úrokový daňový štít 

 

Nabídka úvěrového financování 

Nabídka investičního úvěru pro financování víceúčelové kalící pece byla zpracována 

společností GE Money Bank, a.s.. To z toho důvodu, že MAGNETON a.s. s touto 

bankou spolupracuje a v minulosti již úvěry čerpal. 

 

Specifika nabídky 

• výše poskytnutého úvěru    Kč 10 484.800,- 

• výše anutiních plateb     Kč 672.076 

• počet splátek      20 

• frekvence splácení     čtvrtletí 

• úroková sazba      9 % p.a. 

 

4.3.3 Leasing nebo úvěr?21 

Jak financování prostřednictvím leasingu, tak úvěrem zvyšuje finanční riziko pro 

podnik. Společnost se zaváže na několik let dopředu hradit určitou sumu peněz. Obě 

                                                 
21 Tato kapitola byla zpracována dle: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. 

vyd. Praha: Ekopress 2006. 456 s. ISBN 80-86929-01-9. 
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metody financování rozebrané v kapitolách 4.3.1 a 4.3.2 mají své pozitivní i negativní 

stránky. Proto nelze okamžitě určit, zda bych společnosti MAGNETON a.s. doporučil 

financování jednou či druhou možností. Rozhodl jsem se proto použít metodu čisté 

výhody leasingu, které porovnává čisté současné hodnoty investice financované úvěrem 

a leasingem. 

 

Čistá výhoda leasingu 

 

∑
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Zdroj: (7), str. 407 

 

K = kapitálový výdaj 

Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti 

d = daňový koeficient 

On = odpisy v jednotlivých letech životnosti 

i = úrokový koeficient upravený o vliv daně 

n = jednotlivá léta životnosti  

 

ČVL = 10 484.800 – (2 156.314 + 2 015.972 + 1 883.655 + 1 759.128 + 1 643.018) 

 

ČVL = + 1 026.713 

 

Jelikož je čistá výhoda leasingu kladné číslo, je v tomto případě výhodnější použít tuto 

formu financování před investičním úvěrem od společnosti GE Money Bank, a.s. 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv nového investičního projektu z hlediska jeho 

efektů a přínosů pro podnik. Abych mohl zjistit, zda je nový projekt přijatelný, bylo 

potřeba identifikovat současnou finanční a ekonomickou strategii a dále zjistit, jak 

společnost MAGNETON a.s. hospodaří se svými zdroji. Před samotným posouzením 

nové investice jsem proto provedl komplexní finanční analýzu za roky 2004 – 2006.  

Z provedené horizontální analýzy vyplynulo, že se společnost každoročně zvětšuje. 

Snahou managementu v tomto období bylo maximálně podporovat růst výroby na jedné 

straně a na straně druhé restrukturalizovat aktiva – odprodávat nepotřebný majetek a 

eliminovat ztrátové činnosti. To se bezezbytku podařilo, jelikož došlo k dynamickému 

nárůstu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb.  

Ve struktuře pasiv došlo k mírnému nárůstu cizích zdrojů financování na úkor vlastních 

zdrojů. Nicméně MAGNETON a.s. nepředstavoval ani nepředstavuje pro banky či 

investory výrazné riziko.  

Po provedené analýze čistého pracovního kapitálu jsem zjistil, že společnost 

financovala všechna svá oběžná aktiva krátkodobými zdroji, dokonce i část 

dlouhodobého majetku. Šlo o riskantní politiku, která byla prvním náznakem potíží 

s finanční likviditou. Detailní analýza jednotlivých likvidit tuto skutečnost potvrdila.  

Z obratu celkových aktiv jsem rozpoznal, že MAGNETON a.s. hospodaří s více 

majetkem, než by bylo účelné. Jde především o rozsáhlý výrobní areál, který zahrnuje 

velké množství pozemků a staveb. Tato aktiva jsou pozůstatkem celého výrobního 

komplexu z dob minulého režimu, které společnost zdědila. Nicméně vedení 

MAGNETONU a.s. si dalo závazek tento palčivý problém řešit a dle provedených 

analýz se situace každoročně zlepšuje.   

Pozitivně však musím hodnotit dobu obratu pohledávek a závazků. Dobu obratu 

pohledávek se v analyzovaném období dařilo zkracovat až na celkovou hodnotu 35 dnů, 

zatímco doba obratu závazků je takřka dvojnásobná.  

Hůře však dopadly ukazatele rentability, jelikož se vedení společnosti nepodařilo 

s disponujícím kapitálem vytvořit dostatečně velký provozní hospodářský výsledek. 

Rentabilita vloženého kapitálu nepřekročila 5 % hranici, rentabilita vlastního kapitálu se 

pohyboval mezi 2 – 3 %.  
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Bohužel ve sledovaném období existovaly další negativní vlivy, které brzdily 

dynamický rozvoj společnosti. Jelikož je celková výroba materiálově a energeticky 

náročná, projevilo se vysoké zdražování energií a kovů na světovém trhu v nákladovosti 

výroby velmi silně. Dále musím uvést skutečnost, že jde o společnost výrazně 

orientovanou na vývoz (export zajišťuje 64 % celkového obratu) a tudíž rapidní 

zpevňování kurzu České koruny vůči EURU hýbalo s tržbami směrem dolů velmi 

rychle.  

Finanční analýzu jsem zakončil testem finančního zdraví dle Altmanova indexu a 

indexu IN01. V obou případech vyšlo, že MAGNETON a.s. se nachází v šedé zóně, což 

značí drobné finanční potíže (likvidita, provozní hospodářský výsledek) nicméně přímo 

bankrotem ohrožena nebyla. Oba indexy měly postupně vzrůstající tendenci, což svědčí 

o zvyšování finanční kondice.  

Pro představu o tom, jakou pozici zaujímá analyzovaná společnost ve svém odvětví, 

jsem provedl srovnání pomocí benchmarkingového diagnostického systému INFA. 

Tento systém byl sestaven na základě spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu a 

VŠE v Praze. Při hodnocení ukazatelů jsem se zaměřil na provozní oblast, ROE, 

kapitálovou strukturu a likviditu. Celková provozní výkonnost vyšla v hodnocení jako 

slabá, společnost měla problémy s produkční sílou, marží a podílem osobních nákladů 

na výnosech. Návratnost vlastního kapitálu byla slabá. Velmi dobře si vedl podnik 

v podílu přidané hodnoty na výnosech.  Poměr vlastního a cizích kapitálu na chod 

společnosti vzhledem k odvětví byl nastaven dobře. Hodnota úrokové míry byla však 

příliš vysoká.  

 

Předmětem posuzované investiční výstavby je víceúčelová vsázková linka tepelného 

zpracování. Toto zařízení je elektricky vytápěno a slouží k tepelnému a chemicko-

tepelnému zpracování (zušlechťování, cementace, praní). Pro hodnocení výhodnosti a 

efektů této akce jsem použil několik ukazatelů. Prvním a zároveň nejobsáhlejším 

nástrojem byla čistá současná hodnota. Pro výpočet tohoto ukazatele bylo třeba zjistit 

celou řadu ukazatelů, jako např. změnu tržeb, provozních nákladů, mzdových nákladů, 

fixní, variabilní režie, odpisy atd. Celý výpočet je uveden v tabulce v přílohách. Čistou 

současnou hodnotu jsem propočítal ve dvou variantách. První z nich představovala 

diskontní sazbu 8 %, což je minimální požadovaná výnosnost projektu a jde o sazbu, za 
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kterou podnik získává zdroje na kapitálovém trhu. V případě diskontu 8 % p.a. vyšla 

čistá současná hodnota ve výši Kč 12.002.917,-, což splnilo kritérium minimální 

požadované výnosnosti a projekt je z tohoto hlediska dobře přijatelný. U druhé varianty, 

tzv. pesimistické jsem kalkuloval s 15 % diskontní sazbou, která v sobě zahrnuje 

komerční i nekomerční rizika. Jde především o hrozbu platební neschopnosti či nevůli 

odběratele, dále neočekávaný vývoj na trhu, změna struktury poptávky a nabídky atd. I 

přes tuto vysokou diskontní sazbu vyšel projekt velmi dobře a čistá současná hodnota 

vyšla kladná -  Kč 6.629.411,-. Projekt je z hlediska čisté současné hodnoty přijatelný u 

obou variant výpočtu.  

V následující podkapitole jsem se zabýval výpočtem vnitřního výnosového procenta. 

Šlo o nalezení takové úrokové míry, při které se hodnota peněžních příjmů z investice 

rovná vynaloženým kapitálovým výdajům. Hledaná úroková míra je 31,34 %. 

Vzhledem k minimální požadovaná míře výnosnosti projektu na 8 %, je pro podnik 

dobře přijatelný a mohu ho doporučit k realizaci.  

Třetím ukazatelem je průměrná výnosnost investičního projektu. Pro tento výpočet jsem 

použil jednotlivé roční zisky po zdanění (bez odpisů), pořizovací cenu a dobu 

životnosti. Po dosazení do vzorce mi vyšla roční výnosnost 21,23 %. Tento ukazatel je 

však zjednodušený, jelikož nepočítá s faktorem času a daňovými odpisy.  

Poslední ukazatel – doba návratnosti investice, neměřil efekt z projektu, ale sledoval 

projekt z hlediska toku peněz. Pro dokonalejší výpočet jsem jednotlivé peněžní příjmy 

diskontoval na současnou hodnotu 8 % sazbou. Po sestavení kumulativního peněžního 

toku v jednotlivých letech jsem zjistil, že celý kapitálový výdaj na kalící pec se 

společnosti MAGNETON a.s. zaplatí ze zisku po zdanění a odpisů již počátkem 

čtvrtého roku životnosti. 

Použité metody hodnocení efektivnosti investice vycházely ze situace, kdy byl projekt 

financování výhradně interními zdroji. Jde o jednu z možností pořízení takového 

zařízení, které však nemusí být vždy nejefektivnější. V kapitole 4.3 jsem hodnotil 

alternativní cesty a to prostřednictvím finančního leasingu a investičního úvěru. V obou 

případech šlo o reálné nabídky. Na rozdíl od financování vlastními zdroji představuje 

tato cesta vyšší finanční riziko pro podnik. Proto, abych mohl rozhodnout zdali je 

výhodnější leasing či úvěr použil jsem metodu čisté výhody leasingu. Tato technika 

porovnává čisté současného hodnoty investice obou variant financování. Jelikož vyšla 
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čistá výhoda leasingu kladné číslo Kč 1.026.713,-, doporučuji společnosti 

MAGNETON a.s. upřednostnit nabídku společnosti Oberbank Leasing spol. s r.o. před 

investičním úvěrem od společnosti GE Money Bank, a.s. 

 

Primárním motivem celé investiční akce bylo pokrytí poptávky, kterou nebylo 

v současné době jak z kapacitního, tak technického hlediska možno uspokojit. Dalším 

důvodem nákupu byla obnova stávajícího zařízení, které pracuje v závodě povrchových 

úprav již 25 let a v současnosti nevyhovuje požadavkům odběratelů.  

Z pohledu strategického je na trhu několik galvanoven, které se však specializují na 

specifické povrchové úpravy. Kalicí pec pořízená do společnosti MAGNETON a.s. je 

první a současně jediná svého druhu v České republice, což významně rozšiřuje 

možnosti na trhu a zároveň poskytuje významnou konkurenční výhodu.  

Technické parametry tohoto zařízení umožňují využití ve třísměnném provozu, což 

představuje snížení nákladů jak fixních, tak variabilních na jednotku produkce. Protože 

jde o zařízení nové, lze očekávat i eliminaci problémů s poruchovostí a s plánovanou 

obsluhou jedním pracovníkem rovněž i snížení mzdových nákladů. Zařízení bude 

využíváno nejen pro externí zákazníky, ale také pro samotné potřeby       

MAGNETONU a.s., zejména závodu autopříslušenství. Snížením nákladů na 

opracování výrobků dojde i k úspoře ve výrobě hlavního nabízeného sortimentu. 

Investiční akce v budoucnu pozitivně ovlivní ukazatele ziskovosti a využití aktiv.  
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9. Přílohy 
Příloha č. 1 – rozvaha společnosti MAGNETON a.s. k 31. 12. 2005 (aktiva) 

31.12.2005  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:
Min. úč. obd.

označ. 
a

AKTIVA                                                                                
b                                   

řád.              
c

Brutto                        
1

Korekce                       
2

Netto                         
3

Netto                         
4

AKTIVA CELKEM ( ř. 02+03+31+63) 001 1 459 138 -830 125 629 013 594 085
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek ( ř. 04+13+23) 003 1 169 527 -787 735 381 792 373 342
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 05 až 12) 004 87 311 -45 953 41 358 44 240
B.I.1. Zřizovací výdaje 005
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
B.I.3. Software 007 17 364 -17 237 127 40
B.I.4. Ocenitelná práva 008 68 103 -28 716 39 387 44 140
B.I.5. Goodwill 009
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 1 844 1 844 60
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 012
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ř. 14 až 22) 013 1 077 765 -741 536 336 229 327 984
B.II.1. Pozemky 014 21 344 -1 144 20 200 20 416
B.II.2. Stavby 015 438 572 -196 518 242 054 248 068
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 603 587 -543 874 59 713 49 908
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 12 258 12 258 7 299
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 2 004 2 004 2 293
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B.III. Dlouhodobý finan ční majetek ( ř. 24 až 30) 023 4 451 -246 4 205 1 118
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 3 205 3 205 118
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem 025
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 1 246 -246 1 000 1 000

B.III.4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,  podstatný 
vliv 027

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
B.III.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030
C. Oběžná aktiva ( ř. 32+39+47+57) 031 286 567 -42 390 244 177 217 926
C.I. Zásoby ( ř. 33 až 38) 032 126 551 -14 410 112 141 118 527
C.I.1. Materiál 033 75 404 -12 818 62 586 60 994
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 35 714 -1 282 34 432 42 498
C.I.3. Výrobky 035 14 035 14 035 12 732
C.I.4. Zvířata 036
C.I.5. Zboží 037 143 143 246
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 1 255 -310 945 2 057
C.II. Dlouhodobé pohledávky ( ř.40 až 47) 039 37 379 37 379 12 774
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 389 1 389 1 889
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva                   
a za účastníky sdružení 043

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 63 63 486
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045
C.II.7 Jiné pohledávky 046
C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 35 927 35 927 10 399
C.III. Krátkodobé pohledávky ( ř.49 až 57) 048 110 217 -27 980 82 237 79 754
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 90 580 -21 375 69 205 69 303
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051

C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva                   
a za účastníky sdružení 052

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 10 320 10 320 7 571
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 281 -2 366 915 1 076
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 1 766 1 766 1 766
C.III.9. Jiné pohledávky 057 4 270 -4 239 31 38
C.IV. Krátkodobý finan ční majetek ( ř. 59 až 62) 058 12 420 12 420 6 871
C.IV.1. Peníze 059 2 138 2 138 2 348
C.IV.2. Účty v bankách 060 10 282 10 282 4 523
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D. Ostatní aktiva ( ř. 64) 063 3 044 3 044 2 817
D.I. Časové rozlišení ( ř. 65 až 67) 064 3 044 3 044 2 817
D.I.1. Náklady příštích období 065 2 398 2 398 2 721
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 066
D.I.3. Příjmy příštích období 067 646 646 96

Běžné účetní období

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících K č) k 

Hulínská 4, 767 53  Krom ěříž
MAGNETON a.s.

49969862
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Příloha č. 2 – rozvaha společnosti MAGNETON a.s. k 31.12.2005 (pasiva) 

31.12.2005  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:
označ. 

a
PASIVA                                                                            

b                                   
řád.              

c
PASIVA CELKEM ( ř. 69+86+123) 068

A. Vlastní kapitál ( ř. 70+74+79+82+85) 069
A.I. Základní kapitál ( ř. 71 až 73) 070
A.I.1. Základní kapitál 071
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 072
A.I.3 Změny základního kapitálu 073
A.II. Kapitálové fondy ( ř.75 až 78) 074
A.II.1. Emisní ážio 075
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 076
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 077
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 078

A.III.
Rezervní fondy, ned ělitelný fond                             
a ostatní fondy ze zisku ( ř. 80 až 81) 079

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 081
A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let ( ř.83+84) 082
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083
A.IV.1.a Nerozdělený zisk minulých let - z hospodaření 083.a
A.IV.1.b Nerozdělený zisk minulých let - z odložené daně 083.b
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 084
A.IV.2.a Neuhrazená ztráta minulých let - z hospodaření 084.a
A.IV.2.b Neuhrazená ztráta minulých let - z odložené daně 084.b

A.V.
Výsledek hospoda ření běžného ú č. období (+/-)          
[ř. 01-(+70+74+79+82+86+123)] 085

B. Cizí zdroje ( ř. 87+92+103+115) 086
B.I. Rezervy ( ř. 88 až 91) 087
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 090
B.I.4. Ostatní rezervy 091
B.II. Dlouhodobé závazky ( ř. 93 až 102) 092
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 093
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 095

B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva                
a k účastníkům sdružení 096

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097
B.II.6. Vydané dluhopisy 098
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099
B.II.8 Dohadné účty pasivní 100
B.II.9. Jiné závazky 101
B.II.10. Odložený daňový závazek 102
B.III. Krátkodobé závazky ( ř. 104 až 114) 103
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106

B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva                
a k účastníkům sdružení 107

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108
B.III.6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 109
B.III.7. Stát- daňové závazky a dotace 110
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111
B.III.9. Vydané dluhopisy 112
B.III.10. Dohadné účty pasivní 113
B.III.11. Jiné závazky 114
B.IV. Bankovní úv ěry a výpomoci  ( ř. 116+119+122) 115
B.IV.1. Bankovní úv ěry dlouhodobé ( ř.117+118) 116
B.IV.1a Bankovní úvěry dlouhodobé před korekcí 117
B.IV.1b Korekce o dlouhodobé úvěry splatné do 1 roku 118
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úv ěry ( ř.120+121) 119
B.IV.2a Běžné bankovní úvěry před korekcí 120
B.IV.2b Korekce o dlouhodobé úvěry splatné do 1 roku 121
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 122
C. Ostatní pasiva  ( ř.124) 123
C.I. Časové rozlišení ( ř. 125 až 126) 124
C.I.1. Výdaje příštích období 125
C.I.2. Výnosy příštích období 126

26 800
-18 500

26
4 350

28

5 070

218 278

1 043 2 909

36 987

14 660

3 466

18 500

3 492
3 492

40 000

66 800

18 647
7 365

6 367

7 500

58 000

25 500
-18 000

44 487

44 48737 873
886

5 258
2 909

5 8448 390
329 252

6 301

1 714 1 714

4 378

5 146
2 649

18 000

4 378

40 000
58 500

65 500

7 509

13 974
5 883

-52

1 714

-17 049

301 678

-39
-13

45 932

-62 981

Stav v min. účet. období                                      
6

594 085
288 029
297 572

8 300

163 794

7 761

14 943

Stav v běž. účet. období                                 
5

629 013
296 269
297 572

-202

1 714

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících K č) k 

537
132 400
188 782

355

MAGNETON a.s.

-62 981

45 932 45 932

-57 137

-11 205

297 572

45 932

297 572

Hulínská 4, 767 53  Krom ěříž
49969862

-57 137

-39
-163
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Příloha č. 3 – výkaz zisku a ztráty společnosti MAGNETON a.s. k 31. 12. 2005 

 31.12.2005  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:

označ.    
a

Text                                                                                                                   
b                                   

číslo 
řadku              

c
sledovaném                                  

1
minulém                                          

2

I. Tržby za prodej zboží 01 4 969 6 105
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3 882 4 748
+ Obchodní marže  ( ř.01-02) 03 1 087 1 357
II. Výkony ( ř.05+06+07) 04 748 547 694 920
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 729 602 665 694
II.2. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 06 -6 344 15 759
II.3. Aktivace 07 25 289 13 467
B. Výkonová spot řeba  (ř.09+10) 08 478 815 426 538
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 424 780 366 706
B.2. Služby 10 54 035 59 832
+ Přidaná hodnota  ( ř.03+04-08) 11 270 819 269 739
C. Osobní náklady  ( ř.13 až 16) 12 232 279 215 600
C.1. Mzdové náklady 13 165 091 154 764
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 6 774 3 901
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 57 346 54 110
C.4. Sociální náklady 16 3 068 2 825
D. Daně a poplatky 17 932 757
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 32 992 29 895
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř.20+21) 19 39 589 31 495
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 11 293 3 954
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 28 296 27 541
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a mater.  (ř.23+24) 22 31 468 23 279
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 8 304 1 317
F.2. Prodaný materiál 24 23 164 21 962

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti                         
a komplexních nákladů příštích období 25 14 267 1 367

IV. Ostatní provozní výnosy 26 156 304 163 726
H. Ostatní provozní náklady 27 156 826 171 231
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29

*
Provozní výsledek hospoda ření                                                                
[ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)] 30 -2 052 22 831

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 2 000
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 2 491
VII. Výnosy z dlouhodobého finan č.  majetku ( ř.34 až 36) 33

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého  finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti      41 -491
X. Výnosové úroky 42 53 18
N. Nákladové úroky 43 7 816 8 436
XI. Ostatní finan ční výnosy ( ř. 45+46) 44 3 633 3 716
XI.1. Kurzové zisky 45 3 597 3 680
XI.2. Ostatní 46 36 36
O. Ostatní finan ční náklady ( ř.48+49)) 47 10 948 11 485
O.1. Kurzové ztráty 48 9 924 10 356
O.2. Ostatní 49 1 024 1 129
XII. Převod finančních výnosů 50
P. Převod finančních nákladů 51

*
Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                                    
[ř.31-32+33-38+39-40-41+42-43+44-47+(-50)-(-51) 52 -15 078 -16 187

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  ( ř.54+55) 53 -25 520 800
Q.1. Splatná 54 7 800
Q.2. Odložená 55 -25 527
** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost  ( ř.30+52-53) 56 8 390 5 844
XIII. Mimořádné výnosy 57
R. Mimořádné náklady 58
S. Daň z příjmů z mimo řádné činnosti  ( ř.60+61) 59
S.1. splatná 60
S.2. odložená 61
* Mimo řádný výsledek hospoda ření (ř.57-58-59) 62
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 63
*** Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) ( ř.56+62-63) 64 8 390 5 844
*** Výsledek hospoda ření před zdan ěním (+/-) (ř.30+52+57-58) 65 -17 130 6 644

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v celých tisí cích K č) k

Skutečnost v účetním období

Hulínská 4, 767 53  Krom ěříž
MAGNETON a.s.

49969862
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Příloha č. 4 - rozvaha společnosti MAGNETON a.s. k 31. 12. 2006 (aktiva) 

31.12.2006  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:
Min. úč. obd.

označ. 
a

AKTIVA                                                                                
b                                   

řád.              
c

Brutto                        
1

Korekce                       
2

Netto                         
3

Netto                         
4

AKTIVA CELKEM ( ř. 02+03+31+63) 001 1 467 681 -799 441 668 240 629 013
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek ( ř. 04+13+23) 003 1 148 728 -773 167 375 561 381 792
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 05 až 12) 004 83 990 -47 001 36 989 41 358
B.I.1. Zřizovací výdaje 005
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
B.I.3. Software 007 15 887 -13 531 2 356 127
B.I.4. Ocenitelná práva 008 68 103 -33 470 34 633 39 387
B.I.5. Goodwill 009
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 1 844
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 012
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ř. 14 až 22) 013 1 058 538 -726 166 332 372 336 229
B.II.1. Pozemky 014 21 166 -1 122 20 044 20 200
B.II.2. Stavby 015 441 803 -202 859 238 944 242 054
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 577 792 -522 185 55 607 59 713
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 17 394 17 394 12 258
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 383 383 2 004
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B.III. Dlouhodobý finan ční majetek ( ř. 24 až 30) 023 6 200 6 200 4 205
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 6 200 6 200 3 205
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem 025
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 1 000

B.III.4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,  podstatný 
vliv 027

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
B.III.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030
C. Oběžná aktiva ( ř. 32+39+47+57) 031 316 390 -26 274 290 116 244 177
C.I. Zásoby ( ř. 33 až 38) 032 156 149 -4 675 151 474 112 141
C.I.1. Materiál 033 79 435 -2 442 76 993 62 586
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 33 734 -1 988 31 746 34 432
C.I.3. Výrobky 035 36 203 36 203 14 035
C.I.4. Zvířata 036
C.I.5. Zboží 037 790 790 143
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 5 987 -245 5 742 945
C.II. Dlouhodobé pohledávky ( ř.40 až 47) 039 32 076 32 076 37 379
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 389
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva                   
a za účastníky sdružení 043

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 63
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045
C.II.7 Jiné pohledávky 046
C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 32 076 32 076 35 927
C.III. Krátkodobé pohledávky ( ř.49 až 57) 048 120 623 -21 599 99 024 82 237
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 104 504 -15 468 89 036 69 205
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051

C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva                   
a za účastníky sdružení 052

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 7 829 7 829 10 320
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 218 -1 915 303 915
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 1 766 1 766 1 766
C.III.9. Jiné pohledávky 057 4 306 -4 216 90 31
C.IV. Krátkodobý finan ční majetek ( ř. 59 až 62) 058 7 542 7 542 12 420
C.IV.1. Peníze 059 2 253 2 253 2 138
C.IV.2. Účty v bankách 060 5 289 5 289 10 282
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D. Ostatní aktiva ( ř. 64) 063 2 563 2 563 3 044
D.I. Časové rozlišení ( ř. 65 až 67) 064 2 563 2 563 3 044
D.I.1. Náklady příštích období 065 2 088 2 088 2 398
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 066
D.I.3. Příjmy příštích období 067 475 475 646

Běžné účetní období

Rozvaha v plném rozsahu ( v celých tisících K č) k 

Hulínská 1799/1, 767 53  Krom ěříž
MAGNETON a.s.

49969862
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Příloha č. 5 - rozvaha společnosti MAGNETON a.s. k 31. 12. 2006 (pasiva) 

31.12.2006  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:
označ. 

a
PASIVA                                                                            

b                                   
řád.              

c
PASIVA CELKEM ( ř. 69+86+123) 068

A. Vlastní kapitál ( ř. 70+74+79+82+85) 069
A.I. Základní kapitál ( ř. 71 až 73) 070
A.I.1. Základní kapitál 071
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 072
A.I.3 Změny základního kapitálu 073
A.II. Kapitálové fondy ( ř.75 až 78) 074
A.II.1. Emisní ážio 075
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 076
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 077
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 078

A.III.
Rezervní fondy, ned ělitelný fond                             
a ostatní fondy ze zisku ( ř. 80 až 81) 079

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 081
A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let ( ř.83+84) 082
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083
A.IV.1.a Nerozdělený zisk minulých let - z hospodaření 083.a
A.IV.1.b Nerozdělený zisk minulých let - z odložené daně 083.b
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 084
A.IV.2.a Neuhrazená ztráta minulých let - z hospodaření 084.a
A.IV.2.b Neuhrazená ztráta minulých let - z odložené daně 084.b

A.V.
Výsledek hospoda ření běžného ú č. období (+/-)          
[ř. 01-(+70+74+79+82+86+123)] 085

B. Cizí zdroje ( ř. 87+92+103+115) 086
B.I. Rezervy ( ř. 88 až 91) 087
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 090
B.I.4. Ostatní rezervy 091
B.II. Dlouhodobé závazky ( ř. 93 až 102) 092
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 093
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 095

B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva                
a k účastníkům sdružení 096

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097
B.II.6. Vydané dluhopisy 098
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099
B.II.8 Dohadné účty pasivní 100
B.II.9. Jiné závazky 101
B.II.10. Odložený daňový závazek 102
B.III. Krátkodobé závazky ( ř. 104 až 114) 103
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106

B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva                
a k účastníkům sdružení 107

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108
B.III.6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 109
B.III.7. Stát- daňové závazky a dotace 110
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111
B.III.9. Vydané dluhopisy 112
B.III.10. Dohadné účty pasivní 113
B.III.11. Jiné závazky 114
B.IV. Bankovní úv ěry a výpomoci  ( ř. 116+119+122) 115
B.IV.1. Bankovní úv ěry dlouhodobé ( ř.117+118) 116
B.IV.1a Bankovní úvěry dlouhodobé před korekcí 117
B.IV.1b Korekce o dlouhodobé úvěry splatné do 1 roku 118
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úv ěry ( ř.120+121) 119
B.IV.2a Běžné bankovní úvěry před korekcí 120
B.IV.2b Korekce o dlouhodobé úvěry splatné do 1 roku 121
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 122
C. Ostatní pasiva  ( ř.124) 123
C.I. Časové rozlišení ( ř. 125 až 126) 124
C.I.1. Výdaje příštích období 125
C.I.2. Výnosy příštích období 126

37 800
-17 900

22
3 466

26

1 300

243 471

1 043 1 043

31 487

17 728

3 094

17 900

3 116
3 116

40 000

77 800

6 367
7 761

10 631

8 300

58 500

26 800
-18 500

36 987

37 87331 712
225 886

9 713 5 258
6 301

8 3905 461
363 739
10 756

1 714 1 714

3 492

2 304
5 070

18 500

3 492

40 000
57 900

66 800

5 146

14 943
14 660

-202

1 714

-11 205

329 252

-39
-163

45 932

-57 137

Stav v min. účet. období                                      
6

629 013
296 269
297 572

19 900

184 991

8 133

1 332
16 706

Stav v běž. účet. období                                 
5

668 240
301 385
297 572

-547

1 714

Rozvaha v plném rozsahu ( v celých tisících K č) k 

346
163 794
218 278

537

MAGNETON a.s.

-57 137

45 932 45 932

-48 747

-2 815

297 572

45 932

297 572

Hulínská 1799/1, 767 53  Krom ěříž
49969862

-48 747

-39
-508
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Příloha č. 6 - výkaz zisku a ztráty společnosti MAGNETON a.s. k 31. 12. 2006 

 31.12.2006  

Obchodní firma:
Sídlo:

IČ:

označ.    
a

Text                                                                                                                   
b                                   

sledovaném                                  
1

minulém                                          
2

I. Tržby za prodej zboží 01 7 251 4 969
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 5 689 3 882
+ Obchodní marže  ( ř.01-02) 03 1 562 1 087
II. Výkony ( ř.05+06+07) 04 922 915 748 547
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 887 267 729 602
II.2. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 06 21 153 -6 344
II.3. Aktivace 07 14 495 25 289
B. Výkonová spot řeba  (ř.09+10) 08 626 529 478 815
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 562 985 424 780
B.2. Služby 10 63 544 54 035
+ Přidaná hodnota  ( ř.03+04-08) 11 297 948 270 819
C. Osobní náklady  ( ř.13 až 16) 12 239 517 232 279
C.1. Mzdové náklady 13 170 332 165 091
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 5 087 6 774
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 59 992 57 346
C.4. Sociální náklady 16 4 106 3 068
D. Daně a poplatky 17 722 932
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 34 575 32 992
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř.20+21) 19 37 015 39 589
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 9 987 11 293
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 27 028 28 296
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a mater.  (ř.23+24) 22 27 909 31 468
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 515 8 304
F.2. Prodaný materiál 24 22 394 23 164

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti                         
a komplexních nákladů příštích období 25 -13 120 14 267

IV. Ostatní provozní výnosy 26 188 692 156 304
H. Ostatní provozní náklady 27 201 927 156 826
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29

*
Provozní výsledek hospoda ření                                                                
[ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)] 30 32 125 -2 052

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 000
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 1 246
VII. Výnosy z dlouhodobého finan č.  majetku ( ř.34 až 36) 33

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého  finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti      41 -246
X. Výnosové úroky 42 14 53
N. Nákladové úroky 43 7 400 7 816
XI. Ostatní finan ční výnosy ( ř. 45+46) 44 2 668 3 633
XI.1. Kurzové zisky 45 2 631 3 597
XI.2. Ostatní 46 37 36
O. Ostatní finan ční náklady ( ř.48+49)) 47 18 095 10 948
O.1. Kurzové ztráty 48 17 161 9 924
O.2. Ostatní 49 934 1 024
XII. Převod finančních výnosů 50
P. Převod finančních nákladů 51

*
Finan ční výsledek hospoda ření                                                                                                    
[ř.31-32+33-38+39-40-41+42-43+44-47+(-50)-(-51) 52 -22 813 -15 078

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  ( ř.54+55) 53 3 851 -25 520
Q.1. Splatná 54 7
Q.2. Odložená 55 3 851 -25 527
** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost  ( ř.30+52-53) 56 5 461 8 390
XIII. Mimořádné výnosy 57
R. Mimořádné náklady 58
S. Daň z příjmů z mimo řádné činnosti  ( ř.60+61) 59
S.1. splatná 60
S.2. odložená 61
* Mimo řádný výsledek hospoda ření (ř.57-58-59) 62
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 63
*** Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) ( ř.56+62-63) 64 5 461 8 390
*** Výsledek hospoda ření před zdan ěním (+/-) (ř.30+52+57-58) 65 9 312 -17 130

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ( v celých tis ících K č) k

Skutečnost v účetním období

Hulínská 1799/1, 767 53  Krom ěříž
MAGNETON a.s.

49969862

číslo 
řadku              

c
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Příloha č. 7 – propočet výnosů a nákladů v jednotlivých letech životnosti pece 

 
 
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Změna tržeb 9 405 000 9 546 075 9 689 266 9 834 605 9 982 124 10 131 856 10 283 834 10 438 091 10 594 663 10 753 583
Změna provozních nákladů (energie, opravy, média) 1 862 190 1 955 300 2 053 064 2 155 718 2 263 504 2 376 679 2 495 513 2 620 288 2 751 303 2 888 868
Mzdové náklady na obsluhu zařízení 1 128 600 1 173 744 1 220 694 1 269 522 1 320 302 1 373 114 1 428 039 1 485 161 1 544 567 1 606 350
Variabilní režie dílny 620 730 645 559 671 382 698 237 726 166 755 213 785 421 816 838 849 512 883 492
Fixní režie dílny (odpis budovy, vytápění, osvětlení,..) 1 465 200 1 523 808 1 584 760 1 648 151 1 714 077 1 782 640 1 853 945 1 928 103 2 005 227 2 085 436
Odpis (3.skupina - 10 let, zrychleně) 1 048 480 1 887 264 1 677 568 1 467 872 1 258 176 1 048 480 838 784 629 088 419 392 209 696
Jednorázové náklady po 3 letech 0 0 0 190 000 0 0 190 000 0 0 190 000
Změna zisku před zdaněním 3 279 800 2 360 400 2 481 798 2 405 106 2 699 899 2 795 730 2 692 131 2 958 613 3 024 662 2 889 740
Daň (21%,20%,19 %) 688 758 472 080 471 542 456 970 512 981 531 189 511 505 562 136 574 686 549 051
Změna zisku po zdan ění 2 591 042 1 888 320 2 010 256 1 948 136 2 186 918 2 264 541 2 180 626 2 396 476 2 449 976 2 340 690
Odpis 1 048 480 1 887 264 1 677 568 1 467 872 1 258 176 1 048 480 838 784 629 088 419 392 209 696
Výdaje na investici 10 484 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžní tok z investice -6 845 278 3 775 584 3 687 824 3 416 008 3 445 094 3 313 021 3 019 410 3 025 564 2 869 368 2 550 386  
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