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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zhodnocení finanční situace výrobní 

společnosti, která se chystá rozšířit své prostory pro zaměstnance, stroje, vybavení 

a výrobky. Na základě teoretických poznatků bude vypracována analýza současného 

stavu pomocí metod příslušných analýz. Výsledky těchto analýz pak budou sloužit 

k vytvoření návrhů na možné zlepšení situace společnosti. 

Klíčová slova 

finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota, strategická analýza, McKinseyův 7S 

model, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza 

Abstract 

Subject of this diploma thesis is to evaluate financial situation of a production company, 

which is going to expand its facilities for employees, machines, equipment and ware. 

On the basis of theoretical knowledge and with use of particular analytical methods, 

an analysis of current state will be developed. The results of these analysis will then 

be used to make suggestions for a possible improvement in the company's situation. 

Key words 

financial analysis, economic value added, strategic analysis, McKinsey 7S model, SLEPT 

analysis, Porter's Five Forces, SWOT analysis  
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ÚVOD 

V současnosti se neustále vše mění a je potřeba vše sledovat, pokud společnost chce být 

úspěšná a konkurenceschopná. Společnost se v dnešní době neobejde při svém 

hospodaření bez rozboru její finanční situace. Ty společnosti, které si myslí, že se bez 

tohoto rozboru obejdou, s největší pravděpodobností nakonec zbankrotují. 

Pro správné řízení společnosti je velmi důležitá finanční a strategická analýza. Hlavním 

smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování 

společnosti. Pomocí této finanční analýzy je posouzeno finanční zdraví analyzované 

společnosti. Manažer či majitel společnosti by měl mít přehled například o rentabilitě, 

likviditě či zadluženosti. Bez těchto informací se nemůže pak dále rozhodovat, jakým 

směrem se společnost bude ubírat a jak je na tom finančně. Strategická analýza spočívá 

v monitorování a vyhodnocování zjištěných skutečností, které se týkají interních 

a externích faktorů působících na společnost.  

Výhodou jak finanční, tak i strategické analýzy je, že v sobě zahrnují hodnocení 

minulosti, současnosti a ukazují možný budoucí trend. Majitel či manažer má tedy 

podklady ke strategickému a finančnímu plánování. Na základě těchto podkladů určí 

vhodnou strategii společnosti a minimalizuje negativní dopady, které byly výsledkem 

těchto analýz.  

Pro psaní této diplomové práce jsem si vybrala společnost Westfalia Metal s.r.o. se sídlem 

v Hustopečích. Tato společnost se zabývá zpracováním a tvářením kovu a zaměřuje 

se především na součástky pro automobilový průmysl. Tuto společnost jsem si zvolila 

z toho důvodu, protože zde pracuji několik let na dohodu o provedení práce. Tudíž 

společnost znám a diplomová práce se mi díky tomuto bude mnohem lépe vypracovávat, 

než kdybych si zvolila pro mě úplně neznámou společnost.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace výrobní společnosti 

Westfalia Metal s.r.o. pomocí metod finanční a strategické analýzy za období 2012-2016. 

Výsledky analýz budou dále sloužit jako východisko pro formulaci návrhů na zlepšení 

situace společnosti ve vybraných oblastech. 

K naplnění výše zmíněného hlavního cíle je zapotřební splnit následující dílčí cíle: 

• formulování teoretického rámce z oblasti finanční a strategické analýzy, 

• charakterizování společnosti Westfalia Metal s.r.o., 

• aplikace vybraných metod finanční a strategické analýzy, 

• shrnutí výsledků analytické části, 

• formulace návrhů na zlepšení ve vybraných oblastech. 

Hlavními informačními zdroji pro zpracování této diplomové práce jsou výroční zprávy 

společnosti Westfalia Metal s.r.o., které obsahují jak informace o společnosti, tak i účetní 

výkazy, ze kterých se v této práci vychází při výpočtech jednotlivých ukazatelů u finanční 

analýzy. Zbývající potřebné informace byly získány prostřednictvím rozhovorů 

se zaměstnanci společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

Dále bude v práci použito metod finanční a strategické analýzy. Konkrétně u finanční 

analýzy jsou použity převážně elementární metody finanční analýzy: analýza absolutních 

ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza 

soustav ukazatelů. Pro lepší zhodnocení výsledných hodnot byly využity i analytické 

materiály, které jsou volně přístupné na webových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu. V rámci finanční analýzy bude vypočtena i ekonomická přidaná hodnota. 

U strategické analýzy se bude vycházet z finanční analýzy. Nejprve bude provedena 

analýza vnitřního prostředí, která bude vycházet z McKinseyova 7S modelu. Cílem bude 

naleznout v tomto vnitřním prostředí problémy, na základě kterých bude zanalyzováno 

obecné okolí, které bude vycházet ze SLEPT analýzy. Z této SLEPT analýzy budou 

ovšem uvedeny pouze ty faktory, které společnost výrazně ovlivňují a zbývající faktory 

budou pouze stručně uvedeny. Cílem této práce není charakterizovat celé obecné okolí, 
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pouze poukázat na ty problémy, které byly nalezeny ve finanční analýze a v analýze 

vnitřního prostředí a souvisí s vnějším okolím. 

Dále bude zanalyzováno oborové prostředí, kde budou nejprve uvedeny informace 

o zákaznících, dodavatelích a konkurentech jednotlivých obchodních jednotek 

společnosti a na základě těchto informací budou vypracovány Porterovy modely pro obě 

obchodní jednotky. 

Výstupem finanční a strategické analýzy budou vypracovány SWOT analýzy 

pro obchodní jednotky, kdy silné a slabé stránky budou vycházet z vnitřního prostřední 

společnosti a příležitosti a hrozby budou z oborového a obecného okolí. 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. je od října 2017 rozdělena na dvě společnosti, a to na 

Westfalia Metal s.r.o. (obchodní jednotka kovových hadic) a Westfalia Metal 

Components s.r.o. (obchodní jednotka kovových komponentů). V této práci bude 

provedena finanční analýza za období 2012-2016, kdy společnost ještě nebyla rozdělena 

na dvě společnosti. Po celou dobu této práce se bude vycházet z toho, že se jedná o jednu 

společnost Westfalia Metal s.r.o., která má dvě strategické obchodní jednotky, obchodní 

jednotku kovových hadic (MH) a obchodní jednotku kovových komponentů (MC). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem této kapitoly je vymezení základních pojmů týkající se problematiky 

zhodnocení finanční situace společnosti. Tyto základní pojmy jsou důležité k pochopení 

dané problematiky. Získané teoretické poznatky budou dále sloužit ke správnému 

vypracování analytické části. 

1.1 Finanční analýza a její účel 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, slabých a silných stránek 

především hodnotových procesů společnosti. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

společnosti. Také tyto informace představují podklad pro rozhodování managementu 

společnosti (1, s. 3). 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem „finanční analýza“, proto uvedu pouze 

některé z nich. 

„Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje získat představu 

o finančním zdraví podniku“ (2, s. 12). 

„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

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

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších 

významných skutečností“ (3, s. 17). 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech (4, s. 9). 

Průběžná znalost finanční situace společnosti umožňuje manažerům správně 

se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, 

při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, 

při rozdělování zisku a podobně. Znalost finančního postavení je nutná jak ve vztahu 

k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad a prognózování budoucího vývoje. Finanční 
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analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná informace 

o tom, kam společnost v jednotlivých oblastech došla, v čem se jí její předpoklady 

podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěla předejít nebo kterou nečekala 

(3, s. 17). 

Cílem finanční analýzy společnosti je zpravidla: 

• posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí společnosti, 

• analýza dosavadního vývoje společnosti, 

• komparace výsledků analýzy v prostoru, 

• analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

• analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

• interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení 

společnosti (1, s. 4). 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu společnosti, ale i pro 

uživatele, kteří nejsou součástí společnosti, ale jsou s ní spjati hospodářsky, finančně 

a podobně (3, s. 17). 

Uživatele finanční analýzy lze rozdělit na: 

o externí uživatele a 

o interní uživatele (2, s. 12).  

Mezi externí uživatele patří například: 

• stát a jeho orgány, 

• banky a jiní věřitelé, 

• investoři, 

• obchodní partneři, 

• konkurence (2, s. 12). 
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Interními uživateli jsou například: 

• manažeři, 

• zaměstnanci, 

• odboráři (2, s. 12). 

Stát a jeho orgány využívají výsledků finanční analýzy především na kontrolu 

vykazovaných daní a dále využívá informace o podnicích pro různé statistické průzkumy, 

rozdělování finančních výpomocí, kontrolu společností se státní účastí a sleduje finanční 

zdraví společností, kterým byly v rámci veřejné soutěže svěřeny státní zakázky (2, s. 13). 

Banky a jiní věřitelé využívají informace z finanční analýzy především pro rozhodování 

o poskytnutí úvěru a záruk za úvěry, pro posouzení schopnosti společnosti splácet úvěr 

a pro měření rizik s úvěrem spojených včetně stanovení podmínek jeho poskytnutí 

(5, s. 11). 

Investoři využívají výsledků finanční analýzy pro rozhodování o investicích do dané 

společnosti, pro hodnocení cenných papírů v rámci vytváření optimálního portfolia 

cenných papírů a podobně (5, s. 12). 

Obchodní partneři se zaměřují zejména na schopnost společnosti dostát svým závazkům 

z daných obchodních vztahů. Proto sledují především zadluženosti, solventnost 

a likviditu společnosti. Tyto ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu dodavatelů 

a zákazníků. Důležité je i dlouhodobé hledisko, které představuje dlouhodobou stabilitu 

obchodních vztahů (2, s. 13). 

Konkurence využívá výsledků finanční analýzy pro porovnání podmínek a výsledků 

s vlastními podmínkami a výsledky (5, s. 12). 

Manažeři potřebují finanční analýzu pro potřeby operativního (krátkodobého) 

a strategického (dlouhodobého) finančního řízení společnosti. Většinou manažeři jsou 

i zpracovateli finanční analýzy, protože mají přístup k informacím, které nejsou veřejně 

dostupné externím uživatelům (2, s. 13). 
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Zaměstnanci využívají výsledky finanční analýzy především pro posouzení finanční 

a celkové stability společnosti, především z hlediska stability a perspektivnosti 

zaměstnání, možného růstu mezd a podobně (5, s. 12). 

1.3 Informační zdroje finanční analýzy 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, které tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků (3, s. 18). 

Z informačních zdrojů, které jsou pro finanční analýzu považovány za standardní jsou: 

a) účetní výkazy, 

b) výroční zpráva, 

c) prospekty cenných papírů (6, s. 58). 

Účetní výkazy jsou základním zdrojem dat. Jde o rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled 

o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní 

závěrce (3, s. 18). Kromě znalosti položek jednotlivých výkazů je také nutné znát 

vzájemné souvztažnosti výkazů (3, s. 21). 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu 

(4, s. 22). 

Aktiva (majetek) jsou vložené prostředky, které jsou výsledkem minulých událostí, 

a u nichž se očekává, že společnosti přinesou budoucí ekonomický prospěch, budoucí 

užitek. Aktiva se v rozvaze člení do tří základních skupin, a to na dlouhodobá aktiva, 

oběžná aktiva a ostatní aktiva (časové rozlišení) (7, s. 30). 

Pasiva jsou tvořena třemi základními položkami: vlastním kapitálem, cizími zdroji 

a časovým rozlišením (2, s. 16).  
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1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty informuje o dosaženém výsledku hospodaření. Zachycuje vztah mezi 

výnosy, které byly dosaženy za určité období a náklady, které souvisejí s vytvořením 

výnosů. Vztah mezi výnosy a náklady je následující: výnosy – náklady = zisk (2, s. 17). 

Výnosy jsou peněžní vyjádření výsledků hospodaření společnosti – nezáleží na tom, zda 

byla provedena skutečná peněžní transakce (to znamená, zda za dodaný výrobek nebo 

odvedenou službu bylo skutečně zaplaceno) (8, s. 21). 

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby společnosti – opět bez závislosti na tom, 

zda skutečně proběhla peněžní transakce (8, s. 21). 

1.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích neboli výkaz cash flow je účetní výkaz, který srovnává 

bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) 

za určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace. Odpovídá na otázku: 

Kolik peněžních prostředků společnost vytvořila a k jakým účelům je použila? Tento 

výkaz také dokládá tu skutečnost, že zisk a peníze nejsou jedno a totéž. Přehled 

o peněžních tocích je možno rozdělit na tři základní části: provozní činnost, investiční 

činnost a finanční činnost (4, s. 34). 

1.3.4 Vzájemná provázanost a vypovídací schopnosti základních účetních 

výkazů 

Mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích existuje vzájemná 

provázanost. Základem je rozvaha, která zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. 

Významným zdrojem financování je hospodářský výsledek za účetní období, který 

je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztráty. Z pohledu majetkové struktury je důležité, 

jaký je stav finančních prostředků. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na začátku 

a na konci období pak prokazuje cash flow. Podrobnější pohled na vlastní kapitál ukazuje 

přehled o změnách vlastního kapitálu (3, s. 57). 
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1.4 Metody finanční analýzy 

Ve finančním hodnocení společností se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako 

nástroj finančního managementu (interní užití) nebo ostatních uživatelů (externích 

analytiků). Klasická finanční analýza obsahuje tyto dvě navzájem propojené části: 

a) fundamentální analýzu, 

b) technickou analýzu (1, s. 7). 

1.4.1 Fundamentální analýza 

Tato analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mikroekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen 

pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 

odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem analýzy společnosti 

je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se společnost nachází. Jde zejména o analýzu 

vlivu: 

• vnějšího i vnitřního ekonomického prostředí společnosti, 

• právě probíhající fáze života společnosti, 

• charakteru podnikových cílů (1, s. 1). 

Metodou analýzy je komparativní analýza založená na verbálním hodnocení a patří sem 

například SWOT analýza (1, s. 1), která bude dále popsána níže v kapitole 1.6. 

1.4.2 Technická analýza 

Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení výsledků 

z ekonomického hlediska (4, s. 41). 

Postup analýzy zahrnuje obvykle následující etapy (1, s. 9-10): 

1. Charakteristika prostřední a zdrojů dat 

a) Výběr srovnatelných podniků. 

b) Příprava dat a ukazatelů. 

c) Sběr dat a ověření použitelnosti ukazatelů. 
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2. Výběr metody a základní zpracování dat 

a) Volba vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů. 

b) Výpočet ukazatelů. 

c) Hodnocení relativní pozice společnosti. 

 

3. Pokročilé zpracování dat 

a) Identifikace modelu dynamiky – analýza vývoje ukazatelů v čase. 

b) Kauzální analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli (pyramidální rozklady). 

c) Korekce a zjištění odchylek. 

 

4. Návrhy na dosažení cílového stavu 

a) Variantní návrhy na opatření. 

b) Odhady rizik variantních řešení. 

c) Výběr doporučené varianty. 

Finanční analýza využívá v zásadě dvě skupiny metod: 

• metody elementární, 

• metody vyšší, které nepatří k metodám univerzálním (4, s. 41). 

Mezi elementární metody finanční analýzy patří: 

a) analýza absolutních ukazatelů, 

b) analýza rozdílových ukazatelů, 

c) analýza poměrových ukazatelů, 

d) analýza soustav ukazatelů (5, s. 66). 

1.4.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutními ukazateli jsou označována data obsažená přímo v účetních výkazech 

(5, s. 69). Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů 

(srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru 

složek (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto složek – 

vertikální analýza (3, s. 67).  
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Horizontální analýza (analýza „po řádcích“) 

Jde o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase. Obvyklým výstupem 

je časový trend analyzovaného ukazatele, využitelný speciálně pro předpověď jeho 

budoucího vývoje (6, s. 62). 

Absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku se vypočítá následovně: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 [𝐾č] 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
∗ 100 [%] 

Vzorec č. 1: Horizontální analýza: absolutní a procentuální změna  

(Zdroj: 3, s. 68) 

Horizontální analýza je běžně pod označením analýza časových řad. Časovou řadou 

rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele uspořádanou z hlediska přirozené časové 

posloupnosti – to znamená od minulosti směrem k přítomnosti (6, s. 63).  

Vertikální analýza (analýza „po sloupcích“) 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. V této analýze jde 

o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv 

či pasiv. Aplikace této metody usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím 

obdobím a také ulehčuje komparaci analyzované společnosti s jinými společnostmi 

ve stejném oboru podnikání. Posuzuje se jak struktura aktiv, tak struktura pasiv. Struktura 

aktiv má za úkol informovat o tom, do čeho společnost investovala svěřený kapitál 

a do jaké míry byla při investičním procesu zohledňována výnosnost. Zajištění vhodného 

poměru mezi stálými aktivy a aktivy oběžnými by mělo být dáno předmětem podnikání 

dané společnosti a také nutností zajistit potřebnou likviditu. Struktura pasiv ukazuje, 

z jakých zdrojů byl majetek pořízen (4, s. 44). 

V níže uvedeném vzorci číslo 2 jsou uvedeny tyto neznámé: 

• Pi - podíl i-té položky, 

• Bi - velikost i-té položky, 

• ∑Bi - souhrn položek, 

• i - pořadové číslo položky (5, s. 93). 
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𝑃𝑖 =  
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
∗ 100 

Vzorec č. 2: Vertikální analýza – procentní vyjádření  

(Zdroj: 5, s. 92) 

1.4.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace společnosti (především její likvidity) slouží rozdílové 

ukazatele, které jsou označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond 

je chápán jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, 

respektive jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých 

položek krátkodobých pasiv (takzvaný čistý fond) (1, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je jedním z nejdůležitějších ukazatelů ze skupiny rozdílových ukazatelů, jehož základem 

pro výpočet je rozvaha (2, s. 20). Čistý pracovní kapitál je indikátorem, který rekonstruuje 

část oběžných aktiv, které jsou financovány z dlouhodobých finančních zdrojů buď 

vlastním kapitálem, nebo cizím kapitálem. Čistý pracovní kapitál společnosti umožňuje 

v teoretickém přístupu, že obchodní subjekt v reálném čase je povinen uhradit 

významnou část svých krátkodobých závazků, které tvoří významný zdroj jejich 

financování pro další fungování. Překročení oběžných aktiv krátkodobými závazky 

ukazuje, že společnost je z hlediska likvidity likvidní. To znamená, že společnost 

má finanční zázemí ve formě dlouhodobých finančních zdrojů (9, s. 8). 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  [𝐾č] 

Vzorec č. 3: Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: 2, s. 21) 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel určuje okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. 

Lze vypočítat jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. Pokud se zahrne do peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném 

účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují 

i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, protože jsou rychle 

přeměnitelné na peníze v podmínkách fungujícího kapitálového trhu (3, s. 84).  
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Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  [𝐾č] 

Vzorec č. 4: Čisté pohotové prostředky  

(Zdroj: 3, s. 84) 

1.4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejčastěji používanou metodou pro hodnocení 

finanční stability a výkonnosti společnosti. Je označována za jádro finanční analýzy. 

Tato analýza používá pro hodnocení vzájemný poměr dvou (či několika) položek 

účetních výkazů mezi sebou. Umožňuje tak rozšířit vypovídací schopnost dat obsažených 

v účetních výkazech a posuzovat další stránky finanční situace a nalézat i příčinné 

souvislosti (5, s. 117). 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, respektive výnosnost kapitálu je měřítkem schopnosti společnosti vytvářet 

nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Čím vyšší rentability 

společnost dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem (8, s. 175). 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je považován za klíčové měřítko rentability. Poměřuje různé formy zisku 

s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, jestli byly financovány 

z vlastního, nebo cizího kapitálu (2, s. 22). 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  [%] 

Vzorec č. 5: Rentabilita aktiv  

(Zdroj: 7, s. 81) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého 

vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku po zdanění připadá na jednu korunu investovanou 

vlastníky společnosti (8, s. 176). 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í (𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100  [%] 

Vzorec č. 6: Rentabilita vlastního kapitálu  

(Zdroj: 5, s. 122) 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby, které jsou 

ve jmenovateli, představují tržní ohodnocení výkonů společnosti za určité časové období 

(1, s. 59). Ukazuje, kolik korun zisku společnost utvoří z jedné koruny tržeb (8, s. 176). 

𝑅𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í (𝐸𝐴𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
∗ 100  [%] 

Vzorec č. 7: Rentabilita tržeb  

(Zdroj: 2, s. 23) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

poměřují v podstatě to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel) (3, s. 91). Ukazatelé se zabývají nejlikvidnější částí aktiv společnosti 

a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. 

Nevýhodou ukazatelů likvidity je, že hodnotí likviditu podle zůstatku oběžného majetku, 

ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow (1, s. 66). 

Používají se zpravidla tři základní ukazatele, a to běžná likvidita (likvidita 3. stupně), 

pohotová likvidita (likvidita 2. stupně), okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) (5, s. 132). 

Běžná likvidita 

Vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky. Tedy kolikrát 

je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnila všechna oběžná aktiva 

na peníze (8, s. 177). Doporučená hodnota ukazatele běžné likvidity je v rozmezí 1,5-2,5 

(3, s. 92). 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  [𝑘𝑟á𝑡] 

Vzorec č. 8: Běžná likvidita 

 (Zdroj: 2, s. 27) 

Pohotová likvidita 

K pokrytí krátkodobých závazků lze využít okamžité finanční zdroje, které jsou 

k dispozici na bankovních účtech a v pokladně, a také očekávané finanční zdroje 
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neposkytnutých krátkodobých závazků (pohledávky). Ukazatel by měl nabývat hodnot 

v intervalu 1-1,5 (9, s. 7). 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  [𝑘𝑟á𝑡] 

Vzorec č. 9: Pohotová likvidita  

(Zdroj: 5, s. 134) 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel je nejpřesnější, protože hodnotí schopnost uhradit krátkodobé závazky 

společnosti v daný okamžik. Mezi peněžní prostředky, které jsou v čitateli, řadíme peníze 

v pokladně, peníze na účtu, šeky a podobně (2, s. 27). Doporučuje se, aby hodnota tohoto 

ukazatele byla v rozmezí 0,2-0,5. Vysoké hodnoty svědčí o neefektivním využití 

finančních prostředků (3, s. 92). 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  [𝑘𝑟á𝑡] 

Vzorec č. 10: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: 2, s. 27) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zkoumají, jaká část majetku společnosti je financována cizími 

zdroji. Každá společnost je do určité míry zadlužená. Cizí kapitál umožňuje společnosti, 

aby mohl operovat ve větším záběru a dosahovat úspor z rozsahu. Zadluženost zároveň 

přináší společnosti i riziko. Zadluženější společnost je investory vnímána jako rizikovější 

investice než společnost nezadlužená. Management společnosti by se měl vždy snažit 

najít správnou míru zadluženosti, která mu umožní používat výhod dodatečných cizích 

zdrojů a zároveň jej neohrozí (10, s. 215). 

Celková zadluženost 

Neboli ukazatel věřitelského rizika je poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Je nutno jej posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností společnosti a také v souvislosti 

se strukturou cizího kapitálu (4, s. 64-65).
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𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  [%] 

Vzorec č. 11: Celková zadluženost  

(Zdroj: 6, s. 76) 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát je společnost schopna krýt úroky z cizího 

kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností 

společnosti (8, s. 181). 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 [𝑘𝑟á𝑡] 

Vzorec č. 12: Úrokové krytí  

(Zdroj: 4, s. 65) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují společnost, jak nakládá a využívá jednotlivé části svého 

majetku. Lze pracovat se dvěma formami tohoto ukazatele, a to s dobou obratu nebo 

s ukazateli počtu obratů (2, s. 24). 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává počet obrátek (to je kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval 

(za rok). Pokud je intenzita využívání aktiv společnosti nižší než počet obrátek celkových 

aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 

aktiva (1, s. 61). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘] 

Vzorec č. 13: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: 10, s. 216) 

Obrat stálých aktiv 

Neboli obrat dlouhodobého majetku měří efektivitu využívání jednotlivých částí 

dlouhodobého majetku. Informuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za jeden 

rok. Jestli se tento ukazatel použije v rámci mezipodnikového srovnání, musí se vždy vzít 

v úvahu i míra odepsanosti aktiv a metody odpisování. Vysoká hodnota totiž zlepšuje 
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hodnotu ukazatele. I ocenění majetku ovlivňuje vypovídací schopnost tohoto ukazatele 

(2, s. 24). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘]  

Vzorec č. 14: Obrat stálých aktiv  

(Zdroj: 5, s. 158) 

Obrat zásob 

Vypočtená hodnota tohoto ukazatele udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní 

formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob 

(8, s. 179). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘] 

Vzorec č. 15: Obrat zásob  

(Zdroj: 8, s. 179) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho trvá jeden obrat, to je doba nutná k tomu, aby 

peněžní fondy přešly přes výrobky a zboží znovu do peněžní formy. Pro posouzení tohoto 

ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě a porovnání s odvětvím (3, s. 104). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 365 [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í] 

Vzorec č. 16: Doba obratu zásob  

(Zdroj: 6, s. 74) 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek společnosti vázán ve formě 

pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. 

Doporučovanou hodnotou je samozřejmě běžná doba splatnosti faktur. Pokud je doba 

obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, znamená to nedodržování 

obchodně-úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů (4, s. 67). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 365 [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í] 

Vzorec č. 17: Doba obratu krátkodobých pohledávek  

(Zdroj: 6, s. 74) 
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Doba obratu krátkodobých závazků 

Hodnota ukazatele vyjadřuje, jak dlouho v průměru trval krátkodobý závazek, tedy za jak 

dlouhou dobu byly v průměru uhrazovány krátkodobé závazky nebo také po jak dlouhou 

dobu měla společnost k dispozici a čerpala obchodní úvěr (5, s. 156). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 365 [𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í] 

Vzorec č. 18: Doba obratu krátkodobých závazků  

(Zdroj: 6, s. 74) 

Ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků 

jsou důležité pro posouzení časového nesouladu od vzniku pohledávky do doby jejího 

inkasa a od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Tento nesoulad ovlivňuje přímo 

likviditu společnosti. Pokud je doba obratu krátkodobých závazků větší než součet obratu 

zásob a pohledávek, dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby, což je výhodné. 

Může se to ovšem odrazit v nízkých hodnotách likvidity (3, s. 105). 

1.4.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza finanční situace pomocí soustav ukazatelů patří ke složitějším metodám 

a hodnotí finanční situace komplexně. Zatímco dílčí poměrové ukazatele vyjadřují 

a umožňují hodnotit dílčí stránku finanční situace. Soustavy ukazatelů jsou obvykle 

konstruovány jako souhrn vybraných dílčích ukazatelů, které finanční situaci nejvíce 

ovlivňují, jejich hodnoty jsou shrnovány do jediné veličiny, která slouží pro vyjádření 

o finanční situaci dané společnosti (5, s. 181). 

Techniky vytváření soustav ukazatelů lze rozdělit do dvou základních skupin: 

1. soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická 

provázanost, kde k typickým výkladům těchto soustav patří pyramidové soustavy; 

2. účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci společnosti a podle účelu jejich použití se člení na:  

a) bankrotní modely, které odpovídají na otázku, zda společnosti v blízké 

budoucnosti hrozí bankrot – patří sem například Altmanovo Z-skóre 

a model IN, 
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b) bonitní modely, které se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu 

hodnocené společnosti a zařadit společnost z finančního hlediska 

při mezifiremním srovnání (4, s. 76). 

Pyramidové soustavy 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel například rentabilitu vlastního kapitálu. Cílem pyramidových soustav 

je na jedné straně popsání vzájemné souvislosti jednotlivých ukazatelů a na druhé straně 

analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho 

ukazatele se projeví v celé vazbě. Nejtypičtějším pyramidovým rozkladem je Du Pont, 

který je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých 

položek vstupujících do tohoto ukazatele (4, s. 76). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 

 

𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 =
𝐸𝐴𝑇 

𝐸𝐵𝑇
  ∗   𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  ∗  ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 =

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =

𝐴

𝑉𝐾
 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
        ∗       𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrázek č. 1: Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11) 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre představuje jednu z možností, jak vyhodnotit souhrnně finanční 

zdraví společnosti. Je stanoveno pomocí jediného čísla – Z-skóre, které se skládá z pěti 

ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu. 

K jednotlivým ukazatelům je pak na základě rozsáhlých průzkumů přiřazena jejich váha 

(8, s. 189). 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗ 𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,42 ∗ 𝑥4 + 0,998 ∗ 𝑥5 

Vzorec č. 19: Altmanovo Z-skóre  

(Zdroj: 6, s. 82) 
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Jednotlivé proměnné x představují: 

x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 

x2 – nerozdělený zisk / aktiva celkem, 

x3 – EBIT / aktiva celkem, 

x4 – účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

x5 – tržby / aktiva celkem (5, s. 211). 

Pokud je vypočtené Z-skóre: 

a) Z > 2,9 – firma je finančně zdravá a v dohledné době není ohrožena bankrotem, 

b) 1,23 < Z < 2,89 – pásmo zvané „šedá zóna“; o zdraví společnosti nelze 

jednoznačně rozhodnout, 

c) Z < 1,23 – firma není finančně zdravá a ohrožuje ji bankrot (8, s. 190). 

1.4.2.5 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Podle ukazatele EVA je hlavním cílem společnosti maximalizace zisku, a to nikoli 

účetního, ale ekonomického. Ekonomický zisk je rozdíl mezi výnosy a ekonomickými 

náklady, které tvoří navíc oportunitní náklady. Ekonomický zisk se odvozuje 

z průměrných nákladů kapitálu, které vynaložili jak věřitelé (náklady jako úroky), 

tak i vlastníci (oportunitní náklady) (2, s. 120). 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 

Vzorec č. 20: Ekonomická přidaná hodnota  

(Zdroj: 12, s. 108) 

Ve výše uvedeném vzorci jednotlivé zkratky znamenají: 

EVA – ekonomická přidaná hodnota, 

NOPAT – provozní zisk po zdanění, 

WACC – průměrné vážené náklady na kapitál, 

C – finanční zdroje používané k financování provozně nutného majetku, potřebného 

k dosažení NOPAT (12, s. 109). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑒 ∗
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑟𝑑 ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

Vzorec č. 21: Průměrné vážené náklady kapitálu 

 (Zdroj: 12, s. 111) 
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Kde:  re – náklady na vlastní kapitál, 

 rd – náklady na cizí kapitál, 

 E – vlastní kapitál, 

 D – cizí kapitál (2, s. 122). 

1.5 Strategická analýza 

Strategie směřuje k dosažení souladu mezi vnitřními zdroji společnosti a vnějším okolím 

společnosti a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti společnosti (13, s. 1). Základem 

pro formulování strategie společnosti vedoucí k dosažení konkurenční výhody je nalezení 

souvislostí mezi společností a jejím okolí (13, s. 8). 

1.5.1 Analýza vnějšího prostředí 

Strategická analýza okolí je proces, pomocí kterého stratégové monitorují okolí 

společnosti a zjištěné skutečnosti vyhodnocují tak, aby v konečné fázi byli schopni určit 

příležitosti rozvoje strategického charakteru a hrozby, které jednotlivé faktory okolí 

pro společnost představují. Analýza vnějšího prostřední by měla být zaměřena především 

na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším prostředí, které mohou společnosti 

v budoucnu významněji ovlivňovat, případně je v jejich strategii využívat. 

Doporučujeme, aby byla uskutečňována ve třech základních a zároveň navazujících 

krocích: 

1. analýza dosavadního vývoje, 

2. vyhodnocení současného stavu a předpověď vývoje okolí, 

3. ocenění (ohodnocení) významu identifikovaných změn pro další strategický 

rozvoj společnosti (14, s. 47). 

Mezi nejčastěji popisované nástroje strategické analýzy vnějšího prostředí patří 

například: SLEPT analýza, analýza konkurence v odvětví (Porterův model), analýza 

ekonomických charakteristik odvětví a analýza hybných sil v odvětví (15, s. 46). 

1.5.1.1 SLEPT analýza 

Název této analýzy vznikl z pěti kategorií faktorů obecného okolí společnosti: 

1. Social – společenské a demografické faktory, 
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2. Legal – právní faktory, 

3. Economic – (makro)ekonomické faktory, 

4. Political – politické faktory, 

5. Technological – technologické faktory (14, s. 50-51). 

Sociální faktory – důležitou roli hrají zejména tyto faktory: společensko-politický 

systém a klima společnosti, hodnotové stupnice a postoje lidí, životní styl, životní úroveň, 

kvalifikační struktura populace, zdravotní stav a věková struktura populace (14, s. 53). 

Legislativní faktory – především existence zákonů, právních norem a vyhlášek 

(13, s. 17). 

Ekonomické faktory – například stadium hospodářského cyklu naší a světové 

ekonomiky, míra inflace, fiskální politika, monetární politika, stav platební bilance státu 

(14, s. 51). 

Politické faktory – politická stabilita, vliv politických stran a politických osobností 

a podobně (13, s. 19). 

Technologické faktory – vládní podpora výzkumu a vývoje, nové objevy, změny 

technologie, rychlost zastarávání a podobně (13, s. 19). 

1.5.1.2 Porterův model 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, 

že strategická pozice společnosti působící v určitém odvětví (respektive na určitém trhu) 

je určována především působením pěti základních činitelů (faktorů): 

1. vyjednávací silou zákazníků, 

2. vyjednávací silou dodavatelů, 

3. hrozbou vstupu nových konkurentů, 

4. hrozbou substitutů, 

5. rivalitou firem působících na daném trhu (14, s. 62-63). 

Výstupem Porterovy analýzy by měly být identifikovány nejen potenciální hrozby 

(například rostoucí hrozba vstupu nových konkurentů), ale i příležitosti, jejichž využitím 

by mohlo být působení zjištěných hrozeb na společnost eliminováno (14, s. 66). 
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1.5.2 Analýza vnitřního prostředí 

Strategie společnosti musí reagovat nejen na podmínky dané odvětvím a celkovým 

stavem vnějšího prostředí, ale musí také brát v úvahu vlastní situaci v organizaci, tedy 

její silné a slabé stránky vycházející ze zdrojů a schopností společnosti. Analýza těchto 

vnitřních faktorů pak představuje celkovou diagnózu či audit výchozí situace společnosti. 

Výchozím bodem takovéto analýzy by měla být klasifikace všech zdrojů, kterými jsou 

hmotné, nehmotné, finanční a lidské zdroje. Metod, jakými lze zjistit a posoudit využití 

jednotlivých zdrojů je mnoho. Mezi nejčastější patří například finanční analýza, 

McKinseyova analýza, portfolio analýza a analýza firemních faktorů (15, s. 46). 

1.5.2.1 McKinseyův 7S model 

Tento model nelze skutečně považovat za čistě strategický model, ale spíše jako způsob 

přemýšlení o vývoji nebo přetvoření organizací. Název modelu pochází ze sedmi faktorů: 

• strategie společnosti (strategy), 

• schopnosti (skills), 

• sdílené hodnoty (shared values), 

• struktura společnosti (structure), 

• systém řízení společnosti (systems), 

• spolupracovníci (staff), 

• styl řízení společnosti (style) (16). 

Pokud se společnost rozhodne změnit svou organizaci, výše uvedených sedm faktorů 

je řešeno v dané posloupnosti. V první fázi je obvykle určena strategie. Dalším krokem 

je definovat, v čem musí být organizace dobrá, aby byla schopná zrealizovat její strategii. 

Posledním krokem je určit, jaké změny jsou potřeba v dalších pěti faktorech, aby změna 

byla úspěšná (16). 

1.6 Syntéza výsledků s využitím SWOT analýzy 

Soulad organizace s vnějším prostředím je vlastně podmíněn souladem mezi využíváním 

zdrojů organizace a realizací jejich procesů, akcí, projektů a podobně s vývojovými 

tendencemi prostředí. Závěry analýzy vnitřního prostředí jsou podkladem 
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pro formulování silných a slabých stránek organizace, které lze vztáhnout k vnějšímu 

prostředí a identifikovaným příležitostem a hrozbám a usuzovat na budoucí úspěšnost 

ve vzájemném vztahu. K tomuto se využívá například SWOT analýza (15, s. 46-47). 

Podstatou SWOT analýzy je, že se při ní hodnotí faktory a skutečnosti, které pro objekt 

analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto klíčové faktory 

jsou potom verbálně charakterizovány ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT, které jsou 

zobrazeny na obrázku číslo 2 (14, s. 137). 

S W  

Výčet silných stránek Výčet slabých stránek  

- …… - ……  

- …… - …… Kvadrant S (strenghts – silné stránky) 

- …… - …… Kvadrant W (weaknesses – slabé stránky) 

O T Kvadrant O (opportunities – příležitosti) 

Výčet příležitostí Výčet hrozeb Kvadrant T (threats – hrozby) 

- …… - ……  

- …… - ……  

- …… - ……  

 

Obrázek č. 2: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14, s. 137) 

1.7 Shrnutí teoretických východisek práce 

Finanční analýza umožňuje externím a interním uživatelům udělat si obrázek 

o hospodaření společnosti. Údaje o společnosti jsou shrnuty především v účetních 

výkazech – rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Ty slouží jako zdroj údajů pro analýzu. 

Dalším zdrojem mohou být výroční zprávy společnosti. Pomocí finanční analýzy 

můžeme společnost zkoumat z různých úhlů: rentabilita, likvidita, zadluženost, obrátky 

aktiv a pasiv. Pomocí analýzy soustav ukazatelů lze finanční situaci společnosti zhodnotit 

komplexně. Ke konci této kapitoly nebyla opomenuta ani strategická analýza, která úzce 

souvisí s finanční analýzou. Aby společnost obstála v konkurenčním prostředí, je potřeba 

znát okolí společnosti, aby se mohla vyhnout případným hrozbám či využít příležitosti. 

S tím souvisí i ta skutečnost, že společnost musí znát své silné a slabé stránky.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude nejprve představena výrobní společnost Westfalia Metal s.r.o. 

V rámci jejího představení budou zmíněny základní údaje o společnosti, její organizační 

struktura, a také popis jejích dvou obchodních jednotek a sdílených služeb, kde bude 

stručně popsán i výrobní program společnosti. Poté bude provedena finanční analýza 

na základě vybraných ukazatelů, které jsou uvedeny v teoretických východiscích práce 

a výsledné hodnoty těchto ukazatelů budou následně okomentovány. U některých 

ukazatelů budou výsledné hodnoty porovnány i s oborovým průměrem za celé odvětví. 

Po provedení finanční analýzy bude následovat strategická analýza. V rámci strategické 

analýzy budou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího okolí. Na závěr této kapitoly 

budou sestaveny dvě SWOT analýzy, které budou shrnovat výsledky z jednotlivých 

dílčích analýz.  

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:  Westfalia Metal s.r.o. 

Sídlo: Brněnská 61, Hustopeče, 693 01 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Hlavní předmět podnikání:  Výroba kovového spotřebního zboží 

Základní kapitál:  1 000 000 Kč 

 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. se sídlem v Hustopečích byla založena 31. ledna 2001. 

Založila ji její mateřská společnost WESTFALIA Metallschlauchtechnik Verwaltungs – 

Gmbh z Hilchenbachu v Německu, která patří do průmyslové skupiny 

Heitkamp & Thumann Group. Systém řízení jakosti ve společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

je více než 10 let certifikován dle normy IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949) a podle 

EMS 14001 (17). Velikostně se jedná o střední (velkou) společnost, která má přibližně 

300 zaměstnanců a tento počet se neustále zvyšuje. 



36 

 

Společnost nabízí díky celosvětovým inovačním možnostem individuální a flexibilní 

řešení v oblasti zpracování a tváření kovu a zaměřuje se především na součástky 

pro automobilový průmysl (17). 

2.2 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura této společnosti je založena na strategických obchodních 

jednotkách (Strategic Business Units). Podrobnější podoba organizační struktury 

je uvedena v přílohách číslo 4, 5, 6 a 7. 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

2.3 Obchodní jednotky společnosti a sdílené služby 

Westfalia Metal s.r.o. má dvě obchodní jednotky, kterými jsou obchodní jednotka 

kovových hadic (MH) a obchodní jednotka kovových komponentů (MC). Obchodní 

jednotka kovových hadic a obchodní jednotka kovových komponentů generuje náklady 

i výnosy, zatímco sdílené služby jsou čistě nákladové.  

Management

BU
kovové hadice 

(MH)

BU kovové 
komponenty 

(MC)
Sdílené služby

Sekretariát
Management 

kvality

CIP manažer, 
manažer štíhlé 

výroby

Představitel vedení pro 
systém environmentu
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2.3.1 Výrobní program obchodní jednotky kovových hadic (MH) 

Prvním výrobním programem této společnosti je výroba a prodej ohebných kovových 

hadic včetně připojovací techniky. Ty jsou určeny jako pružné členy do výfukových 

systémů vozidel, určených pro silniční i mimo silniční dopravu (těžké i středně těžké 

nákladní vozy, autobusy, zemědělská vozidla, stavební stroje) nebo slouží jako ochranné 

hadice pro různá průmyslová odvětví (17) (19). 

Výrobní program zahrnuje hadice s vícehranným nebo kruhovým profilem, připojovací 

plynotěsné a koncové díly v různých rozměrech. Hledají se optimální řešení pro různá 

využití – od jednoduchých komponentů po kompletní výfukový systém (20). 

Ochranné hadice poskytují spolehlivou ochranu pro výrobek zákazníka. Hadice chrání 

například kabely a vodiče před různým poškozením jako jsou jiskry, žhavé částice, 

chemikálie a elektromagnetické vlny. Tyto hadice najdou velké využití v elektronice, 

lékařském inženýrství, optickém průmyslu, měřící a regulační technice. Používají se také 

v železničním a leteckém průmyslu (20). 

Mezi nové produkty lze zařadit flexibilní kovové hadice s rozšířenou ohebností 

a plynotěsnými komponenty pro nákladní automobily. Tato plynotěsná hadice je již 

používána renomovanými výrobci nákladních vozidel. Hadice je pružná, má výborné 

absorpční vlastnosti, krátkou instalační délku a její vnitřní vložka zlepšuje průchod 

výfukových plynů (20). 

2.3.2 Výrobní program obchodní jednotky kovových komponentů (MC) 

Druhým výrobním programem je výroba kovových lisovaných dílů. Ty jsou používány 

jako komponenty v automobilovém průmyslu. Společnost dále kompletuje montážní 

sestavy a podsestavy pro nákladní automobily a další dopravní prostředky (17). 

Společnost jako specialista na zpracování kovů využívá technologii k výrobě přesných 

dílů z vysokopevnostní oceli. Karosériové a sedadlové díly a jejich sestavy jsou důležitou 

součástí produktového portfolia (21). Díky použití vysoce pevných ocelí je umožněno 

zpracování tenkých materiálů, a přitom je nabízena maximální stabilita. Tím je snížena 

spotřeba paliva vozidla, ve kterém jsou tyto komponenty instalovány (22). 
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2.3.3 Sdílené služby 

Obě výše zmíněné obchodní jednotky jsou sledovány samostatně, protože jsou zařazeny 

do rozdílných produktových větví průmyslové skupiny Heitkamp & Thumann Group. 

Společnost ale vystupuje navenek jako celek, který má určité povinnosti například 

vzhledem ke státu, a proto jsou některé administrativní oddělení sdílené (23). 

Mezi sdílené administrativní oddělení patří například finanční oddělení (včetně 

controllingu a mzdové účtárny), IT oddělení, oddělení nákupu materiálu a logistiky, 

skladu, údržby a oddělení kvality. Náklady těchto sdílených oddělení jsou v rámci 

měsíční závěrky rozděleny na výše zmíněné obchodní jednotky v poměru, který odráží 

využití jednotlivých sdílených služeb každou obchodní jednotkou (23). 

2.4 Finanční analýza společnosti 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na samotnou finanční analýzu. Cílem finanční 

analýzy je posouzení finančního zdraví společnosti Westfalia Metal s.r.o. Výsledky 

finanční analýzy budou dále sloužit jako podklad pro zpracování strategické analýzy 

a SWOT analýz.  

Při zpracování finanční analýzy se bude vycházet z vybraných metod a ukazatelů, které 

jsou obsaženy v teoretických východiscích práce. Pro výpočty vybraných ukazatelů 

finanční analýzy budou využity rozvahy a výkazy zisku a ztráty, které jsou uvedeny 

v přílohách číslo 1 až 3. Tyto účetní výkazy jsou součástí výročních zpráv, které jsou 

volně přístupné na internetovém portálu justice.cz. 

Finanční analýza společnosti Westfalia Metal s.r.o. bude provedena za období 2012-2016. 

Tato společnost se v roce 2017 chystá rozšířit své prostory pro zaměstnance, stroje, 

vybavení a výrobky. Hlavním smyslem finanční analýzy bude zjistit, jak na tom nyní 

společnost je. Zda nemá problémy například s likviditou či pohledávkami, a tudíž jestli 

bude společnost schopna splácet úvěr na plánované rozšíření, který jí poskytne 

Heitkamp & Thumann Group. 
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Společnost na základě rostoucích zakázek a prosperity se rozhodla rozšířit její týmy a aby 

byl tento příznivý stav podpořen, je třeba rozšířit již zmíněné prostory pro zaměstnance, 

stroje, vybavení a výrobky. Proto během července 2017 se bude stavět nová silnice, 

poté bude následovat dláždění skladovací plochy, a nakonec stavba nové skladovací 

a expediční haly (24). Tato zmíněná realizace je zobrazena na obrázku číslo 4 v červeném 

obdélníku. 

 

Obrázek č. 4: Budova společnosti Westfalia Metal s.r.o. a její plánované rozšíření v červenci 2017 

(Zdroj: 24) 

Budoucí finální plánovaná podoba společnosti je uvedena v příloze číslo 8. Nová silnice, 

skladovací plocha a nová skladovací hala je teprve začátkem. Společnost dále chce 

rozšiřovat parkoviště z důvodu rostoucího počtu zaměstnanců, nutností jsou i nové 

prostory pro kanceláře a také nové výrobní haly. Ovšem toto rozšiřování je omezeno 

prostorem. 

Pro lepší posouzení a srovnání výsledků finanční analýzy budou u některých ukazatelů 

uvedeny i oborové průměry za odvětví. Tyto oborové průměry jsou získány 

prostřednictvím benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů 

INFA, který je volně přístupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Tento systém slouží společnostem k ověření jejich finančního zdraví 
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a porovnání jejich výsledků s nejlepšími společnostmi v odvětví, nebo již zmíněným 

průměrem za odvětví (25). 

Na závěr je ještě nutné uvést, že u společnosti Westfalia Metal s.r.o. jde o zpracovatelský 

průmysl a její NACE Kód je 2932. 29.32 představuje Výrobu ostatních dílů 

a příslušenství pro motorová vozidla (26). 

2.4.1 Hospodaření společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

Na níže uvedených grafech je zobrazen vývoj tržeb a vývoj provozního výsledku 

hospodaření společnosti Westfalia Metal s.r.o. od roku 2012 do roku 2016.  

 

Graf č. 1: Vývoj tržeb společnosti Westfalia Metal s.r.o. za období 2012-2016  

(Zdroj: 17) 

 

Graf č. 2: Vývoj provozního výsledku hospodaření společnosti Westfalia Metal s.r.o. za období 

2012-2016 

(Zdroj: 17) 
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Z grafu vývoje tržeb lze vidět, že v posledních pěti letech celkové tržby společnosti rostly. 

Společnosti se dařilo jednak nahrazovat výběhové projekty novými výrobky a zároveň 

i zvyšovat objem výroby běžících projektů. V roce 2016 došlo zejména v segmentu 

výroby výfukových hadic k naplnění kapacity závodu a dalšímu růstu celkových tržeb 

o 10,2 %. Z hlediska provozního výsledku hospodaření byl rok 2016 negativně ovlivněn 

zejména zvýšenými náklady na dopravu na mimořádné závozy k zákazníkům 

a zvýšenými personálními náklady souvisejícími s nedostatkem pracovních sil 

na pracovním trhu (17). 

2.4.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Pro zpracování analýzy absolutních ukazatelů se bude vycházet z rozvah a výkazů zisku 

a ztráty, kdy potřebná data pro tuto analýzu jsou přímo obsažená v těchto účetních 

výkazech. Půjde tedy o rozbor účetních výkazů za sledované období 2012-2016. 

Horizontální analýza 

V horizontální analýze se sledují meziroční změny po řádcích a tyto změny jsou uvedeny 

jak relativně, tedy v procentech, tak absolutně, tedy v tisících Kč. Bude provedena 

horizontální analýza aktiv i pasiv, kdy výstupem bude určitý časový trend analyzovaného 

ukazatele. 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

Aktiva 
Relativní změna [%] Absolutní změna [tis. Kč] 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
16,75 5,22 6,20 10,67 31 831 11 574 14 475 26 461 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
45,55 -33,05 16,00 6,44 2 823 -2 981 966 451 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
15,78 6,84 5,94 10,80 29 008 14 555 13 509 26 010 

OBĚŽNÁ AKTIVA 58,74 -6,34 -26,62 14,79 102 447 -17 545 -69 034 28 146 

Zásoby 33,28 13,95 -36,21 71,08 23 120 12 919 -38 208 47 844 

Dlouhodobé pohledávky - -29,34 -51,77 -100,00 17 736 -5 203 -6 488 -6 045 

Krátkodobé pohledávky 59,58 -14,45 -17,59 -12,06 56 928 -22 039 -22 942 -12 968 

Krátkodobý finanční 

majetek 
49,64 -22,92 -12,89 -7,26 4 663 -3 222 -1 396 -685 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 239,46 25,14 -64,58 304,26 2 464 878 -2 823 4 710 

AKTIVA CELKEM 37,42 -1,01 -11,54 13,49 136 742 -5 093 -57 382 59 317 
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Dlouhodobý majetek má rostoucí trend. Z výše uvedené tabulky lze vidět, jak rok 

od roku se hodnota dlouhodobého majetku neustále zvyšuje. Nejvyšší růst je zaznamenán 

z roku 2012 na rok 2013, kdy hodnota dlouhodobého majetku se zvýšila o 16,75 % 

(o 31 831 tisíc Kč). Během dalších dvou let byl tento růst přibližně o 5 až 6 %. Ovšem 

z roku 2015 na rok 2016 byl nárůst opět velký, a to konkrétně o 10,67 %. Tento růst 

dlouhodobého majetku byl způsoben především rostoucím trendem dlouhodobého 

hmotného majetku, jehož trend je stejný, jaký je u dlouhodobého majetku. Nejvyšší nárůst 

dlouhodobého hmotného majetku je zaznamenám z roku 2012 na rok 2013, kdy hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku vzrostla o 15,78 %. Tento nárůst v roce 2013 byl 

způsoben především pořízením ohýbacího zařízení Crippa CA Linear N150E v hodnotě 

19,4 mil. Kč. Z roku 2015 na rok 2016 byl růst dlouhodobého hmotného majetku 

o 10,80 % z důvodu pořízení v roce 2016 3D CNC Transferu k lisům v hodnotě 

19,65 mil. Kč. U dlouhodobého nehmotného majetku je také patrný rostoucí trend, ovšem 

ne za celé sledované období. Největší růst je zaznamenám z roku 2012 na rok 2013, kdy 

se dlouhodobý nehmotný majetek zvýšil o 45,55 %, ale hned na to z roku 2013 na rok 

2014 se snížil o 33,05 %. Další růst tohoto dlouhodobého nehmotného majetku v dalších 

letech byl o 16 % a 6,44 %. 

Oběžná aktiva se z roku 2012 výrazně zvýšila v roce 2013 o 58,74 %, což je o 102 447 

tisíc Kč. Tento výrazný nárůst byl způsoben především krátkodobými pohledávkami, 

které se v tomto období zvýšily o 59,58 % (56 928 tisíc Kč). Krátkodobý finanční majetek 

v tomto období zaznamenal nejvyšší nárůst o 49,64 % a od tohoto okamžiku má klesající 

trend, který se neustále snižuje. Z roku 2013 na rok 2014 se hodnota oběžných aktiv 

snížila o 6,34 % a v dalším období se snížila až o 26,62 %. Toto snížení je způsobeno 

jak dlouhodobými pohledávkami, tak i krátkodobými pohledávkami a i krátkodobým 

finančním majetkem, protože se jejich hodnoty neustále snižovaly. V posledním 

sledovaném období, tedy z roku 2015 na rok 2016 oběžná aktiva opět vzrostla, konkrétně 

o 14,79 %, kde hlavní příčinou tohoto nárůstu je vysoký nárůst zásob o 71,08 %.  

Časové rozlišení má kolísavý trend a tento kolísavý trend je způsoben především 

kolísavým vývojem nákladů příštích období. Do nákladů příštích období společnost 

účtuje například prodloužení různých smluv, předplatné novin, náklady související 

s pořizováním nástrojů. Příjmy příštích období měla společnost až v posledních dvou 
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letech, kde je zaúčtován například dohad fakturace. Z roku 2012 na rok 2013 se hodnota 

časového rozlišení zvýšila více než dvojnásobně, konkrétně o 239,46 %. V dalším 

obdobím se opět hodnota této položky zvýšila, ovšem už jen pouze o 25,14 %. Změna 

v roce 2015 oproti roku 2014 byla pokles o 64,58 % a v posledním sledovaném roce 

(2016) se hodnota zvýšila, dokonce trojnásobně, tedy o 304,26 %.  

Aktiva celkem mají stejný kolísavý trend jako oběžná aktiva. Vzhledem k tomu, 

že vybrané položky rozvahy, které jsou uvedené v tabulce číslo 1, vzrostly z roku 2012 

na rok 2013, lze s jistotou očekávat, že také celková hodnota aktiv vzroste. Nárůst 

celkových aktiv byl o 37,42 %. V roce 2014 oproti roku 2013 je zaznamenám mírný 

pokles, a to o pouhé jedno procento. O rok později je tento pokles už větší – o 11,54 %. 

V posledním roce se hodnota aktiv oproti roku 2015 zvýšila o 13,49 % z důvodu zvýšení 

jak dlouhodobého majetku, tak i oběžných aktiv a v poslední řadě i růstem časového 

rozlišení. 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

Pasiva 
Relativní změna [%] Absolutní změna [tis. Kč] 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 
6,26 14,35 5,99 16,08 10 729 26 126 12 479 35 498 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

18,58 6,75 -0,77 23,70 24 918 10 728 -1 314 39 919 

Výsledek 

hospodaření běžného 

účetního období 

-56,95 143,53 52,79 -11,07 -14 189 15 398 13 793 -4 421 

CIZÍ ZDROJE 61,87 -7,61 -24,18 10,88 119 505 -23 793 -69 861 23 819 

Rezervy 129,26 96,95 -1,34 1,97 7 333 12 609 -342 497 

Dlouhodobé závazky 18,18 8,04 14,63 13,13 2 063 1 078 2 119 2 181 

Krátkodobé závazky 62,51 -13,09 -28,80 11,94 110 109 -37 477 -71 641 21 141 

ČASOVÉ 

ROZLIŠENÍ 
708,93 -100,00 - - 6 508 -7 426 0 0 

PASIVA  

CELKEM 
37,42 -1,01 -11,54 13,49 136 742 -5 093 -57 382 59 317 

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními fondy 

a výsledkem hospodaření. Vzhledem k tomu, že základní kapitál, kapitálové fondy 

i rezervní fondy jsou beze změny, pro účely horizontální analýzy poslouží k analýze 

vlastního kapitálu výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 
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účetního období. U vlastního kapitálu je zaznamenán rostoucí trend, tedy hodnota 

vlastního kapitálu se neustále zvyšuje, a to díky výsledku hospodaření minulých let, který 

je kumulací výsledku hospodaření minulých let předchozího roku a výsledku hospodaření 

běžného účetního období předchozího roku. Nejvyšší nárůst vlastního kapitálu 

je zaznamenám v roce 2016, kdy se vlastní kapitál zvýšil o 16,08 % z důvodu výrazného 

zvýšení výsledku hospodaření minulých let. Ovšem toto výrazné navýšení výsledku 

hospodaření minulých let v roce 2016 je způsobeno nižší hodnotou ve výši 168 413 tisíc 

Kč. Ovšem pokud by se sečetl výsledek hospodaření v roce 2014 a hodnota výsledku 

hospodaření minulých let z roku 2014, výsledek hospodaření minulých let v roce 2015 

by měl dosahovat výše 195 853 tisíc Kč, a ne jak je uvedeno v rozvaze 168 413 Kč. 

Výsledky hospodaření běžného účetního období mají kolísavý trend. V roce 2013 došlo 

k více jak polovičnímu snížení, konkrétně o 56,95 %. O rok později, tedy v roce 2014, 

se výsledek hospodaření běžného účetního období zvýšil o 143,53 %, kdy tento nárůst 

je nejvyšší za celé sledované období a byl způsoben oslabením české koruny. 

Cizí zdroje mají opět kolísavý trend. V roce 2013 zaznamenáváme růst cizích zdrojů 

o 61,87 %, poté následuje pokles v letech 2014 a 2015 a v roce 2016 je zaznamenám opět 

růst, konkrétně o 10,88 %. Výrazný růst v roce 2013 oproti roku 2012 je způsoben 

zvýšením rezerv o 129,26 % a především růstem krátkodobých závazků o 62,51 %. 

Krátkodobé závazky se v tomto období zvýšily z důvodu přibližně dvojnásobného 

zvýšení závazků z obchodních vztahů a dohadných účtů pasivních. Z roku 2013 na rok 

2014 je zde mírný pokles cizích zdrojů, i přesto, že rezervy vzrostly o 96,95 %. Tento 

mírný pokles je způsoben především poklesem krátkodobých závazků o 13,09 %. Situace 

v roce 2015 je obdobná jako v předchozím roce. V posledním roce 2016 je zaznamenán 

růst cizích zdrojů, který je způsoben růstem jak dlouhodobých, tak i krátkodobých 

závazků. 

Časové rozlišení mělo na začátku sledovaného období rostoucí trend, kdy v roce 2013 

se hodnota této položky zvýšila sedmkrát, konkrétně o 708,93 %. Od tohoto roku 

se hodnota časového rozlišení snížila o 100 % a v dalších letech je tato hodnota nulová. 

Pasiva celkem mají naprosto stejný vývoj ve sledovaném období jako aktiva z důvodu 

dodržení bilanční rovnice, kdy aktiva se rovnají pasivům. 
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Vertikální analýza 

Tato analýza se zabývá zjištěním struktury aktiv a pasiv. Jde zde o souměření 

jednotlivých položek k celkové sumě aktiv, respektive pasiv a jejich postupný vývoj 

ve sledovaném období 2012-2016. 

Tabulka č. 3: Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

Aktiva 2012 2013 2014 2015 2016 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 51,99 % 44,17 % 46,95 % 56,37 % 54,98 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,70 % 1,80 % 1,21 % 1,59 % 1,49 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 50,30 % 42,38 % 45,74 % 54,78 % 53,48 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 47,73 % 55,13 % 52,17 % 43,27 % 43,77 % 

Zásoby 19,01 % 18,44 % 21,23 % 15,31 % 23,07 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 % 3,53 % 2,52 % 1,37 % 0,00 % 

Krátkodobé pohledávky 26,14 % 30,36 % 26,24 % 24,45 % 18,94 % 

Krátkodobý finanční majetek 2,57 % 2,80 % 2,18 % 2,15 % 1,75 % 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,28 % 0,70 % 0,88 % 0,35 % 1,25 % 

AKTIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Společnost používá to, co potřebuje ke své činnosti. Pokud se podíváme na výšku 

dlouhodobého majetku a oběžných aktiv za sledované období 2012-2016, nemůžeme 

jednoznačně říci, zda je společnost Westfalia Metal s.r.o. kapitálově těžká nebo lehká. 

V letech 2012, 2015 a 2016 má více dlouhodobého majetku než oběžných aktiv, takže 

je spíše kapitálově těžkou společností. Ovšem v letech 2013 a 2014 převažují oběžná 

aktiva, takže v těchto letech je společnost spíše lehká. Aktiva celkem jsou tedy tvořeny 

přibližně z 50 % dlouhodobým majetkem a z 50 % oběžnými aktivy. Časové rozlišení 

je zanedbatelné. 

Dlouhodobý majetek je tvořen hlavně dlouhodobým hmotným majetkem v celém 

sledovaném období a přibližně pouze 2 % dlouhodobým nehmotným majetkem, 

konkrétně softwarem a nedokončeným dlouhodobým nehmotným majetkem. 

Oběžná aktiva jsou tvořena především zásobami a krátkodobými pohledávkami. 

Průměrná výše oběžných aktiv za sledované období je přibližně 48 % a těchto 48 % 

oběžných aktiv je složeno přibližně z 19 % zásobami a z 25 % krátkodobými 
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pohledávkami. V roce 2015 a 2016 si společnost drží výši oběžných aktiv přibližně 

na 43 % z celkových aktiv. 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

Pasiva 2012 2013 2014 2015 2016 

VLASTNÍ KAPITÁL 46,89 % 36,26 % 41,89 % 50,19 % 51,34 % 

Základní kapitál 0,27 % 0,20 % 0,20 % 0,23 % 0,20 % 

Kapitálové fondy - ostatní 

kapitálové fondy 
2,74 % 1,99 % 2,01 % 2,27 % 2,00 % 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku - zákonný 

rezervní fond 

0,38 % 0,27 % 0,28 % 0,31 % 0,27 % 

Výsledek hospodaření minulých 

let - nerozdělený zisk minulých let 
36,69 % 31,66 % 34,14 % 38,30 % 41,75 % 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
6,82 % 2,14 % 5,26 % 9,08 % 7,11 % 

CIZÍ ZDROJE 52,86 % 62,26 % 58,11 % 49,81 % 48,66 % 

Rezervy 1,55 % 2,59 % 5,15 % 5,75 % 5,16 % 

Dlouhodobé závazky 3,10 % 2,67 % 2,91 % 3,78 % 3,76 % 

Krátkodobé závazky 48,20 % 57,00 % 50,05 % 40,28 % 39,73 % 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,25 % 1,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

PASIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v období 2012-2014 převažují cizí zdroje oproti 

vlastnímu kapitálu. I když se vlastní kapitál společnosti neustále zvyšuje, cizí zdroje jsou 

vyšší a tvoří tak více jak polovinu celkového kapitálu. Výše cizích zdrojů je způsobena 

především krátkodobými závazky, konkrétně závazky z obchodních vztahů a závazky 

vůči ovládající nebo ovládané osobě. Od roku 2013, kdy cizí zdroje dosahují 62,26 % 

z celkového kapitálu, se toto procento v následujících letech snižuje až na 48,66 % v roce 

2016. Ovšem v roce 2017 lze očekávat navýšení podílu cizích zdrojů na celkovém 

kapitálu, protože společnost bude splácet další úvěr od Heitkamp & Thumann Group 

a toto splácení způsobí navýšení závazků – ovládající nebo ovládaná osoba. 

2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace společnosti, především její 

likvidity. Každá společnost by měla udržovat určitou výši likvidity, protože pokud 
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společnost chce obstát na trhu, musí být schopna hradit své závazky. Výsledné hodnoty 

analýzy vybraných dvou rozdílových ukazatelů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 5: Analýza rozdílových ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál -1 728 -9 390 10 542 13 149 20 154 

Čisté pohotové prostředky -166 750 -272 196 -237 941 -167 696 -189 522 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál byl získán rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

Vývoj tohoto čistého pracovního kapitálu je velmi pozitivní. V roce 2012 a 2013 čistý 

pracovní kapitál nabývá záporných hodnot, v roce 2013 dokonce -9 390 tisíc Kč. Od roku 

2014 až do roku 2016 je čistý pracovní kapitál kladný. A právě v roce 2016 dosahuje 

nejvyšších hodnot, a to 20 154 tisíc Kč. Čím vyšší hodnoty čistého pracovního kapitálu 

jsou, tím se zvyšuje i platební schopnost společnosti.  

Vývoj oběžných aktiv je stejný jako vývoj krátkodobých závazků. I když v roce 2013 

jsou oběžná aktiva nejvyšší za sledované období (276 862 tisíc Kč), nejvyšší jsou 

i krátkodobé závazky (286 252 tisíc Kč) a hodnoty čistého pracovního kapitálu vychází 

záporně. Od roku 2014 má vždy více oběžných aktiv než krátkodobých závazků a v roce 

2016 je tento rozdíl největší. 

Čisté pohotové prostředky 

U čistých pohotových prostředků je situace horší. Společnost nemá dostatek 

krátkodobého finančního majetku, aby z něj byla schopná pokrýt své krátkodobé 

závazky. V roce 2013 byla situace nejhorší, kdy čisté pohotové prostředky byly  

-272 196 tisíc Kč. Od tohoto roku se situace zlepšovala díky klesajícím krátkodobým 

závazkům s výjimkou posledního roku 2016, kdy krátkodobé závazky trochu vzrostly. 

V roce 2014 se záporná hodnota z roku 2013 zlepšila na -237 941 tisíc Kč a v roce 2015 

dokonce až na -167 696 tisíc Kč. Ovšem v roce 2016 se krátkodobé závazky zvýšily, jak 

již bylo zmíněno, a snížil se i krátkodobý finanční majetek, a tak hodnota čistých 

pohotových prostředků v roce 2016 je -189 522 tisíc Kč.  
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2.4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejpoužívanější metodou pro hodnocení finanční 

stability a výkonnosti společnosti. V této kapitole budou analyzovány ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 

2.4.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli ziskovost měří zisk společnosti v poměru ke zdrojům, kterých bylo 

využito k dosažení zisku. Vybrané ukazatele rentability jsou vypočteny níže v tabulce 

a je zde uveden i oborový průměr pro lepší zhodnocení těchto vypočtených ukazatelů. 

Tabulka č. 6: Ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování; oborové průměry dle 27, 28, 29, 30, 31) 

Ukazatele rentability  2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv (ROA) 8,11 % 6,64 % 8,28 % 11,91 % 9,95 % 

  oborový průměr ROA 8,81 % 7,33 % 10,99 % 13,38 % 13,12 % 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 14,54 % 5,89 % 12,55 % 18,09 % 13,86 % 

  oborový průměr ROE 15,26 % 12,09 % 17,89 % 21,86 % 20,62 % 

Rentabilita tržeb (ROS) 4,12 % 1,59 % 3,53 % 5,02 % 4,07 % 

Obecně můžeme říci, že hodnoty ukazatele rentability aktiv (ROA) společnosti skoro 

dosahují hodnot oborového průměru odvětví ROA. V roce 2012 jsou obě hodnoty téměř 

stejné, ale v dalších letech se hodnoty společnosti od hodnot oborového průměru odvětví 

vzdalují. U ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je kolísavý trend. V letech 

2012 a 2015 se hodnoty tohoto ukazatele společnosti přibližují k oborovým průměrům 

odvětví ROE, ale v letech 2013, 2014 a 2016 má společnost zhruba dokonce až o polovinu 

menší hodnoty tohoto ukazatele oproti oborovým průměrům odvětví. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv má ve sledovaném období 2012-2016 kolísavý vývoj. Rok 2013 je opět 

nejhorším a v tomto roce rentabilita aktiv dosahuje 6,64 %. V roce 2014 se tato hodnota 

zvýšila na 8,28 % a v roce 2015 byla rentabilita aktiv 11,91 %. V roce 2016 

je zaznamenán pokles a hodnota rentability aktiv klesla na 9,95 %. Tento kolísavý vývoj 

rentability aktiv je stejný jako kolísavý vývoj oborového průměru rentability aktiv, ovšem 

v roce 2016 se rentabilita aktiv nejvíce vzdaluje hodnotou 9,95 % od hodnoty oborového 

průměru rentability aktiv 13,12 %. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

I tato rentabilita má kolísavý vývoj díky kolísavému vývoji výsledku hospodaření 

po zdanění. V roce 2012 se společnost se svou rentabilitou vlastního kapitálu nejvíce 

přibližuje oborovému průměru rentability vlastního kapitálu. V roce 2013 je hodnota 

rentability vlastního kapitálu nejmenší za celé sledované období a to 5,89 %. Od tohoto 

roku se hodnota zvyšuje (v roce 2014 12,55 % a v roce 2015 18,09 %), ovšem 

v posledním roce 2016 hodnota opět klesla a to na 13,86 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Výjimkou nejsou ani výsledné hodnoty ukazatele rentability tržeb, které byly vypočteny 

podílem výsledku hospodaření po zdanění a tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 

a tržeb z prodeje zboží. Nejnižší hodnota rentability tržeb ve výši 1,59 % je dosažena opět 

v roce 2013, kdy společnost dosáhla nejnižšího výsledku hospodaření běžného účetního 

období ve výši 10 728 tisíc Kč. V dalších letech se výsledek hospodaření běžného 

účetního období zvyšoval, zvyšovaly se také tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

a díky tomu se zvyšovala i rentabilita tržeb. V roce 2016 se snížila rentabilita tržeb 

na 4,07 % kvůli mírnému snížení výsledku hospodaření po zdanění a snížení tržeb 

za prodej zboží. 

Rentabilita čistých aktiv (RONA) 

Jedním z ukazatelů, které společnost sleduje, je rentabilita čistých aktiv. Tato rentabilita 

čistých aktiv je získána podílem provozního hospodářského výsledku po zdanění 

(NOPAT) a čistých aktiv (NA), která jsou definována jako součet stálých aktiv a čistého 

pracovního kapitálu. Hodnoty tohoto ukazatele jsou vyšší oproti hodnotám ukazatele 

ROA. 

Tabulka č. 7: Rentabilita čistých aktiv (RONA)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

NOPAT [tis. Kč] 26 816,67 15 579,54 31 816,8 42 924,33 38 720,43 

NA [tis. Kč] 188 278 212 447 243 953 261 035 294 501 

Rentabilita čistých aktiv 

(RONA) 
14,24 % 7,33 % 13,04 % 16,44 % 13,15 % 
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2.4.4.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti hradit své závazky. Obecně jde o poměr: 

čím je možno platit ku co je nutno zaplatit. Hodnoty ukazatelů likvidity budou porovnány 

jak s doporučenými intervaly, které jsou uvedeny v teoretických východiscích práce, 

tak i s hodnotami oborových průměrů odvětví. 

Tabulka č. 8: Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování; oborové průměry dle 27, 28, 29, 30, 31) 

Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 0,99 0,97 1,04 1,07 1,10 

  oborový průměr 1,49 1,57 1,74 1,84 2,37 

  doporučený interval 1,5 – 2,5 

Pohotová likvidita 0,60 0,64 0,62 0,69 0,52 

  oborový průměr 1,19 1,27 1,44 1,51 1,94 

  doporučený interval 1 – 1,5 

Okamžitá likvidita 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 

  oborový průměr 0,44 0,47 0,66 0,71 0,90 

  doporučený interval 0,2 – 0,5 

Likvidita společnosti je velmi špatná ve všech třech stupních. Ve sledovaném období 

2012-2016 hodnoty likvidity společnosti nedosahují ani doporučených intervalů, 

ani hodnot oborového průměru. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita společnosti, jejíž hodnoty se během sledovaného období 2012-2016 

pohybují od 0,97 do 1,1 nedosahují ani doporučeného intervalu 1,5-2,5, ani se nepřibližují 

hodnotám oborového průměru. Kdyby v roce 2012 společnost proměnila všechna oběžná 

aktiva na hotovostní prostředky, tak je 0,99krát schopná uspokojit své věřitele. Nejlepších 

hodnot běžné likvidity společnost dosahuje v roce 2016, kdy by společnost dokázala 

1,1krát uspokojit své věřitele, pokud by v daném okamžiku proměnila svá oběžná aktiva 

na hotovostní prostředky. V tomto posledním sledovaném roce se společnost nejvíce 

přibližuje alespoň spodní hranici doporučeného intervalu běžné likvidity, ale na druhou 

stranu je nejvíce vzdálená oborovému průměru. Za pozitivní lze považovat rostoucí vývoj 

běžné likvidity, kdy je rok od roku vyšší likvidita s výjimkou roku 2013, 

kdy je zaznamenám mírný pokles oproti roku 2012. 
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Pohotová likvidita 

Vývoj pohotové likvidity společnosti je kolísavý a opět není pozitivní. Vzhledem k tomu, 

že hodnoty jsou menší než 1, lze z toho vyvodit, že společnost má pravděpodobně vyšší 

zásoby. Kdyby společnost zpeněžila krátkodobé pohledávky a použila by svůj krátkodobý 

finanční majetek, nebyla by schopna uhradit své stávající krátkodobé závazky. Nejlépe 

na tom byla společnost v roce 2015, kdy hodnota pohotové likvidity byla 0,69. Na rozdíl 

od roku 2015, kdy pohotová likvidita společnosti byla nejlepší za celé sledované období, 

v roce 2016 hodnota pohotové likvidity je nejhorší, a to 0,52. 

Okamžitá likvidita 

U okamžité likvidity jsou vyloučeny pohledávky, takže jsou zde pouze peněžní 

prostředky v pokladně a na běžném účtu. Tento ukazatel je nejpřesnější a hodnotí 

schopnost společnosti uhradit své stávající krátkodobé závazky ze svých nejlikvidnějších 

prostředků. Hodnoty okamžité likvidity jsou na tom nejhůře ze všech sledovaných 

likvidit. Společnost se se svou okamžitou likviditou ani z poloviny nepřibližuje 

doporučenému intervalu, ani oborovým průměrům. I přes to, že krátkodobý finanční 

majetek má od roku 2013 klesající vývoj, okamžitá likvidita dosahuje v celém 

sledovaném období hodnot 0,04 a 0,05. 

2.4.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Cílem ukazatelů zadluženosti je zjistit, jaká část majetku společnosti je financována 

cizími zdroji. Každá společnost je do určité míry zadlužená. A do jaké míry je zadlužená 

analyzovaná společnost je uvedeno v tabulce níže. 

Tabulka č. 9: Ukazatele zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování; oborové průměry dle 27, 28, 29, 30, 31) 

Ukazatele zadluženosti 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 52,86 % 62,26 % 58,11 % 49,81 % 48,66 % 

  oborový průměr zadluženosti 55,70 % 55,96 % 55,14 % 52,09 % 51,24 % 

Úrokové krytí 9,48 8,34 8,53 17,12 18,96 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost společnosti ve sledovaném období 2012-2016 se pohybuje  

od 48 % do 63 %. Přes kolísavý vývoj celkové zadluženosti, tyto hodnoty nejsou 

negativní. Všeobecně doporučovaným intervalem celkové zadluženosti je 40-60 %. 
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Ovšem vždy záleží na oboru, ve kterém společnost působí. Pokud celkovou zadluženost 

společnosti porovnáme s oborovým průměrem, tak v roce 2012, 2015 a 2016 byla 

analyzovaná společnost méně zadlužená. V roce 2013 byla společnost nejvíce zadlužená 

za celé sledované období, a to ve výši 62,26 %. V posledním roce 2016 je na tom naopak 

společnost nejlépe, kdy její cizí zdroje v poměru s celkovými aktivy jsou 48,66 %. 

Jak už již bylo zmíněno výše, v roce 2017 lze očekávat opět vyšší zadluženost díky úvěru 

od Heitkamp & Thumann Group. 

Úrokové krytí 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je lepší finanční situace společnosti. 

Analyzovaná společnost dosahuje vysokých hodnot v této oblasti a úroky placené 

za poskytnuté úvěry od Heitkamp & Thumann Group převyšují EBIT, který je na úrovni 

hospodářského výsledku, průměrně 12,5krát. V letech 2012-2014 byla hodnota 

úrokového krytí 8,34 až 9,48. V roce 2015 a 2016 se úrokové krytí dokonce ještě 

zdvojnásobilo, konkrétně v roce 2015 je hodnota tohoto ukazatele 17,12 a v roce 2016 

úroky převyšují EBIT 18,96krát. 

2.4.4.4 Ukazatele aktivity 

Nyní bude rozebráno, jak společnost nakládá a využívá jednotlivé části svého majetku. 

Nejprve budou okomentovány obraty a poté doby obratu vybraných ukazatelů aktivity. 

Tabulka č. 10: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování; oborové průměry dle 27, 28, 29, 30, 31) 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv [počet obrátek] 1,65 1,35 1,49 1,81 1,75 

  oborový průměr obratu celkových aktiv 1,69 1,57 1,79 1,85 1,85 

Obrat stálých aktiv [počet obrátek] 3,18 3,05 3,17 3,21 3,18 

Obrat zásob [počet obrátek] 8,70 7,31 7,01 11,80 7,57 

Doba obratu zásob [dny] 41,96 49,95 52,08 30,92 48,24 

Doba obratu krát. pohledávek [dny] 57,70 82,25 64,38 49,38 39,60 

Doba obratu krát. závazků [dny] 106,37 154,42 122,79 81,37 83,07 

Obrat celkových aktiv 

Hodnoty obratu celkových aktiv ve sledovaném období 2012-2016 téměř dosahují hodnot 

oborového průměru obratu celkových aktiv. Opět je zde kolísavý vývoj hodnot. Nejméně 

krát se celková aktiva obrátila v tržby za rok v roce 2013, a to 1,35krát z důvodu 
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nejnižšího výsledku hospodaření za sledované období. Ovšem ostatní společnosti 

ve stejném odvětví na tom nebyly taky zrovna nejlíp kvůli dluhové krizi, a tudíž 

i u oborového průměru obratu celkových aktiv je zaznamenána v roce 2013 nejnižší 

hodnota, a to 1,57. Nejvíce krát se celková aktiva obrátila v tržby v roce 2015 (1,81krát). 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv neboli obrat dlouhodobého majetku je ve sledovaném období  

2012-2016 zhruba o polovinu vyšší než obrat celkových aktiv. I přes kolísavý vývoj 

hodnot jsou hodnoty obratu stálých aktiv v intervalu od 3,17 do 3,21 kromě roku 2013, 

kdy tento obrat byl nejmenší. V roce 2013 se dlouhodobý majetek obrátil v tržby 3,05krát. 

Obrat zásob 

Vypočtená hodnota tohoto ukazatele v roce 2012 je 8,7, což značí, že 8,7krát za rok 

se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků 

a opětovný nákup zásob. Ve sledovaném období jsou všechny hodnoty poměrně vysoké, 

což značí, že společnost využívá své zásoby a že jsou tedy zásoby neustále v pohybu 

a neleží v nich uložené peníze. V letech 2013, 2014 a 2016 zásoby prošly všemi formami 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob zhruba 7krát až 7,5krát. Nejvíce byly 

zásoby využity v roce 2015, kdy obrat zásob byl 11,8. 

Doba obratu zásob 

Zda jsou výsledné hodnoty doby obratu příliš vysoké nebo nízké by bylo vhodné zjistit 

pomocí porovnání s oborovými průměry, které bohužel nejsou k dispozici. Vzhledem 

k tomu, že analyzovaná společnost je výrobní, je samozřejmostí, že bude mít poměrně 

vyšší zásoby a nějakou dobu bude trvat jejich doba obratu. Tato doba obratu zásob 

se pohybuje v intervalu od 42 dní do 52 dní. Je nutné také vzít v potaz, že společnost 

nevyrábí pořád jedny a ty stejné produkty za sledované období, ale tyto produkty se vyvíjí 

(zlepšují) a díky inovacím se vyrábí i nové produkty. A právě jedním z důvodu, proč 

je kolísavý vývoj doby obratu zásob, může být tato změna produktů.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Pokud se výsledné hodnoty uvedené v tabulce číslo 10 zprůměrují, vychází hodnota 

58,66. Tato hodnota říká, že průměrná doba k inkasu pohledávek od vystavení faktury 

je 58,66 dnů. Tedy že odběratelé zaplatí analyzované společnosti přibližně za 59 dní. 
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Nejkratší doba obratu krátkodobých pohledávek byla v roce 2016, kdy odběratelé 

analyzované společnosti uhradili vystavené faktury za 40 dní. Ovšem v roce 2013 byla 

situace nejhorší. Doba obratu krátkodobých pohledávek byla dvojnásobně vyšší – přes 

80 dní. Tato doba obratu krátkodobých pohledávek by měla být kratší než doba obratu 

krátkodobých závazků. Je to z toho důvodu, aby společnost dostávala zaplaceno 

od odběratelů dříve a svým dodavatelům platila později. Tímto společnost předejde 

problému, že by neměla peněžní prostředky na úhradu přijatých faktur od svých 

dodavatelů. Je nutné si ale uvědomit i riziko, že odběratel nemusí společnosti vystavenou 

fakturu uhradit. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků je za celé sledované období 2012-2016 vždy vyšší 

než doba obratu krátkodobých pohledávek. Tato situace je velmi pozitivní. Společnost 

platí své závazky průměrně za 109 dní a peníze od odběratelů dostává průměrně za 59 dní. 

Společnost se při úhradě faktur snaží využívat skonta, tedy že zaplatí faktury dříve, 

než je jejich doba splatnosti. Výše skonta se pohybuje od 1 % do 3 %. Dále je většina 

faktur placena až po jejich splatnosti, ale penále za pozdní úhradu faktur jsou výjimečně.  

2.4.5 Analýza soustav ukazatelů 

V rámci analýzy soustav ukazatelů bude uvedeno pouze Altmanovo Z-skóre, které 

představuje jednu z možností, jak vyhodnotit finanční situaci společnosti komplexně. 

Bude tedy zjištěno, zda společnosti Westfalia Metal s.r.o. v blízké budoucnosti hrozí 

bankrot či nikoliv. 

Altmanovo Z-skóre 

V níže uvedené tabulce číslo 11 jsou vypočteny hodnoty Altmanova Z-skóre dle výše 

uvedeného vzorce číslo 19 v teoretických východiscích práce.  
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Tabulka č. 11: Altmanovo Z-skóre společnosti Westfalia Metal s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele Váha 2012 2013 2014 2015 2016 

x1 – čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 0,717 -0,0047 -0,0187 0,0212 0,0299 0,0404 

x2 – nerozdělený zisk / aktiva celkem 0,847 0,3669 0,3166 0,3414 0,3830 0,4175 

x3 – EBIT / aktiva celkem 3,107 0,0811 0,0664 0,0828 0,1191 0,0995 

x4 – účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje 0,42 0,8872 0,5824 0,7208 1,0077 1,0551 

x5 – tržby / aktiva celkem 0,998 1,7319 1,3881 1,5508 1,8690 1,7967 

Altmanovo Z-skóre 2,6603 2,0909 2,4120 3,0043 2,9279 

Dle intervalů, které jsou uvedeny v teoretických východiscích práce, lze určit, 

že společnost Westfalia Metal s.r.o. se v letech 2012 až 2014 nacházela v „šedé zóně“. 

Šedá zóna značí, že o zdraví společnosti nelze jednoznačně rozhodnout. Ovšem v letech 

2012 a 2014 hodnoty Altmanova Z-skóre téměř dosahují horní hranice šedé zóny 2,89 

a jak lze vidět z výše uvedené tabulky, v letech 2015 a 2016 tuto hodnotu 2,89 dokonce 

přesáhla. Společnost se tedy nejprve v letech 2012 až 2014 nacházela v šedé zóně. 

To, že se společnost nacházela v šedé zóně hodnotím pozitivně, protože společnost 

dokázala ustát krizi, která se projevila ve všech ukazatelích za rok 2013. V roce 2015 

a 2016 o společnosti lze říci, že je finančně zdravá dle Altmanova Z-skóre a v blízké 

budoucnosti není ohrožena bankrotem.  

2.4.6 Ekonomická přidaná hodnota - EVA 

Společnost vytváří hodnotu tehdy, je-li čistý provozní výsledek hospodaření vyšší než 

náklady použitého kapitálu. Teorie ekonomické přidané hodnoty vychází z toho, 

že jedním z hlavních cílů společnosti je maximalizace ekonomického zisku. Společnosti 

tedy nejde o maximalizaci účetního zisku, který je vykazován v rozvaze. Účetní zisk 

zahrnuje pouze náklady na cizí kapitál (placené úroky), ovšem ignoruje náklady vlastního 

kapitálu. 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál - re 

Problémem pro stanovení ekonomické přidané hodnoty společnosti jsou právě náklady 

na vlastní kapitál. Vzhledem k obtížnosti zjistitelnosti těchto nákladů na vlastní kapitál, 

budou využity informace, které jsou poskytovány Ministerstvem průmyslu a obchodu 

z oblasti finanční analýzy, kde jsou uvedena data za odvětví celkem. Konkrétně budou 
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použity hodnoty zachycující alternativní náklad na vlastní kapitál (re) za sledované období 

2012-2016, jejichž hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce. 

Tabulka č. 12: Hodnoty alternativního nákladu na vlastní kapitál za období 2012-2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO ze zdrojů: 27, 28, 29, 30, 31) 

Rok Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) dle MPO 

2012 12,41 % 

2013 10,97 % 

2014 8,20 % 

2015 6,99 % 

2016 6,47 % 

Stanovení nákladů na cizí kapitál - rd 

Pro stanovení nákladů na cizí kapitál je třeba znát úrokovou sazbu. Vzhledem k tomu, 

že společnost Westfalia Metal s.r.o. získává peněžní prostředky od Heitkamp & Thumann 

Group a úrokové sazby se mění každé tři měsíce, v níže uvedené tabulce jsou uvedeny 

vždy průměrné roční úrokové sazby. Ke zjištění hodnot nákladů na cizí kapitál (rd) 

je potřeba tyto úrokové sazby (i) snížit o daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %. 

Tabulka č. 13: Hodnoty úrokových sazeb a nákladů na cizí kapitál za období 2012-2016 

(Zdroje: Vlastní zpracování dle: 32) 

Rok Úroková sazba (i) Náklady na cizí kapitál (rd) 

2012 2,98 % 2,41 % 

2013 3,24 % 2,62 % 

2014 3,13 % 2,54 % 

2015 3,03 % 2,45 % 

2016 3,29 % 2,66 % 

Tabulka č. 14: Ekonomická přidaná hodnota za období 2012-2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proměnné 2012 2013 2014 2015 2016 

E 171 370 tis. Kč 182 099 tis. Kč 208 225 tis. Kč 220 704 tis. Kč 256 202 tis. Kč 

D 193 162 tis. Kč 312 667 tis. Kč 288 874 tis. Kč 219 013 tis. Kč 242 832 tis. Kč 

C 365 450 tis. Kč 502 192 tis. Kč 497 099 tis. Kč 439 717 tis. Kč 499 034 tis. Kč 

re 12,41 % 10,97 % 8,20 % 6,99 % 6,47 % 

rd 2,41 % 2,62 % 2,54 % 2,45 % 2,66 % 

WACC 7,09 % 5,61 % 4,91 % 4,73 % 4,62 % 

NOPAT 26 816,67 tis. Kč 15 579,54 tis. Kč 31 816,80 tis. Kč 42 924,33 tis. Kč 38 720,43 tis. Kč 

EVA 894,45 tis. Kč -12 588,60 tis. Kč 7 404,95 tis. Kč 22 131,30 tis. Kč 15 684,83 tis. Kč 
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Tak jako u ostatních ukazatelů finanční analýzy, tak i u ekonomické přidané hodnoty 

se potvrzuje to, že rok 2013 byl pro společnost Westfalia Metal s.r.o. z hlediska financí 

nejslabší. V tomto roce je ukazatel přidané hodnoty záporný ve výši – 12 588,60 tisíc Kč. 

V roce 2012 tvořila společnost přidanou hodnotu pouze ve výši 894,45 tisíc Kč. Nejvyšší 

hodnoty v oblasti ekonomické přidané hodnoty bylo dosaženo v roce 2015 ve výši 

22 131,30 tis. Kč. Kladné hodnoty tohoto ukazatele v posledních třech letech jsou 

pozitivní a společnost nejenže dosahovala v těchto letech účetního zisku, ale také 

i ekonomické zisku.  

2.4.7 Shrnutí finanční analýzy 

Rok 2012 byl silně ovlivněn dluhovou krizí a značnou nejistotou panující v globálním 

ekonomickém prostředí. Tato krize měla své následky, které se projevily v ukazatelích 

za rok 2013. Do jisté míry se potvrdily obavy z vývoje evropské ekonomiky, což 

se projevilo zejména na výsledku posledního čtvrtletí, celkově se však společnosti 

podařilo zvýšit jak tržby, tak i výsledek hospodaření (33). Po překonání této krize 

má společnost rostoucí tržby, rostoucí výsledek hospodaření a tento rostoucí trend 

je zaznamenám i v některých ukazatelích, například u čistého pracovního kapitálu. 

Společnost se vždy každým rokem snaží naplánovat investiční projekty, díky nimž je pak 

schopna rozšířit významně své výrobkové portfolio a zvýšit přidanou hodnotu svých 

výrobků. Společnost byla v rámci Heitkamp & Thumann Group zařazena do projektu 

H&T Excellence – Driving to Perfection (proces neustálého zlepšování), jehož cílem je 

za pomocí renomované konzultační společnosti Porsche Consulting GmbH dosáhnout 

štíhlejšího a úspornějšího způsobu výroby, omezení plýtvání lidskými, materiálními 

a finančními zdroji a snížení nákladovosti provozu. V roce 2014 provedla společnost jak 

investiční, tak i provozně-ekonomické opatření, jejichž cílem bylo zvýšení 

konkurenceschopnosti výrobků a dosažení úspor ve výrobě (34). V roce 2014 se na výši 

celkových tržeb významně projevil pozitivní dopad oslabení koruny, ke kterému 

přistoupila ČNB v závěru roku 2013. Jako exportér, s platebním stykem v drtivé většině 

EUR, realizovala společnost v korunovém vyjádření tržby o 50 mil. Kč vyšší, než by při 

stejném objemu výroby realizovala, pokud by směnný kurz CZK/EUR zůstal na úrovni 

před intervencí ČNB. Jelikož ovšem společnost hradí v EUR také podstatnou část svých 
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nákladů, zejména materiálových, byl dopad tohoto efektu v provozním výsledku mnohem 

nižší – cca 18 mil. Kč. Pokud by byl tento pozitivní vliv eliminován, provozní výsledek 

hospodaření by zůstal hluboko za očekáváním (35). V roce 2015 došlo vzhledem 

nepříznivému vývoji ekonomické situace ve východní Evropě k poklesu prodeje výrobků, 

které společnost na tamní trhy dodává. Podobná situace nastala i v segmentu 

průmyslových hadic. Společnost nicméně dokázala tento výpadek nahradit tržbami 

v jiných segmentech výroby, zejména výfukových hadic a lisovaných dílů. Z hlediska 

provozního výsledku hospodaření byl rok 2015 pozitivně ovlivněn zvyšováním přidané 

hodnoty výrobků, což společně s důrazem, který společnost klade na kontrolu fixních 

nákladů, vedlo k růstu tohoto ukazatele o 27 % (36).  

Společnost nemá dostatek krátkodobého finančního majetku, aby z něj byla schopná 

pokrýt své krátkodobé závazky. Tento fakt potvrzuje jednak ukazatel čistých pohotových 

prostředků, jehož hodnoty jsou v celém sledovaném období 2012-2016 záporné, 

tak i ukazatelé likvidity. Likvidita společnosti je dle doporučených intervalů a oborových 

průměrů špatná ve všech třech stupních. Ovšem společnost o tyto nízké hodnoty likvidit 

usiluje a je za to i hodnocena z H&T Group. Z pohledu tedy investora či banky jsou nízké 

hodnoty likvidit nežádoucí, ovšem z pohledu společnosti je to žádoucí stav. Společnost 

usiluje o to, aby platila své závazky co nejpozději (snaží se co nejvíce prodloužit dobu 

splatnosti) a naopak, aby jí pohledávky byly uhrazeny co nejdříve. Nízké hodnoty 

v pokladně a na běžném účtu nejsou pro společnost hrozbou, protože je schopna je vykrýt 

prostřednictvím cash poolingu. 

Ziskovost společnosti, ať už se jedná o rentabilitu aktiv, vlastního kapitálu či tržeb, 

je v porovnání s oborovým průměrem v roce 2012 téměř stejná. Bohužel v dalších letech 

se hodnoty ukazatelů rentabilit většinou vzdalují od oborového průměru. 

Celková zadluženost společnosti ve sledovaném období 2012-2016 je v průměru 55 % 

a dle oborového průměru zadluženosti je na tom společnost dosti podobně jako ostatní 

společnosti v oboru. 

Co se týká nakládání a využívání jednotlivých částí majetku společnosti Westfalia 

Metal s.r.o., tak celková aktiva se obrátila v tržby v průměru za sledované období 1,6krát. 

Hodnoty obratu celkových aktiv ve sledovaném období téměř dosahují oborového 
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průměru obratu celkových aktiv. Zásoby se během sledovaného období 7krát až 12krát 

přeměnily v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný 

nákup zásob. Doba obratu krátkodobých závazků je za celé sledované období 2012-2016 

vždy vyšší než doba obratu krátkodobých pohledávek. Tato situace je velmi pozitivní. 

Společnost platila své závazky v období 2012-2016 průměrně za 109 dní a peníze 

od odběratelů dostávala průměrně za 59 dní. 

Pokud se finanční situace společnosti zhodnotí komplexně prostřednictvím analýzy 

soustav ukazatelů, konkrétně pomocí Altmanova Z-skóre, tak společnost Westfalia 

Metal s.r.o. od roku 2015 je finančně zdravá a nehrozí jí tedy v blízké budoucnosti 

bankrot. 

Hlavním smyslem finanční analýzy bylo zjistit současný finanční stav společnosti. 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. je zisková, finančně zdravá, ve většině ukazatelů 

dosahuje nebo se alespoň přibližuje k oborovým hodnotám a je schopna splácet závazky 

Heitkamp & Thumann Group na plánované rozšíření. 

Z této finanční analýzy budou využity informace ke zpracování strategické analýzy. 

2.5 Strategická analýza 

V rámci této kapitoly bude provedena nejprve analýza vnitřního prostředí, která bude 

vycházet z McKinseyova 7S modelu. Poté bude zanalyzováno obecné okolí na základě 

SLEPT analýzy, kde nebude cílem zanalyzovat celé obecné okolí, jak již bylo zmíněno 

v metodách a postupech zpracování práce. Dále budou uvedeny informace o zákaznících, 

dodavatelích a konkurentech obou obchodních jednotek, na jejichž základě pak budou 

vytvořeny Porterovy modely. 

Vzhledem k tomu, že mi bylo poskytnuto mnohem více informací k obchodní jednotce 

MH, budou tomu obsahově odpovídat následující kapitoly. 

2.5.1 Analýza vnitřního prostředí společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

McKinseyův 7S model zahrnuje sedm vzájemně závislých faktorů. Tudíž změna 

v jednom faktoru vyvolá změnu ve všech zbývajících šesti faktorech a jeden faktor tedy 
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ovlivňuje ty ostatní. Nejprve budou uvedeny jednotlivé faktory a poté bude stručně 

shrnuto, jak se faktory navzájem ovlivňují. 

Struktura 

Organizační struktura společnosti Westfalia Metal s.r.o. již byla uvedena výše 

a v přílohách, proto zde nyní bude vysvětlena struktura v rámci uskupení.  

Heitkamp & Thumann Group (dále jen H&T Group) je koncern se sídlem v Německu. 

Jedná se o rodinnou firmu, která vlastní několik společností. Hlavní zaměření 

H&T Group je na její první dvě divize, kterými jsou H&T Battery Components 

a H&T Presspart. Pak jsou tak zvané business units, kterými jsou Westfalia Metal Hoses 

a Westfalia Metal Components (37). Další společnosti skupiny H&T Group jsou uvedeny 

níže na obrázku číslo 5. 

 

Obrázek č. 5: Divize a business units H&T Group  

(Zdroj: 38)  

Westfalia Metal Hoses má své výrobní závody v Německu (Hilchenbach), v České 

republice (Hustopeče), v USA (Bristol) a v Číně (Šanghaj). Tyto společnosti jsou 

sesterskými společnostmi, které jsou na stejné úrovni. Ovšem německá společnost 

WESTFALIA Metallschlauchtechnik Verwaltungs – Gmbh v Hilchenbachu je jediným 

vlastníkem celé skupiny MH (v Hilchenbachu je tedy jak hlavní management, který je 

managementem celé skupiny Westfalia Metal Hoses, tak je zde i výrobní závod). Výrobní 

závod v Hustopečích byl založen jako čistě výrobní z důvodu nižších personálních 

nákladů na zaměstnance a tento český výrobní závod má dodávat výrobky 

do Hilchenbachu. Ovšem okolnosti nutí, aby se činnosti přesunovaly z Německa 
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i do Hustopeč a v současnosti je v Hustopečích pomalu stejná struktura pracovníků jako 

je v Hilchenbachu.  

Zatímco Westfalia Metal Hoses působí globálně (působí na evropském, severoamerickém 

a asijském trhu), tak Westfalia Metal Components má své výrobní závody pouze 

v Německu (Crimmitschau) a v České republice (Hustopeče) a působí tedy pouze 

na evropském trhu (37). 

Obchodní jednotka MH v Hustopečích patří tedy do skupiny Westfalia Metal Hoses, která 

je součástí koncernu H&T Group a obchodní jednotka MC v Hustopečích patří 

do skupiny Westfalia Metal Components, která je také součástí H&T Group. 

V Hustopečích byly tyto dvě obchodní jednotky MH a MC jako jedna společnost pod 

názvem Westfalia Metal s.r.o. Ovšem od října 2017 je tato společnost Westfalia 

Metal s.r.o. rozdělena na dvě společnosti, a to na společnost Westfalia Metal s.r.o. 

(obchodní jednotka MH) a Westfalia Metal Components s.r.o. (obchodní jednotka MC). 

Jedním z cílů je optimalizovat společnosti Westfalia Metal Hoses působící na evropském 

trhu, tedy společnost v Hilchenbachu a v Hustopečích, s cílem redukovat fixní náklady. 

Některé procesy se dějí v obou závodech, což s sebou nese již zmíněné fixní náklady. 

V současnosti má německý a český závod společný ERP systém SAP a dále se snaží 

například efektivně využívat kapacity (37). Snahou je tedy zaměřit se na zdvojené 

procesy či činnosti a optimalizovat náklady. 

Strategie (strategy) 

Společným cílem pro všechny čtyři výrobní závody MH je dosahovat každoročního 

dvouciferného růstu ziskového prodeje výrobků, kterého chtějí dosáhnout 

prostřednictvím globální zákaznické báze, přidané hodnotě a inovací. I přesto, že všechny 

čtyři závody jsou právně samostatné, tak mají společný cíl a každý výrobní závod 

se podílí na dosažení toho společného cíle. Tento strategický cíl je společný z toho 

důvodu, že například zákazník Volvo je globální a má své závody jak v Evropě, 

tak i v Americe a v Číně a tomuto zákazníkovi se dodávají výrobky z MH z různých 

lokacích. Proto ten cíl nemůže být pouze pro jednotlivý závod, ale musí být společný 

pro celou skupinu (37).  
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Strategické cíle si MH stanovuje většinou na 5 let dopředu. Tyto pětileté cíle se pak 

rozpadají na jednotlivé cíle pro každý následující rok.  

Pro plnění svých strategických cílů MH používá tak zvanou X matrix, která se na roční 

bázi aktualizuje. Úkolem tedy je, co vše se musí udělat pro to, aby byly tyto cíle dosaženy. 

Každý měsíc se konzultuje, jak se plán liší od skutečnosti a zda se směřuje k cíli či nikoliv. 

MH si tedy v roce 2015 stanovila své dlouhodobé cíle pro rok 2020. Tyto cíle musí být 

SMART. Aby byly tyto dlouhodobé cíle pro rok 2020 dosaženy, tak v roce 2018 jsou pro 

obchodní jednotku MH v Hustopečích stanoveny konkrétní projekty, které pomohou 

k dosažení těch celo skupinových cílů. V této X matrix je dále uvedeno, jakými ukazateli 

se tyto cíle či projekty mají měřit a pracovníci, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé kroky 

(37). Příklad X matrix je uveden v příloze číslo 9. 

Například pro obchodní jednotku MH v Hustopečích jsou strategické cíle pro rok 2018, 

které ale souvisí s tím společným strategickým cílem pro celou skupinu MH, následující: 

dosáhnout materiálových úspor ve výši 60 000 € na ohýbání trubek díky dalším redukcím 

technologického šrotu a každoroční snížení externích nákladů na skladování ve výši 

75 000 € (z toho důvodu se stavěla nová skladovací hala) (37). 

Hlavním cílem obchodní jednotky MC je být výrobní a obchodní základnou pro expanzi 

výrobkového portfolia na evropské trhy s využitím potenciálu kvalifikované pracovní síly 

v České republice. Vyrábět tedy s co nejnižšími náklady a s levnější pracovní silou oproti 

například Německu (17). Do budoucna se nabízí rozšíření o oblast elektromobility (24). 

Sdílené hodnoty (shared values) 

Sdílené hodnoty jsou ovlivněny strukturou uskupení, kdy společnost Westfalia 

Metal s.r.o. musí dodržovat etický kodex skupiny H&T Group. V tomto kodexu 

je uvedena filosofie a hodnoty, mezi které patří: spokojenost zákazníka je nejvyšší 

prioritou, dodavatelé jsou obchodními partnery, lidé spolupracují jako globální tým, 

v oblasti bezúhonnosti se nečiní kompromisy, neustálé zlepšování ve všem, co se dělá, 

inovace tvoří budoucnost a bezpečnost a trvalá udržitelnost životního prostředí jsou 

prvořadým závazkem (39). Dále jsou v tomto kodexu uvedeny zásady, kde jsou základní 

pravidla, vztahy se zákazníky, konkurencí, dodavateli, zaměstnanci a další vztahy. Úplné 

znění tohoto kodexu je v příloze číslo 10. 



63 

 

Systémy společnosti (systems) 

Ve společnosti Westfalia Metal s.r.o. existuje celá řada systémů. Tyto systémy jednak 

usnadňují práci pracovníkům (ať už administrativním či pracovníkům ve výrobě), 

a jednak navádí zaměstnance společnosti k tomu, co mají dělat, v jakých časových 

úsecích, ve spoustě případů jich vedou denní rutinou a vedení společnosti díky nim 

dostává zpětnou vazbu a vidí například, co je v plánu a jestli je tento plán dosahován 

či nikoliv. Níže budou uvedeny pouze některé systémy společnosti. 

Mezi základní informační systémy patří ERP systém SAP a systém NET Genium ERP. 

SAP je základní báze dat, kde se střetávají informace, které tečou od zákazníků (dostávají 

se objednávky přímo od zákazníka nebo se tam ručně vkládají na základě papírové 

objednávky od zákazníka). Jsou zde tedy zákaznické vstupy, dále výstupy do výroby, 

výstupy směrem k externím partnerům (zejména dodavatelům materiálu či služeb) 

a současně jsou tam informace, které jsou důležité pro jednotlivá oddělení. 

NET Genium ERP je software pro řízení společnosti, který splňuje požadavky normy 

ISO 9001:2009 a funguje na webu (jedná se o tak zvaný intranet).  V NET Geniu jsou 

uloženy informace napříč celou společností počínaje různými dokumenty (například 

smlouvy, výkresy, návodky, organizační struktura společnosti a podobně), 

až po informace ohledně zaměstnanců nebo také řešení reklamací a interních neshod. 

Jde tedy v prvé řadě o centrální úložiště všech informací pro administrativní zajištění 

chodu společnosti. 

Dalším systémem je systém řízení jakosti, který je více než 10 let certifikován dle normy 

IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949). IATF 16949 je mezinárodní norma pro systémy řízení 

jakosti v automobilovém průmyslu, pro dodavatele dílů do automobilů. Tato certifikace 

vypovídá o tom, že ve společnosti jsou jednoduše řečeno daná pravidla, která je nutno 

dodržovat (37). 

I layout společnosti se dá považovat za systém. Jde o uspořádání pracovišť, která jsou 

vyznačená. Dále jsou vyznačená místa pro stroje a nástroje, vstupní materiál, odchozí 

výrobky, sklady a podobně. Jedním z prvků layoutu firmy je i skladovací systém 

na uložení náhradních dílů – Kardex. 
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Pro celou skupinu H&T Group, tedy i pro společnost Westfalia Metal s.r.o. 

v Hustopečích, existuje H&T connect, kde dochází k přímější výměně informací, znalostí 

a k přenosu souborů v rámci celé skupiny. Jedná se o sociální síť, takový „firemní 

facebook“ (37). 

Schopnosti (skills) 

O schopnostech svědčí certifikace společnosti. To, že společnost je certifikovaná 

znamená, že ve společnosti jsou pracovníci, kteří mají znalosti a schopnosti tyto systémy 

zavést, jsou schopni to předat dál na své kolegy a podřízené, zaučit je a zkrátka jim 

vysvětlit, co a jak se má dělat. Jeden pohled schopností je tedy spojen s certifikací a se 

vzděláváním zaměstnanců, druhý pohled je ten, že existuje takzvaná mezifiremní výměna 

(zde se naráží na strukturu).  V rámci této struktury dochází k tomu, že čeští pracovníci 

(ať už administrativní či pracovníci ve výrobě) jezdí do Německa a naopak, že do České 

republiky jezdí kolegové z Německa, ale také i z Číny, aby se podívali, jak se co dělá 

například v České republice. Cílem je tedy si vzájemně pomáhat a dochází ke vzájemné 

výměně schopností a znalostí. 

Spolupracovníci (staff) 

Jak již bylo zmíněno výše ve schopnostech a ve struktuře, zaměstnanci společnosti 

nemusí nutně pracovat pouze ve společnosti Westfalia Metal s.r.o., ale mohou pracovat 

napříč jednotlivými závody a mohou být součástí globálního týmu. S tím jsou ale spojeny 

vysoké mezipodnikové náklady na cestování.  

V této oblasti se zaměřením na strukturu může docházet ke zdvojeným činnostem, 

respektive ke dvojímu vykonávání stejné pracovní činnosti. To, co dělá jeden 

zaměstnanec v Hilchenbachu za mnohem vyšší mzdu, tak tu stejnou práci v některých 

případech vykonává i zaměstnanec v Hustopečích, jenže za 3,5krát nižší mzdu (37).  

V současnosti se obchodní jednotka MH v Hustopečích potýká s problémem v rámci 

struktury a spolupracovníků u zákaznického servisu. Jedním z hlavních zákazníků celé 

skupiny Westfalia Metal Hoses je Scania. Co se týče výrobních závodů v Evropě, 

tak v současnosti z 99 % vyrábí a dodává výrobky tomuto zákazníkovi obchodní jednotka 

MH v Hustopečích a to zbývající 1 % vyrábí a dodává výrobní závod v Hilchenbachu. 

I přesto, že se výrobky pro zákazníka expedují z Hustopeč a jdou přímo k zákazníkovi, 
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fakturace probíhá tak, že se výrobky prodávají do Hilchenbachu a ten poté prodává tyto 

výrobky s marží Scanii (37). 

Jenže pokud zákazník Scania chce změnit například množství v dodávce, kontaktuje 

zákaznický servis v Hilchenbachu a ten pak kontaktuje zákaznický servis v Hustopečích, 

aby zjistil, zda je změna dodávky možná či nikoliv. Tento problém, proč tomu tak je, 

je jednak z důvodu fakturace, a jednak je dán organizační strukturou, kdy v Hustopečích 

to byl vždy čistě jen výrobní závod a zbývajícími činnostmi se zabývalo v Hilchenbachu. 

Tudíž zákaznický servis pro zákazníka Scania je od prvopočátku v Hilchenbachu. Ovšem 

nikde není dáno, že to takto musí být už napořád. 

Pokud bychom se na tento problém podívali podrobněji, tak velmi často dochází 

k následujícímu. Materiálový plánovač či nákupčí Scanie žádá například o 10 kusů navíc 

do zítřejší expedice. Jenže zákaznický servis pro zákazníka Scania je v Hilchenbachu 

a tento materiálový plánovač či nákupčí kontaktuje tedy zaměstnance v Hilchenbachu. 

Tento zaměstnanec z Hilchenbachu kontaktuje zaměstnance v Hustopečích, zda je možné 

do zítřejší expedice pro zákazníka Scania přidat o 10 kusů navíc. Díky této skutečnosti, 

že je fyzicky oddělen zákaznický servis od výroby (případně od plánování výroby a její 

expedice) vznikají další problémy. Díky komunikaci přes více lidí je mnohem pomalejší 

tok informací, kdy navíc může docházet k přeslechům, neporozumění, chybám, 

ke zpoždění a podobně. Dalším problémem může být také komunikace v cizím jazyce 

a hlavním problémem může být méně spokojený zákazník. 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů je optimalizovat společnosti Westfalia Metal Hoses 

působících na evropském trhu, tedy společnost v Hilchenbachu a v Hustopečích s cílem 

redukovat fixní náklady, zde vidím možnost k úspoře nákladů, která bude řešena 

v návrhové části této diplomové práce. 

Dalším současným problémem v oblasti spolupracovníků v celé společnosti Westfalia 

Metal s.r.o. je, že při nízké nezaměstnanosti společnost nemůže najít jak kvalifikované, 

tak i ty nekvalifikované pracovníky především do výroby. Na tento problém už bylo 

poukázáno i ve finanční analýze, kdy společnost v roce 2016 vynakládala zvýšené 

personální výdaje související právě s nedostatkem pracovních sil na pracovním trhu. 

Společnost se tuto situaci snaží řešit prostřednictvím odměn za doporučení vhodného 
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kandidáta či náborovým příspěvkem. Snaží se motivovat lidi, aby začali pracovat v této 

společnosti a samozřejmě se snaží motivovat i současné zaměstnance, aby ve společnosti 

nadále pracovali. 

Styl řízení společnosti (style) 

Ve výjimečných případech se ve společnosti objevuje direktivní styl řízení, který 

je ovšem v určitých případech nutností.  

Nejčastěji se ve společnosti využívá demokratický styl řízení, kdy vedoucí dává prostor 

i druhým. Zaměstnanci mají možnost vyjádřit své názory a návrhy. Uskutečňují se různé 

ať už pravidelné či nepravidelné porady, kde dostávají prostor všichni, ale konečné 

rozhodnutí je na vedoucím. Díky tomuto stylu řízení se zaměstnanci nebojí přijít 

s vlastním nápadem, jejich produktivita není snížená a je kvalitní. Důkazem toho je, 

že každý zaměstnanec si může podat návrh ke zlepšení, a tím společnosti může ušetřit 

peníze. Společnost si tedy ráda vyslechne rady a názory svých zaměstnanců. 

Shrnutí vnitřního prostředí ve společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

Struktura uskupení společnosti ovlivňuje strategii. Obchodní jednotka MH v Hustopečích 

nemá svou vlastní samostatnou strategii, ale je významnou součástí celkové strategie pro 

business unit Westfalia Metal Hoses, která je součástí H&T Group. Díky této struktuře 

společnost Westfalia Metal s.r.o. musí dodržovat kodex H&T Group. Společnost 

Westfalia Metal s.r.o. byla v rámci H&T Group zařazena do projektu H&T Excellence – 

Driving to Perfection (proces neustálého zlepšování), jehož cílem je za pomocí 

renomované konzultační společnosti Porsche Consulting GmbH dosáhnout štíhlejšího 

a úspornějšího způsobu výroby, omezení plýtvání lidskými, materiálními a finančními 

zdroji a snížení nákladovosti provozu, což také souvisí s již zmíněným layoutem 

společnosti. Dále ovlivňuje spolupracovníky například takovým způsobem, že nemusí 

pracovat pouze v Hustopečích, ale napříč jednotlivými závody. Pokud by se tedy změnila 

struktura uskupení společnosti, změny nastanou i v ostatních faktorech. 

I spolupracovníky ovlivňují všechny ostatní faktory. Tím, že je společnost součástí H&T 

Group, zaměstnanci přispívají k dosažení celkové strategie a opět musí dodržovat 

již zmíněný kodex. Systémy zaměstnancům usnadňují práci, provádí je denní rutinou 

a prostřednictvím jich je získávána zpětná vazba. Je jim poskytnuta možnost vzdělávání, 
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práce v globálních týmech a mají možnost říct svůj názor. Zkrátka vše je propojeno 

se vším. 

2.5.2 Analýza obecného okolí 

V rámci analýzy obecného okolí se bude vycházet ze SLEPT analýzy, která nebude 

vypracována kompletně. Jednotlivé faktory budou vypracovány na základě finanční 

analýzy a analýzy vnitřního prostředí. 

Sociální faktory 

U sociálních faktorů bude práce zaměřena na problém, na který bylo již poukázáno 

ve finanční analýze a který vyplynul také z analýzy vnitřního prostředí, a to problém 

s nedostatkem pracovní síly. Ze sociálních faktorů bude pouze zmíněna velikost 

populace, věková struktura obyvatelstva, míra nezaměstnanosti a průměrná hrubá 

měsíční mzda. Vzhledem k tomu, že sídlo společnosti je v Hustopečích, tak tyto sociální 

faktory budou orientovány na Jihomoravský kraj. 

Velikost populace v Jihomoravském kraji 

Celkový počet obyvatel v Jihomoravském kraji se od roku 2012 neustále zvyšuje. Tento 

růst jde vidět v tabulce číslo 15. Zatímco v roce 2012 byl celkový počet obyvatel 

1 168 650, tak v roce 2016 se tento počet obyvatel zvýšil, a to na 1 178 812. Dále 

v tabulce lze vidět, že žen je více než můžu. 

Tabulka č. 15: Počet obyvatel v Jihomoravském kraji za období 2012-2016  

(Zdroj: 40) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem  

(k 31. 12.) 
1 168 650 1 170 078 1 172 853 1 175 025 1 178 812 

muži 571 982 572 533 574 178 575 536 577 723 

ženy 596 668 597 545 598 675 599 489 601 089 

Věková struktura obyvatelstva Jihomoravského kraje 

Na níže uvedeném grafu je věková struktura obyvatelstva v Jihomoravském kraji 

k 31. 12. 2000 a k 31. 12. 2016 – vývoj tedy za posledních 16 let. Z grafu lze vyvodit již 

známý problém, kterým je stárnutí populace. Tento problém se ovšem netýká pouze 

Jihomoravského kraje, ale i České republiky a ostatních zemí světa. Zatímco v roce 2000 
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bylo zaznamenáno přibližně 0,16 milionů obyvatel v Jihomoravském kraji ve věku 

nad 65 let, což odpovídá přibližně 14,3 % z celkového počtu obyvatel Jihomoravského 

kraje, tak v roce 2016 tento počet vzrostl na 0,22 milionů obyvatel (19 %). Naopak počet 

obyvatel v roce 2016 oproti roku 2000 ve věku od 15 do 64 let klesl, konkrétně 

z 0,8 milionů na 0,77 milionů, tedy z 69,7 % na 65,5 %. 

 

Graf č. 3: Věková struktura obyvatelstva v Jihomoravském kraji  

(Zdroj: 41) 

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

Z tabulky je zřejmé, že obecná míra nezaměstnanosti se od roku 2012 postupně snižuje 

a nejnižší je v roce 2016, kdy dosahuje hodnoty 3,9 %.  

Tabulka č. 16: Obecná míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 
8,1 6,8 6,1 5,0 3,9 

Tato nízká míra nezaměstnanosti se bohužel stává pro českou ekonomiku spíše 

nevýhodou než výhodou. Je nedostatek jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných 
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pracovníků. S tímto problémem se potýká i společnost Westfalia Metal s.r.o., která 

neustále hledá kvalifikované pracovníky, například svářeče, nástrojaře a lisaře, tak i ty 

nekvalifikované, například manipulanty. 

Navíc tato nízká nezaměstnanost zvyšuje mzdové náklady firmám, což jim snižuje jejich 

zisk. Vysoká cena lidské pracovní síly nutí firmy, aby se zamýšlely nad pořizováním 

strojů a automatizací výroby. Tento stav urychluje nástup čtvrté průmyslové revoluce, 

která bude snižovat nároky na počet zaměstnanců. Současná nízká úroveň 

nezaměstnanosti tak ve střednědobém horizontu může začít růst (43). 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hrubé průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském 

kraji v období 2012 až 2016. Lze zde vidět rostoucí trend, tedy že se hrubá měsíční mzda 

v Jihomoravském kraji rok od roku zvyšuje. V roce 2016 dosahuje výšky 26 629 Kč.  

Tabulka č. 17: Průměrné hrubé měsíční mzdy v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 44) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

průměrná hrubá měsíční 

mzda [Kč] 
23 953 24 211 24 770 25 625 26 629 

Tato výše uvedená hrubá průměrná měsíční mzda se na jednu stranu může zdát vysoká, 

ovšem nesmíme zapomenout na to, že se jedná o průměrnou mzdu, tudíž jsou zde 

zahrnuty jak například mzdy dělníků, kteří mají mnohem nižší mzdy, než je tento průměr, 

tak jsou zde zahrnuty i mzdy manažerů, kteří mají zase značně vyšší mzdy, než je tento 

průměr. Výše hrubých mezd dle jednotlivých tříd CZ-ISCO v Jihomoravském kraji lze 

vidět na následujícím grafu číslo 4.  
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Graf č. 4: Průměrná hrubá měsíční mzda podle tříd CZ-ISCO v Jihomoravském kraji  

(Zdroj: 45) 

Z grafu lze vyčíst jednotlivé skupiny, kterými jsou řídící pracovníci, specialisté, techničtí 

a odborní pracovníci, úředníci, pracovníci ve službách a prodeji, řemeslníci a opraváři, 

obsluha strojů a zařízení, montéři a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. U každé této 

skupiny se v roce 2016 hrubá měsíční mzda zvýšila oproti roku 2012. Dále ve výše 

uvedeném grafu lze vidět, jaká je výše hrubé měsíční mzdy dané skupiny 

v Jihomoravském kraji oproti jiným krajům. Například poslední čtyři skupiny (pracovníci 

ve službách a prodeji, řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení, montéři a pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci) mají velmi nízkou mzdu v Jihomoravském kraji. Pokud 

by se tito pracovníci rozhodli přestěhovat do jiného kraje České republiky, 

tak by na stejné pracovní pozici dostali větší mzdu. Z toho vyplývá, že v Jihomoravském 

kraji jsou velmi dobře placeni řídící pracovníci a specialisté, trochu hůře jsou na tom 

techničtí a odborní pracovníci a úředníci a nejhůře jsou na tom poslední čtyři skupiny. 

Legislativní faktory 

Vzhledem k tomu, že společnost Westfalia Metal s.r.o. podniká na území České 

republiky, musí dodržovat zákony, vyhlášky, směrnice, normy a další legislativní 

omezení, které jsou platné jak v České republice, tak i v rámci Evropské unie, protože 

Česká republika je členem Evropské unie od roku 2004. Hlavní výhodou vstupu České 

republiky do Evropské unie spočívá v usnadnění zahraničního obchodu. Legislativní 

faktory výrazně společnost neovlivňují. 
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Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které mají velký vliv na společnost, je vývoj devizové kurzu 

CZK/EUR a také inflace. 

Vývoj devizové kurzu CZK/EUR 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. je exportér s platebním stykem v drtivé většině EUR, 

proto ji vývoj devizového kurzu CZK/EUR velmi ovlivňuje. Na tento fakt už bylo 

poukázáno ve finanční analýze. Vývoj devizového kurzu od roku 2012 do února 2018 

je zobrazen níže na grafu číslo 5, který ukazuje, kolik je jedno euro v českých korunách. 

 

Graf č. 5: Vývoj devizového kurzu EUR/CZK od roku 2012 do února 2018 

(Zdroj: 46) 

Z grafu lze vyčíst, že vývoj devizové kurzu CZK/EUR od roku 2012 do roku 2013 byl 

kolísavý. Pohyboval se od 24,5 CZK/EUR do 26 CZK/EUR. Průměrný kurz v roce 2012 

byl 25 CZK/EUR, v roce 2013 kurz oslabil průměrně na 26 CZK/EUR a od roku 2014 

do roku 2016 byl průměrný kurz 27 CZK/EUR. V roce 2017 už koruna zase posiluje 

a průměrný kurz za rok 2017 je 26 CZK/EUR.  

Z toho plyne, že od roku 2014 do roku 2017 průměrný kurz 27 CZK/EUR měl velmi 

pozitivní vliv na vývoj tržeb společnosti Westfalia Metal s.r.o., protože u společnosti 

výrazně převažoval export nad importem. 

V roce 2016 česká měna posiluje z 27 CZK/EUR na 26 CZK/EUR a toto posílení trvá 

až do února 2018, kdy česká měna posiluje až na 25,3 CZK/EUR. Toto posílení české 
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měny od roku 2016 může mít negativní dopad na tržby společnosti Westfalia Metal s.r.o. 

a také na ukazatele ve finanční analýze. 

Míra inflace 

Podle toho, jak se vyvíjí inflace, tak se vyvíjí ceny na trhu a tím pádem se mění ceny 

vstupů společnosti. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty inflace za období 2012 

až 2016, kdy od roku 2012 do roku 2015 hodnoty inflace klesají a v roce 2016 míra inflace 

mírně vzrostla na 0,7 %. 

Tabulka č. 18: Míra inflace v České republice za období 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 47) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

míra inflace v ČR [%] 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 

Politické faktory 

Obecně každou společnost ovlivňuje politická stabilita v dané zemi. Fungování 

společnosti může ovlivnit stabilita vlády, zvolená politická strana, ale také i zahraniční 

konflikty, protože společnost působí jak na českých, tak i na zahraničních trzích. Zvolená 

politická strana může v dané zemi působit pozitivně na podnikání společnosti nebo 

naopak, může přinést společnosti komplikace v podobně změn v legislativě nebo jiných 

opatření.  

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory lze zařadit průmysl 4.0, se kterým souvisí automatizace 

výroby a přinese také změny na trhu práce. Nejprve budou společnosti propouštět, protože 

lidskou práci nahradí stroje, ale časem vznikne poptávka po pracovnících s vyšší 

kvalifikací. 

2.5.3 Analýza oborového okolí obchodní jednotky MH 

Obchodní jednotka MH se zaměřuje především na nákladní vozy, autobusy, zemědělská 

vozidla a stavební stroje, do kterých dodává výfukové systémy (ať už kompletní sestavy 

či jednotlivé díly zvlášť). Nějaké výrobky dodává i pro osobní automobily a vyrábí také 

průmyslové hadice, ale to není jejich hlavní zaměření. Více byl výrobní program 

obchodní jednotky MH popsán výše v kapitole 2.3.1. 
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Zákazníci obchodní jednotky MH 

Formálně je hlavním zákazníkem pro obchodní jednotku MH její sesterská společnost 

v Hilchenbachu, protože fakturačně se výrobky prodávají do Hilchenbachu. Tento fakt 

byl již zmíněn v kapitole 2.5.1, konkrétně u spolupracovníků. Jinak jsou hlavními 

zákazníky především skandinávské automobilky Volvo a Scania, které tvoří více jak 

polovinu celkových tržeb. Dalším zákazníkem je například Liebherr, výrobce stavebních 

strojů. Stejně tak jako hlavním zákazníkům, tak i společnosti Liebherr se dodávají 

výfukové systémy (37). 

Výhodou obchodní jednotky MH oproti MC je, že MH dodává své výrobky přímo 

automobilkám, ať už jsou dodávány z Hustopeč nebo z Hilchenbachu. Jde o to, že z MH 

se dodává přímo k hlavnímu zákazníkovi (k dané automobilce) bez jakéhokoliv dalšího 

mezičlánku. I komunikace MH je přímá se zákazníkem. Například projektoví manažeři 

z MH komunikují přímo s designéry automobilky a díky této přímé komunikaci může 

a také dochází k úsporám. 

Například, když MH získává nějakou poptávku, tak má možnost vstoupit do jednání 

s automobilkou ve smyslu, pokud automobilka bude u výrobku požadovat úhel 20°, 

ale obchodní jednotka MH má nástroj, který dokáže udělat u výrobku úhel 25°, tak se tato 

situace konzultuje. Pokud rozdíl 5° bude pro automobilku přijatelný, bude se moci využít 

stávající nástroj, a tudíž pro automobilku to bude například o 30 000 € levnější. (37). 

Dodavatelé obchodní jednotky MH 

Pro výrobní program obchodní jednotky MH jsou potřeba menší svitky pro navíjení hadic 

a trubky. Menší svitky pro navíjení hadic jsou dodávány především dodavatelem z Koreje 

a největším dodavatelem trubek je společnost z Itálie (37). 

Obchodní jednotka MH si vyjednává podmínky se svými dodavateli materiálu sama 

a jsou rovnocennými partnery. Co se týká vyjednávání těch podmínek, tak jde čistě 

o dohodu, která bude vyhovovat oběma stranám. Obchodní jednotka MH nemá takovou 

sílu, aby si mohla diktovat úplně všechny podmínky, ale na druhou stranu ani dodavatelé 

nemají tuto sílu, protože pro obchodní jednotku MH je reálné si najít jiného dodavatele 

a dohodnout se s ním. Se změnou dodavatele jsou samozřejmě spojeny náklady navíc, 

ale není problém tohoto dodavatele změnit (37). 
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Konkurenti obchodní jednotky MH 

Obchodní jednotka MH v Hustopečích v České republice nemá konkurenci. 

Ale konkurence je globální. Nejbližší konkurenti jsou v Německu, další jsou v Asii (Čína, 

Korea) a v Severní Americe. Stejně tak jako skupina Westfalia Metal Hoses má své 

závody globálně, tak i její konkurenti. Zatímco obchodní jednotka MH v Hustopečích 

a výrobní závod v Německu mají jiné konkurenty na evropském trhu pro automobilky 

v Evropě, tak výrobní závody v Číně či Severní Americe má zase jiné konkurenty 

pro stejné automobilky v Americe či v Číně (37).  

Ovšem se může stát a také se to děje, že například v Koreji existuje společnost, která 

zjistila, že je pro ni už její asijský trh malý a cíleně se přesune na evropský trh. Takže 

tento korejský konkurent, který působil na asijském trhu, je nyní přímým konkurentem 

na trhu evropském. Pro obchodní jednotku MH, která dodává na evropský trh, je přímým 

konkurentem zpravidla společnost působící na evropském trhu, ale může se stát, 

že se na tomto trhu objeví konkurent z jiného trhu (37). 

2.5.4 Porterův model pro obchodní jednotku kovových hadic (MH) 

Pro vypracování Porterova modelu budou využity výše uvedené informace o zákaznících, 

dodavatelích a konkurentech obchodní jednotky MH. 

o Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, protože hlavní zákazníci (Volvo a Scania) jsou 

silní hráči, se kterými se dá velmi těžce bojovat. A nejedná se jen o ceny výrobků jako 

takové, ale i o přenos nákladů na obchodní jednotku MH. Například obchodní jednotka 

MH nestihne výrobky dodat včas z nečekaných důvodů, s čím zákazník může souhlasit, 

ale náklady na přepravu pak nebudou uhrazeny zákazníkem, ale půjde to na náklady 

obchodní jednotky MH. 

o Vyjednávací síla dodavatelů 

Obchodní jednotka MH nemá takovou sílu, aby si mohla diktovat úplně všechny 

podmínky. Jde čistě o dohodnutí podmínek vyhovující oběma stranám. Dále má obchodní 

jednotka MH možnost si zvolit i jiných dodavatelů, tudíž vyjednávací síla dodavatelů 

je střední. 
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o Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba pochopitelně existuje, nicméně není velká z pohledu úplně nových konkurentů. 

Téměř nikdo nebude investovat do toho, aby založil úplně novou společnost, která 

by musela splňovat veškeré normy, certifikace a podobně, které jsou v automobilovém 

průmyslu. Bylo by to velmi finančně náročné a návratnost v nedohlednu. Hrozba tu ale 

je, že například nějaká společnost může koupit jinou, která už na trhu je, dodá jí potřebné 

know-how, případně zainvestuje. Hrozba vstupu nových konkurentů z pohledu založení 

nové společnosti je nízká, ovšem z pohledu fúze či globalizace je střední (37). 

o Hrozba substitutů 

Jak již bylo zmíněno výše, obchodní jednotka MH se zaměřuje především na výfukové 

systémy. Takový výfukový člen se skládá z pružného kovového členu (kovová hadice), 

dále z koncovky a například kolene. Kolem trubky může být ještě tepelná izolace. Pokud 

se bude hledat substitut ve stejném typu výrobku, tak u pružného kovového členu 

je substitutem takzvaný vlnovec. Pružný kovový člen vyráběný obchodní jednotkou MH 

je navinutý z nějakého pásu. Tento člen je pružný, ale na druhou stranu není dokonale 

plynotěsný. Vlnovec je trubka, která je navlněná a je vyrobena úplně odlišnou 

technologií. Tento vlnovec je dokonale plynotěsný, ale na druhou stranu není tak pružný 

(flexibilní) (37). 

Hrozba substitutů, které na trhu už existují, tak v krátkodobém horizontu u pružných 

kovových členů je velmi vysoká. Substituty jsou na trhu a záleží pouze na tom, 

co zákazník požaduje. U pružného kovového členu tedy záleží na tom, jestli zákazník 

požaduje větší pružnost nebo plynotěsnost. 

Co se týče hrozby substitutů v delším časovém horizontu (5 až 10 let a více) je hrozba 

elektrifikace i u nákladních automobilů. Z krátkodobého horizontu ta hrozba je nízká. 

Ovšem za 5 či 10 let tato hrozba může být vysoká. Dá se předpokládat, že vývoj půjde 

dopředu takovým způsobem, že dojde i k nějakému způsobu elektrifikace i u nákladních 

automobilů. A pokud by časem došlo k úplné elektrifikaci u nákladních automobilů, 

autobusů, zemědělských vozidel, stavebních strojů a podobně, hrozí, že výfukový systém, 

který obchodní jednotka MH i ostatní výrobní závody vyrábí, nebude vůbec potřeba 

a nebude o něj zájem. Z dlouhodobého horizontu tedy hrozí částečné či úplné zaniknutí 

poptávky po výfukovém systému, pokud dojde k úplné elektrifikaci všech vozidel (37). 
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o Rivalita firem působících na daném trhu 

Vzhledem k tomu, že se jedná se o dodávání pro automobilový průmysl, rivalita 

působících firem na tomto trhu je obecně velmi vysoká. Konkurenti jsou v tomto případě 

především výrobci výfukových systémů pro nákladní automobily, kdy co se týče 

evropského trhu, tak nejblíže jsou konkurenti v Německu. Ovšem potenciálními 

konkurenty mohou být i výrobci výfukových systémů pro osobní automobily. 

 
 

Obrázek č. 6: Porterův model obchodní jednotky MH  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.5 Analýza oborového okolí obchodní jednotky MC 

Obchodní jednotka MC se zaměřuje čistě na automobilový průmysl, kdy dodává lisované 

díly svým zákazníkům pro osobní automobily. Jedná se o velkosériovou výrobu 

z jednoho druhu materiálu. 

Zákazníci obchodní jednotky MC 

V automobilovém průmyslu jde o řetězec různých dodavatelů, kteří dodávají své výrobky 

pro automobilku, která si určuje veškeré podmínky. Mezi hlavní zákazníky (koncoví 

výrobci automobilů) pro obchodní jednotku MC patří takzvaní OEM (Original Equipment 

Manufacturer), konkrétně BWM, Škoda a VW. Tito takzvaní OEM diktují své podmínky 
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svým subdodavatelům takzvaným Tier 1, kteří přímo dodávají do OEM. Mezi Tier 1 patří 

Adient, Brose, Faurecia a Lear. Obchodní jednotka MC je takzvaný Tier 2, která přes Tier 

1 dodává své výrobky do OEM. Vzhledem k tomuto řetězci a také vzhledem k tomu, 

že na trhu je velmi vysoký počet hráčů, kteří dodávají do automotive, jsou ceny neustále 

tlačeny dolů. Podmínky jsou hlavním zákazníkem tedy jasně dány a ostatní na ně musí 

přistoupit (48). 

Hlavními zákazníky obchodní jednotky MC jsou Adient a Brose, kteří nejvíce přispívají 

k celkovým tržbám obchodní jednotky MC. 

Dodavatelé obchodní jednotky MC 

Pro velkosériovou výrobu je potřeba materiál, kdy v 99 % se jedná o svitky plechu 

a zbývající 1 % jsou nějaké malé komponenty. Jde tedy o dodavatele hutního materiálu, 

z nichž největším dodavatelem je Thyssenkrupp a dále například Rosso Steel a BECKER 

Stahl-Service. Dříve dodavatelé nabídli cenu a obchodní jednotka MC tuto nabídku 

musela přijmout. Dodavatelé nebyli ochotni vyjednávat o ceně a obchodní jednotka MC 

tedy podepisovala nevýhodné rámcové smlouvy. Ovšem nyní se vše centralizuje a jsou 

centralizovány i nákupy materiálu. Díky centralizaci obchodní jednotka MC získává 

materiál za výhodnější ceny. Obchodní jednotka MC bere od hutí velmi malé množství 

materiálu a nemá takovou páku, aby dokázala vyjednat pro sebe výhodnější cenu. Ovšem 

její zákazníci (Brose a Adient) mají tuto páku, protože odebírají velké množství. Platí 

zde, že čím větší množství se odebírá, tím výhodnější je cena. V posledních pěti letech 

v rámci centralizace Brose a Adient nasmlouvávají materiál i pro obchodní jednotku MC, 

ale dodavatel dodá materiál přímo obchodní jednotce MC, která za něj zaplatí. Zákazníci 

(Brose a Adient) mají samozřejmě zájem na tom, aby obchodní jednotka MC získávala 

materiál co nejvýhodněji, protože oni z toho pak získají větší marži (48). 

Konkurenti obchodní jednotky MC 

Konkurencí pro obchodní jednotku MC jsou Tier 1, kterým obchodní jednotka MC 

dodává. Tito Tier 1 si dokážou vyrobit lisované díly svépomocí, ovšem pokud na to 

nemají kapacity, anebo například se jim nevyplatí do výroby konkrétního lisovaného dílu 

investovat, předají tuto výrobu Tier 2, tedy obchodní jednotce MC. Z tohoto důvodu jsou 

zákazníci zároveň i konkurencí pro obchodní jednotku MC. 
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Dalším konkurentem jsou společnosti, které jsou také tak zvaný Tier 2, kam patří 

například společnost s. n. o. p. Pohořelice (francouzská firma), jejímž hlavním 

zákazníkem je Renault a dále VW. 

2.5.6 Porterův model pro obchodní jednotku kovových komponentů (MC) 

Pro vypracování Porterova modelu budou využity výše uvedené informace o zákaznících, 

dodavatelích a konkurentech obchodní jednotky MC. 

o Vyjednávací síla zákazníků 

Podmínky určuje přímo koncový výrobce automobilů (OEM). Díky řetězci 

je vyjednávací síla zákazníků velmi vysoká, protože OEM tlačí na Tier 1 a Tier 1 tlačí 

na Tier 2 (na obchodní jednotku MC).  

o Vyjednávací síla dodavatelů 

I u dodavatelů je jejich vyjednávací síla velmi vysoká. Dříve, když obchodní jednotka 

MC podepisovala nevýhodné rámcové smlouvy, byla vyjednávací síla dodavatelů velmi 

vysoká. V současnosti mají dodavatelé vyjednávací sílu stále velmi vysokou, ovšem díky 

centralizaci obchodní jednotka MC získává materiál za výhodnější ceny díky jejím 

zákazníkům. 

o Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vzhledem k tomu, že se jedná čistě o automobilový průmysl, hrozba vstupu nového 

konkurenta je nízká. Je to z toho důvodu, že by tento nový konkurent, tedy nově založená 

společnost, musela splňovat veškeré normy, musela by mít certifikace, protože 

v automobilovém průmyslu je vše regulované. Pro tuto nově založenou společnost by to 

bylo opravdu velmi nákladově náročné a žádný takový nově založený malý subdodavatel, 

který by vznikl v České či Slovenské republice by to nedokázal sám bez cizí pomoci (48).  

Žádný nový hráč tedy na trh nepůjde, protože by tímto vším nepřeskákal a musel 

by do toho nalít opravdu velmi velké množství peněz. Ovšem jsou tady starší hráči, 

u nichž je tendence taková, že ti silní hráči kupují ty menší hráče, a dokonce i svou 

konkurenci. 
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Například před třemi lety společnost X koupila konkurenci Y, protože Y měla velmi 

pěkné zisky z důvodu dodávání tzv. A zákazníkům (výrobci kvalitních drahých aut jako 

je například Mercedes-Benz), zatímco společnost X dodávala například do Peugeotu. 

Společnost X se nedokázala dostat na tyto lepší trhy, proto koupila konkurenci Y a je nyní 

přímým dodavatelem pro Y (48). 

V tomto automobilovém průmyslu není hrozbou vstup nových konkurentů, ale hrozbou 

jsou zde stávající konkurenti a případné jejich fúze, protože se všichni snaží zvyšovat 

obraty a dosahovat vyšších zisků. Další hrozbou mohou být již existující společnosti 

působící v automobilovém průmyslu, které splňují všechny normy, pouze si chtějí rozšířit 

svůj výrobní program a mají volné prostředky na investování do tohoto rozšíření. 

o Hrozba substitutů 

Otázkou je, co dokáže nahradit kovové komponenty, ze kterých se skládá sedadlo 

do automobilu. V současnosti tyto kovové komponenty obchodní jednotka MC vyrábí 

z hliníku, z pozinku či ze železa. Vývoj materiálu jde neustále dopředu a vyvíjí se různé 

speciální materiály. Na jednom takovém speciálním materiálu společnost Westfalia 

Metal Components spolupracuje s BMW a jedná se o takzvané dutinové materiály 

(plásty). Vývoj tohoto materiálu pro sedadla ještě není tak daleko, protože nesplňuje 

bezpečnostní parametry (48). Hrozba substitutu je nízká. 

o Rivalita firem působících na daném trhu 

Společností je mnoho a rivalita je vysoká. Pokud se to vezme z pohledu Tier 1, kteří jsou 

subdodavatelé pro OEM, tak oni jsou schopni si sami vyrobit všechny díly. Jenže oni 

vyrábí to, co chtějí a na co mají kapacity, zbytek předávají Tier 2, tedy obchodní jednotce 

MC. 
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Obrázek č. 7: Porterův model obchodní jednotky MC  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.6 SWOT analýzy obchodních jednotek 

Společnost Westfalia Metal s.r.o. do září 2017 vystupovala navenek jako jedna 

společnost, která měla dvě obchodní jednotky, MH a MC. Této skutečnosti budou 

odpovídat i SWOT analýzy. V některých oblastech byla společnost analyzována jako 

celek (například finanční analýza), a proto výsledky z těchto analýz se týkají obou 

obchodních jednotek, i když tomu tak ve skutečnosti nemuselo být. Například konkrétně 

u rostoucích tržeb a zisku nelze říci, která z těchto dvou obchodních jednotek má 

na tvorbě zisku větší podíl. Ovšem důležité bylo, že společnost jako celek dosahovala 

rostoucích tržeb a zisku. 

U strategické analýzy se většinou poukazovalo konkrétně buď na obchodní jednotku MH, 

nebo na obchodní jednotku MC, z toho důvodu jsou vypracovány dvě SWOT analýzy 

pro každou obchodní jednotku zvlášť. Ovšem větší zaměření po celou dobu této práce 

je na obchodní jednotku MH z důvodu většího získání informací o této obchodní 

jednotce. 
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Dle výsledků jednotlivých dílčích analýz, jsou v níže uvedených tabulkách číslo 19 a 20 

pouze uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozeb. To znamená, že v tabulkách 

není žádné uspořádání například podle důležitosti. 

V době, kdy se jednalo o jednu společnost, lze mezi silné stránky zařadit rostoucí vývoj 

tržeb a zisku, platební morálku, kladné hodnoty ukazatele EVA v letech 2014-2016 

a finanční zdraví společnosti v roce 2015 a 2016. Silnými stránkami pro obě obchodní 

jednotky jsou nižší mzdové náklady například oproti Německu, certifikace IATF 16949, 

součást H&T Group, se kterou souvisí zařazení obou obchodních jednotek do projektu 

H&T Excellence – Driving to Perfection (proces neustálého zlepšování) a rozšiřování 

výrobkového portfolia v rámci získávání nových projektů. Silnou stránkou pouze 

obchodní jednotky MH je, že je hlavním celosvětovým výrobcem a dodavatelem 

flexibilních kovových hadic a dále že je výrobcem kompletních sestav. 

Mezi slabou stránku společnosti patří nedostatek krátkodobého finančního majetku a obě 

obchodní jednotky se potýkají s nedostatek pracovních sil. Slabými stránkami obchodní 

jednotky kovových hadic jsou vysoké mezipodnikové náklady na dopravu, ať už 

zaměstnanců či výrobků, dále některé zdvojené procesy či funkce a fyzické oddělení 

zákaznického servisu od výroby pro zákazníka Scania, případně plánování a expedice 

výroby. U obchodní jednotky MC lze jako slabou stránku zařadit to, že je dodavatelem 

pouze pro evropské trhy. 

Příležitostí u obou obchodních jednotek je levnější kvalifikovaná pracovní síla 

v Jihomoravském kraji oproti Německu. U obchodní jednotky MH se při jejím výrobním 

programu nabízí příležitost využití poloautomatizace a automatice manuálních procesů 

s cílem snížit závislost na pracovní síle a u obchodní jednotky MC je příležitostí expanze 

i mimo Evropu a rozšíření o oblast elektromobility. 

Mezi hrozby, které se týkají obou obchodních jednotek, lze zařadit stárnutí populace, 

posílení české měny, růst inflace, nedostatek pracovních sil na pracovním trhu, omezení 

prostoru pro růst a silná konkurence. U obchodní jednotky MH je hrozbou silná 

vyjednávací síla zákazníků, hrozba substitutů a elektrifikace. Hrozbami pro obchodní 

jednotku MC jsou velmi silné či silné vyjednávací síly zákazníků a dodavatelů.  
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Tabulka č. 19: SWOT analýza obchodní jednotky kovových hadic (MH)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT analýza obchodní jednotky kovových hadic (MH) 
S 

Silné stránky 

W 

Slabé stránky 

rostoucí vývoj tržeb a zisku 
nedostatek specializovaných pracovních 

sil (např. svářeči) 

silné zázemí nadnárodní skupiny  
vysoké mezipodnikové náklady 

na dopravu (zaměstnanců, výrobků) 

kladné hodnoty ukazatele EVA v letech 

2014-2016 
zdvojené některé procesy/funkce 

finančně zdravá společnost v roce 2015 a 

2016 (dle analýzy za období 2012-2016) 

fyzické oddělení zákaznického servisu 

od výroby 

nižší mzdové náklady například oproti 

Německu 
 

certifikace IATF 16949  

projekt H&T Excellence – Driving 

to Perfection (proces neustálého 

zlepšování) 

 

rozšiřování výrobkového portfolia  

hlavní celosvětový výrobce a dodavatel 

flexibilních kovových hadic 
 

výrobce kompletních sestav  

O 

Příležitosti 

T 

Hrozby 

poloautomatizace a automatizace 

manuálních procesů s cílem snížit 

závislost na pracovní síle 

posílení české měny 

růst inflace 

 
nedostatek pracovních sil na pracovním 

trhu 

 omezení prostoru pro růst společnosti 

 silná konkurence 

 silná vyjednávací síla zákazníků 

 hrozba substitutů 

 elektrifikace 
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Tabulka č. 20: SWOT analýza obchodní jednotky kovových komponentů (MC)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT analýza obchodní jednotky kovových komponentů (MC) 
S 

Silné stránky 

W 

Slabé stránky 

rostoucí vývoj tržeb a zisku 
nedostatek specializovaných pracovních 

sil (např. nástrojaři a lisaři) 

silné zázemí nadnárodní skupiny dodavatel pouze pro evropské trhy 

kladné hodnoty ukazatele EVA v letech 

2014-2016 
 

finančně zdravá společnost v roce 2015 a 

2016 (dle analýzy za období 2012-2016) 
 

nižší mzdové náklady například oproti 

Německu 
 

certifikace IATF 16949  

projekt H&T Excellence – Driving to 

Perfection (proces neustálého zlepšování) 
 

rozšiřování výrobkového portfolia  

O 

Příležitosti 

T 

Hrozby 

expanze i mimo Evropu posílení české měny 

rozšíření o oblast elektromobility růst inflace 

 
nedostatek pracovních sil na pracovním 

trhu 

 omezení prostoru pro růst společnosti 

 silná konkurence 

 velmi silná vyjednávací síla zákazníků 

 silná vyjednávací síla dodavatelů 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část bude vycházet pouze ze strategické analýzy, konkrétně ze SWOT analýzy 

obchodní jednotky MH. Důvodem, proč se návrhová část bude zaměřovat pouze 

na obchodní jednotku MH je ten, že o této obchodní jednotce bylo získáno mnohem více 

informací prostřednictvím rozhovorů s managementem.  

Obecně bude návrhová část zaměřena na optimalizaci (úsporu) nákladů v obchodní 

jednotce MH. Tato úspora nákladů se už v současnosti bude týkat pouze společnosti 

Westfalia Metal s.r.o. (dříve obchodní jednotka MH), jinak by samozřejmě došlo 

k úsporám nákladů, které by se týkaly celé společnosti Westfalia Metal s.r.o., která 

se skládala ze dvou obchodních jednotek MH a MC. 

3.1 Fyzické oddělení zákaznického servisu od výroby pro zákazníka 

Scania 

Jedním z cílů je optimalizovat společnosti Westfalia Metal Hoses působících 

na evropském trhu, tedy společnost v Hilchenbachu a v Hustopečích, s cílem redukovat 

fixní náklady. Problém, že zákaznický servis pro zákazníka Scania je v Hilchenbachu, 

zatímco výroba, případně plánování výroby a její expedice je z 99 % v Hustopečích, lze 

řešit následujícími způsoby. 

Vzhledem k tomu, že společnost v Hilchenbachu se společností v Hustopečích 

má společný ERP systém SAP, nabízí se zde řešení, že zaměstnanec z Hilchenbachu 

se může podívat do tohoto systému SAP, aby zjistil, zda je možnost vyrobit o 10 kusů 

víc, o které zákazník Scania žádá. Jenže zde je problém ten, že v SAP jsou informace 

pouze o tom, kolik kusů se vyrobilo na konci předchozí směny a až po zpětném hlášení 

se uvidí stav na konci současné směny. Nelze tedy zjistit, kolik zrovna teď v tomto 

okamžiku je vyrobeno kusů, dále zda výroba probíhá bez problémů, a v případě poruchy, 

jestli jsou k dispozici například náhradní díly a zda tato porucha bude trvat chvíli či delší 

čas. Z těchto důvodů je stejně nakonec potřeba kontaktovat zaměstnance v Hustopečích. 
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Pro tento problém se zde nabízí řešení, aby v Hustopečích byl pracovník, který bude 

přímo komunikovat se zákazníkem Scania. Tato komunikace bude mnohem efektivnější 

a předejde se problémům, které byly uvedeny výše a může dojít i k úspoře nákladů. 

Současný stav v Hilchenbachu je takový, že na oddělení zákaznického servisu je 

8 pracovníků, z toho 4 pracovníci se zabývají tím, co se vyrábí v Hustopečích pro 

zákazníka Scania a komunikují tedy se zákazníkem Scania. Nabízí se několik variant 

řešení, jak docílit toho, aby v Hustopečích byli pracovníci na oddělení zákaznického 

servisu a měli na starosti zákazníka Scania. 

První variantou může být propuštění 4 pracovníků v Hilchenbachu a zaměstnat místo 

nich 4 pracovníky v Hustopečích, kteří budou přímo komunikovat se zákazníkem Scania.  

Druhou variantou je, aby se v Hustopečích zaměstnali právě ti 4 pracovníci, kteří pracují 

v Hilchenbachu. Tím by odpadly náklady například na zaškolení a na odstupné. Jenže 

troufám si tvrdit, že žádný Němec nepůjde vykonávat tu stejnou pracovní pozici do České 

republiky za 3,5krát nižší mzdu.  

Třetí variantou, aby nemuselo dojít k propuštění pracovníků v Hilchenbachu, je tyto 

pracovníky přeřadit na jiné pracovní pozice, které potřebuje společnost v Hilchenbachu 

obsadit a v Hustopečích by byli zaměstnáni na oddělení zákaznického servisu noví 

4 pracovníci.  

Čtvrtá varianta je přirozený odchod pracovníků. Na základě rozhovoru 

s managementem obchodní jednotky MH bylo zjištěno, že v současnosti mají minimálně 

2 pracovníci zákaznického servisu v Hilchenbachu přibližně 3 roky do důchodu. Pokud 

by se využilo této varianty, společnost v Hilchenbachu by za tyto pracovníky nehledala 

náhradu. Během těch tří let se přijmou noví pracovníci v Hustopečích, kteří se budou 

průběžně zaškolovat a jakmile pracovníci v Hilchenbachu odejdou do důchodu, veškeré 

povinnosti a činnosti týkající se komunikace se zákazníkem Scania převezmou noví 

pracovníci zákaznického servisu v Hustopečích.  

Pátá varianta je založena na potřebě většího množství pracovníků zákaznického servisu 

v Hilchenbachu. Vzhledem k tomu, že roste objem výroby (nejen od stávajících, ale i od 

nových zákazníků), nelze vše zvládat se stávajícími pracovníky zákaznického servisu. 
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Řešení, které se zde nabízí je, že by se mezi 4 pracovníky zákaznického servisu 

v Hilchenbachu rozdělili stávající zákazníci a měli by na starost i ty nové zákazníky 

a do Hustopeč by se přijali 4 noví pracovníci zákaznického servisu pro zákazníka Scania.  

Problém, že je zákaznický servis pro zákazníka Scania fyzicky oddělen od výroby, 

lze vyřešit tím způsobem, že by tento zákaznický servis pro zákazníka Scania byl 

přesunut do Hustopeč. Navrhuji, aby v Hustopečích byli přijati 4 pracovníci na oddělení 

zákaznického servisu, kteří budou mít na starosti zákazníka Scania. Dojde tak k přímé 

komunikaci mezi zákazníkem Scania a zákaznického servisu, který bude ve stejné 

společnosti jako je výroba a předejde se tak problémům. Navíc v konečném důsledku 

dojde k poklesu fixních nákladů, konkrétně personálních nákladů na oddělení 

zákaznického servisu v rámci společností Westfalia Metal Hoses působících 

na evropském trhu. Co se týče pracovníků v Hilchenbachu, určitě doporučuji využít 

příležitosti, že minimálně 2 pracovníci mají téměř důchodový věk a zbývající pracovníci 

by mohli mít na starosti nové zákazníky, případně stávající zákazníky. Pokud by i nadále 

zbýval nějaký pracovník zákaznického servisu, může být přeřazen nebo v nejhorším 

případě propuštěn.  

Výše hrubé průměrné měsíční mzdy dle jednotlivých tříd CZ-ISCO v Jihomoravském 

kraji pro skupinu techničtí a odborní pracovníci byla v roce 2016 ve výši 30 740 Kč. 

Celkové měsíční náklady zaměstnavatele na jednoho pracovníka odpovídají hrubé 

měsíční mzdě navýšené o odvody sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 %. 

Měsíční personální náklady na 1 pracovníka v Hustopečích vychází ve výši 41 192 Kč.  

Průměrná hrubá měsíční mzda v Německu v roce 2016 byla ve výši 3 703 € (49). Kdyby 

se tato průměrná hrubá měsíční mzda ve výši 3 703 € přepočetla kurzem 25,4 CZK/EUR, 

vychází mzda jednoho pracovníka zákaznického servisu v Hilchenbachu na 94 056 Kč, 

což je přibližně 3krát víc, než jaká je průměrná hrubá měsíční mzda skupiny technických 

a odborných pracovníků v Jihomoravském kraji, tedy pracovníků zákaznického servisu 

v Hustopečích. Ovšem personální náklady na 1 pracovníka v Hilchenbachu jsou přibližně 

3,5krát vyšší než v Hustopečích z důvodu, že Hilchenbach je ve spolkové zemi Severní 

Porýní-Vestfálsko, která je na pátém místě, co se týče nejvyšší průměrné hodinové mzdy 

v Německu. Měsíční personální náklady na 1 pracovníka v Hilchenbachu jsou tedy 

3,5krát vyšší a odpovídají výši 144 172 Kč. 
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Pokud by tedy časem nastala situace, kdy by v Hustopečích byli zaměstnáni 4 noví 

pracovníci na oddělení zákaznického servisu pro zákazníka Scania a dva pracovníci 

zákaznického servisu v Hilchenbachu by odešli do důchodu, třetí pracovník 

by v důsledku rostoucího objemu výroby měl na starosti nové, případně stávající 

zákazníky a čtvrtý pracovník by byl přeřazen na jinou pracovní pozici, kterou je nutno 

v Hilchenbachu obsadit, došlo by ke snížení počtu pracovníků o 3 na zákaznickém servisu 

v Hilchenbachu. Tímto návrhem by došlo k optimalizaci společností Westfalia Metal 

Hoses působících na evropském trhu, kdy by došlo ke splnění cíle redukovat fixní 

náklady, a to konkrétně ve výši 3 212 976 Kč. Tato roční úspora personálních nákladů 

ve výši 3 212 976 Kč se může snížit například o zaškolení nových pracovníků. 

Pro přehlednost je tento návrh s možnou roční úspornou personálních nákladů znázorněn 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 21: Roční úspora personálních nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Hilchenbach Hustopeče 

Měsíční personální náklady na 1 pracovníka 144 172 Kč 41 192 Kč 

Potřeba počtu pracovníků 1 4 

Měsíční personální náklady 144 172 Kč/1 prac. 164 768 Kč/4 prac. 

Roční personální náklady 1 730 064 Kč/1 prac. 1 977 216 Kč/4 prac. 

Celkové roční personální náklady na pracovníky 3 707 280 Kč 

Současné roční personální náklady na pracovníky 6 920 256 Kč 0 Kč 

Předpokládaná úspora personálních nákladů za rok 3 212 976 Kč 

 

3.2 Využití příležitosti poloautomatizace 

Mezi slabou stránku obchodní jednotky MH patří nedostatek pracovních sil, který 

je spojený s nízkou nezaměstnaností. Tato nízká nezaměstnanost zvyšuje mzdové 

náklady obchodní jednotce MH a nutí tuto obchodní jednotku MH, aby se zamýšlela nad 

pořizováním strojů a poloautomatizací či automatizací výroby. 

Cílem mého návrhu bude snížit potřebu množství pracovníků a zároveň využít příležitosti 

– poloautomatizace manuálních procesů, kdy dojde právě ke snížení závislosti 

na pracovní síle. 
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Jednou z možností ke snížení počtu pracovníků je vytvořit vhodný layout výroby. 

Obchodní jednotka MH má svá pracoviště uspořádána a vyznačena. Na těchto 

pracovištích jsou vyznačená místa pro stroje. Vzhledem k faktům, že obchodní jednotka 

MH zamýšlí pořizovat nové stroje kvůli nedostatku pracovních sil, a také jí roste objem 

výroby, je nutno pořizovat jak nové stroje, tak zaměstnávat nové pracovníky. Jenže tento 

růst výroby, který souvisí s pořizováním nových strojů, nemusí být nutně spojen 

s lineárním růstem potřeby pracovníků. 

Obchodní jednotka MH má určitým způsobem uspořádány stroje na pracovištích. Jenže 

v důsledku pořizování nových strojů a někdy i vyřazení starých strojů, toto uspořádání 

nemusí být časem nejvhodnějším a je potřeba toto uspořádání strojů na pracovištích 

měnit. Je tedy zapotřebí se zamýšlet nad tím, jak tyto stroje uspořádat na daném 

pracovišti, aby byl pracovník u daného stroje či strojů co nejvíce vytížený během své 

směny. Obchodní jednotka MH si je tohoto vědoma a při pořízení nového stroje přemýšlí, 

kam daný stroj umístí. Ovšem ne vždy je jí umožněno stroj umístit nejvhodnějším 

způsobem, například z důvodu omezeného prostoru na pracovišti. 

Jako příklad lze uvést následující velmi zjednodušenou situaci. Na pracovišti X byl jeden 

stroj, který byl obsluhován jedním pracovníkem. Časem se nakoupil další stroj (stejný), 

který se umístil poblíž toho stávajícího stroje. Tento stroj bylo ovšem potřeba obsluhovat 

pracovníkem, a tudíž se zaměstnal nový pracovník. Když se později pořídily další dva 

stroje, byly umístěny někde poblíž ke dvěma předchozím strojům. Takže jsou 4 stroje, 

které byly pořízeny například během 10 let, a tyto stroje jsou obsluhovány 4 pracovníky. 

Situace je znázorněna níže na obrázku. 

 

Obrázek č. 8: Současný stav umístění strojů a počet pracovníků k jejich obsluze 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ovšem pokud by se stroje umístily naproti sobě, tak jeden pracovník je schopen během 

své směny obsluhovat oba dva stroje. Nejprve by pracovník obsloužil první stroj, kam by 

ručně založil materiál a mezitím, co tento první stroj bude pracovat, tak pracovník dokáže 

založit materiál do druhého stroje. Výsledkem je úspora dvou pracovníků. Z původní 

situace, kdy 4 stroje byly obsluhovány 4 pracovníky, nyní jsou 4 stroje obsluhovány 

pouze 2 pracovníky. 

 

Obrázek č. 9: Navrhovaný stav umístění strojů s nižším počtem pracovníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Co se týká přemístění strojů, tak se jedná o stroje, které jsou relativně malé a jsou také 

relativně jednoduše přemístitelné. Nejsou nijak složitě ukotvené a většinou je lze 

jednoduše přemístit pomocí vysokozdvižného vozíku. Stačí pouze odpojit elektriku 

a vzduch, přemístit stroj a poté opět zapojit. 

Náklady na přemístění strojů lze svým způsobem pominout. Jednalo by se totiž o mzdové 

náklady pracovníků údržby obchodní jednotky MH, kteří jsou ovšem za tuto práci 

placeni. Pokud je potřeba nějaký stroj přemístit, je to jejich náplň práce, za kterou 

dostanou zaplaceno. Veškeré změny layoutu, které se v obchodní jednotce MH dějí, jsou 

zvladatelné interními zdroji a obchodní jednotka MH tak či tak tyto náklady vynaloží. 

Změna layoutu výroby některých pracovišť doposud nebyla možná z důvodu omezeného 

prostoru ve výrobě. Ovšem jak již bylo zmíněno na začátku finanční analýzy, společnost 

Westfalia Metal s.r.o. na základě rostoucích zakázek a prosperity se rozhodla rozšiřovat 

své prostory. V současnosti je už vybudována nová skladovací hala, kdy do té doby, 

než byla vybudována, tak vše bylo uskladňováno v hlavní hale, kde probíhá i výroba. 

Pro novou skladovací halu byl vytvořen vhodný layout a následovalo přemístění regálů 

z hlavní haly do této nové haly. Tím se vytvořil volný prostor v hlavní hale.  
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Navrhuji, aby obchodní jednotka MH využila tohoto volného prostoru a byl vytvořen 

nový vhodný layout výroby takovým způsobem, aby jednotlivá pracoviště měla 

uspořádána své stroje tak, aby jeden pracovník dokázal obsloužit co nejvíce strojů a došlo 

tedy ke snížení potřeby počtu pracovníků. Tato změna ovšem není uskutečnitelná ze dne 

na den, ale výsledkem budou úspory z rozsahu, kdy čím víc strojů obchodní jednotka MH 

má, tak je na tyto stroje schopna přiřazovat poměrově menší počet pracovníků.  

Druhou možností je investovat tak, aby daná investice také vedla ke snížení závislosti 

na pracovní síle a v tomto případě byla využita i příležitost poloautomatizace.  

V současnosti na pracovišti izolací je přípravný prostor, kde se pracuje skelnou vatou. 

Tato skelná vata je namotaná v pásu. Tento pás si pracovník pomalu odmotává, přikládá 

na něj šablonu a tuto šablonu obřezává do skelné vaty. Jedná se tedy o ruční práci, kdy 

tuto práci vykonává jeden pracovník na ranní směně, druhý pracovník na odpolední 

směně a třetí pracovník na noční směně. Současný stav je tedy takový, že v třísměnném 

provozu jsou potřeba 3 pracovníci, z nichž každý pracuje 8 hodin (včetně 0,5 hodiny 

přestávky), 5 dní v týdnu. Při tomto třísměnném provozu je maximální kapacita 

68 000 kusů (50). 

Vzhledem k tomu, že obchodní jednotce MH roste objem produkce a na příští rok 

je v plánu vyrobit 82 500 kusů, tato maximální kapacita ve výši 68 000 kusů nestačí. 

Zvýšení na 82 500 kusů vyvolá požadavek na dalšího nového pracovníka (místo tří 

pracovníků budou potřeba čtyři pracovníci) a později na duplicitu stávajícího přípravného 

prostoru (50).  

Druhou možností je, aby obchodní jednotka MH investovala a pořídila takzvaný řezací 

plotr (s dopravníkem a odvíjecím zařízením pro řezání skelné vaty, plotem, s dálkovým 

ovládáním a odsávacím venkovním čerpadlem). Tento řezací plotr má v sobě zadané 

parametry šablon, jejich pořadí a množství, tedy kolikrát se daná šablona má vyřezat. 

Navíc řez je mnohem přesnější, dojde ke zvýšení produktivity při složitém designu a také 

k úspoře materiálu (skelné vaty). Celková pořizovací cena řezacího plotru a výše celkové 

investice je uvedena v tabulce níže. 
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Tabulka č. 22: Pořizovací cena a celková investice řezacího plotru 

(Zdroj: 50) 

Řezací plotr FLASH CUT Twins 1515 B / 2 + CRADLE 

FEEDER 3578 
1 889 000 Kč 

Odvíjecí technologie 801 000 Kč 

Plot 61 000 Kč 

Dálkové ovládání 71 000 Kč 

Odsávací venkovní čerpadlo 56 000 Kč 

Sleva -123 000 Kč 

Celková pořizovací cena řezací plotru  2 755 000 Kč 

Náklady na instalaci 55 000 Kč 

Celková investice 2 810 000 Kč 
 

 

Obrázek č. 10: Řezací plotr – ilustrační obrázek 

(Zdroj: 51) 

Na základě propočtů pracovníků obchodní jednotky MH bylo zjištěno, že díky tomuto 

řezacímu plotru by se měla produktivita zvýšit přibližně 2,5krát. Proto obchodní jednotka 

MH chce změnit současný stav (3 pracovníci, 3 směny, 5 dní v týdnu) na stav, který 

představuje jednoho pracovníka na jednu směnu, 5 dní v týdnu. Investicí do tohoto plotru 

se vyhne požadavku na dalšího nového pracovníka a v konečném důsledku dojde 

k úspoře 3 pracovníků. 

Tato úspora 3 pracovníků představuje pro obchodní jednotku MH úsporu personálních 

nákladů. Měsíční hrubá mzda jednoho pracovníka je 24 600 Kč. Personální náklady 

(měsíční hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění, které odvádí 

zaměstnavatel) obchodní jednotky MH na 1 pracovníka jsou ve výši 32 964 Kč na měsíc. 
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Na tři pracovníky vychází roční personální náklady ve výši 1 186 704 Kč. Tyto roční 

personální náklady ve výši 1 186 704 Kč představují pro obchodní jednotku MH roční 

úsporu, pokud pořídí řezací plotr. 

V případě koupě řezacího plotru v roce 2018 by obchodní jednotka MH v roce 2019 

dosáhla roční úspory personálních nákladů ve výši 1 187 tisíc Kč. V dalších letech 

se předpokládá, že každý další rok mzdy vždy narostou o 5 % a o 10 % se navýší výroba. 

Tudíž například v roce 2020 bude roční úspora personálních nákladů ve výši 1 371 tisíc 

Kč. Co se týká celkových ročních nákladů na řezací plotr, v roce 2019 se předpokládají 

ve výši 202 tisíc Kč. Tyto celkové roční náklady jsou součtem nákladů na spotřební 

materiál (dopravníky a nože) výši 132 tisíc Kč, náklady na spotřebu elektrické energie 

ve výši 50 tisíc Kč a náklady na servis 20 tisíc Kč. U nákladů na spotřební materiál 

(dopravníky a nože) a spotřeby elektrické energie se vzhledem k rostoucímu objemu 

výroby opět počítá s nárůstem o 10 %. Celkové roční úspory personálních nákladů 

a celkové roční náklady na řezací plotr v prvních čtyřech letech jsou uvedeny níže 

v tabulce. 

Tabulka č. 23: Celková roční úspora a celkové roční náklady na řezací plotr 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

[tis. Kč] 2018 2019 2020 2021 2022 

Celková investice do řezacího plotru - 2 810     

Celková roční úspora personálních 

nákladů 
 1 187 1 371 1 583 1 829 

Celkové roční náklady   - 202 - 216 - 230 - 246 

 - roční náklady na dopravníky a nože  - 132 - 146 - 160 - 176 

 - roční spotřeba elektrické energie  - 50 - 55 - 61 - 67 

 - roční náklady na servis (služby)  - 20 - 20 - 20 - 20 

Před konečným rozhodnutím, jestli pořídit či nepořídit řezací plotr, je nutné zhodnotit 

tuto investici například pomocí čisté současné hodnoty, diskontované doby návratnosti 

či vnitřního výnosového procenta. Životnost projektu se předpokládá na 15 let. 

Ke zjištění diskontované doby návratnosti bylo nejprve vypočítáno nediskontované cash 

flow (součet celkové roční úspory a celkových ročních nákladů) a poté diskontované cash 

flow, kdy diskont je ve výši 12 %. Na základě diskontovaného cash flow byla vypočtena 

čistá současná hodnota, která je ve výši 18 638 tisíc Kč. Investice splňuje výnosnost 12 % 

a navíc obchodní jednotce MH vydělá 18 638 tisíc Kč. Diskontovaná doba návratnosti 
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investice na základě kumulovaného cash flow potom vychází 2 roky a 9 měsíců. Dalším 

ukazatelem, kterým lze zhodnotit investici je vnitřní výnosové procento. V tomto případě 

vyšlo vnitřní výnosové procento ve výši 39 %. Investice do řezacího plotru je přijatelná, 

protože vnitřní výnosové procento ve výši 39 % je vyšší než diskontní sazba ve výši 12 %. 

Vše výše popsané je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 24: Čistá současná hodnota, diskontovaná doba návratnosti a vnitřní výnosové procento 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Nediskontované cash flow [tis. Kč] - 2 810 985 1 150 1 343 1 566 

Diskontované cash flow (r = 12%)  

[tis. Kč] 
- 2 810 985 1 027 1 070 1 115 

Čistá současná hodnota (i = 12%)  

[tis. Kč] 
18 638 

Kumulované cash flow [tis. Kč]  - 1 825 - 798 272 1 387 

Diskontovaná doba návratnosti 2 roky a 9 měsíců 

Vnitřní výnosové procento [%] 39 

Navrhuji, aby obchodní jednotka MH určitě investovala do řezacího plotru. Tato investice 

je výnosná, doba návratnosti je do 3 let a dojde k úspoře 3 pracovníků.  

3.3 Hrozba elektrifikace 

U Porterova modelu pro obchodní jednotku MH u substitutů je z dlouhodobého hlediska 

hrozba elektrifikace. Pokud by opravdu časem přišlo k úplně elektrifikaci u nákladních 

automobilů, autobusů, zemědělských vozidel, stavebních strojů a podobně, hrozí, 

že výfukový systém, který obchodní jednotka MH i ostatní výrobní závody vyrábí, 

nebude vůbec potřeba a nebude o něj zájem. 

Obchodní jednotka MH i její další výrobní závody jsou si této hrozby vědomi. Probíhají 

diskuze na toto téma v rámci strategických meetingů v Hilchenbachu, ale zatím se touto 

hrozbou detailně nezabývají. Momentálně jsou kapacitně vytíženi stávajícími produkty 

pro dieselové motory, obchodní jednotka MH se rozšiřuje a neočekává, že by v blízké 

době došlo k úplné elektrifikaci u nákladních automobilů a těžkých vozidel. Navíc její 

hlavní zákazníci vyvíjí nové produkty pro dieselové motory. 

Kdyby k úplné elektrifikaci přece jenom časem došlo, tak tato elektrifikace bude probíhat 

pozvolna a obchodní jednotka MH se této elektrifikaci bude moci přizpůsobit. Například 
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před 15 lety obchodní jednotka MH vyráběla pouze hadice. Ovšem požadavky ze strany 

zákazníků byly vyšší a obchodní jednotka MH na tyto požadavky dokázala reagovat 

a rozšířit svůj výrobní program a výrobkové portfolio. Kromě hadic poté začala vyrábět 

koncovky, kolena a izolace. Navíc existuje možnost, že by se ztráta mohla vykrýt 

lisováním baterií. Lze tedy očekávat, že by se obchodní jednotka MH této hrozbě 

dokázala přizpůsobit či tuto hrozbu pojmout jako příležitost a využít jí. 

Pokud se na hrozbu elektrifikace podíváme i z jiného úhlu pohledu, například z pohledu 

společností, které se zabývají dopravou, nebo výrobních společností, které mají svůj 

vlastní vozový park s nákladními automobily, aby mohly své výrobky dovážet svým 

zákazníkům, není pro ně finančně reálné, aby celý svůj vozový park ze dne na den nebo 

v krátké době změnily na elektrické nákladní automobily.  

Je třeba si uvědomit, že nákladní automobil má mnohem větší výkon než osobní 

automobil, a tudíž bude potřebovat mnohem více elektřiny. Dále je potřeba, aby tento 

nákladní automobil byl schopen ujet určitou vzdálenost, a ne aby každou hodinu někde 

zastavoval, aby se dobil. 

Elektrifikace u nákladních automobilů je tedy otázkou budoucnosti a dnes nejsou známy 

konkrétní výrobky pro tuto elektrifikaci, tudíž obchodní jednotka MH se nemůže už nyní 

připravovat. Jakmile budou známy nějaké potřebné komponenty pro tento průmysl, může 

pak pozvolna svůj výrobní program přizpůsobit nebo využít své stroje a technologie pro 

výrobu něčeho jiného. 

Je také možností, že k elektrifikaci u nákladních automobilů vůbec nedojde či pouze 

částečně. 

 



95 

 

ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím metod finanční a strategické analýzy 

zhodnotit finanční situaci výrobní společnosti Westfalia Metal s.r.o. a navrhnout možná 

doporučení, která by vedla ke zlepšení situace. 

Finanční analýza byla zpracována za období 2012-2016, kdy cílem bylo posoudit finanční 

zdraví společnosti Westfalia Metal s.r.o. jako celku (obchodní jednotka MH i obchodní 

jednotka MC).  Společnost v tomto celém sledovaném období dosahovala jak rostoucích 

tržeb, tak i rostoucího provozního výsledku hospodaření. Rok 2012 byl silně ovlivněn 

dluhovou krizí, která se projevila i v ukazatelích finanční analýzy za rok 2013.  Ovšem 

od roku 2013 se situace neustále zlepšovala a ve většině ukazatelů finanční analýzy 

se projevil i pozitivní dopad oslabení koruny. Společnost jako exportér s platebním 

stykem v drtivé většině EUR, realizovala podle expertního odhadu mnohem vyšší tržby, 

než jaké by dosáhla, pokud by kurz CZK/EUR zůstal na úrovní před intervencí ČNB. 

Společnost za sledované období 2012-2016 dosahuje jak účetního, tak i ekonomického 

zisku (kromě roku 2013) a podle Altmanova Z-skóre ji v blízké budoucnosti nehrozí 

bankrot. Na druhou stranu, tak jako většina českých firem, i tato společnost se potýká 

s problémem nedostatku krátkodobého finančního majetku a velmi špatnou likviditou. 

Jenže společnost usiluje o tuto nízkou likviditu, kdy její snahou je platit své závazky 

co nejpozději a na druhou stranu mít pohledávky uhrazeny co nejdříve. 

V rámci strategické analýzy bylo charakterizováno vnitřní, obecné a oborové okolí 

společnosti, která byla v České republice založena čistě jako výrobní závod z důvodu 

nižších personálních nákladů na pracovníky. Jak z finanční analýzy, tak i ze strategické 

analýzy vyplynuly problémy týkající se oblasti pracovníků. U obchodní jednotky MH 

se jeden problém týká fyzického oddělení zákaznického servisu pro zákazníka Scania 

a druhým problémem je nedostatek pracovních sil na pracovním trhu. 

Vzhledem k současné situaci, kdy zákaznický servis pro zákazníka Scania 

je v Hilchenbachu, zatímco výroba, plánování výroby a expedice je v Hustopečích, bylo 

společnosti navrhnuto, aby zákaznický servis pro Scaniu byl v Hustopečích. Mým 

návrhem, kdy by se zaměstnali noví 4 pracovníci v Hustopečích, 2 pracovníci 
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v Hilchenbachu by v blízké budoucnosti odešli do důchodu, třetí pracovník by v důsledku 

rostoucího objemu výroby měl na starosti nové, případně stávající zákazníky a čtvrtý 

pracovník by byl přeřazen nebo propuštěn, bude roční úspora personálních nákladů 

ve výši 3 212 976 Kč. Tato úspora představuje optimalizaci společností Westfalia Metal 

Hoses působících na evropském trhu, kdy by došlo ke snížení fixních nákladů. 

U druhého problému, kterým je nedostatek pracovních sil na pracovním trhu, jsem 

se snažila navrhnout takové doporučení, které by vedlo ke snížení potřeby množství 

pracovníků a zároveň by se využilo i příležitosti poloautomatizace. První možností je, 

aby byl vytvořen vhodný layout výroby. Na jednotlivých pracovištích uspořádat stroje 

takovým způsobem, aby jeden pracovník dokázal obsloužit co nejvíce strojů a tím 

v konečném důsledku dojde ke snížení počtu pracovníků. Druhou možností je investovat 

do řezacího plotru na sklenou vatu. Touto investicí, jejíž diskontovaná doba návratnosti 

je přibližně 2 roky a 9 měsíců, dojde k úspoře 3 pracovníků. Tato úspora 3 pracovníků 

představuje úsporu personálních nákladů ve výši 1 186 704 Kč za rok 2019. Čistá 

současná hodnota této investice vychází ve výši 18 638 tisíc Kč a vnitřní výnosové 

procento (39 %) je vyšší, než je diskontní sazba (12 %). 

V této diplomové práci jsem se snažila navrhnout doporučení na zlepšení současného 

stavu společnosti. Pokud se společnost rozhodne zrealizovat má doporučení, může ušetřit 

několik miliónů ročně. 
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Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu – AKTIVA k 31. 12. v celých tisících Kč v letech 2012 

až 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv) 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 
      

DLOUHODOBÝ MAJETEK 190 006 221 837 233 411 247 886 274 347 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 197 9 020 6 039 7 005 7 456 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Software 4 300 5 368 5 986 5 345 7 007 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 200 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 897 3 652 53 1 660 249 

Dlouhodobý hmotný majetek 183 809 212 817 227 372 240 881 266 891 

Pozemky 7 177 7 177 7 177 7 177 7 177 

Stavby 95 448 91 807 88 474 85 885 82 984 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
70 373 98 678 106 152 129 513 145 578 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 761 10 294 25 130 18 306 3 592 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
8 050 4 861 439 0 27 560 

OBĚŽNÁ AKTIVA 174 415 276 862 259 317 190 283 218 429 

Zásoby 69 477 92 597 105 516 67 308 115 152 

Materiál 29 308 37 811 31 401 30 769 35 889 

Nedokončená výroba a polotovary 17 288 19 005 28 599 24 302 32 018 

Výrobky 8 750 7 075 11 708 5 183 5 725 

Zboží 14 131 28 706 33 808 7 054 41 520 

Dlouhodobé pohledávky 0 17 736 12 533 6 045 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 17 736 12 533 6 045 0 

Krátkodobé pohledávky 95 545 152 473 130 434 107 492 94 524 

Pohledávky z obchodních vztahů 79 801 133 232 108 706 105 318 68 727 

Stát-daňové pohledávky 2 936 1 133 148 0 50 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 369 18 091 21 568 2 163 25 742 

Jiné pohledávky 439 17 12 11 5 

Krátkodobý finanční majetek 9 393 14 056 10 834 9 438 8 753 

Peníze 206 149 185 106 112 

Účty v bankách 9 187 13 907 10 649 9 332 8 641 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 029 3 493 4 371 1 548 6 258 

Náklady v příštích období 1 029 3 493 4 371 1 452 6 163 

Příjmy příštích období 0 0 0 96 95 

AKTIVA CELKEM 365 450 502 192 497 099 439 717 499 034 
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Příloha č. 2: Rozvaha v plném rozsahu – PASIVA k 31. 12. v celých tisících Kč v letech 2012 

až 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv) 

PASIVA 2 012 2013 2014 2015 2016 
      

VLASTNÍ KAPITÁL 171 370 182 099 208 225 220 704 256 202 

Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kapitálové fondy - ostatní kapitálové fondy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku - zákonný rezervní fond 
1 372 1 372 1 372 1 372 1 372 

Výsledek hospodaření minulých let - 

nerozdělený zisk minulých let 
134 081 158 999 169 727 168 413 208 332 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
24 917 10 728 26 126 39 919 35 498 

CIZÍ ZDROJE 193 162 312 667 288 874 219 013 242 832 

Rezervy 5 673 13 006 25 615 25 273 25 770 

Dlouhodobé závazky 11 346 13 409 14 487 16 606 18 787 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 11 346 13 409 14 487 16 606 18 787 

Krátkodobé závazky 176 143 286 252 248 775 177 134 198 275 

Závazky z obchodních vztahů 53 001 99 610 97 354 88 793 99 093 

Závazky - ovládající nebo ovládaná osoba 102 288 144 892 101 917 69 341 51 941 

Závazky k zaměstnancům 5 150 6 026 6 730 7 298 9 223 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
2 802 3 416 3 870 4 171 5 457 

Stát - daňové závazky a dotace 801 2 982 1 151 2 404 2 192 

Krátkodobé přijaté zálohy 7 246 5 285 11 643 3 053 3 336 

Dohadné účty pasivní 4 855 19 554 26 021 1 990 26 567 

Jiné závazky 0 4 487 86 84 466 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 918 7 426 0 0 0 

Výnosy příštích období 918 7 426 0 0 0 

PASIVA CELKEM 365 450 502 192 497 099 439 717 499 034 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění) k 31. 12. v celých 

tisících Kč v letech 2012 až 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)  

K 31. 12. (v celých tisících Kč) 

     
  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 64 817 100 103 65 294 66 898 22 843 

Náklady vynaložené na prodané zboží 56 999 86 936 54 298 52 332 19 557 

Obchodní marže 7 818 13 167 10 996 14 566 3 286 

Výkony 542 624 580 317 689 687 719 864 835 923 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 539 615 576 496 674 178 727 648 848 361 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 142 1 480 13 929 -9 112 -8 514 

Aktivace 867 2 341 1 580 1 328 -3 924 

Výkonová spotřeba 420 223 439 573 529 197 524 477 618 007 

Spotřeba materiálu a energie 349 514 360 169 438 817 421 448 491 372 

Služby 70 709 79 404 90 380 103 029 126 635 

Přidaná hodnota 130 219 153 911 171 486 209 953 221 202 

Osobní náklady 98 883 101 757 119 609 128 978 163 657 

Mzdové náklady 72 409 74 652 87 620 94 449 119 520 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
23 969 24 775 29 225 31 508 39 931 

Sociální náklady 2 505 2 330 2 764 3 021 4 206 

Daně a poplatky 187 154 157 198 159 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
19 590 22 859 29 705 29 939 32 023 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
28 488 20 477 31 443 27 264 25 411 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
14 028 8 443 15 170 21 736 24 004 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období 

-4 900 7 312 8 800 2 763 -22 708 

Ostatní provozní výnosy 2 543 2 862 15 733 4 495 14 629 

Ostatní provozní náklady 3 839 3 394 4 085 5 731 14 457 

Provozní výsledek hospodaření 29 623 33 331 41 136 52 367 49 650 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 688 239 4 444 1 247 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 1 667 7 305 5 060 0 0 

Výnosové úroky 12 2 1 1 0 

Nákladové úroky 3 126 3 997 4 820 3 058 2 618 

Ostatní finanční výnosy 8 469 16 258 4 108 7 338 1 108 

Ostatní finanční náklady 7 018 23 291 5 349 7 960 2 955 

Finanční výsledek hospodaření 358 -18 094 -6 676 -2 432 -4 465 

Daň z příjmů za běžnou činnost 5 064 4 509 8 334 10 016 9 687 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  24 917 10 728 26 126 39 919 35 498 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ 

OBDOBÍ (+/-) 
24 917 10 728 26 126 39 919 35 498 

Výsledek hospodaření před zdaněním 29 981 15 237 34 460 49 935 45 185 
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Příloha č. 4: Organizační struktura managementu kvality a CIP  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Jednatel

Management 
kvality

Senior Inženýr 
kvality 

(hadice)

Měřící 
technik/

Metrolog 
(hadice)

Inženýr 
kvality 

(hadice)

Kontrolor 
kvality

Správce 
systému 
kvality

Senior Inženýr 
kvality 

(komponenty)

Měřící technik 
(komponenty)

Inženýr 
kvality 

(komponenty)

CIP manažer, 
manžer štíhlé 

výroby

zástupce CIP

BU 
kovové hadice

BU
kovové 

komponenty
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Příloha č. 5: Organizační struktura obchodní jednotky kovových hadic (MH) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 

Vedoucí BU
kovové hadice

Vedoucí plánování a 
správa prodeje

Zákaznický servis Hlavní plánovač

plánování montáže

plánovací komponent

plánování hadic a 
trubek

plánování materiálu

Řízení výroby

Vedoucí výroby 1

montáž, dokončovací 
operace, připojovací 

díly

expdice spojovacích 
částí

Vedoucí výroby 2

navíjení hadic, ohýbací 
trubek

Technická správa

inženýring

stroje a konstrukce 
strojů

strategické projekty
procesní/produktový 

inženýr
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Příloha č. 6: Organizační struktura obchodní jednotky kovových komponentů (MC) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 

Vedení BU
kovové 

komponenty

Vedoucí výroby

Vedoucí nástrojař

Nástrojaři

Řízení nástrojů Předák výroby

obsluha lisu, lisaři, 
manipulanti,...

Projektový 
manažer nástrojů

Zákaznický servis Logistik
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Příloha č. 7: Organizační struktura sdílených služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Sdílená jednotka

Management 
financí

Finanční kontrolor

Procesní a výrobní 
kontrolor

Hlavní účetní

Účetní

Manažerka 
lidských zdrojů

Mzdová účetní

Vedoucí 
sekretariátu

Oddělení 
informačních 
technologií

ERP projektový 
manažer

ERP administrátor

System 
Administrator

Manažer nákupu a 
logistiky

Expedice, intrastat

Referentka 
nákupu

Skladníci

Vedoucí údržby

Pracovník údržby 
(hadice)

Pracovník údržby 
(komponenty)

Pracovník údržby

Uklízečky
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Příloha č. 8: Finální budoucí plánovaná podoba rozšíření společnosti Westfalia Metal s.r.o.  

(Zdroj: 24) 
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Příloha č. 9: Příklad X matrix  
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Příloha č. 10: Kodex skupiny H&T Group 
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