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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PBS INDUSTRY, 

a. s. letech 2012 až 2016. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která 

slouží pro zpracování analytické části práce. Teoretická část vymezuje základní termíny, 

ukazatele a metody. V analytické části je provedena strategická a finanční analýza. Na 

základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření, která vedou ke zmírnění zjištěných 

nedostatků. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the evaluation of the financial situation of company PBS 

INDUSTRY, a. s. in years 2012–2016. The first part of the thesis defines the theoretical 

basis, which has been utilized in the analytical part of the thesis. The theoretical part 

defines the basic terms, indicators and methods. In the analytical part a strategic and 

financial analysis is carried out.  Based on the findings, measures are proposed to alleviate 

the identified  

 

 

 

 

Klíčová slova 

finanční analýza, strategická analýza, PESTLE analýza, likvidita, poměrové ukazatele, 

rozdílové ukazatele, společnost 

 

Keywords 

financial analysis, strategic analysis, PESTLE analysis, liquidity, ratio indicators, 

differential indicators, company 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

 

TESAŘOVÁ, T. Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace 

a návrhy na její zlepšení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2018. 124 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Pernica, Ph.D. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

V Brně dne 20. května 2018  

……………………………… 

Taťána Tesařová  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečné poděkování patří panu Ing. Martinu Pernicovi, Ph.D. za odborné vedení, 

poskytnutí cenných rad a připomínek při zpracování diplomové práce. 

 

 



Obsah 11 

 

 

Obsah 

1 ÚVOD 11 

2 CÍL PRÁCE, METODIK A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 13 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 14 

3.1 Strategická analýza ................................................................................................................14 

3.1.1 Analýza vnějšího prostředí podniku ...................................................................14 

3.1.2 Analýza vnitřního prostředí podniku .................................................................17 

3.2 Úvod do finanční analýzy ....................................................................................................20 

3.3 Zdroje informací pro sestavení finanční analýzy ....................................................21 

3.3.1 Rozvaha .............................................................................................................................22 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty ....................................................................................................22 

3.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow).............................................................23 

3.4 Metody finanční analýzy .....................................................................................................23 

3.5 Analýza stavových a tokových ukazatelů ....................................................................24 

3.5.1 Horizontální analýza...................................................................................................24 

3.5.2 Vertikální analýza ........................................................................................................25 

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................................25 

3.6.1 Čistý pracovní kapitál.................................................................................................25 

3.6.2 Čisté pohotové peněžní prostředky ....................................................................26 

3.6.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond .....................................................26 

3.7 Analýza poměrových ukazatelů .......................................................................................27 

3.7.1 Ukazatele rentability ..................................................................................................27 

3.7.2 Ukazatele zadluženosti ..............................................................................................29 

3.7.3 Ukazatele aktivity.........................................................................................................32 

3.7.4 Ukazatele likvidity .......................................................................................................34 

3.7.5 Mezipodnikové srovnání ..........................................................................................35 

3.8 Souhrnné indexy hodnocení ..............................................................................................35 

3.8.1 Du Pont analýza vlastního kapitálu .....................................................................36 



Obsah 12 

 

 

3.8.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů (bonitní a bankrotní modely)
 36 

3.9 SWOT analýza ...........................................................................................................................42 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 44 

4.1 Základní údaje o společnosti ................................................................................................44 

4.1.1 Historie a současnost společnosti .............................................................................45 

4.1.2 Výrobní program a hlavní trhy společnosti ..........................................................46 

4.1.3 Organizační struktura ...................................................................................................46 

4.2 Strategická analýza ..................................................................................................................47 

4.2.1 Analýza vnějšího okolí podniku ...............................................................................47 

4.2.2 Analýza oborového okolí ............................................................................................52 

4.2.3 Analýza vnitřního prostředí ........................................................................................56 

4.3 Analýza stavových a tokových ukazatelů........................................................................59 

4.3.1 Horizontální analýza rozvahy ....................................................................................60 

4.3.2 Vertikální analýza rozvahy .........................................................................................64 

4.3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty ...................................................................................66 

4.4 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................................68 

4.4.1 Čistý pracovní kapitál ...................................................................................................69 

4.4.2 Čisté pohotové peněžní prostředky .........................................................................69 

4.4.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond .........................................................70 

4.5 Analýza poměrových ukazatelů .......................................................................................70 

4.5.1 Ukazatele rentability ..................................................................................................70 

4.5.2 Ukazatele zadluženosti ..............................................................................................72 

4.5.3 Ukazatele aktivity.........................................................................................................74 

4.5.4 Ukazatele likvidity .......................................................................................................77 

4.5.5 Mezipodnikové srovnání .............................................................................................78 

4.6 Souhrnné indexy hodnocení ..............................................................................................80 

4.6.1 Du Pont analýza vlastního kapitálu .....................................................................80 

4.6.2 Altmanův model............................................................................................................81 

4.6.3 Index IN .............................................................................................................................83 

4.6.4 Kralickův Quicktest .....................................................................................................84 



Obsah 13 

 

 

4.6.5 Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy ............................................................85 

4.7 SWOT analýza ...........................................................................................................................87 

4.8 Vyhodnocení provedených analýz .....................................................................................88 

5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 90 

5.1 Optimalizace čistého pracovního kapitálu .................................................................90 

5.2 Řízení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ......................................92 

5.2.1 Preventivní činnost .....................................................................................................93 

5.2.2 Faktoring ..........................................................................................................................94 

5.3 Návrhy v oblasti zaměstnanosti ......................................................................................97 

5.3.1 Náborové příspěvky ....................................................................................................97 

5.3.2 Motivační příspěvek za získání nového zaměstnance ................................99 

5.3.3 Studentský program ...................................................................................................99 

5.3.4 Zaměstnávání odsouzených osob.........................................................................99 

5.3.5 Vzdělávání zaměstnanců ....................................................................................... 101 

6 ZÁVĚR 103 

7 LITERATURA 105 

8 SEZNAMY 114 

8.1 Seznam tabulek ..................................................................................................................... 114 

8.2 Seznam obrázků ................................................................................................................... 115 

8.3 Seznam zkratek ..................................................................................................................... 115 

I. Spider analýza 118 

II. Du Pont analýza 119 

III. Rozvaha společnosti PBS INDUSTRY, a. s. v letech 2012–2016 120 

IV. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu v letech 2012–2016 120 

 

 

 

 



Úvod 11 

11 

 

1 ÚVOD  

Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení finančního zdraví společnosti. 

Pro chod každé společnosti je velice důležité zjistit, jak se společnosti daří, zhodnotit 

finanční stránku hospodaření, zmapovat vývoj finančních ukazatelů v minulosti a pokusit 

se předpovědět možný budoucí vývoj. Přestože předešlé neúspěchy nelze ovlivnit, 

společnost by se měla poučit z chyb minulých a nasměrovat své finanční rozhodnutí 

správným směrem. 

Pomocí finanční analýzy lze zjistit kapitálovou strukturu společnosti, ziskovost, 

efektivní využívání finančních prostředků, schopnost plnit své závazky a množství 

dalších významných ukazatelů. Každé vedení by mělo velice dobře znát svoji společnost, 

svoje konkurenty i odvětví, ve kterém působí. Správná znalost chodu podniku je nezbytná 

při řízení společnosti a plánování budoucích strategií.  

V současných podmínkách konkurence může být náročné obstát a udržet si svoji 

pozici na trhu. K tomu nestačí bezproblémové fungování firmy ohledně obchodních, 

výrobních či jiných základních činnostech. Po finanční stránce musí být zajištěn také 

bezproblémový chod. Nevhodné finanční řízení může způsobit nenávratné škody na 

chodu společnosti. Podnik si může vytvořit negativní jméno mezi svými dodavateli, 

pokud nebude schopen včas hradit faktury. Společnost by měla dělat dobré jméno svým 

investorům. Svojí činností může ovlivnit celou řadu dalších zájmových skupit ať už 

pozitivně nebo negativně. Chod podniku svým jednáním ovlivňuje také veřejnost, a to 

převážně v okolí své působnosti, ať už v ekologických či etických záležitostech. Finanční 

analýza je užitečným zdrojem informací pro státní instituce, auditory, konkurenci či 

obchodní partnery. Správné finanční hospodaření společnosti patrně nejvíce zajímá 

zaměstnance, kteří jsou se svými rodinami závislí na mzdách. Včasná výplata a 

zaměstnanecké benefity nejsou standardem u všech zaměstnavatelů. 

Správně provedená finanční analýza je nástrojem pro tvorbu rozhodnutí ohledně 

kapitálové struktury, možných budoucích investicích, financování dlouhodobého majetku 

či tvorbu finančního plánu. Základem pro kvalitní finanční analýzu je dobrý zdroj 

informací. Metod a druhů analýz je velké množství a je potřeba vybrat ty správné, které 
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se pro nás stanou nejužitečnějšími. K nejvýznamnějším zdrojům dat patří rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výroční zprávy, odborné informace nebo také ekonomické statistiky. 

Poslední důležitou okolností je volba vhodné a zodpovědné osoby, která analýzu provádí.  
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2 CÍL PRÁCE, METODIK A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadního ekonomického vývoje vybrané 

společnosti. Výsledkem práce by měla být doporučení, která povedou k efektivnějšímu 

finančnímu řízení, což je klíčem k úspěchu každého podniku. Tato doporučení budou 

primárně směřována ke zlepšování zjištěného stavu. Jedním z hlavních přínosů by mělo 

být snižování nákladů a efektivnější hospodaření. 

Cíle má být dosaženo pomocí základních metod využívaných při provádění 

finanční analýzy. K nejvýznamnějším metodám patří analýza vnitřního a vnějšího 

prostředí. Důležitým bodem rozboru vnějšího prostředí je analýza PESTLE. Bude kladen 

důraz také Na Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil a McKinseyho Model 7S. 

Finanční analýza vybrané společnosti je provedena za období posledních pěti let. 

Vzhledem k tomu, že v tobě zpracování práce nejsou dostupné nejnovější výkazy, jsou 

analyzovány roky 2012 až 2016. Dále budou odhaleny silné a slabé stránky podniku, které 

budou základem pro SWOT analýzu.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou pomocí odborné 

literatury popsány teoretická východiska práce vztahující se k finanční analýze. Pomocí 

metody deskripce budou vymezeny elementární metody rozboru finančního hospodaření. 

Analýza bude složena z části strategické a finanční analýzy. Dílčí metody budou 

zastoupeny analýzou stavových, rozdílových a poměrových ukazatelů. Pozornost bude 

věnována také zdrojům informací pro zpracování finanční analýzy. Jsou to podnikové 

finanční výkazy, z nichž pro zpracování diplomové práce má největší vypovídací 

schopnost rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Užitečným zdrojem informací jsou výroční 

zprávy nebo přehled o peněžních tocích cash flow. Kromě interních pramenů bude 

využito odborné literatury české či cizojazyčné a také internetové zdroje. Kompletní 

seznam pramenů je uveden v seznamu literatury. 

Z teoretických poznatků získaných při zpracování literární rešerše bude čerpáno ve 

vlastní části práce, která bude spočívat v analýze současného stavu podniku. Zjištěný stav 

bude sloužit pro tvorbu nových strategií a doporučení. Návrhová část bude vycházet 

z analýzy současného stavu a bude tudíž výslednou částí celé práce.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Následující část práce bude věnována teoretickým poznatkům vztahujícím se ke 

strategické a finanční analýze podniku. Teoretické poznatky budou využity ve vlastní 

části práce.  

3.1 Strategická analýza 

Strategická analýza je důležitým nástrojem tvorby a realizace dlouhodobějších záměrů 

rozvoje podniku. Na základně poslání a cílů společnosti se provádí analýza vnitřního a 

vnějšího okolí podniku. Součástí strategické analýzy by měla být také interní analýza. Na 

základě shrnutých informací dochází k jejich vyhodnocení. Formulace strategie 

představuje nástroj k dosažení cílů podniku.  

Analýza vnějšího makroprostředí bývá prováděna pomocí metody PESTLE nebo 

obdobných metod lišících se dle autora (STEP, SLEPT). Po rozboru vnějšího prostředí se 

provádí rozbor vnitřního okolí. Pro vnitřní prostředí se často používá Porterův model pěti 

konkurenčních sil. Další použitou metodou je Du Pont analýza. Součástí vnitřní analýzy 

podniku bývá model 7S nebo benchmarking. Dále pak analýza SWOT shrne interní i 

externí analýzu (Srpová, Řehoř a kol, 2010). 

3.1.1 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Jako okolí podniku lze označit vše, co se mimo organizaci nachází. Okolí se dělí na 

makrookolí a mikrookolí. Dle Váchala, Vochozky a kol. (2013) lze do mikrookolí zařadit 

faktory, na které může mít podnik vliv. Faktory makrookolí podnik ovlivnit nemůže, 

přestože na jeho chod mohou mít zásadní vliv. Pomocí analýzy mikrookolí podniku jsou 

pozorovány faktory, které ovlivňují podnik a nacházející se v těsném okolí firmy.  

Zmapovat dobře okolní prostředí společnosti je důležité pro každého vrcholného 

manažera, který se snaží o prosperitu podniku a nejen to. Dvořáček a Slunčík (2012) 

definují jako nejdůležitější důvody, proč znát okolí podniku. Je podle nich důležité 

pochopit vztahy s okolím, schopnost umět se okolí přizpůsobit a využívat možností, které 

mohou podnik ovlivnit. 
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Externí faktory působící na podnik popisuje Sedláčková a Buchta (2006) jako 

politické, ekonomické, sociokulturní, technologické a ostatní vlivy. Tyto základní vlivy 

bývají rozšířeny o legislativní a ekologické prostředí. Zvláště na ekologii je kladen stále 

větší důraz. PESTLE model získal název podle začátečních písmen faktorů, které 

ovlivňují různou měrou podnik. Jsou to: 

▪ Politické faktory – zahrnují hospodářskou politiku, stabilitu a složení vlády 

v daném státě, velikost podpory zahraničního obchodu. Pod kategorii politických 

faktorů lze zařadit velké množství vlivů, v práci budou řešeny pouze faktory, které 

bezprostředně ovlivňují zkoumaný podnik.  

▪ Ekonomické faktory – jsou na globální úrovni ovlivněny danou hospodářskou 

situací, vývojem makroekonomických ukazatelů. Mezi nejvýznamnější patří 

inflace, HDP, fáze hospodářského cyklu, úrokových sazeb, nezaměstnanosti atd. 

Na úrovni společnosti a jejího okolí budou zkoumané ukazatele vztahující se 

k analyzované společnosti, jako např. nezaměstnanost v okresu působnosti 

podniku. 

▪ Sociálně-kulturní faktory – jsou ovlivněny tradicemi a kulturními vlivy ve 

společnosti, sociální a demografickou strukturou. Na chod v tuzemsku nemají 

příliš významný vliv. Nejvýznamněji mohou působit ve formě vzdělání a věkové 

struktury zaměstnanců. Právě věková a vzdělanostní struktura společnosti bude 

řešena ve vlastní části práce. 

▪ Technické a technologické faktory – závisejí na míře technologických změn, 

vědě a výzkumu. Technické normy určují výrobní postupy a standardy 

uplatňované v podniku. Technologie mohou mít zásadní vliv na 

konkurenceschopnost. V čase jsou nezbytné pro udržení výhod před 

konkurenčními společnostmi. Proto by tato oblast neměla být podceňována. 

▪ Legislativní faktory – bývají ovlivněné zákony upravujícími podnikání, zdanění 

nebo pracovní právo. V posledních letech probíhá harmonizace naší legislativy 

s evropskou. Dochází tedy k výrazným úpravám, které ovlivňují různou měrou 

mnoho společností. Na druhou stranu může harmonizace usnadnit a sjednotit 

podnikání v Evropské unii.  
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▪ Ekologické faktory – kladou důraz na používání obnovitelných zdrojů, recyklaci 

odpadů a udržitelný rozvoj nezatěžující životní prostředí. Důraz na ekologii 

přináší změny vstupních surovin nebo nachází uplatnění pro použité suroviny, 

které by dříve nenacházely uplatnění. Stále se rozšiřují seznamy zakázaných látek, 

za které se musí hledat alternativy. Podniky musí také dodržovat stále přísnější 

ekologické normy. V současnosti je například kladen důraz na tvorbu emisí CO2., 

respektive jejich snížení  

(del Marmol, 2015)  

Mikrookolí podniku má na společnost silný bezprostřední vliv, a proto je jeho analýza tak 

důležitá (Šiman, Petera, 2010). Analýza oborového prostředí zahrnuje zákazníky, 

dodavatele, konkurenty ze stejného odvětví, odběratele a další zájmové skupiny, které 

mají vztah ke konkrétnímu podniku. Prostřednictvím analýzy odvětví lze odhadnout 

potenciál daného trhu a možnosti konkurence. 

Charakteristika odvětví a produktů je základem pro tvorbu strategie podniku. Síla 

konkurence podniku má velký vliv na jeho postavení na trhu. K analýze odvětví a jeho 

rizik významně přispěl Michael E. Porter svým modelem pěti sil.  

Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

Michael Porter se zabýval konkurenčním prostředím podniku a sílami, které na něj 

bezprostředně působí. Formuloval tedy analýzu, která se těmito silami zabývá. Analýza 

měla primárně sloužit jako alternativa ke SWOT analýze. V současnosti se využívají obě 

analýzy najednou. Obě by měly poskytnout stejné výsledky, pouze však rozdílnou cestou. 

Analýza upozorní na rizika, která mohou zhoršovat pozici firmy v odvětví nebo 

příležitosti, jichž je možno dosáhnout. (Hanzelková, Keřkovský, Kostroň, 2013) 

Úspěšná firma by měla rozpoznat základní síly, které ji ovlivňují. Měla by se s nimi 

umět vyrovnat, pohotově na ně reagovat a využít je pro svůj prospěch Jsou to: 

▪ Vyjednávací síla zákazníků – zákazníci rozhodují co koupí a od koho. Je 

důležité, jak je daný produkt dostupný na trhu, jeho ceně, kvalitě atd. Zákazníci 

svojí kupní silou značně ovlivňují cenu, a proto je důležité jejich vliv 

nepodceňovat.  
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▪ Vyjednávací síla dodavatelů – se významně liší dle odvětví. Svoji roli zde 

sehrává počet možných dodavatelů či naše závislost na nich.  

▪ Hrozba vstupu nových konkurentů – je ovlivněna obtížností vstupu nových 

firem do odvětví, závisí na existujících bariérách vstupu.  

▪ Hrozba substitutů – představuje jakoukoli náhradu, které dá kupující přednost. 

Roli zde hraje cenový vývoj nebo věrnost ke značce. Vliv má zde i míra obtížnosti, 

s kterou lze přejít ke konkurenci. 

▪ Rivalita firem působících na daném trhu – ovlivněna jejich použitými 

strategiemi a kroky v boji s konkurencí. Nelze opomenout ani počet konkurentů 

nebo legislativu, která ovlivňuje vstup firem na trh. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

Keřkovský, Vykypěl (2006) mají zajímavou připomínku, Porter ve svém modelu 

opomenul vliv komplementů. Ty by mohly mít podobně velký vliv jako substituty. 

Zákazníci totiž často nakupují produkty, které jsou nezbytně potřebné k primárnímu 

produktu. Vliv komplementů by tedy neměl být při analýze opomenut. 

3.1.2 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Členění podnikového prostředí je nejednotné a liší se dle jednotlivých autorů. 

Kislingerová, Nový a kol. (2005) mluví o vnějším prostředí, které lze členit na 

makroprostředí a mikroprostředí. Vnitřní prostředí je pak tvořeno zaměstnanci, 

managementem, jejich vzájemnými vztahy, materiálním vybavením, podnikovou 

kulturou a dalšími faktory uvnitř podniku (Kislingerová, Nový a kol., 2005). Fotr a kol. 

(2012) považuje vnitřní prostředí jako součást mikroprostředí, které však neřadí do 

externího prostředí, ale do interního. Vnitřní prostředí zahrnuje faktory, které mohou být 

podnikem ovlivňovány a mají na něj bezprostřední vliv. Součástí vnitřního prostředí jsou 

zdroje firmy a schopnosti těchto zdrojů využívat (Jakubíková, 2013).  
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McKinseyho Model 7S 

Součástí vnitřní analýzy podniku by mělo být odhalení sedmi klíčových faktorů úspěchu 

pomocí modelu 7S. „Je totiž nutno na každou organizaci pohlížet jako na množinu sedmi 

základních aspektů, které se navzájem podmiňují, ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude 

vytyčená firemní strategie naplněna“ (Hanzelková a kol., 2013 s. 115). Model lze 

aplikovat na podniky všech velikostí. Je vhodné ho využít také při organizačních změnách 

v podniku, restrukturalizaci nebo jakýchkoliv změnách (Mallya, 2007). Faktory se 

navzájem ovlivňují a je nutno zaměřit se na souvislosti mezi nimi. Model 7S zahrnuje 

tyto prvky: 

▪ Strategie (strategy) – je základním analyzovaným faktorem, má vést k naplnění 

vize dosažitelných cílů. 

▪ Struktura (structure) – popisuje hierarchii vztahů ve společnosti, nadřízenost, 

podřízenost, spolupráci a ostatní mechanizmy. 

▪ Systémy řízení (systems) – lze chápat jako prvky, které jsou potřebné pro 

každodenní chod podniku. Mohou to být systémy řízení, dopravy, kontroly, 

komunikace, přenosu informací atd. 

▪ Styl manažerské práce (style) – poukazuje na styl řízení a řešení problémů 

v organizaci. 

▪ Spolupracovníci (staff) – rozumíme zaměstnance všech pracovních pozic, 

nižších i manažerských a vztahy mezi nimi. Zkoumáme také jejich motivaci, 

kvalifikaci a loajalitu vůči zaměstnavateli. 

▪ Schopnosti (skills) – schopnosti pracovníků, odborné znalosti a dovednosti, jsou 

také nedílnou součástí úspěchu. 

▪ Sdílené hodnoty (shared values) – představují důležité prvky spolupráce mezi 

zaměstnanci a zájmovými skupinami podniku. 

(Hanzelková a kol. 2013) 

Jako základ jsou považovány sdílené hodnoty, všechny faktory na sebe vzájemně působí. 

Pro lepší představu je těchto sedm základních hodnot uvedeno na následujícím obrázku.  
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Obrázek 1 Model 7S (Zdroj: Hanzelková a kol. 2013) 

 

Benchmarking 

Benchmarking je soustavný proces shromažďování informací o podniku a jeho 

konkurentech. Za účelem porovnávání a hledání svých chyb umožňuje nacházet inspiraci 

ohledně efektivnějšího řízení nejúspěšnějších konkurentů. Zaměřuje se na efektivnost 

výroby a pracovních postupů, interních procesů, pracovních aktivit, marketingových 

procesů a množství dalších činností realizovaných podnikem. Konkurence k porovnávání 

bývá pečlivě vybírána, kritériem není pocit bezprostředního ohrožení, ale volí se spíše 

jako inspirace od těch, které lze považovat za špičku v oboru. Učení se od nejlepších bývá 

označováno jako benchlearning. Benchmarking lze také vnímat jako systém varování, 

který volá po nutnosti změn. (Jakubíková, 2008) 

Friedel (2005) uvádí, že k benchmarkingu jde přistupovat z hlediska výkonů, kdy 

porovnáváme kvantitativní data ohledně lidí, procesů, zkrátka se zjišťuje, čeho je 

dosahováno. Naopak druhý pohled se zaměřuje na kvalitativní data, vyhodnocuje a 

zkoumá sledované procesy z ohledu jejich provedení. Fáze benchmarkingu lze rozdělit 

do několika kroků: 
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▪ Stanovení cílů a oblastí, které budou porovnávány 

▪ Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti 

▪ Výběr společností pro srovnávání 

▪ Měření ukazatelů naší společnosti a ukazatelů konkurentů 

▪ Porovnání výsledků 

▪ Návrh a realizace zlepšování 

▪ Pozorování zlepšování 

(Synek a kol., 2009) 

Přestože použití benchmarkingu má i své nedostatky, jako například obtížné získávání 

některých dat, výhody převažují. Za hlavní přínosy benchmarkingu lze považovat redukci 

nákladů, zjistí pozici firmy na trhu a upozorní na chyby, které je potřeba zlepšit. 

Benchmarking může sloužit jako klíč k řešení problémů a být podnětem pro inovace. 

(Synek, a kol., 2009) 

3.2 Úvod do finanční analýzy 

Finanční analýzu lze chápat jako získávání a zkoumání dat obsažených v účetních 

výkazech. Finanční analýza zkoumá hospodaření podniku v minulosti, prezentuje 

současnost a je důležitá pro budoucí finanční plánování. Data získaná z účetnictví velice 

dobře slouží jako podklad pro vytváření strategií a plánů pro správné vedení firmy. 

Poskytuje informace o zhodnocení komplexně finančního zdraví podniku. Její důkladné 

zpracování je klíčem k úspěchu každé společnosti. (Růčková, 2015) 

Finanční analýza je chápána jako neodmyslitelná součást finančního řízení. Slouží 

jako zpětná vazba o tom, jak se podniku daří, jak plní stanovené plány. Kromě analýzy 

finančního zdraví podniku se často využívá dle Knápkové, Pavelkové a Štekera (2013) 

k rozhodnutí o financování dlouhodobého majetku, investičních záměrech a plánování 

optimální kapitálové struktury nebo tvorbě finančního plánu. K primárním cílům 

finančního řízení patří dosažení finanční stability. Dle Růčkové (2015) finanční stabilita 

závisí na zajištění platební schopnosti a na schopnosti generovat zisk.  
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V podnikovém prostředí i jeho okolí se nacházejí skupiny a instituce, které mají 

různě významný zájem na podniku a jeho činnostech. Mezi tyto zájmové skupiny lze 

zařadit manažery podniku, zaměstnance, vlastníky a investory podniku. Tyto 

zainteresované skupiny mají ke společnosti nejblíže, jsou jeho součástí. Vlastníci podniku 

a investoři se zajímají nejvíce o ziskovost a návratnost investic. Jejich zájmu neunikne 

ani finanční zdraví, které je pro výši ziskovosti nezbytné. Podobné faktory, schopnost 

splácet a dostat svých závazků, spadá do zájmu bankovních institucí, pokud patří mezi 

věřitele. Mezi obchodními partnery je důležitá platební schopnost a dodržování termínů. 

Zájem státních institucí spočívá v dodržování legislativy, uvítají tvorbu zisku, která vede 

k důslednému placení daní a odvodů do státního rozpočtu. U společností, které vystupují 

na zahraničních trzích, vstupují do popředí zájmu kromě státních institucí také zahraniční 

instituce. Zaměstnancům obvykle záleží na výši mzdy, zaměstnaneckých benefitech, 

pracovních podmínkách a finanční stabilitě zaměstnavatele. Ne každá společnost posílá 

pravidelně a včas výplaty svým zaměstnancům. Významná je i prestiž zaměstnání nebo 

dobré jméno zaměstnavatele. Konkurenti podniku sledují chování nejúspěšnějších firem 

podobného zaměření. Považují je za vzor a hledají inspiraci v jejich úspěšném řízení. Učit 

se z cizích chyb může společnostem přinést úspěch stejně tak jako vlastní cesta a 

originalita zvoleného řešení. Dle charakteru a zaměření společností se mohou objevovat 

i další zájmové skupiny jako například auditoři, burzovní makléři nebo odborná veřejnost, 

na kterou může mít podniková činnost zásadní vliv.  

3.3 Zdroje informací pro sestavení finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je informovat o finančním zdraví podniku. K tomu je potřeba 

získat informace, které jsou poměřovány a analyzovány do požadované vypovídající 

schopnosti. Mezi základní zdroje informací potřebné pro sestavení finanční analýzy patří 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o tvorbě a použití peněžních prostředků výkaz 

cash flow. (Růčková. 2015) 

Tyto informace poskytují obraz o struktuře majetku a zdrojích jeho financování. 

Vynaložených nákladech a dosažených výnosech. Výkazy samy o sobě nemají 

významnou vypovídací schopnost, jsou v podobě stavových absolutních veličin 
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uvedených k určitému datu a neposkytují věrný odraz hospodaření a finanční situaci 

podniku. Až díky metodám finanční analýzy lze odvozovat finanční zdraví a získat 

z účetních dat vypovídací schopnost. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou peněžní výkazy, jejichž podoba je pevně 

stanovena Ministerstvem financí. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí být součástí účetní 

závěrky v podmínkách podvojného účetnictví. K výkazu zisku a ztráty bývá rovněž 

připojována příloha, která obsahuje informace o účetní jednotce, použitých účetních 

metodách a doplňující informace. Podoba přehledu o tvorbě a použití peněžních 

prostředků není závazně stanovena. Společnost si jeho podobu může přizpůsobit dle 

svých potřeb. (Růčková, 2015) 

3.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je nejdůležitějším účetním výkazem. Poskytuje obraz o majetku podniku a 

zdrojích jeho financování. Sestavuje se vždy k určitému datu a je členěna na aktiva a 

pasiva. Obě strany rozvahy se musí rovnat.  

V průběhu analyzování rozvahy bychom měli podle Růčkové (2015) sledovat 

zejména strukturu aktiv, pasiv a jejich vývoj, vývoj a velikost bilanční sumy, vztahy mezi 

velikostí stálých aktiv a dlouhodobých pasiv, mezi velikostí stálých aktiv a vlastního 

kapitálu, vztahy mezi velikostí oběžných aktiv a krátkodobých pasiv a vztah 

krátkodobých pohledávek a krátkodobých pasiv. Měly by být uplatňovány zásady 

financování dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji financování a oběžný majetek 

financovat krátkodobými peněžními zdroji. Nevýhodou rozvahy je fakt, že poskytuje 

informace k určitému časovému okamžiku. Vypovídá o hodnotách jednotlivých 

ukazatelů, ale nepodává informace o dynamice společnosti (Růčková, 2015). 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace za určitý časový interval, je tvořen náklady a 

výnosy. Výnosy a náklady jsou členěny na provozní, finanční a mimořádné. Výnosy 

představují výkony v peněžním vyjádření, které podnik dosáhl, bez ohledu na to, zda byly 

uhrazeny. Náklady bývají definovány jako spotřeba výrobních faktorů v peněžním 
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vyjádření za účelem zisku. Bez ohledu na to, kdy byly uhrazeny. Rozdíl mezi výnosy a 

náklady odpovídá výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření za účetní období je 

tvořen součtem dílčích výsledků hospodaření. Výkaz zisku a ztráty dle Růčkové (2015) 

bývá využíván pro hodnocení firemních schopností zhodnocovat kapitál, který byl vložen 

do společnosti. Pro hodnocení úspěšnosti firmy je nejvýznamnější provozní výsledek 

hospodaření (Srpová, Řehoř, 2010). 

3.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Přehled o peněžních tocích podává informace, jak byly finance vynakládány během 

účetního období. Popisuje tvorbu peněžních prostředků a účely, na které byly 

vynakládány. Peněžní toky se obvykle sledují ve třech oblastech. Jsou to provozní, 

finanční a investiční oblast. Provozní cash flow popisuje peněžní toky vztahující se 

k hlavní činnosti podniku. Investiční zachycuje změny v dlouhodobém majetku a finanční 

poskytuje obraz o struktuře zdrojů financování podnikových činností. Výkaz cash flow 

lze sestavit přímou a nepřímou metodou. Přímá metoda sleduje jednotlivé příjmy a výdaje 

za účetní období. Nepřímá metoda spočívá v tom, že meziročně porovnáme aktiva a 

pasiva. (Režňáková a kol., 2010) 

3.4 Metody finanční analýzy 

Postupem času bylo formulováno množství ekonomických, statistických a 

matematických metod pro rozbor finančního zdraví podniku. Data potřebná pro sestavení 

finanční analýzy bývají získávána z účetních výkazů nebo jsou z nich odvozená. Při volbě 

správné metody je třeba dbát zejména na její účelnost, spolehlivost a nákladnost. 

(Růčková, 2015) 

Odborná literatura se vesměs shoduje a jako nejčastější metody finanční analýzy 

uvádí: 

▪ Analýza stavových (absolutních) ukazatelů – zabývá se majetkovou a finanční 

strukturou, dělí se na horizontální a vertikální analýzu. 

▪ Analýza tokových ukazatelů – analyzuje primárně náklady, výnosy, zisk, cash 

flow, provádí se ve formě horizontální i vertikální analýzy. 
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▪ Analýza rozdílových ukazatelů – řeší např. čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky. 

▪ Analýza poměrových ukazatelů – nejčastěji využívaná a nejpočetnější skupina 

ukazatelů. Zahrnuje analýzu likvidity, rentability, aktivity, produktivity, 

zadluženosti, ukazatelů kapitálového trhu, ukazatelů na bázi cash flow atd.  

▪ Analýza soustav ukazatelů – např. DuPont analýza, spider analýza, metoda 

Ekonomické přidané hodnoty (EVA). 

▪ Souhrnné ukazatele hospodaření – využívají bankrotní a bonitní modely. 

(Knápková, Pavelková a kol., 2017) 

3.5 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Stavové ukazatele udávají hodnotu rozvahových účtů k určitému datu. Obvykle ke konci 

účetního období, ať už k 31. 12. v případě kalendářního roku nebo ke konci účetního 

období hospodářského roku. Tokové veličiny udávají hodnotu ukazatelů vztahujících se 

k určitému časovému intervalu. Pro obě tyto metody lze využít horizontální i vertikální 

analýzu.  

3.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá změnami v položkách účetních výkazů v čase. Porovnává 

hodnoty položek účetních výkazů běžného období s údaji z minulého období. Protože se 

postupuje po jednotlivých řádcích, horizontálně, říká se jí horizontální analýza. Lze ji 

vyjádřit v absolutních změnách či v procentech. Procentní změna je přehlednější, jelikož 

poskytuje informaci o změně na první pohled. Růčková (2015) uvádí výpočet pro 

absolutní i procentní změny: 

 Absolutní změna = běžné období –  předchozí období (1) 

 Procentuální změna =
běžné období – předchozí období

předchozí období
 ∙ 100 (2) 
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3.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zjišťuje procentní podíly jednotlivých položek účetních výkazů. 

Porovnávají se vůči zvolenému celku jako např. vůči balanční sumě, která v rozvaze 

představuje buď součet aktiv nebo pasiv. Vertikální analýza slouží ke srovnávání 

hospodaření v průběhu let, ale také se díky relativnímu vyjádření velmi hodí pro srovnání 

firem různých velikostí. (Scholleová, 2012) 

Během analýzy se postupuje po jednotlivých řádcích a srovnávají se vzhledem 

k celku. Růčková (2015) doporučuje postupovat od zdrojů financování (pasiv) k majetku. 

Dle Scholleové (2012) je vhodné doplnit vertikální analýzu o tři bilanční pravidla: 

▪ Zlaté bilanční pravidlo – je žádoucí, aby dlouhodobý majetek a dlouhodobé zdroje 

(vlastní + dlouhodobý cizí kapitál) dosahovaly vyrovnaných hodnot. 

▪ Pravidlo vyrovnání rizika – doporučuje více vlastních zdrojů než cizích. 

▪ Pari pravidlo – říká, že vlastního kapitálu by v podniku mělo být méně než 

dlouhodobého majetku. Připouští i možnost vyrovnání těchto hodnot. Jinak 

řečeno, podnik by měl využívat tolik vlastního kapitálu, kolik může maximálně 

uložit do dlouhodobého majetku. Je důležité, aby zbyl prostor i pro financování 

dlouhodobým cizím kapitálem.  

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se skládá z analýzy fondů finančních prostředků a analýzy 

cash flow. Nejčastěji se využívá čistý pracovní kapitál, ten má mezi rozdílovými ukazateli 

klíčovou roli. Využívají se také čisté pohotové prostředky a čistý peněžně pohledávkový 

finanční fond. Rozdílové ukazatele jsou užitečným nástrojem k řízení finanční stránky 

podniku.  

3.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál úzce souvisí s likviditou, je potřebný k jejímu zajištění a je také 

jejím měřítkem (Růčková, 2015). Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného 

majetku, která je financována dlouhodobými zdroji. Oběžná aktiva jsou tedy snížena o 
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krátkodobé závazky. Kislingerová (2001) pohlíží na čistý pracovní kapitál jako na volnou 

část kapitálu, která se neváže ke krátkodobým závazkům. Jeho výpočet je možný dvěma 

způsoby:  

 Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek –  krátkodobé závazky (3) 

nebo 

 Čistý pracovní kapitál =  (vlastní kapitál +  dl. závazky) − stálá aktiva (4) 

(Kislingerová, 2001) 

3.6.2 Čisté pohotové peněžní prostředky  

Slouží ke sledování okamžité likvidity, jinými slovy sleduje schopnost podniku dostát 

svým závazkům. Do čistého peněžního fondu bývají zahrnuty hotovostní peníze a 

peníze na bankovních účtech. Do pohotových prostředků mohou být zahrnuty i další 

položky, důležité je, aby k nim měla společnost okamžitý přístup a mohla je kdykoliv 

použít. Okamžitě splatné závazky představují závazky splatné k aktuálnímu datu a 

starší.  

 ČPP = pohotové peněžní prostředky –  okamžitě splatné závazky (5) 

(Sedláček, 2011) 

3.6.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond  

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond vychází z analýzy čistého pracovního kapitálu 

a slouží k odstranění jeho nedostatků. ČPK totiž v sobě zahrnuje vysoce nelikvidní 

položky jako například nedobytné pohledávky, jejichž úhrada je velice zdlouhavá nebo 

zásoby, jejichž přeměna na peníze proběhne až po dokončení výrobního procesu. 

V analýze čistého peněžně pohledávkového finančního fondu lze najít kompromis mezi 

ČPK a ČPF (Kislingerová, 2001). 

 ČPM = oběžná aktiva −  zásoby − nelikvidní pohledávky − krátkodobé závazky (6) 

(Sedláček, 2011) 
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3.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Ve vertikální a horizontální analýze se sledují hodnoty jednoho ukazatele (např. 

z rozvahy, výkazu zisku a ztráty), poměrová analýza identifikuje vztahy mezi 

jednotlivými veličinami. Poměrové ukazatele jsou využívány pro hodnocení struktury 

aktiv a zdrojů jejich financování. (Kislingerová, 2008) 

Výpočet ukazatelů je důležitý pro zhodnocení finančního zdraví podniku a pro 

rozhodování o jeho řízení (Máče, 2013). Poměrové ukazatele zjišťují vztahy mezi 

jednotlivými položkami účetních výkazů. Dle uspořádání ukazatelů se rozlišují  palatelní 

nebo pyramidové soustavy. Kislingerová (2001) uvádí pět nejvýznamnějších skupin 

ukazatelů: 

▪ Ukazatele rentability 

▪ Ukazatele zadluženosti 

▪ Ukazatele aktivity 

▪ Ukazatele likvidity 

▪ Ukazatele kapitálového trhu 

3.7.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí ziskovost, výnosnost a návratnost. Poměřují vztahy mezi 

ziskem a zdroji, které byly na jeho získání vynaloženy. V čitateli bývá položka, která 

vyjadřuje různými způsoby zisk, ve jmenovateli se používá kapitál. Výsledkem je zjištění, 

kolik Kč zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. (Vochozka, 2011)  

Mezi nejdůležitější kategorie zisku řadí (Růčková, 2015)  

▪ EBIT – zisk před odečtením úroků a daní (EBT + nákladové úroky) 

▪ EAT – zisk po zdanění (čistý zisk). Dále se dělí na zisk k rozdělení a nerozdělený 

zisk. 

▪ EBT – zisk před zdaněním a zahrnutím mimořádného a finančního výsledku 

hospodaření  
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Rentabilita aktiv (Return on Assets – ROA) 

Jinak také rentabilita celkového vloženého kapitálu, udává celkovou efektivnost firmy, 

produkční sílu nebo míru výnosnosti. V interpretaci vzorce se odborná literatura mírně 

liší ve způsobu výpočtu, Růčková (2015) popisuje výpočet takto: 

 ROA =
zisk

celková aktiva
  (7) 

Zisk (EBIT) = EBT + nákladové úroky 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 

Poskytuje informace ohledně zhodnocení vlastního kapitálu. Ukazatel je také významný 

pro možnost srovnaní s inflací a úrokovou mírou, což je důležité při rozhodování o 

zdrojích financování. (Růčková, 2015) 

 ROE =
zisk

vlastní kapitál
  (8) 

Zisk (EAT) = hospodářský výsledek za účetní období 

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 

Ukazatel rentability tržeb poměřuje zisk v čitateli a výsledek hospodaření ve 

jmenovateli, oboje můžou být v různých modifikacích, podle potřeby analýzy. Udává, 

kolik zisku společnosti přinese jedna peněžní jednotka tržeb. (Růčková, 2015) 

 ROS =
zisk

tržby
  (9) 

Zisk (EBIT) = EBT + nákladové úroky 

Tržby = Tržby z prodeje výrobků a služeb (tržby za zboží společnost ve sledovaném 

období neeviduje) 
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Rentabilita nákladů (Return on Costs – ROC) 

Nákladovost se počítá jako pomocný ukazatel při analýze rentability tržeb. Pomocí 

vzorce se vypočítá vztah mezi náklady a ziskem. Čitatel i jmenovatel lze také podle 

potřeby upravovat. Obecně říkáme, že čím nižší nákladovost, tím výhodnější.  

 ROC = 1 − 
zisk

tržby
  (10) 

Zisk (EBIT) = EBT + nákladové úroky 

Tržby = Tržby z prodeje výrobků a služeb 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Je dalším ukazatelem rentability, lze ho odvodit z rentability celkového vloženého 

kapitálu. Vyjadřuje úroveň zhodnocení všech finančních prostředků společnosti. 

Zahrnuje cizí zdroje investované věřiteli a akcionáři a také všechny vlastní investované 

prostředky. K výslednému ukazateli lze dojít různými způsoby. Růčková (2015) uvádí 

tento vzorec: 

 ROCE =
zisk

(dlouhodobé závazky+vlastní kapitál)
  (11) 

Zisk (EBIT) = EBT + nákladové úroky 

 

3.7.2 Ukazatele zadluženosti 

Podnik využívá k financování svých činností kombinaci vlastního i cizího kapitálu. 

Financování pouze vlastními zdroji by velkou měrou snížilo výnosnost a velmi výrazně 

by snížilo rozvoj společnosti. Nelze ani plně využít pouze dluhové financování. To 

neumožňuje zákon, společnost musí mít vždy vlastní kapitál, který slouží ke krytí zdrojů. 

Je proto žádoucí najít takový vztah mezi vlastním a cizím kapitále, při kterém bude 

společnost dosahovat co nejefektivnějších výsledků. Finanční řízení společnosti tedy 

obnáší zjištění potřebné výše kapitálu i jeho optimální složení.  
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Kislingerová (2008) upozorňuje, že je velmi důležité zaměřit se na finanční leasing. 

Ten se totiž nepromítá do rozvahových položek, ale do podrozvahové evidence. Podnik, 

který by mohl být poměrně hodně zadlužený vlivem finančního leasingu, nemusí být na 

první pohled parný. Finanční leasing totiž neovlivňuje vlastní ani cizí kapitál zjistitelný 

z rozvahových účtů. 

Celková zadluženost 

Nejvýznamnější z ukazatelů zadluženosti je ukazatel věřitelského rizika (debt ratio). 

Definuje celkovou zadluženost, kdy poměřuje cizí kapitál a celková aktiva. Čím vyšší 

hodnota vychází, tím vyšší riziko věřitelům hrozí. Dle Růčkové (2015) je důležité brát 

ohledy také na strukturu cizího kapitálu a celkovou výnosnost podniku. 

 Debt ratio =
cizí kapitál

celková aktiva
  (12) 

 

Koeficient samofinancování 

Dalším užívaným ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování (equity ratio). 

Poměřuje vlastní kapitál k celkovým aktivům. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

 Equity ratio =
vlastní kapitál
celková aktiva

  (13) 

 

Finanční páka 

Jiným způsobem, jak vyjádřit zadlužení podniku je převrácená hodnota koeficientu 

samofinancování. Označuje se jako finanční páka. 

 Finanční páka =
celková aktiva
vlastní kapitál

  (14) 

 

Ukazatel úrokového krytí 

První dva zmiňované ukazatele se obvykle aplikují společně. Jejich součet by měl být 

přibližně 1. Další ukazatel slouží k tomu, aby firma zhodnotila dluhové zatížení. Dle 

následujícího ukazatele lze zjistit, zda je velikost dluhového zatížení ještě únosná. 
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Ukazatel zjišťuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Jako doporučovaná hodnota se uvádí, 

že zisk by měl být přibližně třikrát větší než úroky. (Růčková, Roubíčková, 2012) 

 Ukazatel úrokového krytí =
EBIT

nákladové úroky
  (15) 

EBIT = EBT + nákladové úroky 

 

Běžná zadluženost 

Ukazatel běžné zadluženosti udává velikost aktiv, která je financovaná krátkodobým 

kapitálem. Kromě běžné zadluženosti lze zjistit i dlouhodobou zadluženost, pokud 

bychom krátkodobý cizí kapitál zaměnili za dlouhodobý. (Růčková, 2015) 

 Běžná zadluženost =
krátkodobé závazky

celková aktiva
  (16) 

 
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Podle ukazatele se zjistí, jak velká část dlouhodobého majetku je kryta vlastním 

kapitálem. Jestliže poměr přesahuje 100 %, znamená to, že je dlouhodobý majetek 

společnosti kryt vlastním kapitálem v plné výši, a ještě kryje i část majetku oběžného. 

(Fotr a kol., 2012) 

 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem =
Vlastní kapitál

dlouhodobý majetek
  (17) 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Podle zlatého bilančního pravidla má být dlouhodobý majetek krytý dlouhodobými 

zdroji. Pokud nebude dlouhodobý majetek z celé části krytý dlouhodobými zdroji, hrozí 

že bude mít společnost problémy s úhradou svých závazků. V podstatě by část 

dlouhodobého majetku kryly krátkodobé zdroje, což je sice levnější, ale více rizikové. 

Dlouhodobé zdroje by také neměly být příliš vysoké, pak by jimi byla kryta i část 

krátkodobého majetku, což je příliš drahá strategie financování. (Knápková, Pavelková, 

2010) 
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 Krytí dl. majetku dl. zdroji =
Vlastní kapitál+Dlouhodobé cizí zdroje

dlouhodobý majetek
  (18) 

3.7.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí míru efektivity využívání aktiv. V případě, že má podnik 

přebytek aktiv, rostou zbytečně náklady. Pokud firma hospodaří s nedostatkem aktiv, 

vzniká ušlý zisk a přichází o možné výnosy. Je proto důležité těmto ukazatelům věnovat 

pozornost. (Rejnuš, 2014) 

Ukazatele aktivity lze vyjádřit buď pomocí rychlosti obratu, kdy vyjadřuje počet 

obrátek určitých aktiv za období nebo dobou obratu, která udává, kolik dní trvá jedna 

obrátka (Kislingerová, 2008). 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

Vyjadřuje rychlost obratu zásob v podniku za rok. Počet obrátek by neměl klesnout pod 

hodnotu 1,5. Což by značilo přebytek aktiv v podniku. V optimálním případě by se měly 

hodnoty pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,9 obrátek. (Rejnuš, 2014) 

Při výpočtech budou uvažovány pouze tržby z prodeje výrobků a služeb. Společnost za 

sledované období neeviduje žádné tržby za zboží. 

 Obrat celkových aktiv =
tržby

 celková aktiva
  (19) 

Tržby = tržby z prodeje výrobků a služeb 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel vyjadřuje míru efektivnosti využití dlouhodobého majetku jako např. 

stroje a budovy. Svoji roli zde hraje i stáří dlouhodobého majetku, protože odepsaná 

aktiva mohou zvyšovat hodnotu ukazatele. Odborná literatura uvádí optimální výši 

obratu dosahující hodnotu 5,1. (Rejnuš, 2014) 
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 Obrat stálých aktiv =
tržby

stálá aktiva v zůstatkových cenách
  (20) 

Tržby = tržby z prodeje výrobků a služeb 

Stálá aktiva v zůstatkových cenách = dlouhodobý majetek 

Ukazatel obratu zásob 

Udává počet obrátek zásob během sledovaného období. Pokud vydělíme 360 počtem 

obrátek, zjistíme dobu obratu ve dnech. (Synek, 2011) 

 Obrat zásob =
tržby

průměrná zásoba
  (21) 

Tržby = tržby z prodeje výrobků a služeb 

Průměrná zásoba = zásoby (C. I. v rozvaze) 

Ukazatel obratu pohledávek 

Zjišťuje, tak dlouho průměrně trvá úhrada pohledávek vůči odběratelům za prodané 

zboží nebo poskytnuté služby. Doporučovanou hodnotou by měla být obvyklá doba 

splatnosti pohledávek. (Kislingerová, 2010) 

 Doba obratu pohledávek =
pohledávky

tržby

360

 (22) 

Pohledávky = krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

Tržby = tržby z prodeje výrobků a služeb 

Ukazatel obratu závazků 

Doba obratu závazků udává, za jak dlouho je podnik schopen zaplatit přijaté faktury. 

Optimálně by měla být doba obratu závazků delší než doba obratu pohledávek.  

 Doba obratu závazků =
krátkodobé závazky

tržby

360

 (23) 

Krátkodobé závazky = krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

Tržby = tržby z prodeje výrobků a služeb 
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3.7.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity odrážejí schopnost podniku dostát svým závazkům. Je důležité, aby 

podnik zvládl včas zaplatit dodavatelské faktury. Při nízké likviditě mají podniky 

problémy s úhradami, při vysoké je příliš mnoho finančních prostředků vázáno 

v aktivech, přestože by mohly tvořit zisk. Proto je důležité věnovat likviditě pozornost. 

Okamžitá likvidita 

Vymezuje základní a nejpřísnější stupeň likvidity, kdy do ukazatele jsou zahrnuty pouze 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Čitatel je složen z hotových peněžních prostředků 

a prostředků na bankovních účtech. Do jmenovatele vstupují běžné bankovní úvěry 

a krátkodobé závazky Minimální doporučená hranice stanovena Ministerstvem průmyslu 

a obchodu je hodnota 0,2. (Růčková, 2015) 

 Okamžitá likvidita =
peněžní prostředky

 krátkodobé závazky
  (24) 

Peněžní prostředky = peněžní prostředky v pokladně a na účtech 

Pohotová likvidita 

Pokud v čitateli odečteme od oběžných aktiv zásoby, které obecně nelze rychle přeměřit 

na finanční prostředky a poměříme je s krátkodobými dluhy, zjistíme hodnotu pohotové 

likvidity. V optimálním případě by měl čitatel dosahovat stejných hodnot jako 

jmenovatel. Případně poměr 1,5 až 1. Pokud by čitatel dosahoval nižších hodnot, značilo 

by to vysokou závislost na zásobách a budoucích prodejích. (Staňková, 2007) 

 Pohotová likvidita =
pohledávky + kr.  fin.  majetek + peněžní prostředky

 krátkodobé závazky
  (25) 

Běžná likvidita 

Pravděpodobně nejužívanějším ukazatelem likvidity je běžná likvidita. Vyjadřuje, 

kolikrát jsou závazky kryty aktivy. Scholleová (2012) definuje jako žádoucí interval 1,8 

až 2,5. Obecně je doporučováno, aby oběžná aktiva dosahovala přibližně dvojnásobných 
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hodnot oproti krátkodobým dluhům. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší je stav 

platební schopnosti společnosti. (Staňková, 2007) 

 Běžná likvidita =
oběžná aktiva

 krátkodobé závazky
  (26) 

3.7.5 Mezipodnikové srovnání 

Pomocí mezipodnikového srovnávání se porovnávají hodnoty vybraných ukazatelů 

porovnatelných subjektů. Kislingerová (2008) uvádí jako základní krok 

mezipodnikového srovnávání vybrat vhodné podniky pro srovnání a následně zvolit 

vhodné ukazatele. Pro mezipodnikové srovnání je důležité vybrat společnosti, které mají 

společné množství faktorů, aby srovnání bylo objektivní. Při mezipodnikovém srovnání 

je kladem důraz také na výběr stejného odvětví, předmět činnosti, velikost podniků. Do 

úvahy je nutno brát jejich minulost, geografickou polohu podniků či vlastnickou 

strukturu. (Mulačová, Mulač a kol., 2013) 

3.8 Souhrnné indexy hodnocení 

Existuje velké množství rozdílných ukazatelů, kterými lze hodnotit finanční zdraví 

podniku. Z hodnot ukazatelů však nelze vyčíst vztahy a souvislosti, které je třeba správně 

interpretovat. Proto byly postupně sestavovány ukazatele, které by se soustředily na 

podnik jako celek i s jeho silnými a slabými stránkami. Souhrnné indexy charakterizují 

finanční situaci celého podniku pomocí jednoduchého modelu. (Scholleová, 2012) 

Pomocí modelů jsou vytvářeny souhrny ukazatelů, které lze dále analyzovat 

a rozkládat na dílčí složky. Výsledné modely pak mají tyto funkce: 

▪ vysvětlit vliv změny ukazatele na hospodaření firmy 

▪ zjednodušit analýzu vývoje podniku 

▪ slouží jako podklad pro firemní rozhodování. 

(Růčková, 2015) 

 

Soustavy souhrnných indexů lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou 

pyramidové soustavy. Jsou založeny na postupném podrobném rozkladu ukazatele, který 
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představuje vrchol pyramidy. Druhá skupina zahrnuje soustavy účelově vybraných 

ukazatelů. Jejich úkolem je analyzovat finanční situaci podniku a předpovědět směr 

budoucího vývoje. (Růčková, 2015) 

3.8.1 Du Pont analýza vlastního kapitálu 

Byla prvním použitým pyramidovým rozkladem. Poprvé tento rozklad použila chemická 

společnost Du Pont de Nomeurs a využívá se do současnosti. Zabývá se rentabilitou 

vlastního kapitálu a jednotlivých položek, které jsou jeho součástí. (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015) 

 

Obrázek 2 Du Pont rozklad vlastního kapitálu (Zdroj: Růčková, 2015, s. 76) 

 

 

3.8.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů (bonitní a bankrotní 

modely) 

Pomocí účelově vybraných ukazatelů lze předpovídat budoucí vývoj finanční situace 

podniku. V rámci těchto soustav se uvádí bonitními a bankrotními modely. Bonitní 

modely se zaměřují na finanční zdraví společnosti. Pomocí zjištěních hodnot lze provádět 

srovnání s konkurenčními společnostmi. Bankrotní modely předpovídají, zda je podnik 

v nejbližší době ohrožen bankrotem či nikoliv. (Černohorský, Teplý, 2011) 
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Altmanův index důvěryhodnosti 

Je nejpoužívanějším a nejoblíbenějším souhrnným indexem hodnocení. Svoji oblibu si 

získal pravděpodobně jednoduchostí. Při výpočtu se vychází z pěti poměrových 

ukazatelů, přičemž každý má jinou váhu. Nejvýznamnějším ukazatelem je rentabilita 

vlastního kapitálu. (Mulač, Mulačová, 2007) 

Altmanův model pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze lze vyjádřit: 

 Z = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 1 𝑋5  (27) 

kde hodnota sledovaného Z-skóre: 

X1  čistý pracovní kapitál / aktiva  

X2  nerozdělený zisk1 / aktiva  

X3 EBIT (EBT + nákladové úroky) / aktiva  

X4 vlastní kapitál / cizí zdroje  

X5 tržby / aktiva  

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

 

Výsledky lze interpretovat takto: je-li vypočítaná hodnota vyšší než 2,99, finanční situace 

firmy je uspokojivá, nehrozí nebezpečí bankrotu. Pokud se zjištěný index pohybuje 

v rozmezí 1,81 – 2,98, nelze finanční situaci podniku označit za uspokojivou ani jako 

problémovou (tzv. šedá zóna). Hodnoty 1,8 a nižší značí velmi významné finanční riziko 

a hrozící možnost bankrotu. (Růčková, 2015) 

Pokud společnost není veřejně obchodovatelná na burze, výpočet se liší vahami 

poměrových ukazatelů: 

 Z = 0,717 𝑋1 + 0,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,42 𝑋4 + 0,998 𝑋5  (28) 

Kde: 

X1  čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

X2  (VH běžného účetního období + VH minulých let + fondy ze zisku) / aktiva celkem 

X3  EBIT (EBT + nákladové úroky) / aktiva celkem 

                                                 
1 Výsledek hospodaření za účetní období + nerozdělený zisk + fondy ze zisku 
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X4  vlastní kapitál / cizí zdroje 

X5  tržby (z vlastních výrobků a služeb) / aktiva 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 

 

Rovněž se setkáme s rozdílnou interpretací výsledků: 

Z > 2,9 – nehrozí nebezpečí bankrotu 

1,2 < Z < 2,9 – nelze jednoznačně určit (tzv. šedá zóna) 

Z < 1,2 – špatná finanční kondice 

(Růčková, 2015) 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti  

Model hodnotí finanční zdraví tuzemských společností. Byl sestaven pro prostředí 

českých firem. Svojí konstrukcí se podobá Altmanovu modelu. Skládá se z analýzy 

významných poměrových ukazatelů, které mají přiřazenou váhu. Váhy byly stanoveny 

na základě hodnot ukazatelů v odvětví. Díky čemuž má vyšší vypovídací schopnost. Což 

platí u věřitelského modelu. Existuje celá řada modelů, které vznikaly v průběhu let a 

byly podle potřeby modifikovány. Byl zkonstruován také vlastnický model, u kterého 

jsou stanoveny stejné váhy pro všechna odvětví. V práci bude aplikován model IN05. 

(Růčková, 2015) 

 IN05 = 0,13 𝑋1 + 0,04 𝑋2 + 3,97 𝑋3 + 0,21 𝑋4 + 0,09 𝑋5  (29) 

Kde: 

X1  aktiva celkem / cizí kapitál 

X2  EBIT / nákladové úroky 

X3 EBIT / aktiva celkem 

X4  tržby (z vlastních výrobků a služeb) / aktiva celkem 

X5  oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015) 
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Kralickův quicktest 

Oblíbeným bonitním modelem je Kralickův quicktest, jehož největší předností je 

rychlost. Skládá se ze čtyř ukazatelů, z čehož první dva hodnotí finanční stabilitu podniku 

a zbyté dva jsou zaměřeny na rentabilitu. (Marinič, 2008)  

Soustava ukazatelů je následující: 

 R1 =
vlastní kapitál
 aktiva celkem

   

 R2 =
(cizí zdroje − hotovostní peníze − účty u bank)

 provozní cash flow
   

 R3 =
EBIT

 aktiva celkem
   

 R4 =
provozní cash flow

 výkony
  (30) 

EBIT = EBT + nákladové úroky 

Výkony = tržby z prodeje zboží a služeb + změna stavu zásob vl. činnosti + aktivace 

Zjištěným výsledkům se následně přiřadí bodové hodnocení. Hodnocení společnosti tedy 

spočívá ve třech krocích. Nejprve je hodnocena finanční stabilita podniku, poté výnosnost 

a v posledním kroku zhodnotíme celkovou situaci součtem bodů z první části a z druhé 

části dělený dvěma. (Růčková. 2015) 

Vypočteným rovnicím jsou dle tabulky č. 1 přiřazeny body. Hodnocení finanční 

stability se vypočte jako součet R1 a R2 dělený 2. Výnosová situace se hodnotí jako 

součet bodů rovnic R3 a R4 dělený 2. Hodnocení celkové finanční situace je potom 

průměr výsledků finanční stability a výnosové situace. (Růčková, 2015) 

Tabulka 1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu (Růčková, 2015, s. 86) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0–0,10 00,1–0,20 0,2–0,3 > 0,30 

R2 < 3 3–5,00 05–12 12–30 > 30,0 

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

R4 < 0 0–0,05 0,05–0,08 0,08–0,10 > 0,10 
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Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Tento test je také poměrně rychlý, ale mírně složitější než Kralickův Quicktest. S jeho 

pomocí lze ověřit chod podniku bez ohledu na jeho velikost. Model byl zkonstruován pro 

použití v podmínkách České republiky. V základní verzi modelu se vychází pouze 

z analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ve složitějších metodách se přidávají ukazatele 

cash flow. Dle složitosti lze vypracovat celkem tři úrovně bilanční analýza, s tím že čím 

složitější, tím vyšší vypovídací schopnost lze očekávat. (Růčková, 2015) 

Pro zpracování diplomové práce bude využit II. stupeň bilanční analýzy. Ta se 

skládá z ukazatelů stability, likvidity, aktivity a rentability. Z jednotlivých ukazatelů se 

pak vypočte celkový ukazatel, který poskytuje informaci o finančním zdraví příslušné 

společnosti. Růčková (2015, s. 83–85) uvádí následující soustavy vzorců: 

Ukazatele stability: 

S1 =
vlastní kapitál

 dlouhodobý majetek
 

S2 =
vlastní kapitál 

 aktiva celkem
 ∙ 2 

S3 =
(vlastní kapitál)

 cizí zdroje
 

S4 =
aktiva celkem

 zásoby ∙ 15
 

Celkový koeficient stability: S = 
(2 ∙ 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 2 ∙ 𝑆5)

 7
 (31) 

Ukazatele likvidity 

L1 =
2 ∙ finanční majetek2

 krátkodobé závazky
 

                                                 
2 Finanční majetek = dlouhodobý finanční majetek + krátkodobý finanční majetek + peněžní 

prostředky 
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L2 = (
finanční majetek + pohledávky

 krátkodobé závazky
) : 2,17 

L3 = (
oběžná aktiva

 krátkodobé závazky
) : 2,5 

L4 =
pracovní kapitál3

 pasiva celkem
 ∙  3,33 

Celkový koeficient likvidity: L = 
(5 ∙ L1 + 8 ∙ L2 + 2 ∙ L3 + L4)

 16
  (32) 

Ukazatele aktivity 

A1 =
tržby celkem ∶ 2

pasiva celkem
 

A2 =
tržby celkem ∶ 4

 vlastní kapitál
 

A3 =
přidaná hodnota4 ∙ 4

 tržby celkem
 

Celkový koeficient aktivity: A = 
(A1+A2+A3)

 3
 (33) 

Ukazatele rentability: 

R1 =
10 ∙ EAT

 přidaná hodnota
  

R2 =
8 ∙ EAT

 vlastní kapitál
  

                                                 
3 Pracovní kapitál = zásoby + pohledávky + krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky 
4 Přidaná hodnota = tržby celkem – výkonová spotřeba – změna stavu zásob – aktivace  
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R3 =
20 ∙ EAT

 pasiva celkem
  

R4 =
40 ∙ EAT

 (tržby + výkony5)
 

R5 =
1,33 ∙ provozní VH

 (provozní VH + finanční VH + mimořádný VH)
 

Celkový koeficient rentability: R = 
(3 ∙ R1 + 7 ∙ R2 + 4 ∙ R3 + 2 ∙ R4 + R5)

 17
 (34) 

Dle předchozích výpočtů se zjistí souhrnný ukazatel celkového zdraví společnosti. Pokud 

bude výsledná hodnota vyšší než 1, finanční zdraví společnosti je dobré. Pokud je 

ukazatel nižší než 0,5 poukazuje na problémy ve finanční oblasti firmy. U výsledků 

v intervalu 0,5 až 1 nelze jednoznačně posoudit finanční situaci společnosti.  

Celkový koeficient: C = 
(2 ∙ S + 4 ∙ L + 1 ∙ A + 5 ∙R)

 12
  (35) 

3.9 SWOT analýza 

SWOT analýzu lze definovat jako souhrnnou metodu, která interpretuje výsledky 

provedených analýz. Proto je vhodné tuto metodu provádět až po provedení všech analýz. 

SWOT analýza je založena na identifikaci čtyř základních faktorů: 

▪ Silné stránky firmy (Strenghts) 

▪ Slabé stránky firmy (Weaknesses) 

▪ Příležitosti (Opportunities) 

▪ Hrozby (Threats) 

Analýza rozpoznává silné a slabé stránky, příležitosti, které by mohl podnik využít a 

hrozby, kterým by mohl čelit. Hrozby může podnik proměnit v příležitosti a nevyužité 

příležitosti se mohou naopak stát hrozbami. Prvním krokem je předpovídání a hledání 

                                                 
5 Tržby + změna stavu zásob + aktivace 
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hlavních změn ve formě příležitostí a hrozeb. Následuje posouzení silných a slabých 

stránek. Přehledy jednotlivých faktorů, obvykle uspořádané do diagramu či matice, by 

měly mít dle Sedláčkové a Buchty (2006) nejvíce osm prvků. Třetím krokem je vzájemné 

posouzení vztahů. Jejich kombinace je základem pro odvození strategie. Výsledné 

strategie mají vézt ke zlepšení současné situace. (Hanzelková a kol. 2013) 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část práce je zahájena základními informacemi o analyzované společnosti, 

seznámení s výrobním programem a organizační strukturou. Dále jsou aplikovány 

jednotlivé metody hodnocení popsané v první části práce. Nejprve je provedena 

strategická analýza, ve které se využívá metody PESTLE, Porterův model pěti 

konkurenčních sil nebo také metoda „7S“. Následná finanční analýza zahrnuje analýzu 

stavových a tokových ukazatelů, rozdílové ukazatele nebo také poměrové ukazatele. 

Pokud jsou známé doporučené hodnoty, jsou porovnány s vypočtenými. Pro porovnání 

jsou využity i hodnoty ukazatelů dostupných z analýz Ministerstva průmyslu a obchodu, 

které bývají každoročně zpracovány pro posouzení vývoje ekonomiky. Samozřejmostí je 

komentování zjištěných ukazatelů. Nakonec jsou výsledky aplikovány ve SWOT analýze. 

Celá tato kapitola bude sloužit jak podklad pro návrhovou část. 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Pro zpracování diplomové práce byla vybrána společnost PBS INDUSTRY, a.s., která je 

velmi významným zaměstnavatelem na Třebíčsku. Ke konci roku 2016 společnost 

zaměstnávala 476 lidí. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Obchodní firma:  PBS INDUSTRY, a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Průmyslová 162, Jejkov, 674 01 Třebíč 

Identifikační číslo:  26979888 

Datum vzniku a zápisu: 29. srpna 2005 

Předmět podnikání:  

▪ hostinská činnost  

▪ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  

▪ provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

▪ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

▪ montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny  

▪ obráběčství  
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▪ montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny  

▪ silniční motorová doprava, nákladní vnitrostátní a mezinárodní 

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

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

telekomunikačních zařízení  

▪ zámečnictví, nástrojářství 

Statutární orgán: představenstvo, šest členů 

Dozorčí rada: jeden člen 

Způsob jednání: společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva 

Jediný akcionář:  Jet Investment, a.s., IČO: 039 76 971  

 Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno 

Základní kapitál: 100 000 000,- Kč (splaceno) 

Akcie: 2 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 50 000,- Kč 

4.1.1 Historie a současnost společnosti 

Společnost se zabývá výrobou produktů pro dodavatele z oblasti energetických a 

teplárenských celků, vyrábí ocelové konstrukce, které nacházejí uplatnění v nejrůznějších 

odvětvích a také se zabývá výrobou součástí pro stavební stroje. Má dlouholeté 

zkušenosti a tradici ve strojírenské výrobě. Počátky společnosti sahají až do roku 1885, 

kdy byla založena firma Walling, která vyráběla měděné kotle a lihovarnická zařízení. 

Spolu s touto společností do historie PBS INDUSTRY, a. s. lze zařadit i podnik L Benz 

a spol., který vyráběl benzínové motory. Na počátků 50. let během znárodňování se obě 

společnosti staly součástí První brněnské strojírny. V 90. letech společnost procházela 

postupným procesem transformace a přizpůsobila výrobní program novým zakázkám. 

V roce 2004 se vlastníkem společnosti stala investiční skupina Jet Investment, a. s. 

specializovaná na revitalizace, restrukturalizace a reorganizace průmyslových podniků. 

Dalším milníkem byl rok 2007, kdy byla založena dceřiná společnost PBS POWER 

EQUIPMENT, s. r. o. se 70% majetkovou účastí mateřské společnosti. V roce 2016 

přibyla také společnost BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o., ve které má 

mateřská společnost 100% podíl. (PBS INDUSTRY, a. s., 2018a)  
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4.1.2 Výrobní program a hlavní trhy společnosti 

Produkty společnosti lze rozdělit do tří kategorií: sektor energetického strojírenství, 

stavební stroje a ocelové konstrukce. Společnost vyrábí ocelové svařované součásti pro 

stavební stroje a manipulační techniku. Mezi výrobky patří například palivové a 

hydraulické nádrže, manipulační ramena, podvozky a rámy pro kolové nakladače. 

Svařované díly se stávají součástmi strojů velkých světových značek. Mezi hlavní 

obchodní partnery v této oblasti spadají zákazníci z Německa, Francie a Rakouska. 

V oblasti energetiky se společnost zabývá výrobou různých druhů kotlů, turbín a 

kondenzátorů pro oblast velké energetiky. Produkty z této kategorie směřují do 

elektráren, tepláren nebo do hutního a sklářského průmyslu. Společnost také dodává 

stavební ocelové konstrukce. Má na kontě realizace sportovních stadionů či výrobních 

hal. Společnost dodává své produkty kromě Česka, Slovenska a zemí Evropy do jižní a 

severní Ameriky, Asie a Afriky. (PBS INDUSTRY, a. s., 2018b) 

4.1.3 Organizační struktura 

Statutárním orgánem je představenstvo. Skládá se z předsedy, místopředsedy a členů 

představenstva. Právě členové představenstva zastupují společnost, a to nejméně dva. 

Společnost nejčastěji zastupuje předseda nebo místopředseda s dalším členem 

představenstva. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. V čele závodu stojí generální 

ředitel. Na vedení společnosti se podílí celkem šest lidí. Základní organizační strukturu 

zachycuje následující obrázek. 

 

 
 

 
 

Obrázek 3 Organizační struktura společnosti PBS INDUSTRY, a. s. (Zdroj: Výroční zpráva 

 společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

 
Co se týče zaměstnanců, nejpočetnější kategorií je přímý výrobní dělník, kterých 

společnost zaměstnávala 264 k 31. prosinci 2016. Nepřímých režijních dělníků je méně, 
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celkem 70. Druhou nejpočetnější skupinou zaměstnanců jsou technicko hospodářští 

pracovníci. Tato kategorie má 138 pracovníků. Společnost také zaměstnává čtyři 

zaměstnance ve skupině pomocně obslužný personál, kam řadí zaměstnance závodního 

stravování.  

 

4.2 Strategická analýza 

V rámci kapitoly bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. V rámci 

analýzy vnějšího okolí bude využito analýzy PESTLE a Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. V rámci vnitřního prostředí podniku bude využito metody „7S“. 

4.2.1 Analýza vnějšího okolí podniku 

Účelem analýzy je zjištění externích vlivů, které působí na podnik nebo jej mohou 

ovlivnit v budoucnu. Analýza okolí podniku je provedena pomocí metody PESTLE, která 

identifikuje pět hlavních skupin faktorů. Jsou to vlivy politické, ekonomické, sociálně-

kulturní, technické a technologické, legislativní, ekologické. 

Politické faktory 

Společnost PBS INDUSTRY je exportním podnikem, převážná část výroby míří do 

zahraničí. Vstupem České republiky do Evropské unie se obchod mezi členskými státy 

výrazně zjednodušil. Společnost obchoduje se státy po celém světě a dobré politické 

vztahy jsou pro úspěšný obchod důležité. Vývoz společnosti do Ruska byl negativně 

ovlivněn Ukrajinskou krizí, do které se Rusko v roce 2014 zapojilo. Mnohé západní země 

vyjádřily nesouhlas s ruským jednáním uvalením embarga na ruské zboží a firmy. Reakce 

Ruska na sankce a hospodářský propad se negativně odrazily v zahraničním obchodě. 

Kvůli nestabilitě na ruském trhu se nezahájily práce na ověření konstrukčních uzlů 

parogenerátoru OPG2, které byly naplánovány na rok 2016. (Výroční zpráva společnosti 

PBS Industry, a. s., 2016) 

Obchod společnosti je ovlivněn také výkyvy měnového kurzu. Českým exportně 

orientovaným společnostem pomohla politika České národní banky na podporu exportu, 

která spočívala v umělém oslabování kurzu domácí měny. Pokud by se stala Česká 



Analýza současného stavu 48 

48 

 

republika členem Eurozóny, došlo by k výraznému oslabení pravomocí České národní 

banky. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory, které ovlivňují společnost, jsou závislé na vývoji 

makroekonomických ukazatelů. Mezi nejvýznamnější ekonomické faktory lze zařadit 

HDP, inflaci, fázi hospodářského cyklu, výši úrokových sazeb, míru nezaměstnanosti, 

průměrnou mzdu či výši daně z příjmů právnických osob. Z těchto základních faktorů je 

společnost bezprostředně ovlivněna výší daně z příjmů, mírou nezaměstnanosti v regionu 

či minimální nebo průměrnou mzdou. 

Co se týče nezaměstnanosti, vysoká nezaměstnanost a nízké platy byly trvale 

hlavními problémy třebíčského okresu (Český statistický úřad, 2018a). V současnosti 

(leden 2018) obecná míra nezaměstnanosti dosahuje 2,4 %6 (Český statistický úřad, 

2018b). S celorepublikovým trendem klesající nezaměstnanosti, klesá i nezaměstnanost 

v kraji Vysočina. Zde se hodnoty nezaměstnanosti pohybují na úrovni 2,6 % (Český 

statistický úřad, 2018c). Nízká a v současnosti téměř nulová úroveň nezaměstnanosti má 

i odvrácenou stránku. Zaměstnavatelé mají všeobecně problémy zaplnit volná pracovní 

místa kvalifikovanými lidmi a o zaměstnance musí bojovat navyšováním mzdy či 

zaměstnaneckými benefity. PBS INDUSTRY, a. s. v současnosti hledá pracovníky na 

tyto pozice: obchodní manažer, materiálová účetní, manipulační dělník, kuchařka, svářeč 

kovů, lakýrník, strojní zámečník, strojírenský dělník a další. (PBS INDUSTRY, a. s., 

2018c) 

V oblasti hrubých mezd je patrný na Vysočině nárůst o 7,2 % za období 1.–4. 

čtvrtletí roku 2017, kdy hrubá mzda dosahovala výše 26 944,- Kč. V sektoru průmyslu 

dosahuje na Vysočině průměrná mzda vyšších hodnot a to 29 502,- Kč. (Český statistický 

úřad, 2018c) Vzhledem k průměru mezd v České republice je v kraji Vysočina hrubá 

mzda nižší přibližně o 2 500,- Kč než ve zbytku republiky (Kurzy.cz, 2018).  

                                                 
6 Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých se počítá jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, 

tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných očištěná od sezónních vlivů. 

https://www.czso.cz/csu/xj/charakteristika_okresu_trebic
https://www.czso.cz/csu/xj/charakteristika_okresu_trebic
https://www.czso.cz/csu/xj/charakteristika_okresu_trebic
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Vzhledem k tomu, že na trhu zpracovatelského průmyslu převažuje nabídka nad 

poptávkou, je společnost ovlivněna silným tlakem odběratelů při cenových 

vyjednáváních. Také růst cen hutního materiálu výrazně ovlivnil rentabilitu zakázek. 

Právě nákup vstupních surovin ze zahraničí ukazuje negativní jev při oslabování koruny. 

Nízký kurz koruny sice napomáhá exportně orientovaným společnostem, kdy při stejných 

cenách inkasují více peněz. Znehodnocená koruna na druhou stranou zdražuje import 

vstupních surovin. Dalším ekonomickým faktorem, který ovlivnil chod společnosti je 

nízká úroveň úrokových sazeb. Společnost čerpala nový investiční úvěr o velikosti 14,2 

mil. Kč na pořízení pilovrtacího centra a několik krátkodobých provozních úvěrů. 

(Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Sociálně-kulturní faktory 

Nejvýznamnějším sociálním faktorem je demografický vývoj nebo vzdělání 

obyvatelstva. Kulturními faktory jsou tradice, zvyky nebo náboženství, které však na 

našem území do pracovních vztahů nijak nezasahují. Zkoumaný podnik ovlivňuje 

převážně vzdělání zaměstnanců. Podstatná část procesů ve společnosti vyžaduje 

technické vzdělání ukončené výučním listem. To v současné době nemusí být 

podmínkou. Na velké množství pracovních pozic postačí rekvalifikační kurzy nebo 

zaškolení. Stejně tak je tomu i v PBS INDUSTRY, a. s. V následujících tabulkách 

zaznamenána vzdělanostní a věkovou strukturu zaměstnanců ve společnosti ke konci roku 

2016. Zaměstnanci s výučním listem představují nejpočetnější skupinu zaměstnanců 

Tabulka 2 Vzdělaností struktura zaměstnanců společnosti PBS INDUSTRY, a. s. (Zdroj: Výroční 

zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
Počet 

zaměstnanců 
Podíl v % 

Vyučen 282 59,24 

Vyučen s maturitou 39 8,2 

Středoškolské (odborné, všeobecné) 98 20,59 

Vyšší odborné 3 0,63 

Vysokoškolské (bakalářské + magisterské) 23 4,83 

Základní + ostatní nejmenované 31 6,51 

Celkem 476 100 

Nejvíce zaměstnanců je zastoupených ve věkové kategorii 51 až 60 let. Celkem 73,5 % 

zaměstnanců je starších čtyřiceti let. I tohle je důvod proč PBS INDUSTRY, a. s. 
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spolupracuje také se středními a vysokými školami. Žákům Střední průmyslové školy 

v Třebíči umožňuje vykonávat odborné praxe. Cílem spolupráce je vytvoření 

perspektivních studijních oborů, z kterých bude jednoduché uplatnit se na trhu práce 

(PBS INDUSTRY, a. s., 2018d) 

Tabulka 3 Věková struktura zaměstnanců společnosti PBS INDUSTRY, a. s. (Zdroj: Výroční 

zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Věková struktura zaměstnanců 
Počet 

zaměstnanců 
Podíl v % 

do 20 let 6 1,26 

21–30 let 42 8,82 

31–40 let 78 16,39 

41–50 let  135 28,36 

51–60 let 166 34,87 

61 a více let 49 10,30 

Celkem 476 100 

Technické a technologické faktory 

Společnost PBS INDUSTRY má za sebou více než stoletou historii plnou zkušeností. 

Výroba kotlů ji provází od počátku a poměrně dlouhou dobou se zabývá výrobou 

energetických a teplárenských celků. Investice do technologií jsou nezbytnou součástí 

úspěšnosti podniku. Přestože obnáší počáteční investice, je klíčem k úspěšnosti mezi 

konkurenty. Technologický pokrok také zvyšuje výrobní kapacity, může přinášet 

kvalitnější výrobky nebo snížení výrobních vstupů. Proto společnost pravidelně pořizuje 

nová strojní zařízení. Během loňského roku investovala celkem 20 milionů korun do 

automatizované svářecí linky a do nového obráběcího centra. Svářecí linka je využívána 

pro výrobu nádrží stavebních strojů. Obě nová pracoviště byla zprovozněna ke konci roku 

2017 s předpokládaným navýšením výrobní kapacity o 20 %. Kromě efektivnější 

produkce se rozšířilo i portfolio výrobků. Společnost je nově schopna svařovat i 

objemnější výrobky (až do 1 000 kg). Dalším důvodem nových investic byla i úspora 

nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. (PBS INDUSTRY, a. s., 2018e) 

 Společnost je od roku 1996 držitelem certifikátu kvality ISO 9001 a dalších, které 

pravidelně obhajuje. Společnost je také dodavatelem stavebních výrobků dodávaných 

v souladu s evropskou směrnicí na stavební výrobky č. 305/2011/EU na která je nutné 

vlastnit speciální oprávnění. Toto oprávnění bylo obhájeno a rozšířeno na složitější 
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výrobky během recertifikačního auditu. Z toho je zřejmé, že společnost sleduje vývojové 

trendy a používá stále modernější technologie. Vzhledem k tomu, že část výroby je 

zakázková, na přání zákazníků, je zde velmi úzká spolupráce s dodavateli. Společnost 

také na každý rok plánuje několik vývojových úkolů. Na rok 2016 jich měla 

naplánovaných sedm. Cílem je snaha o technický rozvoj a posílení know-how vlastní 

firmy. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory řadíme zákony, které upravují podnikání, zdanění nebo pracovní 

právo. Mezi nejvýznamnější právní normy, které ovlivňují společnost lze zařadit:  

▪ Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

▪ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

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

▪ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

▪ Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 

▪ Vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Činnosti společnosti jsou ovlivněny množstvím dalších zákonů a norem. Společnost musí 

dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, splňovat ekologické normy u 

výrobků. Společnost musí také akceptovat zvyšování minimální mzdy, ke kterému došlo 

naposled od 1. 1. 2018 a další zvyšování je v plánu na rok 2019. Dodržování příslušných 

směrnic je důsledně kontrolováno. Společnost klade důraz na management kvality. 

Společnost důsledně sleduje vývoj české a evropské legislativy a technických norem 

v oblasti posuzování shody výrobků. Předmětem zájmu je především Zákon č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a Zákon č. 90/2016 Sb. Zákon o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který zpracovává uvádění výrobků 

na trh v rámci Evropské Unie. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 
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 V nejbližší době bude společnost ovlivněna Obecným nařízením na ochranu 

osobních údajů neboli GDPR které bude od 25. května 2018 plošně spuštěno v celé 

Evropské unii. Nařízení se dotkne všech, kdo zpracovávají osobní údaje. Což se týká 

například údajů o zaměstnancích, dodavatelích nebo zákaznících. (GDPR, 2018) 

Ekologické faktory 

Rok od roku se klade stále větší důraz na ekologii a udržitelnost zdrojů. Společnost 

splňuje všechny náležitosti ohledně ochrany životního prostředí. Ekologii se přizpůsobuje 

i výroba. Jsou stanoveny normy na zacházení s odpadem, jeho likvidaci a následnou 

recyklaci. Co se týče ekologie, může být pro podnik finančně náročné plnit normy a 

přizpůsobovat ekologii výrobu, je to však nevyhnutelné. Ekologické faktory mohou také 

přispívat k rozvoji podniku, stimulují poptávku po výrobcích splňující náležité normy.  

Právě technologie ochrany životního prostředí a energetika jsou oblasti, na které 

se společnost specializuje. Společnost zhotovuje součásti čištění spalin, které směřují do 

většiny uhelných elektráren, paroplynových elektráren a rafinerií a jsou vyváženy do zemí 

celého světa. Od Evropy, Asie, Afriky a severní a jižní Ameriky. Právě pro následující 

roky společnost očekává v oblasti střední a východní Evropy projekty zaměřené na 

ekologizaci stávajících energetických zdrojů. Společnost se také podílí na spolupráci 

s VUT v Brně a s několika dalšími subjekty na projektu „Centrum kompetence pro 

energetické využití odpadů“. Kvůli neefektivitě skládkování tuhého komunálního 

odpadu, rostoucím cenám tepla a legislativě společnosti vyvíjí menší spalovnu odpadů, 

která by využívala teplo produkované během spalování. Cílem projektu je navrhnout 

zařízení, které by pokrylo produkci odpadu města a přilehlého regionu s přibližně 50 tisíci 

obyvatel. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

4.2.2 Analýza oborového okolí 

Účelem analýzy oborového prostředí podniku je zjistit postavení, jaké podnik v odvětví 

své působnosti má. Pro zjištění stavu se využívá Porterova analýza pěti konkurenčních 

sil. Její podstatou je zjištění síly pozice, kterou společnost zaujímá vůči zákazníkům, 

dodavatelům, možnosti vstupu nových konkurentů do odvětví, riziko stávajících 

konkurentů a hrozbě substitutů. 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost se plně přizpůsobuje odběratelům. Na základě objednávek jsou obvykle 

zhotovovány produkty na míru. PBS INDUSTRY, a. s. má významné zákazníky z řad 

dodavatelů strojního zařízení. Společnost produkuje velmi specifické součástky a bere na 

vědomí, že v jejím odvětví převyšuje nabídka poptávku. Díky investici do nového 3D 

měřícího zařízení, se zvýšila kvalita a díky investicím do prototypové dílny byli získány 

nové projekty a noví zákazníci. Potenciální zákazníci si obvykle prověřují výrobní a 

kvalitativní způsobilost společnosti, pokud uspěje, tak bývá obvykle navázána delší 

spolupráce. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

O know-how společnosti svědčí realizované projekty. Mezi významné zakázky, 

které byly zhotoveny v posledních letech lze zařadit zhotovení ocelových konstrukcí 

v Turecku (1991 tun), v USA (1369 tun), v Brazílii (1938 tun), rekuperační výměník 

v Uzbekistánu nebo axální kondenzátor v Thajsku (PBS INDUSTRY, a. s., 2018g).  

Lze konstatovat, že vyjednávací síla dodavatelů se odvíjí od jejich přání a 

požadavků. Podstatná část produkce je prodávána do zahraničí7, společnost je schopna 

získat zákazníky po celém světě. Mezi významné zahraniční odběratele patří například 

společnost General Electric (GE). Je důležité nepodcenit vliv zákazníků, proto je zde 

patrná snaha odlišit se. Podnik se zaměřuje také na výzkum a vývoj, aby byl schopen 

uspokojit v co největší část trhu.  

Společnost se snaží udržet korektní vztahy s odběrateli, získat nové zákazníky u nás 

i v zahraničí. Samozřejmostí je profesionální prezentace podniku na mezinárodních 

veletrzích. Lokální odběratele se snažil zaujmout také dnem otevřených dveří, který se 

konal k 130. výročí založení výrobního závodu. Společnost se obstojně prezentuje i na 

svých webových stránkách, které jsou profesionálně zpracovány ve třech jazycích. 

Spokojený zákazník je prioritou, a proto se podnik snaží co nejvíce přizpůsobit. 

                                                 
7 V roce 2016 bylo exportováno 94,19 % vlastních výrobků a služeb (Výroční zpráva společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s., 2016) 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi nejdůležitější dodavatele lze zařadit dodavatele vstupních materiálů (uhlíkatá ocel, 

jemnozrnná vysokopevnostní ocel, nerezové materiály, titan, plátové materiály a další). 

Dodavatele energií (elektrická energie, plyn, voda). Dodavatele nástrojů, nářadí a 

příslušenství, dodavatele strojního zařízení a dodavatele služeb. Dodavatelé vstupních 

surovin jsou klíčoví pro plynulost výroby. Vývoj ceny se primárně odvíjí od ceny na 

světových trzích. Významnou položkou jsou dodávky energií, nezbytné pro provoz. Lze 

sem zařadit dodávky elektrické energie, plynu a vody. Ohledně dodávky energií lze spatřit 

větší rivalitu mezi dodavateli. V současnosti na českém trhu působí 49 společností 

dodávajících plyn a elektrickou energii (Ceny energie, 2018). PBS INDUSTRY, a. s. je 

svojí spotřebou velmi lukrativním zákazníkem a naskýtá se jí velmi významná pozice pro 

vyjednávání o cenách. Jedinou výjimkou, kde neurčuje cenu dodávky trh, je vodné a 

stočné. Vodárenské společnosti totiž své ceny odvozují od Cenového výměru 

Ministerstva financí. V praxi platí stejná cena pro všechny odběratele v daném regionu. 

Pro PBS INDUSTRY je významným dodavatelem také vlastní dceřiná společnost PBS 

POWER EQUIPMENT. Hlavní faktory, které ovlivňují vyjednávací sílu dodavatelů 

závisí na charakteru dodávaných produktů, důležitosti suroviny, odebíraném množství a 

množství potenciálních dodavatelů. 

Hlavní surovinou pro výrobu je ocel. Od roku 2016 velmi významně roste cena 

této vstupní suroviny, což může upevnit pozici dodavatelů. Celosvětový růst poptávky po 

této výrobní surovině výrazně zvedl cenu vstupních materiálů. Během roku 2015 byly 

ceny oceli relativně nízké. Čína jako nejvýznamnější světový výrobce oceli velmi výrazně 

snížila cenu na světových trzích. Od roku 2016 však na světových trzích bez větších 

výkyvů roste. Zejména díky zvětšující se poptávce Číny, čímž se zvýšil objem vývozu 

(W4T, 2016). Pro představu v únoru 2016 megatuna oceli na světových trzích stála 1 750 

jenů. V průběhu třetího čtvrtletí 2016 se zvýšila o dalších více než 1 000 jenů. Od té doby 

dosáhla nejvyšší úrovně v prosinci 2017, kdy se megatuna prodávala za 4 772 jenů. 

V současnosti se cena pohybuje kolem 3 500 jenů, což je přibližně dvojnásobek oproti 

roku 2016. Co se týče dodavatelů oceli, jejich síla je výrazná. Výrobní podniky se musí 

přizpůsobit. (Trading Economics, 2018) 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslové odvětví, kde působí velké a střední podniky 

s podstatnou ekonomickou sílou, existuje zde množství bariér vstupu. Spíše než noví 

konkurenti, můžou být hrozbou ti stávající. Nová společnost by pro zahájení činnosti 

musela investovat značné prostředky. Aby byla schopna konkurovat, musela by nakoupit 

především licence a know-how, což se může jevit jako výrazná překážka. Společnosti 

působící v oboru delší dobu mají vlastní zkušenosti. PBS INDUSTRY působí na 

mezinárodních trhzích, jelikož realizovala množství zakázek po celém světě (např. do 

Thajska, Brazílie, USA nebo Turecka). (PBS INDUSTRY, a. s., 2018g). 

Hrozbou by se však mohla stát asijská konkurence, které by nešlo cenově 

konkurovat. Podniky s výrobou v Asii mají podstatně nižší mzdové náklady. Vzhledem 

ke globálnímu působení společností v oboru, nepředstavuje vzdálenost významnější 

problém. Asijské společnosti ovšem nedokážou konkurovat kvalitou, a proto zákazníci 

upřednostňují ověřené společnosti. Asijská konkurence dokáže snížit výrobní náklady i 

hromadnou výrobou. Produkty společnosti jsou poměrně specifické a vyžadují 

individuální přístup. Požadovaná cena je tedy odpovídající a pro zákazníky férová.  

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je možná v sektoru kotlů a příslušenství nebo u ohříváků. Těmto 

výrobkům by mohly konkurovat jiné, založené na jiných technologiích s totožnými 

vlastnostmi. U ocelových konstrukcí lze substituční produkty hledat obtížně. Převážná 

část výroby ocelových konstrukcí je zhotovena na objednávku a přání zákazníků. Lze si 

těžko představit, že by byla ocel nahrazena jinou surovinou. Pokud by byly konstrukce 

zhotoveny z jiného materiálu a měly by splňovat požadovanou nosnost a další parametry, 

výroba by se jistě významně prodražila. Proto není uvažováno, že by bylo reálné nahradit 

ocel jako vstupní surovinu substitutem.  

Rivalita firem působících na daném trhu 

Se specifičností výroby ubývají potenciální konkurenti. Všestrannost firem v daném 

odvětví však hrozbu představovat může. Všestranný podnik by se například mohl 

přizpůsobit požadavkům našich zákazníkům. Protože firma má rozmanité portfolio 

produktů, rizika se v jednotlivých oblastech liší. Například kondenzátory, rámy 
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generátorů nebo různé potrubí pro plynové turbíny, které směřují do elektráren jsou 

produkty, které dokáže zhotovit jen několik dodavatelů z celého světa. Odvětvím, kde lze 

spatřovat podstatně vyšší tlaky konkurence je sektor svařovaných ocelových 

komponentů. Zde je velmi důležitá kvalita provedeného svaru. Díky technologiím, které 

mají například společnosti v Německu, lze zhotovit mnohem kvalitnější produkty. 

Situace na trhu se vyostřuje kvůli rostoucím cenám vstupních materiálů a surovin. Pro 

udržení konkurenceschopnosti je nutné hledat alternativní a nová řešení. Kvůli zlepšení 

konkurenceschopnost je potřebné zefektivnit procesy nebo také posílit flexibilitu reakcí 

na konkurenční společnosti. Mezi společnostmi je také patrná vysoká úroveň termínové 

a cenové konkurence.  

4.2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí je provedena pomocí modelu „7S“ společnosti McKinley. 

Úkolem modelu je zaměřit se na sedm hlavních faktorů, které pomůžou k naplnění 

firemní strategie. Mezi klíčové faktory patří strategie, struktura, systémy řízení, styl 

manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

Strategie  

Firemní strategie spočívá v posílení cenové a termínové konkurence. Je potřeba se 

zaměřit na hledání nových odběratelů a posílit vztahy se stávajícími. Společnost vidí 

nedostatky v sekci energetiky a chce zapracovat na zefektivnění procesů. Pro PBS 

INDUSTRY, a.s. je důležité investovat do výzkumu a každoročně stanovuje vývojové 

úkoly, které vedou k technickému rozvoji firmy. Nové poznatky také zlepšují know-how 

podniku. Sledování nejnovějších technologií zajistí schopnost bezproblémového plnění 

ekologických norem. Společnost se snaží odlišit od konkurence výrobou nevšedních 

produktů. 

Struktura 

V čele společnosti stojí generální ředitel. Generálnímu řediteli jsou přímo podřízeny 

jednotlivé útvary. Je jich celkem šest: útvar řízení lidských zdrojů, finanční útvar, úsek 

řízení kvality, nákupu, obchodně technický a útvar výrobní. Výrobní útvar se dále dělí na 

výrobu zařízení pro energetiku, sektor stavebních strojů a ocelové konstrukce. Statutární 
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orgán společnosti zahrnuje předsedy, místopředsedy a čtyři členy. Dozorčí orgán má 

pouze jednoho člena. V organizaci společnosti lze spatřit prvky štábní struktury. Všech 

šest liniových vedoucích je podřízeno generálnímu řediteli. V každém útvaru jsou dále 

členěni vedoucí se svými podřízenými. Například výrobní útvar je rozdělen na jednotlivé 

druhy výroby. Pak jsou dále jednotlivá pracoviště, kde můžeme najít vedoucí pracovníky 

v podobě vedoucího dílny. Také ve finančním úseku má vedoucí účetní pod sebou tři 

účetní, každá se stará o jiný sektor a dohromady zajišťují účetnictví celé společnosti. 

Každý úsek je důležitý a má jiný význam. Největší, co se týče pracovníků, je samozřejmě 

výrobní úsek. Základní organizační struktura je zobrazena v kapitole 4.1.3.  

Systémy řízení 

Systémy představují metody, procesy, postupy a prvky řízení potřebné pro každodenní 

chod společnosti. K usnadnění práce jsou využívány nejrůznější výpočetní programy, 

které jsou součástí informačního systému společnosti. Mezi nejdůležitější patří účetní 

programy, programy potřebné pro skladovací hospodářství, navrhování technologické a 

projektové dokumentace, nákup, prodej, controlling. Samozřejmostí jsou kancelářské 

balíčky MS Office. Pro společnost byla také důležitá implementace systému čteček 

čárových kódů ke sledování zásilek, které umožní sledování vytíženosti jednotlivých 

pracovišť a stavu zakázek. Pro společnost je také velmi důležité důsledně dodržovat 

politiku BOZP. Podnik se neustále snaží zvýšit efektivitu výrobních a obslužných 

procesů. Systém řízení zahrnuje také sdílení výrobních prostor8 a řízení lidských zdrojů, 

což umožňuje efektivnější výrobu díky sdíleným výrobním kapacitám. Důležitým 

procesem je také systém řízení kvality. Hlavní tým pracovníků řídí kvalitu a certifikaci 

na různých pozicích od dílny po kancelář. Skupina kontrolorů zodpovídá za kvalitu 

nastavení procesů v celé firmě i za plnění kvality dle požadavků zákazníka. Řízení kvality 

je pro PBS INDUSTRY, a. s. naprosto klíčové, protože produkce neshodných výrobků a 

případné reklamace zvyšují výrobní náklady.  

                                                 
8 Disponuje výrobními prostory téměř 8 000 m2 
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Styl manažerské práce 

Ve společnosti PBS INDUSTRY převažuje demokratický styl řízení. Vzhledem 

k velkému počtu zaměstnanců jsou jednotlivá pracoviště částečně autonomní a každý 

vedoucí si zodpovídá za své podřízené. Jednotliví vedoucí se dále zodpovídají 

generálnímu řediteli. Největším útvarem je výrobní úsek, který je rozdělený na jednotlivé 

dílny, které se liší podle umístění v areálu závodu a druhu produkce. Protože firma téměř 

nenavrhuje výrobky určené pro sériovou výrobu, je potřeba při plánování výroby mít 

hlavně zkušenosti, kreativitu a řídit se i intuicí. Díky individuálnímu přístupu 

k zákazníkům je docíleno zpracování co nejbližší představě zákazníka. 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci mají různé vzdělání a klasifikaci pro jednotlivé pozice. V současnosti je ve 

společnosti zaměstnáno 476 pracovníků. Zaměstnance zaštiťuje odborová organizace, OS 

KOVO, která ve firmě působí. Zastupuje zaměstnance při vyjednávání s vedením 

společnosti ohledně kolektivní smlouvy. Nejdůležitějším bodem vyjednávání je mzdový 

a motivační systém ve firmě. Protože mzdy, odměny a zaměstnanecké benefity jsou 

významným motivačním faktorem, společnost od roku 2016 zavedla nový odměňovací 

systém.  

Podnik spolupracuje s místní střední průmyslovou školou. Umožňuje tak žákům 

díky odborným praxím získat obrázek o možném budoucím zaměstnání. Firma se tak 

snaží získat budoucí zaměstnance. O technické učební obory upadá zájem, ale naopak 

poptávka o zaměstnance s technickým vzděláním roste. Přestože se společnost 

v současnosti potýká s fluktuací zaměstnanců, najdeme tu i řadu oddaných pracovníků, 

kteří zde pracují celý život. Společnost myslí i na své bývalé zaměstnance a každoročně 

pořádá setkání důchodců. 

Schopnosti 

Vzhledem k vysokému stupni specializace zde pracuje množství zkušených zaměstnanců, 

kteří jsou odborníky na svém místě. Je jim svěřena důvěra nadřízených. Šikovný 

zaměstnanec se může také přímo z výroby dostat na vyšší pozice, které zahrnují plánování 

výroby, návrhy a projektování. Právě odborníci ve svém odvětví mohou společnosti 

posílit své postavení mezi konkurenty. Výborné řídící schopnosti má i generální ředitel, 
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který byl nejprve ředitelem dceřiné společnosti PBS POWER EQUIPMENT, s. r. o. a 

posléze převzal také vedení PBS INDUSTRY, a. s. 

Sdílené hodnoty 

Společnost se snaží uplatňovat několik všeobecných pravidel. Základní hodnotou 

prostupující napříč celým podnikem, je snaha produkovat jakostní výrobky a poskytovat 

služby dle potřeb a požadavků zákazníků, splnit jejich očekávání s ohledem na technické 

normy a zákonné předpisy. Ve výrobě se dodržuje zásada toho, že každý odpovídá za 

svoji práci. Je důležité také uplatňování strategie vyrábět shodné výrobky první jakosti a 

snažit se neustále zlepšovat. Důležitou hodnotou uznávanou napříč společností je 

dodržování zásad bezpečné práce. Firma si také zakládá na zvyšování kvalifikace a 

motivace svých zaměstnanců. Je patrná také snaha o zvyšování podílu týmové práce 

potřebné ke zhotovení konkurenceschopného výrobku. Protože vedení věří že „jenom 

spokojený zaměstnanec může podávat optimální výkon“, snaží se přispívat k otevřené 

komunikaci se spolupracovníky. (PBS INDUSTRY, a. s., 2018f) 

4.3 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Cílem finanční analýzy je hodnocení a posouzení finančního zdraví společnosti. Prvním 

krokem je analýza stavových a tokových ukazatelů. Ta zahrnuje horizontální a vertikální 

analýzu. Bude nám blíže specifikována majetková a finanční struktura společnosti. Tato 

analýza je poměrně jednoduchá a zároveň má velkou váhu při rozboru jednotlivých 

účetních výkazů. Díky ní získáme povědomí o vývoji jednotlivých prvků účetních 

výkazů. Pomocí analýzy stavových a tokových ukazatelů zjistíme, zda společnost využívá 

více dlouhodobý majetek nebo oběžný. Získáme také povědomí o zdrojích financování, 

zda převažují vlastní zdroje nebo cizí. Při zpracování jednotlivých analýz poslouží 

výroční zprávy, které jsou společnosti povinny zveřejňovat. Zpracované analýzy 

vycházely z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Analýza bude 

provedena v rozmezí mezi lety 2012 až 2016. Vzhledem k výrazným změnám v účetním 

výkaznictví, jsou starší data přepsána a přepočtena do aktuálních účetních výkazů. 

Zjištěné hodnoty budou poté porovnány s doporučenými hodnotami stanovenými 

odbornou literaturou.  
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4.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza porovnává hodnoty rozvahových položek v čase, vždy změnu 

k předcházejícímu roku. Změnu lze vyjádřit absolutně v peněžních jednotkách či 

relativně v procentech. Následující tabulka zachycuje změny vybraných položek 

v aktivech. Pro lepší představu je uveden vývoj aktiv na obrázku č. 4. 

 

Obrázek 4 Vývoj aktiv v letech 2012 až 2016 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, 

a. s., 2012–2016) 

 

V grafu i v tabulce lze spatřit kolísání v hodnotách celkových aktiv. Na těchto výkyvech 

se podílí střídavé změny v hodnotě dlouhodobého a oběžného majetku. Hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku od roku 2012 mírně klesala, snižovala se hodnota 

vlivem odpisů a do nového se příliš neinvestovalo. Soubor hmotných movitých věcí 

nezaznamenal výraznější výkyvy také až do roku 2015.Významnější investice byly 

uskutečněny až v roce 2016, kdy společnost pořídila nový parní ofukovač, moderní 3D 

měřící zařízení a spustila nový pilovrtací CNC stroj. Nejvýznamnější složkou 

nehmotného majetku je software. Významný růst je zaznamenán v roce 2014 a v roce 

2016, kdy byly větší investice do nového softwaru.  

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje převážně podíly ovládané nebo ovládající 

osoby. Společnost PBS INDUSTRY je ovládaná investičním fondem Jet Investment a 

ovládá dvě dceřiné společnosti. Nejvýznamnější změna je registrována v roce 2016, kdy 

dlouhodobý finanční majetek vzrostl na 205 079 tis. Kč, což je růst o 204 929 tis. Kč. 

Tento ohromný nárůst byl způsoben akvizicí společnosti Bronswerk Heat Transfer, spol. 
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s.r.o., ke kterému došlo v roce 2016. Na základě smlouvy o převodu podílu nabyla 

společnost PBS INDUSTRY 100% majetkovou účast v nově získané společnosti. Tento 

růst dlouhodobého finančního majetku zapříčinil celkový růst dlouhodobého majetku.  

Tabulka 4 Horizontální analýza aktiv 2012 až 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

Aktiva 
2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 45 529 7,85 -44798 -7,16 -87 629 -15,09 163 885 33,23 

Dlouhodobý majetek -16 419 -6,68 -5 726 -2,50 -21679 -9,70 214 441 106,23 

DNM -1 654 -80,25 647 158,97 -62 -5,88 1 294 130,44 

DHM -16 088 -6,90 -11 943 -5,50 -4474 -2,18 8 218 4,09 

DFM 1323 12,72 5 570 47,51 -17143 -99,13 204 929 136 619 

Oběžná aktiva 62 361 18,73 -39 264 -9,93 -66 576 -18,69 -50 428 -17,42 

Zásoby -47 748 -27,09 -14 677 -11,42 5 843 5,13 -5 468 -4,57 

Dl. Pohledávky 22 793 1 431,72 200 0,82 15 590 63,41 -36 312 -90,38 

Kr. pohledávky 12 105 9,46 -72 987 -52,11 58 980 87,92 -16 973 -13,46 

Kr. finanční majetek 75 211 276,51 48 200 47,07 -146 989 -97,60 8 325 229,85 

Časové rozlišení -413 -31,38 192 21,26 626 57,17 -128 -7,44 

 

Naopak oběžná aktiva se meziročně zvyšovala pouze v roce 2013, poté každoročně 

klesala. U zásob je patrný klesající trend. V prvním sledovaném období klesly 

nejvýznamněji a to o 27 %. V roce 2014 už pokles nebyl tolik výrazný, zásoby se snížily 

o 11,4 %. Podle Ladislava Houžvy9 byl rok 2013 velice obtížný. Což bylo způsobeno 

nejistotou, když se řešila otázka, kam bude směřovat evropská energetika. Situace byla 

způsobena odmítavým postojem vlády Německa k atomové energii. Nejistá situace 

odradila potenciální investory s realizací velkých investičních celků. Bylo možné 

zaznamenat pokles materiálu, ale také nárůst nedokončené výroby. Jelikož se společnost 

zaměřuje převážně na složitější a objemnější zakázky, nárůst nedokončené výroby svědčí 

o rozpracovaných nedodělaných zakázkách. V dalším sledovaném období se zásoby opět 

snížily. Přesto v zásobách nelze pozorovat výraznější výkyvy. (Výroční zpráva 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2013). 

Nejvyšší nárůst dlouhodobých pohledávek je patrný v roce 2013, kdy byl 

společnosti STROJÍRNY POLDI, a. s. poskytnut dlouhodobý úvěr. Konečná výše dlužné 

                                                 
9 V současnosti člen představenstva. 



Analýza současného stavu 62 

62 

 

částky ke konci roku 2015 činila 30 271 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla pohledávka 

uhrazena, což vysvětluje úbytek dlouhodobých pohledávek. Zbylé dlouhodobé 

pohledávky jsou evidovány z obchodních vztahů nebo na účtu jiných pohledávek 

U krátkodobých pohledávek lze pozorovat výkyvy, kdy se meziročně střídá růst a 

pokles. Nejvýznamněji se na krátkodobých pohledávkách podílí pohledávky 

z obchodních vztahů. V posledních dvou letech je necelých deset procent krátkodobých 

pohledávek po splatnosti. Společnost má také každoročně daňové pohledávky vůči státu. 

Peněžní prostředky, peníze v hotovosti a na bankovních účtech dosahovaly nejvyšších 

hodnot v roce 2014. V roce následujícím je zaznamenán nejvýraznější pokles, o 97,6 % 

oproti roku předcházejícímu. Na pokles peněžních prostředků mělo vliv splácení 

bankovního úvěru, který společnost snížila o 34,6 mil. Kč. Přestože v roce 2016 objem 

peněžních prostředků vzrostl, jsou podstatně nižší než v předchozích sledovaných 

obdobích, což nasvědčuje na možné snížení likvidity.  

Ve vývoji celkových pasiv je patrné vzhledem k podvojnosti účetních záznamů 

stejný vývoj jako v celkových aktivech. Celková pasiva prošla nejvýznamnější změnou 

v posledním roce sledování. Zvýšila se o 33,23 % oproti roku předcházejícímu. Pro lepší 

interpretaci je vložen následující obrázek. 

 

Obrázek 5 Vývoj pasiv v letech 2012 až 2016 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, 

a. s., 2012 – 2016) 
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Na zvýšení pasiv se nejvýrazněji podílel vlastní kapitál. V roce 2016 totiž ovládající 

osoba vložila do společnosti příspěvek ve výši 210 mil. Kč za účelem zvýšení vlastního 

kapitálu společnosti PBS INDUSTRY. Díky těmto prostředkům společnost nabyla 

majetkovou účast v druhé dceřiné společnosti. Vkladem ovládající společnosti došlo 

k výraznému nárůstu vzhledem k předcházejícímu období. V základním kapitálu 

nezaznamenáváme žádné změny, hodnota 100 mil. Kč se nezměnila. Z tabulky je také 

patrné, že se účet fondy ze zisku první tři sledovaná období nezměnil. Fondy ze zisku 

zahrnovaly pouze rezervní fondy sloužící pro pokrytí případné ztráty. V roce 2015 byl 

fond rozpuštěn v plné výši 24 857 tis. Kč. V dalších letech nebyl tvořen. 

Tabulka 5 Horizontální analýza pasiv 2012 až 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

Pasiva 
2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM 45 529 7,85 -44 798 -7,16 -87 629 -15,09 163 885 33,23 

Vlastní kapitál -27 837 -12,48 28 229 14,46 -48 553 -21,73 156 804 89,66 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

Ážio a kapitálové fondy -8 733 -54,28 1 0081 137,06 -13 634 -78,19 207 162 5 448 

Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 -24 857 -100 0 0 

VH minulých let -6 232 -33,98 896 7,40 -13 006 -100 1 092 0 

VH běžného období -12 872 -20,19 17 252 33,90 2 944 4,32 -51 450 -72,37 

Cizí zdroje 69 337 19,79 -73 918 -17,61 -33 166 -9,59 12 420 3,97 

Rezervy -10 605 -22,54 17 998 49,38 -17 085 -31,38 -4 005 -10,72 

Dlouhodobé závazky 171 430 267,86 -85 862 -36,47 -34 320 -22,95 -805 -0,70 

Krátkodobé závazky -91 488 -38,23 -6 054 -4,10 18 239 12,86 17 230 10,77 

Časové rozlišení 4 029 61,00 891 8,38 -5 910 -51,28 -5 339 -95,08 

 
Výsledek hospodaření v roce 2016 se snížil o 51 450 tis. Kč, což je pokles o 72,37 % 

oproti roku předcházejícímu. Zároveň je to nejnižší výsledek hospodaření ve sledovaném 

období. Podle Karla Pléhy, generálního ředitele, byly v roce 2016 zaznamenány rekordně 

nízké objemy výkonů. Negativní situace byla zapříčiněna primárně stagnací na trhu 

energetiky a posunutím významného objemu zakázek v oblasti ocelových konstrukcí na 

další období. Je však důležité, že za pozorované období byl hospodářský výsledek vždy 

kladný. Až další analýzy prozradí, zda pokles výsledku hospodaření poukazuje na pokles 

výkonosti nebo na růst investic. Cizí zdroje nezaznamenávají ve sledovaném období 

výraznější výkyvy. Společnost tvoří na základě rozhodnutí vedení společnosti rezervy za 

účelem krytí rizik z možných dopadů nepříznivého vývoje hospodaření. Tyto rezervy 
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poslední dva roky klesají. Zákonné rezervy v současnosti podnik netvoří. V posledních 

dvou letech nebyly tvořeny ani rezervy na daň z příjmů. Společnost totiž kalkulovala 

s daňovou ztrátou. (Výroční zpráva společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny převážně závazky k úvěrovým institucím. 

Nejnižší byly v prvním roce, v posledním roce dlouhodobé úvěry klesly. Celkově 

dlouhodobé úvěry klesly o 0,7 % Bankovní úvěry jsou zajištěny aktivy, společnost je 

zastavena ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Kromě závazků k bankovním institucím má společnost i dlouhodobé závazky vůči 

dodavatelům, konkrétně dlouhodobé závazky řazené v kategorii nad 5 let. Krátkodobé 

závazky první dvě období meziročně klesaly, v roce 2015 vzrostly o 12,86 %, následující 

rok o 10,77 %. 

4.3.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy představuje procentní rozbor jednotlivých položek. 

Hodnotíme, jakou měrou se podílejí na celku. Ve struktuře aktiv je vidět, že v období od 

roku 2012 do roku 2015 převažoval podíl oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem. 

V roce 2016 se významně zvýšil podíl dlouhodobého majetku, tj. o 23 % oproti roku 

předcházejícímu. Tomu odpovídal podobný pokles oběžných aktiv. Za nárůstem v oblasti 

aktiv stojí dlouhodobý finanční majetek, který se podílí na aktivech 31 %.  

Růst dlouhodobého finančního majetku zapříčinil podíl v nově ovládaném 

výrobním závodě, který společnost nabyla. Dlouhodobý nehmotný majetek má na sumě 

aktiv minimální podíl, tvoří ho v podstatě softwarové vybavení. Jelikož dlouhodobý 

majetek převažuje nad oběžným, je na místě konstatovat, že společnost je kapitálově 

těžká. 

Zásoby v posledním sledovaném roce tvořily 17,38 % bilanční sumy. Podíl zásob 

na celkových aktivech byl nejnižší za období sledování. Krátkodobé pohledávky jsou 

podstatně nižší než dlouhodobé pohledávky. Podstatnou část pohledávek tvoří 

pohledávky z obchodního styku. Za zmínku stojí také daňové pohledávky vůči státu. 
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Tabulka 6 Vertikální analýza aktiv 2012 až 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

AKTIVA CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 42,36 % 36,65 % 38,49 % 40,93 % 63,36 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,36 % 0,07 % 0,18 % 0,20 % 0,35 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 40,21 % 34,71 % 35,33 % 40,70 % 31,80 % 

Dlouhodobý finanční majetek 1,79 % 1,87 % 2,98 % 0,03 % 31,21 % 

Oběžná aktiva 57,42 % 63,21 % 61,32 % 58,72 % 36,39 % 

Zásoby 30,39 % 20,54 % 19,60 % 24,27 % 17,38 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,27 % 3,90 % 4,23 % 8,15 % 0,59 % 

Krátkodobé pohledávky 22,06 % 22,39 % 11,55 % 25,56 % 16,60 % 

Krátkodobý finanční majetek 4,69 % 16,37 % 25,93 % 0,73 % 1,82 % 

Časové rozlišení 0,23 % 0,14 % 0,19 % 0,35 % 0,24 % 

 

Dle vertikální analýzy pasiv lze pozorovat vývoj vlastních a cizích zdrojů vůči celkové 

bilanční sumě. V prvních čtyřech letech sledování cizí zdroje převažovaly nad vlastním 

kapitálem. V roce 2016 se zvýšil podíl vlastního kapitálu a poklesly cizí zdroje. Poměr 

mezi vlastním a cizím kapitálem je téměř vyrovnaný. Takový stav je žádoucí spíše u 

obchodních společností. U sledovaného průmyslového podniky by měl převažovat vlastní 

kapitál. Protože vlastní zdroje oproti cizím vzrostly, je tento stav nejpříznivější za celých 

pět let. V roce 2015 byl rozpuštěn rezervní fond, tento stav pokračoval i v dalším roce. 

Podíl dlouhodobých závazků se od roku 2013 snižoval. Podíl krátkodobých každoročně 

kolísal, jsou však vyšší než dlouhodobé. V roce 2016 dosahovaly téměř 27 %. 



Analýza současného stavu 66 

66 

 

Tabulka 7 Vertikální analýza pasiv 2012 až 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

PASIVA CELKEM 
2012 2013 2014 2015 2016 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 38,46 % 31,21 % 38,47 % 35,47 % 50,49 % 

Základní kapitál 17,24 % 15,99 % 17,22 % 20,28 % 15,22 % 

Ážio a kapitálové fondy 2,77 % 1,18 % 3,00 % 0,77 % 32,11 % 

Fondy ze zisku 4,29 % 3,97 % 4,28 % 0 0 

VH minulých let 3,16 % 1,94 % 2,24 % 0 0,17 % 

VH běžného období 10,99 % 8,14 % 11,73 % 14,42 % 2,99 % 

Cizí zdroje 60,41 % 67,09 % 59,54 % 63,40 % 49,47 % 

Rezervy 8,11 % 5,83 % 9,37 % 7,58 % 5,08 % 

Dlouhodobé závazky 11,03 % 37,63 % 25,75 % 23,37 % 17,42 % 

Krátkodobé závazky 41,26 % 23,63 % 24,41 % 32,45 % 26,98 % 

Časové rozlišení 1,14 % 1,70 % 1,98 % 1,14 % 0,04 % 

 

4.3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Dalším krokem horizontální analýzy je analýza výkazu a ztráty. V následujících 

tabulkách jsou zachyceny meziroční změny nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. 

Obrázek č. 6 zachycuje vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření společnosti 

PBS INDUSTRY v letech 2012 až 2016. Právě jednotlivé výsledky hospodaření jsou 

nejvýznamnějšími položkami, které lze vyčíst z výkazu zisku a ztráty. Na první pohled je 

patrný rapidní propad výsledku hospodaření v posledním roce. Pozitivní zprávou je, že 

finanční výsledek hospodaření vzrostl a byl nejvyšší za posledních pět let. 

 

Obrázek 6 Vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření v letech 2012 až 2016 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 
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Tabulka 8 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2012 až 2016 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

 Položka 
Absolutní změna v tis. Kč 

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

Tržby z prodeje výrobků a služeb -26 767 14 868 -103 374 -75 821 

Výkonová spotřeba    -80 457 21 270 -31 581 -70 829 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 69 492 -54 082 -11 092 42 958 

Aktivace 4 169 345 87 -2 918 

Osobní náklady  -11 432 1 955 -4 163 14 523 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  7 442 22 538 -33 614 10 894 

Ostatní provozní výnosy  5 481 -4 916 8 176 10 985 

Ostatní provozní náklady  -3 610 -4 479 4 357 6 141 

Provozní výsledek hospodaření -6 890 22 405 -19 192 -65 605 

Výnosy z DFM 220 1 138 5 294 246 195 

Náklady vynaložené na prod. podíly 200 -200 0 0 

Výnosy z ostatního DFM 4 991 -5 549 -259 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 4 845 -2 316 -1 971 677 

Úpravy hodnot a rezervy ve fin. obl. 0 0 0 242 191 

Nákladové úroky a podobné náklady 3 547 -1 883 -2 223 536 

Ostatní finanční výnosy 1 442 -14 603 4 389 -1 841 

Ostatní finanční náklady 16 358 -20 102 -7 979 -1 154 

Finanční výsledek hospodaření -8 607 855 17 655 3 458 

Výsledek hospodaření před zdaněním -15 497 23 260 -1 537 -62 147 

Daň z příjmů -2 625 6 008 -4 481 -10 697 

VH za účetní období -12 872 17 252 2 944 -51 450 

V kategorii tržeb z prodeje výrobků a služeb je patrný meziroční pokles ve všech letech 

s výjimkou roku 2014, kdy tržby vzrostly o 2,29 % (o 14 868 tis. Kč). V roce 2015 je 

zaznamenán pokles o 15,6 % a v roce 2016 o 13,55 %. Pokles není příliš významný, ale 

každá negativní změna tržeb není žádoucí. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které 

mohly mít na pokles tržeb vliv, bylo zvýšení cen oceli na světových trzích jakož to hlavní 

vstupní suroviny. Provozní výsledek hospodaření ve sledovaném období kolísal. V roce 

2013 je zaznamenán pokles o 9,47 %, v roce 2014 růst o 34 %, v dalším roce pokles o 

21,74 % a v roce 2016 pokles o téměř 95 %. Výsledek hospodaření před zdaněním 

kopíroval trend provozního výsledku hospodaření. Stejně tak u výsledku hospodaření za 

účetní období je patrný pokles v roce 2013, růst v roce 2014 a vlivem zdanění pošlo i 

k pozitivní změně v roce 2015. V posledním sledovaném období lze pozorovat negativní 

změnu o 72,37 %. 
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Za zmínku také stojí položka výnosů z dlouhodobého finančního majetku, který 

vzrostl v roce 2016 o 1 651 % nebo výnosové úroky, které v roce 2014 vzrostly o 

23 071 %.  

Tabulka 9 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2012 až 2016 v % (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

 Položka 
Relativní změna v % 

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

Tržby z prodeje výrobků a služeb -3,97 2,29 -15,60 -13,55 

Výkonová spotřeba    -18,81 6,12 -8,57 -21,02 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -328,06 -111,95 192,14 -254,72 

Aktivace -81,91 -37,46 -15,10 596,73 

Osobní náklady  -6,52 1,19 -2,51 8,98 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  44,13 92,73 -71,76 82,35 

Ostatní provozní výnosy  208,56 -60,62 256,06 96,62 

Ostatní provozní náklady  -33,25 -61,81 157,46 86,20 

Provozní výsledek hospodaření -9,47 34,01 -21,74 -94,95 

Výnosy z DFM 2,66 13,41 55,02 1650,54 

Náklady vynaložené na prod. podíly 2000,00 -95,24 0,00 0,00 

Výnosy z ostatního DFM 610,89 -95,54 -100,00 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 23071,43 -47,60 -77,29 116,93 

Úpravy hodnot a rezervy ve fin. obl. 0 0 0 - 

Nákladové úroky a podobné náklady 104,66 -27,15 -43,99 18,94 

Ostatní finanční výnosy 9,25 -85,70 180,17 -26,97 

Ostatní finanční náklady 90,50 -58,38 -55,67 -18,16 

Finanční výsledek hospodaření -266,97 -15,88 -389,91 26,34 

VH před zdaněním -20,39 38,45 -1,84 -75,58 

Daň z příjmů -21,47 62,56 -28,70 -96,10 

VH za účetní období -20,19 33,90 4,32 -72,37 

 

4.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

V další části práce bude provedena analýza rozdílových ukazatelů. Tyto ukazatele se 

zaměřují na platební schopnost podniku. Součástí analýzy bude rozbor čistého 

pracovního kapitálu, čistých pohotových peněžních prostředků a čistého peněžně 

pohledávkového fondu. Zjištěné hodnoty jednotlivých ukazatelů zobrazuje následující 

tabulka. 
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Tabulka 10 Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

Rozdílové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

v tis Kč 
93 707 247 556 214 346 129 531 61 873 

Čisté pohotové peněžní 

prostředky (ČPP) v tis. Kč 
-212 123 -45 424 8 830 -156 398 -165 303 

Čistý peněžně-pohledávkový 

fond (ČPF) v tis. Kč 
-82 562 119 035 100 502 9 844 -52 346 

4.4.1 Čistý pracovní kapitál 

K čistému pracovním kapitálu lze přistupovat dvěma směry. Zde je počítáno s tzv. 

manažerským přístupem. Kdy čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky. Na ČPK lze nahlížet jako na ukazatel platební schopnosti 

podniku. Čím vyšších hodnot bude ukazatel dosahovat, tím bude mít podnik lepší 

schopnost platit své závazky. Bývá označován jak tzv. „finanční polštář“, který zajišťuje 

hladký průběh platebního styku. Nejvyšších hodnot tento ukazatel dosahoval v roce 2013. 

V tomto roce bylo možné zaregistrovat nejvyšší hodnoty ve stavu zásob. Byl patrný také 

významný nárůst peněžních prostředků vzhledem k předcházejícímu období. Také 

v tomto roce jsou pozorovány nejvyšší hodnoty pohledávek. Jen o trochu hůře na tom byl 

rok následující. Snížila se oběžná aktiva i krátkodobé závazky. V roce 2015 nastal opět 

růst. Nejnižších hodnot dosahuje ukazatel v roce 2016, snížil se více než o polovinu. 

Vzrosty krátkodobé závazky a zvýšila se také oběžná aktiva, která v roce 2016 

dosahovala nejvyšších hodnot za celé sledované období. Důležité však je, že ČPK 

dosahoval každoročně kladných hodnot a nejsou ohroženy provozní činnosti společnosti. 

4.4.2 Čisté pohotové peněžní prostředky 

Čisté pohotové prostředky zachycují rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Za pohotové finanční prostředky se považují peněžní 

prostředky na bankovních účtech a v pokladně. Do této kategorie lze zařadit i likvidní 

krátkodobý finanční majetek, jelikož společnost neevidovala za sledované období žádný 

krátkodobý finanční majetek, nebudeme ho uvažovat. Okamžitě splatné závazky mohou 
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zahrnovat různé druhy závazků dle splatnosti, může být uvažováno o závazcích splatných 

za týden, za měsíc nebo ke konci roku. Dle uvažovaných závazků lze stanovit různé 

modifikace tohoto ukazatele. Při výpočtu byly uvažovány závazky splatné do 31. 12. 

daného roku. Výsledky jsou kromě roku 2014 ve všech ostatních letech záporné. Pokud 

bychom např. uvažovaly závazky splatné v příštím měsíci, vyšly by hodnoty pro první tři 

roky kladně. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 a 2016 jsou hodnoty peněžních prostředků 

velice nízké, ČPP by vyšly záporně.  

4.4.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

Vzhledem k tomu, že oba předchozí ukazatele mají nedostatky, má lepší vypovídací 

schopnost čistý peněžně pohledávkový fond. Ukazatel je očištěn o zásoby, které zaujímají 

velkou část oběžných aktiv a jsou obtížně přeměnitelné na peněžní prostředky. Stejně tak 

není jednoduché přeměnit na peníze nelikvidní pohledávky. U sledovaného ukazatele lze 

zaznamenat výrazné výkyvy. V roce 2012 dosahoval záporných hodnot. Následující rok 

dosáhl svého maxima. Poté se dva roky snižoval, ale zůstal pozitivní. V roce 2016 byl 

ČPF opět záporný. Zásoby dosahovaly podobné výše jako předcházející rok, ale oběžná 

aktiva se snížila. 

4.5 Analýza poměrových ukazatelů 

V rámci skupiny poměrových ukazatelů budou hodnoceny ukazatele rentability, 

zadluženosti, aktivity, likvidity a kapitálového trhu. Zjištěné ukazatele budou porovnány 

s průměrnými hodnotami z analýz Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud budou údaje 

k dispozici. 

4.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability ukazují poměr mezi ziskem a náklady, které byly na jeho dosažení 

vynaloženy. Zjištěné hodnoty jsou porovnány s doporučenými hodnotami z analýz 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Analyzovaná společnost patří do kategorie C 

zpracovatelského průmyslu, pod kód 28 kategorie CZ-NACE. Výpočty rentability jsou 

provedeny podle metodiky, která je využita v analýze Ministerstva průmyslu a obchodu, 
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z důvodu zajištění dostatečné porovnatelnost mezi skutečnými hodnotami analyzované 

společnosti a doporučenými hodnotami. Vzhledem k výrazným změnám účetního 

výkaznictví v roce 2016 nejsou některé starší oborové údaje k dispozici. Například podíl 

mezi EBIT a tržbami potřebný pro výpočet ROS. Následující tabulka přehledně shrnuje 

vypočtené hodnoty jednotlivých rentabilit. 

Tabulka 11 Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016; Finanční analýza MPO, 2012 – 2016) 

Ukazatel rentability (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv (ROA) 13,69  10,78 15,29 17,25 3,57 

Oborové hodnoty 8,40 7,55 8,42 7,10 6,71 

Rentabilita investic (ROI) 10,99 8,14 11,73 13,82 2,99 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 28,59 26,07 30,50 40,65 5,92 

Oborové hodnoty 13,42 6,06 9,82 8,14 6,97 

Rentabilita tržeb (ROS) 11,77 10,41 13,40 15,20 4,85 

Oborové hodnoty - - - 7,45 7,19 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROCE) 27,66 15,66 23,81 29,31 5,25 

Rentabilita aktiv (ROA) představuje podíl mezi ziskem a celkovými aktivy. Zisk 

představuje EBIT, který je složený ze zisku před zdaněním (EBT) a nákladových úroků. 

Nejvyšších hodnot dosahoval ukazatel v roce 2015, kdy převyšoval průměrné hodnoty o 

10 %. Společnost měla relativně vysoký zisk oproti celkovým aktivům. V roce 2015 

dosahoval zisk výrazně nižších hodnot, což je důvod nízké rentability aktiv. Hodnota 3,57 

byla výrazně pod oborovým průměrem. Na vině je růst aktiv, který byl zapříčiněn 

zvýšením hodnoty dlouhodobého finančního majetku a pokles zisku. 

Rentabilita investic (ROI) vyjadřuje celkový zisk z uskutečněných investic. Jeho 

výsledkem je poměr mezi vydělanými penězi a investovanými. Vypočte se obdobně jako 

předchozí ukazatel, pouze ve jmenovateli je rozdíl mezi celkovými aktivy a krátkodobými 

závazky místo celkových aktiv. Rentabilita investic se v posledním roce snížila o více než 

10 % na 2,99 %. Což vypovídá o nejnižší návratnosti za celé sledované období. Ziskovost 

náročné investice, která spočívala v akvizici nové dceřiné společnosti se však mohou 

projevit až v delším časovém horizontu.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla vypočtena jako podíl mezi ziskem a vlastním 

kapitálem. Zde metodika Ministerstva průmyslu a obchodu počítá s výsledkem 
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hospodaření za účetní období (EAT) a vlastním kapitálem. Vypočtené hodnoty v prvních 

čtyřech letech velice významně převyšují průměrné hodnoty. Poslední rok se nejvíce blíží 

zjištěnému průměru. Na významném poklesu ukazatele se podílel přírůstek vlastního 

kapitálu ve výši 210 mil. Kč a snížení zisku. 

Rentabilita tržeb (ROS) znamená podíl mezi ziskem (EBIT) a tržbami. Jinými slovy 

vyjadřuje, jaký zisk přinese jedna koruna tržeb. Ukazatel opět výrazně klesl v posledním 

roce, kdy se kvůli nižšímu zisku dostal pod průměrné oborové hodnoty. Také tržby byly 

nejnižší za posledních pět let. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROCE) vyjadřuje výkonnost dlouhodobého kapitálu 

společnosti. Zjistí se podílem mezi EBIT a vlastním kapitálem + dlouhodobé dluhy. I na 

nízké hodnotě ukazatele ROCE se podílí pokles zisku, ale také zvýšení vlastního kapitálu 

ovládanou osobou. 

Pokles všech ukazatelů rentability v posledním roce byl velmi ovlivněn vysokými 

investicemi společnosti. Z důvodu zvýšení efektivity výroby byly pořízeny nové stroje. 

V tomto roce také nabyla společnost 100% podíl ve společnosti BRONSERK HEAT 

TRANSFER, spol. s r.o. Podíl by oceněn v pořizovací ceně ve výši 447 130 tis. Kč. 

Společnost za nabytí v roce 2016 zaplatila zálohu na podílu na zisku ve výši 242 191 tis. 

Kč. Jako podporu dostala 210 000 tis. Kč vkladem od mateřské společnosti. Snížení 

rentability zavinilo také snížení zisku, který poklesl vzhledem k roku předcházejícímu o 

72 %. 

4.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o poměru vlastních a cizích zdrojů financování. 

Budeme hodnotit ukazatele celkové zadluženosti, koeficient samofinancování, ukazatel 

úrokového a ukazatel krytí. K zjištěným ukazatelům jsou uvedeny průměrné hodnoty dle 

analýzy MPO. 
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Tabulka 12 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016; Finanční analýza MPO, 2012 – 2016) 

Ukazatel zadluženosti (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 60,41 67,09 59,54 63,40 49,47 

Oborové hodnoty 51,19 42,94 41,51 40,35 42,22 

Koeficient samofinancování 38,46 31,21 38,47 35,47 50,49 

Oborové hodnoty 48,81 57,06 58,49 59,65 57,78 

Finanční páka 02,60 03,20 02,60 02,82 1,98 

Ukazatel úrokového krytí 23,42 9,72 17,58 30,05 6,96 

Běžná zadluženost 41,26 22,63 24,41 32,45 26,98 

Krytí dl. majetku vl. kapitálem 90,79 85,15 99,96 86,64 79,68 

Oborové hodnoty 126,16 125,28 131,47 129,47 123,91 

Krytí dl. majetku dl. zdroji 135,99 203,73 191,22 162,24 115,18 

 

Celková zadluženost vyjadřuje poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy. Čím 

vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím vyšší riziko hrozí věřitelům. Zjištěné hodnoty se 

pohybují v intervalu od 49,47 % do 67,09 %. Hodnoty každoročně překračují oborový 

průměr. Nejvyšších hodnot, a tedy nejvyšší riziko pro věřitele je patrné v roce 2013. 

Naopak nejnižší zadluženost lze pozorovat v posledním roce. Je jisté že navýšení 

vlastního kapitálu příznivě působí i na věřitele. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech. 

Lze ho považovat za doplňkový ukazatel k předcházejícímu ukazateli, jejich součet bude 

přibližně 100 %. Dle výsledků analýzy si lze povšimnout nejnižšího financování aktiv 

vlastními zdroji v roce 2013. Zvýšení vlastního kapitálu bylo určitě krokem správným 

směrem. Koeficient samofinancování v posledním roce dosáhl úrovně 50,49 %. Což je 

nejpříznivější hodnota za celé sledované období. Z tabulky vyplívá, že má podnik rezervy 

ve využívání vlastních zdrojů, ale také snaha o nápravu. 

Ukazatel úrokového krytí definuje o kolik je vyšší zisk než úroky. Zjistil se podílem 

nákladových úroků na EBIT. Dle očekávání je nejnižší v posledním roce. Naopak 

nejvyšší hodnoty lze pozorovat v roce 2015 kdy ukazatel úrokového krytí byl 30,05 %. 

Vysoké hodnoty ukazatele poukazují na nízké nákladové úroky. Minimální hodnota by 

měla dosahovat alespoň trojnásobku, což je splněno s dostatečnou rezervou. 
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Běžná zadluženost odpovídá podílu mezi krátkodobým cizím kapitálem a celkovými 

aktivy. V posledním roce se snížila na 26,98 %, na což mělo pozitivní vliv zvýšení 

vlastního kapitálu.  

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem dosahuje vyrovnaných hodnot v roce 

2014, kdy je dlouhodobý majetek v rovnováze s vlastním kapitálem. V ostatních letech 

je hodnota dlouhodobého majetku nižší. Vlastní kapitál kryje 80–91 % dlouhodobého 

majetku. V roce 2016 je dlouhodobý majetek kryt vlastním kapitálem z 80 %. V tomto 

roce došlo k navýšení vlastního kapitálu, ale také ke zvýšení objemu dlouhodobého 

majetku. Podle bilančního pari pravidla by měl dlouhodobý majetek převyšovat vlastní 

kapitál, což společnost splňuje. U oborového průměru jsou však hodnoty vlastního 

kapitálu vyšší  

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji10 vyjadřuje, jak velká část 

dlouhodobého majetku je kryta dlouhodobými zdroji. Zjištěné hodnoty ukazují, že 

dlouhodobé zdroje převyšují hodnotu dlouhodobého majetku. 

4.5.3 Ukazatele aktivity 

Další část analýzy poměrových ukazatelů je zaměřena na ukazatele aktivity. Odhalí, jak 

efektivně jsou ve společnosti využita aktiva. Zjištěné ukazatele přehledně shrnuje tabulka 

č. 13. 

Obrat aktiv udává počet obrátek celkových aktiv vzhledem k tržbám. Tržby jsou opět 

uvažovány z vlastních výrobků a služeb. Společnost totiž za sledované období 

nevykazovala žádné tržby za zboží. V ideálním případě by se hodnoty měly pohybovat 

v rozmezí 1,6 – 2,9 (Rejnuš, 2014). Takových hodnot však společnost nedosahovala 

v žádném ze sledovaných období ani této hodnotě neodpovídá oborový průměr. Nejvyšší 

hodnoty ukazatel dosahovat v roce 2012, což svědčí o nejefektivněji využívaných 

aktivech za celé období. 

                                                 
10 Zahrnuje vlastní kapitál, rezervy a dlouhodobé závazky.  
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Tabulka 13 Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016; Finanční analýza MPO, 2012 – 2016) 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv (poč. obrátek) 1,16 1,04 1,14 1,13 0,74 

Oborový průměr 1,04 0,82 0,83 0,95 0,93 

Obrat dlouhodobého majetku (poč. obrátek) 2,75 2,83 2,97 2,77 1,16 

Oborový průměr 2,48 1,77 1,86 2,07 2,00 

Obrat zásob (počet obrátek) 3,83 5,04 5,82 4,67 4,23 

Oborový průměr 4,49 4,88 4,74 5,28 5,20 

Doba obratu zásob (počet dnů) 93,99 71,42 61,86 77,09 85,12 

Doba obratu pohledávek (počet dnů) 52,36 30,53 26,20 75,14 65,30 

Doba obratu závazků (počet dnů) 54,40 37,56 29,95 49,04 42,93 

 

Od roku 2012 do roku 2015 nezaznamenává ukazatel významnější výkyvy pozorovaných 

hodnot. Výrazný pokles nastal v roce 2016 a byl způsoben významnými investicemi do 

strojního zařízení (nový pilovrtací CNC stroj, systém čteček čárových kódů, parní 

ofukovač, 3D měřící zařízení a další) a poklesem tržeb v důsledku nepříznivé situaci cen 

vstupních surovin na světových trzích. 

Obrat dlouhodobého majetku vyjadřuje efektivnost využívání dlouhodobého majetku. 

Poskytuje obraz o účinnosti využití strojního zařízení, budov a dalších stálých aktiv. Až 

do roku 2015 hodnoty převyšovaly oborový průměr. Nejblíže se průměru blížily v prvním 

roce sledování. V roce 2016 obrat poklesl na hodnotu 1,16, což je nejnižší naměřenou 

hodnotou. Nejefektivněji společnost využívala svůj majetek v roce 2014, kdy ukazatel 

dosahoval hodnoty 2,97. Hodnota dlouhodobého majetku se v roce 2016 zvýšila více než 

o polovinu na 416 mil. Kč, což mělo na pokles ukazatele nejvýznamnější vliv.  

Obrat zásob udává intenzitu využití zásob v podniku, kolikrát se za rok obmění. Čím 

nižší jsou hodnoty, tím více peněz je v zásobách vázáno. Nejblíže byly hodnoty průměru 

v roce 2013, kdy byla hodnota ukazatele 5,04. Hodnoty obratu zásob společnosti se příliš 

neliší od oborového průměru. Průměrný obrat zásob ve sledovaném odvětví také nemá 

žádoucí vývoj. Hodnoty by se mely zvyšovat, což by snížilo dobu obratu zásob. Takový 
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stav by byl žádoucí. V hodnotě zásob nejsou výraznější změny. Pouze tržby každoročně 

klesají. Nejnižší hodnotu lze pozorovat v prvním roce.  

Doba obratu zásob pak vyjadřuje, na kolik dní jsou zásoby v podniku vázány. Doba 

obratu se pochybuje v rozmezí 62 až 94 dní. Je žádoucí, aby se doba obratu zvyšovala a 

v zásobách nebyly zbytečně vázány finanční prostředky. Za poslední tři roky se však doba 

obratu zvyšuje. Tuto skutečnost negativně ovlivňuje každoroční pokles tržeb.  

Doba obratu pohledávek informuje o tom, jak dlouho průměrně trvá úhrada pohledávek 

vůči odběratelů za prodané výrobky a služby, popřípadě zboží. Bylo by žádoucí, aby byly 

pohledávky uhrazeny co nejdříve. Doba obratu pohledávek by měla být hodnocena 

současně s dobou obratu závazků. Pro hodnocení těchto dvou ukazatelů platí, že 

pohledávky by měly být hrazeny rychleji než závazky. Aby měl podnik dostatečné 

množství finančních prostředků k úhradě obchodních závazků. Průměrná doba inkasa 

pohledávek v posledních dvou letech převyšuje dobu úhrady závazků, což není žádoucí. 

V roce 2015 byly závazky hrazeny v průměru o 26 dní dříve, než byly inkasovány 

pohledávky, v roce 2016 o 22 dní dříve. Vývoj pohledávek a závazků je znázorněn 

v obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7 Doba obratu pohledávek a závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 
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4.5.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti společnosti plnit své závazky. Byly 

analyzovány tři stupně likvidity. Hodnoty porovnané s oborovým průměrem jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 14 Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016; Finanční analýza MPO, 2012 – 2016) 

Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita (L1) 0,24 1,08 1,53 0,20 0,11 

Oborové hodnoty 0,31 0,37 0,36 0,38 0,28 

Pohotová likvidita (L2) 0,66 1,81 1,71 1,06 0,70 

Oborové hodnoty 1,12 1,26 1,26 1,29 1,09 

Běžná likvidita (L3) 1,39 2,67 2,51 1,81 1,35 

Oborové hodnoty 1,77 1,83 1,85 1,96 1,65 

 

Okamžitá likvidita poměřuje peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech s 

krátkodobými závazky. Minimální doporučená hodnota stanovena ministerstvem 

průmyslu a obchodu je 0,2. Tuto hodnotu společnost splňovala v prvních třech letech. 

V roce 2013 až 2014 byly hodnoty likvidity pověrně vysoko nad oborovým průměrem. 

V roce 2014 hodnota 1,53 dokonce svědčí o přebytečné likviditě, horní mez 

doporučovaného intervalu je do hodnoty 1,1. V roce 2015 hodnota sotva dosahovala 

minimální přípustné hodnoty (0,1961), v roce následujícím však dosahuje znepokojivé 

hodnoty 0,11. V roce 2015 a 2016 lze zaznamenat velmi významný úbytek peněžních 

prostředků. Dle této hodnoty by společnost PBS INDUSTRY měla problém uhradit 

krátkodobé závazky svými volnými peněžními prostředky. 

Pohotovou likviditu zjistíme poměřením krátkodobých závazků s oběžnými aktivy, 

které snížíme o zásoby, neboť jsou těžce přeměnitelné na peníze. Druhý stupeň likvidity 

by se měl pohybovat v intervalu od 1 do 1,5. Doporučenou hodnotu podnik splnil pouze 

v roce 2015. Úroveň likvidity se ve sledovaném období ani příliš nepřibližuje průměrným 

hodnotám v oboru. V roce 2013 a 2014 likvidita dosahovala hodnoty 1,81 respektive 

1,71. Lze konstatovat, že společnost byla velmi dobře schopna dostát svým závazkům. 

Na druhou stranu bylo v oběžných aktivech vázáno nadbytečné množství peněžních 
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prostředků, které mohly být využity jinde efektivněji. V ostatních letech by mohla mít 

s úhradou pohledávek problémy. Nejnižší hodnota byla naměřena v roce 2012. Hodnota 

0,7 zjištěná v posledním roce upozorňuje na případnou možnost problémů s úhradami.  

Běžná likvidita představuje obecně nejpoužívanější ukazatel likvidity. Vyjadřuje úroveň 

krytí závazků aktivy. Ani u likvidity třetího stupně nevychází příliš uspokojivé hodnoty. 

Pokud bude jako ideální považován interval od 1,8 do 2,5, nejuspokojivější výsledek bude 

představovat rok 2014 s hodnotou 2,51. Také hodnotu 1,81 lze považovat za velmi 

dobrou, zároveň se nejvíce blíží oborovému průměru. Pod spodní hranicí doporučeného 

intervalu se nachází hodnoty z roku 2012 a 2016 na úrovni 1,39 respektive 1,35. V roce 

2016 byla pozorována nejnižší hodnota běžné likvidity. 

4.5.5 Mezipodnikové srovnání 

V rámci mezipodnikového srovnávání bylo uvažováno nad společností, která by se co 

nejvíce podobala analyzované. Bylo hledáno v rámci stejného průmyslového odvětví, ale 

byl problém najít podobně zaměřený výrobní program. Vzhledem k tomu že se PBS 

INDUSTRY zaměřuje na tři druhy výroby, byl problém najít srovnatelný podnik. Jak 

bylo uvedeno v předešlém textu, PBS INDUSTRY se zabývá výrobou produktů pro 

odběratele z řad dodavatelů energetických a teplárenských celků, (kotle a příslušenství, 

hořáky), dále produkuje svařované díly stavebních strojů a různým druhem ocelových 

konstrukcí, které najdou uplatnění v různých odvětvích. Proto bude srovnání provedeno 

formou spider analýzy průměrných hodnot firem z odvětví pomocí poměrových 

ukazatelů. Mezipodnikové srovnání formou oborových průměrů bude poskytovat 

ucelenější obraz oproti jednotlivým hodnotám poměrové analýzy.  

Spider analýza je složena z oborových hodnot, kterým je přiřazena váha 100 %,. 

Hodnoty, jež dosahují podnikové ukazatele jsou přepočteny a porovnány vzhledem 

k oborovým. Z grafů je lépe zřetelný vztah mezi ukazateli podniku a průměrem odvětví. 

Celkem jsou z každé skupiny ukazatelů vybrány tři ukazatele, tudíž je porovnáno dvanáct 

hodnot. Poměřovány jsou poslední dva roky. Během posledního roku se významně snížil 

výsledek hospodaření oproti roku předcházejícímu, což ovlivnilo výsledky množství 

ukazatelů. Dalším významným faktorem byly velké investice do strojního zařízení. 
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Objem investic činil 33,5 mil. Kč. Výsledné hodnoty byly ovlivněny také zvýšením 

vlastního kapitálu mateřskou společností. Na první pohled lze postřehnout, že podnikový 

ukazatel rentability vlastního kapitálu byl téměř pětkrát vyšší než průměr. Rozdíl mezi 

hodnotami rentability vlastního kapitálu (ROE) v roce 2015 byl způsoben nižší hodnotou 

vlastního kapitálu, nejnižší za sledovaných pět let a nejvyšším výsledkem hospodařením. 

Vyšší, než průměr byly všechny ukazatele rentability. Také celková zadluženost byla 

průměrně vyšší než u společností v odvětví. 

 

 

Obrázek 8 Spider analýza aplikovaná na společnost PBS INDUSTRY, a. s. v roce 2015 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2015) 

 

V roce 2016 se situace změnila. Téměř všechny ukazatele odrážejí hodnoty pod 

oborovým průměrem. Pouze celková zadluženost zaznamenává vyšší hodnot než průměr, 

a to přibližně o 20 %. Nejnižších hodnot vzhledem k průměru dosahovala oběžná 

likvidita. Další důvody kolísání hodnot jsou uvedeny v předcházejících analýzách. 

Podrobné hodnoty a přepočty jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v příloze I. této práce. 
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Obrázek 9 Spider analýza aplikovaná na společnost PBS INDUSTRY, a. s. v roce 2016 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2016) 

 

4.6 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy se zaměřují na hodnocení společnosti podle více ukazatelů, které berou 
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modele a Indexem IN. Dále budou sestaveny bonitní modely Kralickův Quictest a 

Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy. 

4.6.1 Du Pont analýza vlastního kapitálu 

Du Pont analýza vlastního kapitálu se soustřeďuje na vlastní kapitál, provádí jeho rozklad 

a rozklad jeho jednotlivých složek. Následující tabulka zobrazuje jednotlivé hodnoty a 

v příloze II. je uveden grafický rozklad spolu s výpočtem. 
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Tabulka 15 Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční 

zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

Du Pont rozklad 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita vlast. kapitálu ROE (%) 28,59 26,07 30,50 40,65 5,92 

Rentabilita cel. aktiv ROA (%) 10,99 08,14 11,73 14,42 2,99 

Finanční páka 02,60 03,20 02,60 02,82 1,98 

Rentabilita tržeb ROS (%) 09,45 07,85 10,28 12,71 4,06 

Obrat celkových aktiv  01,16 01,04 01,14 01,13 0,74 

VH za účet. období EAT (tis.) 063 768 050 896 068 148 071 092 019 642 

Celkové tržby (tis.) 674 739 647 972 662 840 559 466 483 645 

Celková aktiva (tis.) 580 035 625 564 580 766 493 137 657 022 

 

Rozklad odhaluje ekonomické vazby mezi jednotlivými ukazateli. Ukazatel ROE stojí na 

vrcholu pyramidy, na jeho hodnotě se podílejí ukazatele, které ho ovlivňují. Ukazatel 

ROE má kolísavý charakter, kdy období růstu střídal pokles. Nejvyšší úrovně ukazatel 

dosahoval v roce 2015. Naopak nejnižších hodnot dosahoval v roce 2016. Podílela se na 

tom velmi nízká rentabilita celkových aktiv, která byla ve výši necelých tří procent. Ta 

byla zapříčiněna nejnižším ziskem během sledovaných pěti let, a naopak nejvyššími 

celkovými aktivy. Jejichž růst byl zaviněn nejen investicemi do nového strojního zařízení, 

ale hlavně růstem dlouhodobého finančního majetku. 

Ukazatel ROE byl ovlivněn také finanční pákou, jejíž pokles nebyl tak markantní, 

snížila se zhruba o třetinu. Přestože byly tržby v posledním roce nejnižší, jejich rentabilita 

je nejnižší v roce 2015. V posledním roce byl zaznamenán velmi výrazný propad zisku, 

přestože tržby také klesly nebyl pokles až tolik výrazný. Růst cen vstupních surovin se 

podílel na poklesu zisku. Přestože byl objem produkce nižší, pokles tržeb nebyl přímo 

úměrný, protože růst cen oceli způsobil růst cen produkce a finálních výrobků. Růst 

celkových aktiv zapříčinil pokles obratu aktiv. Obrat měl hodnotu pouze 0,74. Zároveň 

v roce 2016 poprvé převýšil objem celkových aktiv hodnotu tržeb. 

4.6.2 Altmanův model 

Pomocí Altmanova modelu lze zhodnotit finanční situaci podniku pouze jedním číslem. 

Výsledná hodnota Z-skóre je složena z pěti poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha.  
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Tabulka 16 Altmanův model 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti 

PBS INDUSTRY, a. s., 2012 – 2016) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,162 0,396 0,369 0,263 0,094 

X2 0,184 0,140 0,183 0,144 0,032 

X3 0,137 0,108 0,153 0,172 0,036 

X4 0,637 0,465 0,646 0,559 1,020 

X5 1,163 1,036 1,141 1,135 0,736 

Z-skóre 2,126 1,967 2,306 2,214 1,368 

 

Dle vypočtených hodnot X1 až X5, kterým byly přiřazeny váhy příslušné pro podniky 

neobchodovatelné na burze, bylo vypočteno z-skóre. Podnik se po celou dobu pozorování 

nacházel v tzv. šedé zóně. Nelze jej označit za úspěšný ani za podnik směřující 

k bankrotu. Hodnoty z roku 2016 jsou však znepokojivé. Stejně tak jako většina 

z předcházejících ukazatelů, i Altmanovo z-skóre vyšlo v posledním roce pozorování 

neuspokojivě. Z-skóre se poměrně přiblížilo ke spodní hranici šedé zóny. Naopak 

nejpříznivějších hodnot bylo dosaženo v roce 2014. Vývoj v průběhu pěti pozorovaných 

let je zachycen v následujícím grafu. 

 

 
Obrázek 10 Vývoj Altmanova Z-skóre v letech 2012–2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční 

zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 
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4.6.3 Index IN 

Dalším souhrnným modelem hodnocení je bankrotní model Index IN05. Je modifikací 

modelu, která je uzpůsobena pro české podniky, což by mělo zvýšit jeho vypovídací 

schopnost. Jednotlivé prvky výpočtu a výsledný index jsou zachyceny v následující 

tabulce. 

Tabulka 17 Index IN05 v letech 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti 

PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

Hodnota 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 1,66 1,49 1,68 1,58 2,02 

X2 23,42 9,72 17,58 30,05 6,96 

X3 0,14 0,11 0,15 0,17 0,04 

X4 1,16 1,04 1,14 1,13 0,74 

X5 1,39 2,67 2,51 1,81 1,35 

Index IN05 2,07 1,47 1,99 2,49 0,96 

 

Index IN poskytuje informace o finančním zdraví společnosti. Výsledky nad hranicí šedé 

zóny značí přidanou hodnotu pro vlastníky. Pokud jsou hodnoty vyšší než 1,6 podniku 

s 92% pravděpodobností nehrozí bankrot a s pravděpodobností 95 % tvoří hodnotu pro 

vlastníky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Pod spodní hranicí šedé zóny hrozí riziko 

bankrotu. Hodnota indexu se nacházela nad hranicí šedé zóny v roce 2013, 2014 a 2015. 

V roce 2015 byla nejvýše za celé sledované období. Společnost tak vytvářela hodnotu pro 

vlastníky. V roce 2016 přišel prudký pokles, který se s hodnotou 0,96 přiblížil ke spodní 

hranici šedé zóny. Propad byl způsoben nákladnými investicemi do nového strojního 

vybavení a majetkových podílů. Významnou roli hrál i pokles zisku. Lze očekávat, že 

společnost v dalších letech omezí svoji investiční strategii a vylepší tak své finanční 

postavení.   
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Obrázek 11 Vývoj Indexu IN05 v letech 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

 

4.6.4 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest je bonitní model, který hodnotí důvěryhodnost podniku. Skládá se 

ze čtyř rovnic, které hodnotí finanční stabilitu, výnosovou situaci a důvěryhodnost 

společnosti jako celek. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Pokud jsou výsledné hodnoty v intervalu 1 až 3, nelze vyvodit jednoznačné závěry 

ohledně finanční situace a důvěryhodnosti společnosti. Hodnoty nad tímto intervalem 

interpretují společnost jako bonitní a hodnoty nižší než 1 poukazují na potíže ve 

finančním hospodaření podniku. Výsledné hodnoty nižší než 1 se neobjevují ani v jednom 

roce u žádného z ukazatelů, což je velice pozitivní zjištění. Nejhůře byla hodnocena 

výnosová situace v roce 2013 s bodovým hodnocení 1,5. V tomto roce byl také 

zaznamenán druhý nejnižší výsledek hospodaření. Celkem v pěti případech bylo bodové 

hodnocení vyšší než 3, což je pozitivní zjištění. Zbylé hodnocení spadá do šedé zóny 

intervalu 1 až 3. Do šedé zóny spadá hodnocení finanční stability, výnosové situace i 

hodnocení celkové situace pro rok 2016. Nelze říci, že by hodnoty měly v čase rostoucí 

nebo klesající trend, jejich hodnoty kolísají. V meziročním srovnání kleslo v posledním 

sledovaném období bodové hodnocení finanční stability, výnosová situace zůstala 

nezměněná. Což znamená, že hodnocení celkové situace také pokleslo. Hodnocení 

celkové situace ve dvou obdobích je na úrovni 3. V roce 2015 je celková situace 

nejpříznivější, dosahuje úrovně 3,25. V posledním roce je zaznamenán pokles. Ten však 

nebyl tak negativní, jako některé výsledky z předcházejících analýz.  
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Tabulka 18 Výsledné hodnoty Kralickova Quicktestu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,385 0,312 0,385 0,355 0,505 

R2 3,018 25,394 0,973 52,427 0,984 

R3 0,137 0,108 0,153 0,172 0,036 

R4 0,165 0,018 0,306 0,011 0,629 

Bodové ohodnocení R1 4 4 4 4 4 

Bodové ohodnocení R2 1 3 0 4 0 

Bodové ohodnocení R3 3 2 4 4 1 

Bodové ohodnocení R4 4 1 4 1 4 

Hodnocení finanční stability 

(R1+R2) / 2 
2,5 3,5 2 4 2 

Hodnocení výnosové situace 

(R3+R4) / 2 
3,5 1,5 4 2,5 2,5 

Hodnocení celkové situace 

(fin. sit. + výnos. sit.) / 2 
3 2,5 3 3,25 2,25 

4.6.5 Bilanční analýza podle Rudolfa Douchy 

V následující kapitole je představen bonitní model ve formě bilanční analýzy II. Stupně 

podle Rudolfa Douchy. Bilanční analýza je složena ze sedmnácti ukazatelů, čtyř 

souhrnných ukazatelů a jednoho celkového, který jedním číslem ohodnotí celkovou 

finanční situaci. Analýza se zaměřuje na čtyři skupiny ukazatelů. Jsou to ukazatele 

stability, likvidity, aktivity a rentability. Výsledný ukazatel lze interpretovat tak, že čím 

vyšších hodnot dosahuje, tím lepší situaci odráží. Jestliže celkový ukazatel zaznamenává 

vyšší hodnoty než 1, společnost je považována za bonitní a její finanční zdraví se jeví 

jako dobré. Naopak hodnoty pod hranicí 0,5 poukazují na finanční problémy.  

Vývoj celkového ukazatele je pozitivní. Lze konstatovat, že finanční zdraví 

společnosti bylo první čtyři roky na dobré úrovni. Od roku 2012 až do roku 2014 hodnoty 

rostly a dobré finanční zdraví se zlepšovalo. V roce 2015 se celková hodnota mírně 

snížila, stále to však byl druhý nejlepší výsledek za sledovaných pět let. V roce 2016 

celkový ukazatel dosahoval hodnoty 0,89. Tato hodnota byla nejnižší a jediná, která spadá 

do intervalu šedé zóny. Nelze tedy jednoznačně předpovědět budoucí vývoj ve finanční 

oblasti. Pozitivním zjištěním je to, že se celkový ukazatel ani v jednom roce nepřiblížil 

k úrovni pod 0,5. 
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Tabulka 19 Bilanční analýze II. Stupně podle Rudolfa Douchy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukazatele stability 

S1 0,91 0,85 1,00 0,87 0,80 

S2 0,77 0,62 0,77 0,71 1,01 

S3 0,64 0,47 0,65 0,56 1,02 

S4 0,48 0,85 0,82 0,62 0,74 

S5 0,22 0,32 0,34 0,27 0,38 

Celkový ukazatel stability 0,59 0,61 0,70 0,60 0,73 

Ukazatele likvidity 

L1 0,31 1,54 2,37 0,05 2,45 

L2 0,32 0,87 0,84 0,49 0,86 

L3 0,56 1,07 1,00 0,72 0,54 

L4 0,54 1,32 1,23 0,87 0,31 

Celkový ukazatel likvidity 0,45 1,18 1,42 0,47 1,34 

Ukazatele aktivity 

A1 0,58 0,52 0,57 0,57 0,37 

A2 0,76 0,83 0,74 0,80 0,36 

A3 1,62 1,56 1,81 1,71 1,61 

Celkový ukazatel aktivity 0,99 0,97 1,04 1,03 0,78 

Ukazatele rentability 

R1 2,33 2,01 2,27 2,96 1,01 

R2 2,29 2,09 2,44 3,25 0,47 

R3 2,20 1,63 2,35 2,88 0,60 

R4 1,93 1,52 2,07 2,58 0,79 

R5 1,27 1,45 1,40 1,12 0,23 

Celkový ukazatel rentability 2,17 1,86 2,28 2,91 0,62 

Celkový ukazatel 1,24 1,35 1,63 1,55 0,89 

 

 
Obrázek 12 Bilanční analýze II. Stupně podle Rudolfa Douchy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 
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4.7 SWOT analýza 

Pomocí předcházejících analýz bylo možné zjisti informace, pomocí kterých je možno 

provést SWOT analýzu. Ta shrne výsledky dílčích analýz. Budou identifikovány silné a 

slabé stránky společnosti, které jsou výsledkem vnitřního potenciálu podniku. Dále jsou 

uvedeny příležitosti, jakým směrem by se měl ubírat rozvoj podniku a hrozby, které by 

podnik mohly postihnout.  

Tabulka 20 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

▪ dlouholetá tradice 

▪ společnost je pod záštitou investiční 

skupiny Jet Investment 

▪ velká část zákazníků jsou velké 

společnosti 

▪ možnost zakázkové výroby 

▪ specializace 

▪ malé množství substitutů 

▪ certifikace (ISO 9001 a další) 

▪ vlastní know-how 

▪ pohledávky po splatnosti 

▪ klesající zisk 
▪ nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců 

▪ doba obratu pohledávek je vyšší než 

doba obratu závazků 

▪ pokles rentability 
▪ nízká likvidita 
▪ zaměstnanecké benefity 

Příležitosti Hrozby 

▪ nové technologie 

▪ získání dalších norem 

▪ dotace 
▪ rozšíření produktového portfolia 

▪ ekologické normy 

▪ změna kurzu měny 

▪ zaměstnávání odsouzených osob 

▪ nové zaměstnanecké benefity 

▪ růst cen vstupních surovin 

▪ plnění termínů dodávek 

▪ ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 

▪ nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

▪ změna měnových kurzu 

▪ legislativa (změny zákonů) 

▪ nestabilita ruského trhu (sankce vůči 

Rusku) 

▪ omezování jaderné energetiky 
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4.8 Vyhodnocení provedených analýz 

V následující kapitole budou popsány zjištěné výsledky z předchozích analýz. Jako první 

byl proveden rozbor podniku. Nejprve byly analyzovány nejvýznamnější faktory vnějšího 

prostředí. Potom byla soustředěna pozornost na bezprostřední okolí společnosti a také na 

vnitřní prostředí. 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty poukázala na 

významné investice do nového vybavení v posledním roce. Byl pořízen například nový 

parní ofukovač, 3D měřící zařízení, které pozitivně ovlivnilo kvalitu výroby nebo nový 

pilovrtací stroj. V roce 2016 a 2014 bylo také investováno množství peněžních prostředků 

do softwarového vybavení. Významným milníkem byla akvizice druhé dceřiné 

společnosti Bronswerk Heat Transfer, s. r. o. s cílem posílit obchodní potenciál 

společnosti. Podniku také významně pomohl příplatek ve výši 210 mil. Kč od ovládající 

osoby za účelem navýšení vlastního kapitálu. Podle bilančního pravidla by v podniku 

mělo být více vlastního kapitálu než cizího. Což se díky navýšení základního kapitálu 

povedlo poprvé v roce 2016. Analýzou rozvahy bylo také zjištěno, že ve společnosti 

převažovala oběžná aktiva nad dlouhodobým majetkem. Tento poměr se v roce 2016 

změnil primárně nabytím vlastnického podílu v ovládané společnosti. V analýze výkazu 

zisku a ztráty byl zjištěn každoroční pokles tržeb (kromě roku 2014), který byl zapříčiněn 

stagnací na trhu energetiky. Výrobní činnost podniku je také negativně ovlivněna růstem 

cen vstupních materiálů a surovin.  

Ukazatele rentability vesměs uváděly vyšší rentabilitu, než je oborový průměr dle 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Pouze v roce 2016 se hodnoty dostaly pod oborový 

průměr zejména vlivem nákladných investic. Co se týče zadluženosti, celková 

zadluženost se pohybuje nad úrovní ostatních firem v oboru. Ukazatele aktivity odhalují, 

že obrat zásob kolísá kolem hodnot průměru v oboru, doba obratu byla kratší v roce 2013 

a 2014. Analýzou bylo zjištěno, že doba obratu krátkodobých pohledávek převyšuje dobu 

obratu krátkodobých závazků v letech 2015 a 2016, téměř o polovinu. Což není žádoucí. 

Společnost také eviduje téměř 10 % pohledávek z obchodních vztahů po splatnosti. 

Ukazatele likvidity velmi kolísaly. V roce 2012 byla pozorována nedostatečná pohotová 

a běžná likvidita. V roce 2013 byla naopak přebytečná. Přebytečná likvidita byla 



Analýza současného stavu 89 

89 

 

zaznamenána i v roce 2014 u okamžité a pohotové. Naopak v roce 2016 byla 

nedostatečná úroveň likvidiya všech tří stupňů. 

Pomocí Altmanova modelu bylo zjištěno, že podniku bezprostředně nehrozí 

bankrot. Přestože byl zaznamenán výrazný pokles v posledním roce, hodnoty se po celou 

dobu sledování nacházely v pásmu šedé zóny. Také u Indexu IN05 byly zjištěny některé 

hodnoty odpovídající šedé zóny, v roce 2012, 2014 a 2015 byly nad hranicí šedé zóny, 

což značí tvorbu přidané hodnoty pro vlastníky. Kralickův Quicktest nepřinesl žádné 

nové zjištění. Uvádí nejlepší finanční stabilitu v roce 2015. Výnosy jsou nejlépe 

hodnoceny v roce 2014. Bonitní model ve formě bilanční soustavy Rudolfa Douchy 

vypovídá o dobré finanční situaci společnosti. Výsledné hodnoty jsou první čtyři roky 

nad hranicí šedé zóny, což znamená, že je společnost považována za bonitní. V posledním 

roce se ukazatel nachází v šedé zóně, což ještě nesvědčí o špatné finanční situaci. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Prostřednictvím strategické a finanční analýzy byly zjištěné nedostatky v hospodaření 

podniku. Finanční situace podniku byla identifikována jako relativně dobrá. V každém 

z období byl kladný výsledek hospodaření. Přestože společnost netrpí závažnějšími 

problémy, které by ji ohrožovaly, byly identifikovány oblasti, které by bylo možno 

zlepšit. V posledním roce byl zjištěn výrazný pokles likvidity, což by mohlo způsobit 

situaci, kdy nebude společnost schopna dostát svým závazkům. V tomto případě by 

musela uvažovat o formě úvěru na financování provozních činností. Lze doufat, že tako 

situace zjištěná pouze v roce 2016 byla výjimečná a v dalších letech dojde opět k růstu. 

V ostatních letech dosahovaly hodnoty likvidity doporučovaných intervalů, a např. 

v letech 2013 a 2014 byla likvidita přebytečná. Dalším řešitelným problémem je řízení 

pohledávek, kdy doba inkasa převyšuje dobu úhrady závazků. V současnosti se také 

společnost potýká s nedostatkem pracovníků, i v této oblasti je možnost zlepšení.  

5.1 Optimalizace čistého pracovního kapitálu 

U čistého pracovního kapitálu byly v jednotlivých letech zaznamenány výrazné výkyvy, 

proto je na něj zaměřena pozornost. Vzhledem k tomu, že může docházet k rozporu mezi 

představiteli vedení společnosti a vlastníky o velikosti čistého pracovního kapitálu, měla 

by být vymezena jeho optimální výše. Vlastníci obvykle upřednostňují nižší úroveň 

čistého pracovního kapitálu, protože jeho držení je nákladné a snižuje tedy výnosnost 

investovaného kapitálu. Naopak manažeři preferují vyšší velikost. Pokud je čistý 

pracovní kapitál příliš vysoký, ukazuje že jsou činnosti firmy financovány 

z dlouhodobých zdrojů. Naopak pokud by byl ukazatel příliš nízký, hrozilo by, že se 

podnik může dostat do platební neschopnosti. Bude tedy porovnáno, jak velký by měl být 

ČPK vzhledem ke skutečnému. 

Pro určení optimální výše ČPK lze využít několik postupů. Zde je využito určení 

optimální výše ČPK dle metody obratového cyklu peněz. Nejprve bude potřeba vypočítat 

dobu obratového cyklu peněz. Dále do výpočtu vstupuje doba obratu krátkodobých 
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pohledávek, doba obratu krátkodobých závazků a doba obratu zásob. Režňáková a kol. 

(2010) uvádí následující výpočty pro stanovení potřebné výše ČPK. 

Potřebná výše ČPK = obratový cyklus peněz ∙ průměrné provozní 

výdaje na jeden den 

Obratový cyklus peněz se vypočítá následovně: 

Obratový cyklus peněz = doba obratu zásob + doba obratu krátkodobých 

pohledávek – doba obratu krátkodobých závazků11 

Dále je nutno určit průměrné provozní výdaje připadající na jeden den: 

Průměrné provozní výdaje na jeden den =
výkonová spotřeba + osobní náklady

 360
 

 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 22. Optimální výše ČPK  byla v posledních 

dvou letech vyšší než skutečný ČPK. V posledním roce skutečný ČPK nedosahoval ani 

poloviny vypočtené optimální výše. Bylo by proto vhodné ČPK navýšit. Negativní vliv na 

ČPK měla dlouhá průměrná doba úhrady pohledávek, která překračovala dobu průměrné 

úhrady závazků. Také investice, které měly za následek zvýšení hodnoty dlouhodobého 

majetku výrazně snížily skutečnou výši ČPK. V roce 2013 a 2014 naopak byla skutečná 

úroveň ČPK podstatně vyšší než doporučovaná. V těchto dvou letech dosahovala oběžná 

aktiva nejvyšších hodnot, což bylo způsobeno zbytečně vysokou úrovní peněžních 

prostředků. Skutečná výše ČPK se nejvíce přiblížila optimální v roce 2015, kdy byla nižší 

pouze o 13 tisíc než potřebná.  

                                                 
11 Jsou uvažovány krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky z obchodních vztahů. 
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Tabulka 21 Potřebná a skutečná výše ČPK (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu kr. pohledávek (dny) 52,36 30,53 26,20 75,14 65,30 

Doba obratu zásob (dny) 93,99 71,42 61,86 77,09 85,12 

Doba obratu kr. závazků (dny) 54,40 37,56 29,95 49,04 42,93 

Obratový cyklus peněz (dny) 91,95 64,38 58,11 103,19 107,49 

Prům. denní provozní výdaje 1675,41 1420,16 1484,68 1385,39 1228,98 

Potřebná výše ČPK 154 058 91 437 86 275 142 958 132 099 

Skutečná výše ČPK 93 707 247 556 214 346 129 531 61 873 

 
Snížení potřeby ČPK lze docílit snížením obratového cyklu peněz. Obratový cyklus peněž 

bude dosahovat nižších hodnot, pokud bude snížena doba obratu zásob, pohledávek nebo 

naopak zvýšením doby úhrady závazků. Optimalizace doby obratu zásob se týká spíše 

oblasti strategického plánování, z toho důvodu je doporučováno zaměřit se na dobu 

obratu pohledávek a závazků (Režňáková a kol., 2010). Nebyly zjištěny jen nedostatky u 

čistého pracovního kapitálu, ale také u čistých pohotových peněžních prostředků. Jejichž 

ukazatel dosahoval záporných hodnot. Což může svědčit na problémy s úhradou závazků. 

Jelikož v posledních letech převyšuje doba obratu pohledávek dobu obratu závazků, bude 

věnována pozornost řízení pohledávek. 

5.2 Řízení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

Z analýzy aktivity bylo zjištěno, že v posledních dvou letech převyšuje doba obratu 

závazků dobu obratu pohledávek, což není žádoucí stav. K úhradě přijatých faktur 

docházelo v průměru po 48 dnech. Doba inkasa pohledávek se však v posledních dvou 

letech prodloužila v průměru na 71 dní. Dá se tedy říct, že je odběratelům poskytnut 

bezplatně obchodní úvěr. Bylo by tedy dobré odběratele motivovat, aby pohledávky 

uhrazovali v čas. Odběratelům by bylo možné poskytnout slevu z fakturované částky za 

dřívější úhradu. Je však na zvážení, jestli případné skonto odběratelům poskytnout. 

Společnost v posledním roce dosahovala rekordně nízkého objemu tržeb a poskytnutí slev 

by výsledné tržby ještě snížilo. Na druhou stranu by se snížila doba obratu pohledávek. 
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Jako možný problém se jeví pohledávky po splatnosti. Následující tabulka zachycuje 

složení pohledávky po splatnosti. 

 
Tabulka 22 Souhrnná výše pohledávek z obchodních vztahů v letech 2012–2016 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Výroční zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

Po splatnosti dnů 
2012 2013 2014 2015 2016 

v tis Kč 

do 30 dnů 5 177 3 618 3 447 8 371 7 632 

30 - 90 dnů 1 976 11 11 775 862 89 

90 - 180 dnů 5 167 0 14 0 

180 - 365 dnů 0 87 0 0 66 

nad 365 1 151 686 716 780 780 

Pohledávky do splatnosti 99 302 57 722 57 209 120 589 94 537 

Pohledávky po splatnosti   8 309 4 569 15 938 10 027 8 567 

Pohledávky po splatnosti (%) 8,37 % 7,92 % 27,86 % 8,32 % 9,06 % 

 

Podíl pohledávek po splatnosti se za sledované období pohyboval v rozmění 7,9 až 

27,9 %. Kromě roku 2014 bylo evidováno nejvíce pohledávek po splatnosti do 30 dnů. 

V pohledávkách po splatnosti déle, než jeden rok je utopeno velké množství finančních 

prostředků. Kromě toho negativně ovlivňují majetkovou strukturu a snižují likviditu. 

Také se mohou negativně projevit na peněžních tocích. 

5.2.1 Preventivní činnost 

Preventivní činnosti jsou dobrým způsobem, jak předcházet problémovým pohledávkám. 

Součástí preventivních opatření by mělo být shromažďování a vyhodnocování informací 

o odběratelích. V případě stávajících odběratelů by mělo dojít k úpravě evidence a u 

nových zákazníků k ověření bonity ještě před uzavřením smluv. Společnost samozřejmě 

není v situaci, kdy může odříkávat zakázky, ale v případě rizikových zákazníků by měla 

být součástí smluvního ujednání záloha. Standardně je nastavena doba splatnosti faktur 

na 30 dní, nebo prodloužená na 60. Společnost by měla předcházet vzniku pohledávek 

přesahujících dobu splatnosti nad 365 dní. Z předchozí tabulku jde vidět, že většina 

pohledávek je v prodlení do 30 dnů.  
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Firma standardně vede v evidenci převážně informace o zakázce, ale o odběrateli 

pouze základní informace. Bylo by vhodné údaje rozšířit o evidenci průběhu dosavadních 

zakázek. Z veřejných zdrojů se lze dostat také k referencím od ostatních zákazníků a 

monitorovat další relevantní informace. V získání informací o společnostech 

registrovaných v České republice není problém. Z veřejných zdrojů se dají získat výkazy 

odrážející hospodaření, k tomu poslouží obchodní rejstřík. Zjistit se dá poměrně 

jednoduše i případná dluhová situace odběratele z rejstříku dlužníků. Převážná část 

odběratelů je ze zahraničí, proto je nutné hledat informace v mezinárodních registrech, 

které jsou bez problému dostupné. Ověřování zákazníků by měl na starosti finanční útvar 

na základě podnětů obchodního útvaru. Shromažďování informací by měli na starosti 

stávající zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností. Nebylo by potřeba najímat 

nového zaměstnance. Pouze v případě hůře dohledatelných informací o zahraničních 

subjektech by bylo možno využít služeb profesionální společnosti zaměřující se na 

ověřování obchodních partnerů. Díky tomuto opatření budou požadovány zálohové 

platby u odběratelů se špatnou platební morálkou. 

5.2.2 Faktoring 

Vzhledem k tomu, že v posledním roce došlo k velmi výraznému snížení ukazatelů 

likvidity (pod nejnižší doporučovanou mez se dostala okamžitá, pohotová i běžná 

likvidita), může se stát, že nebude mít podnik dostatek finančních prostředků k úhradě 

svých závazků. Pokud by bylo potřeba získat rychle peněžní prostředky vázané 

v pohledávkách z obchodních vztahů, bylo by možné využít služeb faktoringové 

společnosti. Ty se specializují na odkup krátkodobých pohledávek. Faktoring lze využít 

na tuzemské pohledávky, ale také na zahraniční, což by byl příklad společnosti PBS 

INDUSTRY, a. s. Tržby z prodejů výrobků a služeb dosahovaly v posledním 

pozorovaném roce rekordních 94 % výnosů ze zahraničních prodejů, proto bude 

zaměřena pozornost na faktoring zahraničních pohledávek. 

Služby faktoringových společností fungují tak, že podnik po zaslání objednávky a 

fakturaci pošle kopii faktury faktoringové společnosti, která mu standardně do dvou dnů 

faktury proplácí. Společnosti hradí maximálně 90 % dlužné částky s tím, že zbylá část je 

proplacena po úhradě od zákazníka. Žadatel musí zaplatit úrok a faktoringový poplatek, 
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který odráží administrativní výdaje spojené se správou. Nevýhodu lze však spatřovat 

v tom, že faktoring není vhodný využívat v případě realizace velkých investičních celků, 

což by znamenalo, že faktoring nelze využít při zakázkové výrobě ocelových konstrukcí. 

V případě výroby kotlů nebo komponentů pro stavební stroje není s použitím faktoringu 

žádný problém.  

Službu lze domluvit se zástupcem společnosti, který navrhne smlouvu dle 

individuálních potřeb. Výše poplatků se standardně odvíjí za administrativu spojenou se 

správou pohledávek. Tradičními poskytovateli faktoringu na českém trhu jsou ČSOB 

faktoring, Faktoring KB, Faktoring České spořitelny, UniCredit Factoring nebo 

Raiffeisenbank. V úvahu připadá faktoring od UniCredit, jelikož už s touto institucí má 

společnost uzavřené bankovní úvěry nebo Česká spořitelna, která se podílí na dvou 

dlouhodobých úvěrech  

Předběžný odhad by byl následující. Bude uvažováno postoupení zahraniční 

pohledávky ve výši 100 000 euro. Úrokové sazby jsou vázány na pohyblivé jednoměsíční 

referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny. V případě 

tuzemských pohledávek je využíváno nejčastěji sazby PRIBOR a EURIBOR pro 

zahraniční pohledávky. Úroková sazba, jako poplatek za službu, by měla být navýšena o 

referenční sazbu. V současnosti však dosahuje sazba EURIBOR záporných hodnot, 

aktuálně -0,371 % (Euribor-rates.eu). Neznamená to však že by snížila výslednou 

úrokovou míru. Vzhledem k tomu, že se může referenční úroková sazba dostat do 

záporných hodnot, bývá bankovními institucemi smluvně ošetřena minimální výše 

referenční sazby (tzv. „zero-floor“). Průměrný faktoringový poplatek bude uvažován na 

úrovni 0,35 %. Taková je průměrná cena u klientů Faktoringu České spořitelny. U 

modelového příkladu bude uvažována doba splatnosti 60 dní. 

V případě postoupení faktoringové pohledávky ve výši 100 000 euro by společnost 

dostala v okamžiku postoupení pohledávky 90 000 euro jako zálohu. Prostředky bývají 

odeslány v okamžiku postoupení pohledávky, v případě České spořitelny je garantována 

odchozí platba do dvou dnů. Výhodou je mít účet vedený u stejné instituce, převod je pak 

okamžitý. Zbylých 10 000 euro bude převedeno po inkasu platby od dodavatele. Celkový 
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náklad faktoringu za těchto podmínek by činil 0,65 % z ceny pohledávky. V případě 

neuhrazení pohledávky dodavatelem musí být finanční prostředky vráceny. 

Tabulka 23 Propočet faktoringu pohledávek (v eurech) (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční 

zprávy společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016) 

Pohledávky převzaté faktorem 100 000 

90 % zálohové platby 90 000 

10 % následný doplatek 10 000 

Faktoringový poplatek (0,35 % ze 100 000 Eur) 350 

Úrok z profinancování (1M EURIBOR + 2 %) 296 

Celkové náklady faktoringu 646 

 

V případě využití faktoringu by bylo nutné řešit jaký druh exportního faktoringu zvolit. 

Uvedený postup byl uvažován v případě regresního faktoringu. Další možností je 

bezregresní faktoring. V tomto případě by riziko za neuhrazení pohledávky nesla 

faktoringová společnost. Pokud by faktoringová společnost převzala riziko, navýší se 

náklad faktoringu o poplatek za převzetí rizika. V případě neuhrazení pohledávek by však 

byla společnost ušetřena problémů s neuhrazenými pohledávkami a od jejich případného 

vymáhání. 

Faktoring by také ovlivnil rozvahové položky:  

▪ Snížila by se hodnota pohledávek z obchodních vztahů.  

▪ Přibyla by nová pohledávka – za faktoringovou společností ve výši zadržených 

minimálně 10 % pohledávky.  

▪ Se snížením hodnoty pohledávek se sníží doba obratu pohledávek. 

▪ Sníží se zadluženost společnosti. 

▪ O okamžiku přijetí peněžních prostředků by se zvýšila okamžitá likvidita. 

▪ V případě úhrady závazků díky faktoringu pohledávek by se zvýšila běžná 

likvidita. 

▪ Sníží se potřebná výše čistého pracovního kapitálu. 
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Pomocí faktoringu je možno vyřešit problém s nízkými hodnotami likvidity. V případě, 

že budou reálně chybět peněžní prostředky na úhradu závazků, postoupí společnost své 

pohledávky z obchodních vztahů ve prospěch faktoringové společnosti. Další výhodu lze 

spatřovat u zahraničních pohledávek. Společnost může místo pojištění pohledávky zvolit 

bezregresní faktoring, čímž přenese své obchodní riziko na faktoringovou společnost. 

Jelikož se faktoringem sníží pohledávky z obchodních vztahů, sníží se i průměrná doba 

obratu pohledávek. Ta by v případě většího objemu pohledávek mohla klesnout pod 

úroveň doby obratu závazků, čímž by bylo dosaženo žádoucího stavu. 

5.3 Návrhy v oblasti zaměstnanosti  

Z analýzy vnějšího okolí společnosti vyplívá problém s nedostatkem kvalifikovaných 

zaměstnanců. Společnost neustále inzeruje nabídky práce. Což v současné době není nic 

neobvyklého, v České republice je momentálně více volných pracovních míst než 

uchazečů o práci (Úřad práce ČR, 2018a). 

5.3.1 Náborové příspěvky 

Nezaměstnaných lidí je velice málo a pokud někdo hledá práci, často mění současnou 

práci za lepší. Firmy si přetahují zaměstnance a konkurují si nejenom mzdou, ale také 

zaměstnaneckými benefity často ve formě náborových příspěvků. PBS INDUSTRY 

nabízí uchazečům o zaměstnání aktuálně tyto zaměstnanecké benefity:  

▪ stravování v závodní jídelně 

▪ možnost svačin 

▪ Cafateria mojeBenefity od Sodexo 

▪ příspěvek na dopravu (nad 20 km) 

▪ příspěvek za docházku 

▪ příspěvek na očkování 

▪ možnost dalšího profesního vzdělávání a růstu 

▪ další výhody vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy 

(PBS INDUSTRY, 2018h) 
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Pokud by společnost chtěla konkurovat mezi okolními výrobními podniky 

zaměstnaneckými benefity, lze předpokládat, že nebude příliš úspěšná. V okolí lze najít 

zaměstnavatele, kteří na potenciální zaměstnance cílí například náborovými příspěvky.  

Náborová odměna je formou peněžního plnění využívaná k získání nových pracovníků. 

V podniku MANN + HUMMEL vzdáleném pět kilometrů od sledovaného dostanou noví 

zaměstnanci na dělnických pozicích náborový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Za zmínku 

stojí také benefity ve formě 13. a 14. mzdy a roční podíly z hospodářského výsledku 

(Hann +Hummel, 2018). Ve výrobním podniku vzdáleném 10 km mohou noví 

zaměstnanci očekávat náborový příspěvek také (Fraenkische, 2018). Co se 

zaměstnaneckých benefitů týče, nejdále v okolí zašla společnost Bosch Diesel Jihlava, 

která nabízí novým uchazečům o práci náborovou odměnu 50 000 Kč (Bosch, 2018). 

Právě za lépe ohodnocenou prací dojíždí do krajského města hodně lidí z Třebíčska. Při 

nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců mají náborové příspěvky výhody pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance. Jednorázová suma peněz je zajímavým lákadlem při 

hledání práce a společnost bude mít velkou pravděpodobnost, že u ní zaměstnanec vydrží 

a neodejde ke konkurenci.  

Jsou čtyři varianty zavedení motivačního příspěvku: 

▪ vyplatit motivační odměnu při nástupu do zaměstnání, 

▪ po uplynutí zkušební doby, 

▪ postupné vyplácení, 

▪ vyplatit celý příspěvek po odpracování sjednané doby. 

Náborové příspěvky ve společnosti PBS navrhuji v rozmezí 5 000 až 15 000 Kč. 

V závislosti na pracovní pozici a na tom, jak velká potřeba je místo obsadit. Jako 

nejvýhodnější možnost se jeví vyplatit náborový příspěvek postupně nebo po odpracování 

sjednané doby. Tím by se eliminovaly případné sankce při nesplnění podmínek a při 

předčasném opuštění zaměstnání. Nutností je samozřejmě sjednat sankce a podmínky 

případného vrácení příspěvku při nedodržení pracovní smlouvy. Od patření je očekáváno 

snadnější hledání zaměstnanců. Díky většímu množství uchazečů bude možno vybrat 

kvalifikovanější pracovní sílu. 
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5.3.2 Motivační příspěvek za získání nového zaměstnance 

Obdobou náborového příspěvku by byl motivační příspěvek, s tím, že tento příspěvek 

bývá vyplácen stávajícím zaměstnancům. Na odměnu má nárok zaměstnanec, který do 

společnosti přivede nového kolegy. Příspěvek může být vyplácen buď při přijetí 

zaměstnance nebo po odpracování určité doby. Navrhuji druhou možnost. Po uzavření 

smlouvy s novým zaměstnancem a po odpracování šesti měsíců bude vyplacen motivační 

příspěvek za získání nového zaměstnance. Peněžní odměna bude vyplacena zaměstnanci, 

který bude při sepisování smlouvy uveden jako ten, který zaměstnance doporučit. 

Odměna bude stanovena od 2 000 Kč, což by mělo motivovat stávající zaměstnance 

k aktivnímu hledání nových kolegů. 

5.3.3 Studentský program 

Společnost spolupracuje s místními středními školami a má zavedený studentský 

program. V současnosti funguje tak, že studenti mají možnost ve společnosti vykonávat 

odborné praxe. Seznámí se s pracovním prostředím a jsou pak schopni se lépe začlenit do 

pracovního procesu. Pokud by měla společnost hledat zaměstnance mezi čerstvými 

absolventy, výhodou by bylo prohloubení stávající spolupráce. Základem by byla 

smlouva uzavřená se žákem o přípravě na budoucí výkon profese u společnosti PBS 

INDUSTRY. Žák by od společnosti dostával příspěvky na vzdělání, a kromě odborných 

praxí by vykonával i brigády. Finanční příspěvek pro žáky do 5 000 Kč měsíčně by pro 

společnost byl daňově uznatelným nákladem dle § 24 odst. 2 písm. zu) zákona o daních 

z příjmů. Součástí smlouvy by bylo ujednání o nástupu žáka do zaměstnání po 

absolvování školy. Zároveň by se zavázal pro společnost pracovat několik let v závislosti 

na velikosti poskytovaného finančního příspěvku. V případě porušení smlouvy by musel 

platit sankce. Tímto opatřením by společnost nejprve získala brigádníky a poté 

kvalifikované zaměstnance.  

5.3.4 Zaměstnávání odsouzených osob 

Dalším způsobem, jak získat nové pracovníky, je zaměstnávání odsouzených osob. Pro 

zaměstnavatele je využití práce vězňů velkou výhodou. Lze je využít na málo 
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kvalifikované práce a nestojí moc nákladů. Pracovníci ve výkonu trestu nemají nárok na 

minimální mzdu, dovolenou, neodvádí se za ně sociální a zdravotní pojištění a jejich 

výdělky jsou velmi nízké. Jsou odstupňovány do tří platových skupin. Nejnižší, která 

nepotřebuje odbornou kvalifikaci, dosahuje 5 500 Kč měsíčně. Lze využít služeb blízké 

věznice v Rapoticích, která na zaměstnávání odsouzených úspěšně spolupracuje 

s několika zaměstnavateli v okolí. Věznice v Rapoticích je od Třebíče vzdálená třicet 

kilometrů. (Vězeňská služba ČR, 2018a) 

Do nákladů na zaměstnání odsouzených bude tedy kromě mzdy vězňů kalkulována 

mzda řidiče, náklady na pohonné hmoty, náklady na zajištění stravování na pracovišti, 

proškolení odsouzeného z bezpečnosti práce a požární ochrany, ochranné pracovní 

prostředky a potřebné hygienické a čistící prostředky. Jako řidiče by bylo vhodné 

zaměstnat brigádníka. Na jednu dodávku by stačilo zaměstnat jednoho pracovníka v době 

maximálně tří hodin denně. (Vězeňská služba ČR, 2018a) 

Do projektu zaměstnávání odsouzených se již zapojilo přes 100 firem po celé České 

republice. Kromě finančních aspektů, které lze spatřovat jako výhodu zaměstnávání 

odsouzených je dalším důvodem společenská odpovědnost. Odsouzení mají možnost po 

dobu výkonu trestu projít rekvalifikací, získat praxi a pracovní návyky, přivydělat si a je 

pro ně snazší vrátit se po výkonu tresu do společnosti. Mají také nižší sklon k recidivě. 

(Vězeňská služba ČR, 2018b) 

Nákladové položky: 

▪ Hrubá mzda zaměstnance: 19 000 Kč při 40 h týdně. 

▪ Sociální (9 %) + zdravotní pojištění zdravotní (25 %) za zaměstnance: 6 460 Kč. 

▪ Dovolená, nemocenská a další náklady. 

▪ Mzda odsouzeného dle zákona: 5 500 Kč. 

▪ Mzda řidiče: (120 x 3 x 21) x 1,34 = 8 442 Kč. 

▪ Spotřeba pohonných hmot: 6 113 Kč12 (7,8 l/100 km). 

▪ Najeto celkem: 30 x 4 x 21 = 2 520 km. 

▪ Náklady na stravné: 120 x 21 =2 520 Kč. 

                                                 
12 Při ceně 31,1 Kč/l 



Vlastní návrhy řešení 101 

101 

 

Při vykalkulování nákladů nebudeme uvažovat náklady na hygienické a čistící 

prostředky, ty jsou k dispozici pro jakéhokoli zaměstnance, stejně tak jako náklady na 

proškolení, které jsou spojeny se všemi zaměstnanci. K přepravě by bylo možno využít 

firemní dodávku ve které lze přepravit šest pracovníků. Odhadované náklady spojené se 

zaměstnáním jednoho odsouzeného by dosáhly maximálně 10 445 Kč měsíčně. Oproti 

tomu v případě zaměstnance musí být uvažováno s minimální částkou 25 460 Kč, za 

předpokladu, že by byl oceněn nejnižší možnou mzdou. Úspora by činila přibližně 

15 015 Kč v případě jednoho pracovníka. Celková úspora nákladů je pro takto velkou 

společnost zanedbatelná, ale v případě nedostatku pracovníků určitě stojí za zvážení.  

 

5.3.5 Vzdělávání zaměstnanců 

Společnost si dala za cíl pro nadcházející období pracovat na zefektivnění výrobních 

procesů. K tomu je zapotřebí i zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Vyšší kvalifikace má 

pozitivní vliv na konkurenceschopnost. Finance potřebné na vzdělávání lze získat pomocí 

dotačních programů. Doporučuji společnosti zajímat se o dotační program Podpora 

odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Tento dotační titul je spolufinancován 

v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt 

je realizovatelný do 30. 11. 2020. V současné době běží III. výzva k příjmu žádostí. 

Aktuálně je vyčerpáno pouze něco přes 20 % peněžních prostředků z celkových 1,5 

miliardy Kč. Finanční prostředky lze využít na: 

▪ externí vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců (stávajících i uchazečů) 

▪ mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání 

▪ mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání13.  

Možnosti vzdělávání se dále dělí na specifické, které může zaměstnanec využít pouze 

v konkrétním podniku a obecné vzdělávání, jenž se nevztahuje pouze na současné 

zaměstnání, ale lze využít i v jiném podniku. (Úřad práce ČR, 2018b) 

                                                 
13 Účast zaměstnance na školení je podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění  

pozdějších předpisů považována za výkon práce. 
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Specifické vzdělávání bude využito na prohloubení znalostí a odborných 

schopností stávajících zaměstnanců. Obecný typ vzdělání bude využit pro nové 

zaměstnance jako součást rekvalifikace, pokud nemají požadované odborné vzdělání. 

Příspěvky může společnost čerpat pouze po dobu 18 měsíců do maximální výše 

v průměru 500 000 Kč měsíčně. Což za celkovou dobu čerpání III. výzvy činí 9 mil. Kč. 

Dále je nutné, aby podnik splňoval spoluúčast na vzdělávání ve výši 15 %, což se však 

netýká mezd, které budou proplaceny v plné výši maximálně však do 198 Kč na hodinu, 

což činí na jednoho zaměstnance 33 tisíc Kč na všechny vzdělávací aktivity v daném 

měsíci. Dotaci je v plánu využít nejen pro dělnické pozice, ale také pro 

technickohospodářské pracovníky v rámci odborné jazykové výuky. Jelikož jazykové 

vzdělávání může být z podpory financováno pouze šest měsíců na jeden jazyk, může 

každý z těchto pracovníků v rámci III. výzvy absolvovat odborné kurzy ve třech různých 

jazycích. Jazykové kurzy budou realizovány za pomoci externího lektora. Vzdělávání 

zaměstnanců technických pozic budou mít na starosti převážně vedoucí pracovníci ve 

výrobě a bude se uskutečňovat přímo na pracovišti.  

Společnost splňuje všechny náležitosti potřebné pro získání dotace. Pro realizaci je 

nutné podat elektronicky žádost. Na každou aktivitu musí být podána jedna žádost. 

V rámci jedné výzvy může být podáno maximálně pět žádostí. Pomocí nabytých 

finančních prostředků společnost zvýší kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců, 

což má za cíl dosažení vyšší konkurenceschopnosti a bude schopna lépe se přizpůsobit se 

aktuálním potřebám trhu.  
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala hodnocení finanční situace strojírenské společnosti PBS 

INDUSRTY, a. s. Výroba společnosti se specializuje na ocelové konstrukce, zařízení 

směřujících do energetických a teplárenských celků a dále na svařované součásti 

stavebních strojů. Cílem práce bylo na základě dostupných informací a vhodně zvolených 

metod posoudit finanční stav společnosti. Podle zjištěných nedostatků byla navržena 

opatření na zmírnění zjištěného nežádoucího stavu.  

První část práce byla věnována teoretickým východiskům zvolené problematiky. 

Byly vymezeny základní pojmy, účely a způsoby hodnocení finančního zdraví. Součástí 

práce bylo představení společnosti, uvedeny základní informace z její dlouholeté historie 

a informace o jejím výrobním programu. Rozbor společnosti byl zahájen strategickou 

analýzou, která řešila nejprve vnější okolí prostředí podniku, kdy se zabývá externími 

faktory, které působí na podnik. Jsou to faktory politické, ekonomické, sociální, technické 

a technologické, legislativní a ekologické. Oborové prostředí bylo hodnoceno pomocí 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Na vnitřní prostředí podniku byl zaměřen 

modelu 7S. Poté byla provedena analýza stavových a tokových ukazatelů, která se 

zaměřila na porovnávání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v jednotlivých letech. 

Poté se pokračovalo v analýze rozdílových ukazatelů, které byly zaměřeny na čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně pohledávkový fond. 

Stěžejním bodem byla analýza rozdílových ukazatelů.  

Finanční analýza byla provedena za období pěti posledních let, tedy od roku 2012 

do roku 2016. Hlavním zdrojem pro zpracování byly výroční zprávy, které jsou podniky 

nuceny ze zákona zveřejňovat. Pokud byla možnost, vypočtené údaje byly porovnány 

s průměrem firem v daném odvětví. K tomu byly využity analýzy Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Dále byly uvedeny doporučené hodnoty stanovené odbornou literaturou, které 

také sloužily pro účely porovnání. Zjištěné výsledky z provedených analýz shrnuje 

SWOT analýza. Jako silné stránky byly identifikovány certifikace a licence, které 

společnost vlastní, know-how nebo dlouholetá tradice. Mezi negativní zjištění lze zařadit 

nízkou likviditu, nesoulad mezi dobou obratu pohledávek a závazků nebo pokles 
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některých poměrových ukazatelů. Společnost také zaznamenala výrazné snížení zisku 

v posledním roce. Naproti tomu hodnoty zjištěné v roce 2015 byly velmi dobré. 

Negativní hodnoty výsledných ukazatelů byly ovlivněny rekordně nízkými objemy 

výkonů společnosti. Došlo totiž k odsunu několika zakázek v segmentu ocelových 

konstrukcí do dalšího období. Na výkonech společnosti se také podepsaly faktory 

v podobě růstu cen vstupních surovin a stagnace v energetickém sektoru. Kvůli těmto 

negativním vlivům se musí společnost pokusit zvýšit svoji konkurenceschopnost. Proto 

byly vedle finančních návrhů také rozpracovány návrhy, které cílí na zaměstnanost.  
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8.3 Seznam zkratek 

a. s.  akciová společnost 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

ČMP Čistý pěněžně pohledávkový finanční fond 

ČNB Česká národní banka 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

ČPM Čistý peněžně pohledávkový fond 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DFM Dlouhodobý finanční majetek 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT Earnings after taxes 

EBIT Earnings before interest and taxes  

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciations and amortization charges 

EBT Earnings before taxes  
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EU Evropská unie  

EUR Euro 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate 

IČO Identifikační číslo 

KB Komerční banka, a. s. 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

PESTLE Politické, ekonomické, sociální, technické, ekologické prostředí 

POVEZ  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

PRIBOR Prague Interbank Offered Rate 

ROA Rentabilita aktiv 

ROCE Rentabilita vloženého kapitálu 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS Rentabilita investic 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

VH Výsledek hospodaření 

VK Vlastní kapitál 
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I. Spider analýza 

Absolutní a relativní ukazatele v letech 2015–2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy 

společnosti PBS INDUSTRY, a. s., 2012–2016; Finanční analýza MPO, 2012–2016) 

Ukazatel 
PBS INDUSTRY Oborový průměr 

2015 2016 2015 2016 

A – Ukazatele aktivity 

A1 – Rentabilita aktiv (ROA) 17,25 3,57 7,10 6,71 

A2 – Rentabilita investic (ROE) 40,65 5,92 8,14 6,97 

A3 – Rentabilita tržeb (ROS) 15,20 4,85 7,45 7,19 

B – Ukazatele zadluženosti 

B1 - Celková zadluženost 63,40 49,47 40,35 42,22 

B2 - Krytí dl. majetku vl. kapitálem 86,64 79,68 129,47 123,91 

B3 - Krytí dl. majetku vl. kapitálem 35,47 50,49 59,65 57,78 

C – Ukazatele aktivity 

C1 - Obrat aktiv 1,13 0,74 0,95 0,93 

C2 - Obrat dl. majetku 2,77 1,16 2,07 2,00 

C3 - Obrat zásob 4,67 4,23 5,28 5,20 

D – Ukazatele likvidity 

D1 - Okamžitá likvidita (L1) 0,2 0,11 0,38 0,28 

D2 - Pohotová likvidita (L2) 1,06 0,7 1,29 1,09 

D3 - Běžná likvidita (L3) 1,81 1,35 1,96 1,65 

Ukazatel 
PBS INDUSTRY Oborový průměr 

2015 2016 2015 2016 

A – Ukazatele aktivity 

A1 – ROA 242,96 % 53,20 % 100 % 100 % 

A2 – ROE 499,39 % 84,94 % 100 % 100 % 

A3 – ROS 204,03 % 67,45 % 100 % 100 % 

B – Ukazatele zadluženosti 

B1 - Celková zadluženost 157,13 % 117,17 % 100 % 100 % 

B2 - Krytí dl. majetku vl. kapitálem 66,92 % 64,30 % 100 % 100 % 

B3 - Krytí dl. majetku vl. kapitálem 59,46 % 87,38 % 100 % 100 % 

C – Ukazatele aktivity 

C1 - Obrat aktiv 118,95 % 79,57 % 100 % 100 % 

C2 - Obrat dl. majetku 133,82 % 58,00 % 100 % 100 % 

C3 - Obrat zásob 88,45 % 81,35 % 100 % 100 % 

D – Ukazatele likvidity 

D1 - Okamžitá likvidita (L1) 52,63 % 39,29 % 100 % 100 % 

D2 - Pohotová likvidita (L2) 82,17 % 64,22 % 100 % 100 % 

D3 - Běžná likvidita (L3) 92,35 % 81,82 % 100 % 100 % 
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II. Du Pont analýza vlastního kapitálu 
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III. Rozvaha společnosti PBS INDUSTRY, a. s. v letech 2012–2016 

(v tis. Kč)  

Položka 
Číslo 

řádku 
2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 

+ 74) 
001 580 035 625 564 580 766 493 137 657 022 

A Pohledávky za upsaný ZK 002      

B Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 

27) 
003 245 689 229 270 223 544 201 865 416 306 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 

05 + 06 + 09 + 010 + 011) 
004 2 061 407 1 054 992 2 286 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje  
005 0     

2. Ocenitelná práva 006 540 407 1 054 830 2 286 

B.I.2.1. Software 007 540 407 1 054 830 2 286 

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008 0     

3. Goodwill 009      

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
010 1 521     

5. Poskytnuté zálohy na DNM a 

nedokončený DNM 
011    162  

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na DNM 012    162  

II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 

15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 
014 233 228 217 140 205 197 200 723 208 941 

1. Pozemky a stavby 015 176 964 170 242 168 370 160 954 155 520 

B.II.1.1. Pozemky 016 10 896 10 896 10 896 10 896 10 896 

B.II.1.2. Stavby 017 166 068 159 346 157 474 150 058 144 624 

2. Hmotné movité věci a soubory 

movitých věcí 
018 31 677 40 343 35 754 32 325 49 206 

3. Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
019 0     

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 4 4 4 4 4 

B.II.4.3. Ostatní DMH 023 4 4 4 4 4 

5. Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 
024 24 583 6 551 1 069 7 440 4 211 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na DHM 025    1 724 18 

B.II.5.2. Nedokončený DHM 026 24 583 6 551 1 069 5 716 4 193 

III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 

28 až 34) 
027 10 400 11 723 17 293 150 205 079 

1. Podíly-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
028 10 400 11 723 17 293 150 205 079 
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Položka 
Číslo 

řádku 
2012 2013 2014 2015 2016 

C Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 333 030 395 391 356 127 289 551 239 123 

I. Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 176 269 128 521 113 844 119 687 114 219 

1 Materiál 039 73 079 70 709 54 242 43 161 66 100 

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 103 185 55 330 59 596 76 520 48 114 

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045  5 2 482 6 6 5 

II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 129 561 164 459 91 672 166 242 112 957 

1. Dlouhodobé pohledávky 047 1 592 24 385 24 585 40 175 3 863 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 
048 1 592 2 061 4 039 7 071 1 926 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná 

nebo ovládající osoba 
049    30 271 0 

C.II.1.4. Odložená daňová 

pohledávka 
051  1 074 3 046   

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052    2 833 1 937 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056  21 250 17 500 2 833 1 937 

2. Krátkodobé pohledávky 057 127 969 140 074 67 087 126 067 109 094 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 
058 98 145 54 944 48 241 116 766 87 725 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná 

nebo ovládající osoba 
059     2 965 3 962 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061   18 846 6 336 17 407 

C.II.2.4.1. Pohledávky za 

společníky 
062      

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 22 010 12 838 8 004 2 882 13 931 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 
065 2 275 1 282 1 450 1 073 1 654 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 52 110 11 1 023 95 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 5 487 70 900 9 381 1 358 1 727 

Ostatní krátkodobý finanční 

majetek 
070      

Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 071 27 200 102 411 150 611 3 622 11 947 

Peněžní prostředky v pokladně 072 294 395 134 167  210 

Peněžní prostředky na účtech 073 26 906 102 016 150 477 3 455 11 737 

D I. Časové rozlišení (ř. 75 až 77) 074 1 316 903 1 095 1 721 1 593 

1. Náklady příštích období  075 1 316 903 1 095 1 721 1 593 
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Položka 
Číslo 

řádku 
2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 

141) 
078 580 035 625 564 580 766 493 137 657 022 

Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 

99 + 100 ) 
079 223 055 195 218 223 447 174 894 331 698 

I. Základní kapitál (ř. 81 až 83 ) 080 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

1 Základní kapitál 081 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

II. Ážio (ř. 85 až 86) 084 16 088 7 355 17 436 3 802 210 964 

1 Ážio 085       

2 Kapitálové fondy 086 16 088 7 355 17 436 3 802 210 964 

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 581 581 581 581 210 581 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a závazků 
088 15 507 6 774 16 855 3 221 383 

III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 24 857 24 857 24 857   

1 Ostatní rezervní fondy 093 24 857 24 857 24 857   

IV. Výsledek hospodaření minulých 

let (ř. 96 + 98) 
095 18 342 12 110 13 006 0 1 092 

1 Nerozdělený zisk minulých let  096 18 342 12 110 13 006  1 092 

2 Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
099 63 768 50 896 68 148 71 092 19 642 

B+C Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 350 375 419 712 345 794 312 628 325 048 

B I. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 47 053 36 448 54 446 37 361 33 356 

1 Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
103 1 719 1 458 1 274 1 039 1 048 

2 Rezerva na daň z příjmů 104 10 068  8 269   

4 Ostatní rezervy 106 35 266 34 990 44 903 36 322 32 308 

C Závazky (ř. 108 + 123) 107 303 322 383 264 291 348 275 267 291 692 

C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 

113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119) 
108 63 999 235 429 149 567 115 247 114 442 

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 62 892 235 429 147 330 112 917 109 908 

4 Závazky z obchodních vztahů 114    2 237 1 626 1 017 

8 Odložený daňový závazek 118 1 107     704 433 

9 Závazky-ostatní 119     3 084 

C.I.9.3. Jiné závazky 122     3 084 
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Položka 
Číslo 

řádku 
2012 2013 2014 2015 2016 

C. II. Krátkodobé závazky (ř. 124 + 

127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133) 123 239 323 147 835 141 781 160 020 177 250  

1 Vydané dluhopisy 124      

2 Závazky k úvěrovým institucím 127 85 449 42 167 32 145 31 926 63 125 

3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 33 216 19 061 34 986 36 686 39 723 

4 Závazky z obchodních vztahů 129 101 964 67 607 55 145 76 205 57 677 

5 Krátkodobé směnky k úhradě 130      

6 Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 131    252 507 

7 Závazky - podstatný vliv 132      

8 Závazky ostatní 133 18 694 19 000 19 505 14 951 16 218 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134      

C.II.8.2. Krátkodobé finanční 

výpomoci 135      

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 8 798 7 290 7 706 7 939 8 301 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 137 4 706 4 014 4 367 4 615 4 857 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a 

dotace 138 2 465 631 821 896 1 030 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 2 256 915 6 029 1 067 1 710 

C.II.8.7. Jiné závazky 140 469 6 150 582 434 320 

D I. 1Časové rozlišení (ř. 142 + 143) 141 6 605 10 634 11 525 5 615  276 

2 Výdaje příštích období 142 6 605 10 634 11 525 5 615 276 
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IV. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – PBS INDUSTRY, 

a. s. 2012–2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Číslo 

řádku 
2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 674 739 647 972 662 840 559 466 483 64545 

Tržby za prodej zboží 02      

Výkonová spotřeba    03 427 738 347 281 368 551 336 970 266 141 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 04 -21 183 48 309 -5 773 -16 865 26 093 

Aktivace 05 -5 090 -921 -576 -489 -3 407 

Osobní náklady  06 175 410 163 978 165 933 161 770 176 293 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  07 16 863 24 305 46 843 13 229 24 123 

Ostatní provozní výnosy  08 2 628 8 109 3 193 11 369 22 354 

Ostatní provozní náklady  09 10 856 7 246 2 767 7 124 13 265 

Provozní výsledek hospodaření 10 72 773 65 883 88 288 69 096 3 491 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 
11 8 264 8 484 9 622 14 916 261 111 

Náklady vynaložené na prodané podíly 12 10 210 10 10 10 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
13 817 5 808 259   

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
14    0  

Výnosové úroky a podobné výnosy 15 21 4 866 2 550 579 1 256 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 
16 0    242 191 

Nákladové úroky a podobné náklady 17 3 389 6 936 5 053 2 830 3 366 

Ostatní finanční výnosy 18 15 597 17 039 2 436 6 825 4 984 

Ostatní finanční náklady 19 18 076 34 434 14 332 6 353 5 199 

Finanční výsledek hospodaření 20 3 224 -5 383 -4 528 13 127 16 585 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
21 75 997 60 500 83 760 82 223 20 076 

Daň z příjmů 22 12 229 9 604 15 612 11 131  434 

Výsledek hospodaření po zdanění 23 63 768 50 896 68 148 71 092 19 642 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
24      

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
25 63 768 50 896 68 148 71092 19 642 

Čistý obrat za účetní období = I. + 

II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  
26 702 066 692 278 680 900 593 155 773 350 

 


