
 

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 
 



   

 
 
 



   

Abstrakt  
 

Tato diplomová práce je zpracována na projekt strategie rozvoje společnosti FOUNDEIK, 

s.r.o. V práci jsou teoretické části přímo zapracovány do praktické části, kde na teoretické 

metody jsou ihned aplikovány praktické postupy.  

V práci jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, kde z těchto analýz byla 

vytvořena SWOT analýza.  

Ze získaných dat byla následně vytvořena strategie rozvoje firmy, kde byl především kladen 

důraz na inovaci podniku. Tato strategie je zpracována do fáze funkčních strategií strategické 

obchodní jednotky. 

. 

Abstract 

 

This master thesis is a project development strategy of FOUNDEIK, Ltd. In the practical part 

of the work, there are theoretical parts directly incorporated and practical procedures are 

immediately applied. 

The work conducted analysis of the external and internal environment, where these analyzes 

were a basis for the SWOT analysis. 

From the data obtained, a company's development strategy was subsequently created and the 

main focus was put on the business innovation. This strategy has been developed to the stage 

of functional strategies of a strategic business unit. 
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ÚVOD  
 

Kvalitní podniková strategie je jedním ze základních nástrojů strategického řízení k zajištění 

úspěšného dlouhodobého rozvoje podniku. Upevnit a posílit konkurenční pozici podniku 

v dlouhodobém horizontu znamená, že manažeři ve vedení podniku musí zvládnout základní 

znalosti a dovednosti, jak kvalitní strategii zpracovat a jak ji úspěšně implementovat do života 

podniku. Každá podniková strategie je unikátní a představuje způsob, jakým manažeři chtějí 

zajistit úspěšný rozvoj podniku.  

 

Při implementaci strategie se potvrzuje, že řízení je uměním. Jedná se především o umění 

jednat s lidmi uvnitř podniku, které musí manažeři získat pro naplnění všech záměrů 

obsažených ve strategii. Bez toho by strategie podniku byla jen kusem popsaného papíru.  

 

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje rychlými změnami, na něž musí podniky 

rychle a odpovídajícím způsobem reagovat. Jedním ze základních nástrojů strategického 

řízení k zajištění úspěšného dlouhodobého rozvoje podniku je kvalitní podniková strategie. 

[1] 

 

Tato diplomová práce zahrnuje teoretická východiska pro zpracování kvalitní strategie a 

v teoretické části její úspěšnou implementaci ve společnosti FOUNDEIK s.r.o..  

 

Analýza okolí je jejím nezbytným předpokladem, protože je to právě vnější okolí, kterému se  

podnik buď musí přizpůsobit, v lepším případě si zde podnik najde prostor pro nové 

strategické příležitosti. Zároveň je nezbytné znát konkurenční síly v odvětví, které jsou v této 

práci analyzovány pomocí Porterova modelu pěti sil. Zdrojem konkurenční výhody je ve 

většině případů sám podnik, proto bude důležité najít silné i slabé stránky společnosti. 

Finanční analýza celou analýzu doplní. Výsledkem bude SWOT analýza a z ní vyplyne 

vhodnost určitého typu strategie. [5], [8] 

 

Na základě strategie bude analyzované společnosti doporučena varianta k dosažení 

stanoveného cíle a vizí společnosti. 
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1. Strategické řízení – co je to strategie 

 

„Příčinou dnešních problémů jsou včerejší řešení.“ Peter Senge 

Položme si na začátku otázku, potřebujeme strategii, je důležitá? Je dobré mít dobrou a 

kvalitní strategii již od počátku podnikání, anebo se ke strategii dopracováváme až se ukážou 

nějaké problémy. Proto bych začal slovem krize. Slovo krize má původ v řeckém slovu 

„krisis“ a znamená v rozhodnou chvíli, rozhodující dobu, rozhodnutí samo, nesnáze. Krizí 

postižený podnik se dostal do nějakých potíží a existují pouze dvě možnosti – buď je zvládne 

a přežije, nebo je nepřekoná a končí jeho existence. V tomto momentu si klademe další 

otázku, byla naše strategie řízení dobře vytvořena nebo potřebujeme novou strategii. [5] 

Strategie je dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh 

jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů. [17] 

Strategie musí být vytvořena již od počátku, poněvadž je to připravenost podniku na 

budoucnost. Ve strategii stanovujeme dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných 

cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho 

zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí 

podniku, viz obr. 1-1. [3] 

Formulace a implementace strategie zpravidla probíhají plynule za sebou po malých krocích, 

proto je takový přístup ke strategii zpravidla nazýván přírůstkový přístup. 

       

                     

Obr. 1-1 Vztah mezi posláním podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím podniku 

[1] – Poslání strategie 

Poslání a cíle 
podniku 

 

Příležitosti a 
ohrožení v 

okolí 
podniku 

STRATEGIE 

Zdroje a 
schopnosti 

podniku 
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1.1 Postup při tvorbě a zavedení strategie 

Formulace strategie – zpracování strategie strategickou analýzou, která zahrnuje analýzu 

okolí podniku ( tzv. externí analýza ) a analýzu zdrojů a schopnosti podniku ( tzv. interní 

analýzu ), viz obr. 1-2. Na základě výsledků strategické analýzy je definováno poslání a 

stanoveny cíle podniku, které určují výběr vhodné varianty strategie na jednotlivých úrovních 

řízení podniku. [4] 

Implementace strategie – zavedení vybrané varianty strategie zpravidla předpokládá změny 

v organizační struktuře a řídicím systému podniku. Uvedené změny často vyvolávají 

konflikty, které je nutno řešit, aby strategie byla úspěšná. [3] 

 

Stanovení poslání podniku 

 

Externí analýza  Interní analýza 

 

Výběr strategie na úrovni 

podnikatelských jednotek 

Výběr strategie na podnikové 

úrovni 

 

Analýza portfólia 

 

 

Výběr organizační struktury  Výběr řídícího systému 

 

 

Střet zájmů 

 

 

Vztah mezi strategií, organizační strukturou a systémem řízení 

 

 

Obr. 1-2 Formulace a implementace strategie Zpracováno podle: [1] – Formulace strategie 
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1.2 Úrovně strategického řízení ve sledovaném podniku 

Jedná se o podnik s jednou podnikatelskou jednotkou a proto se budu soustředit na dvě 

úrovně řízení (viz obr. 1-3): 

- podnikovou úroveň 

- funkční úroveň 

 

Podniková úroveň řízeni – sestává se z ředitele, náměstků a dalších pracovníků, všichni 

zaujímají místo na rozhodovacím vrcholu uvnitř podniku (vedení podniku), za zpracování a 

zavedení strategie odpovídá ředitel podniku a pokud je stanovena funkce ředitele strategie, 

pak strategii zavádí ředitel strategie, odpovídá ředitel podniku. Vedle všeobecné alokace 

zdrojů a řízení diverzifikačních a akvizičních procesů musí vedení podniku zabezpečit, aby 

podniková strategie měla smysl a byla konzistentní s maximalizací tvorby hodnoty pro 

vlastníky podniku. [8] 

 

Funkční úroveň řízení – funkční manažeři jsou odpovědni za specifické podnikatelské 

funkce, jako je personalistika, nákup, výroba, marketing, služby zákazníkům a účetnictví, a 

mají důležitou strategickou roli rozvíjet v rámci své odpovědnosti funkční strategie ve všech 

uvedených funkcích, pomáhají tak plnit strategické cíle na podnikové úrovni. [8] 

 

 

 

Obr. 1-3 Úrovně strategického řízení [1]- Formulace strategie 

 

Podnikatelská aktivita tím bude definována ve třech úrovních: 

 Kdo bude uspokojován (jaká skupina zákazníků). 

 Čím bude uspokojován (jaké jsou potřeby zákazníků). 

Vedení podniku 

Hodnotvorné funkce 

TRH 
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 Jak budou uspokojovány potřeby zákazníků (jaké dovednosti nebo kvalifikaci k tomu     

  budeme potřebovat). [12] 

1.3 Předpoklady pro formulaci kvalitní strategie a její úspěšnou  implementaci 

Kvalitní strategie se zpravidla vyznačuje určitými charakteristickými rysy a její implementace 

vyžaduje vytvoření následujících podmínek: 

 Strategie podniku musí zahrnovat strategie pro jednotlivé úrovně řízení včetně 

strategií základních funkcí podniku, jakými jsou marketing, výroba, materiálové 

hospodářství apod. 

 Strategie na jednotlivých úrovních řízení podniku musí vytvářet jednotný systém a 

navzájem se podporovat. Nelze vytvářet izolovaně strategii na podnikové úrovni bez 

ohledu na zdroje a schopnosti funkční úrovně. 

 Vybrané variantě strategie musí být obvykle přizpůsobena organizační struktura a 

systém řízení, které umožní podniku pružně reagovat na měnící se podmínky v okolí 

podniku a vytvářet tím dobré pracovní klima. 

 Strategie by měla rozvíjet základní dovednosti podniku, a současně připravit podnik 

na získání dalších dovedností, které by mohl využít v případě změn v okolí podniku. 

 Strategie by měla zahrnout výběr vhodných manažerů, kteří budou nejen na dobré 

odborné úrovni, ale současně dokážou komunikovat s lidmi a získat je pro realizaci 

strategie. 

 Strategie musí zahrnout rozvoj a vzdělávání všech pracovníků podniku. Jedině 

kvalifikovaní pracovníci mohou přispět k úspěšné realizaci strategie. 

 Strategie musí vytvářet pocit sounáležitosti pracovníků k podniku a hrdosti, že 

v daném podniku mohou pracovat. [5], [1], [11] 

 

2. Předmět zkoumání - zvolený podnik  

Společností zkoumanou v diplomové práci je společnost s ručením omezeným FOUNDEIK. 

Základní údaje o analyzované společnosti jsou uvedeny v následující tabulce č.1. 
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Tabulka č.1 Základní údaje o analyzované společnosti - [zdroj Foundeik] 

Základní údaje o společnosti 

                                                                            

Název společnosti FOUNDEIK, s.r.o. 

Sídlo společnosti Nádražní 50,  783 65 Hlubočky – 

Mariánské Údolí 

Právní forma společnosti Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání 

Slévárenství 

Modelářství 

výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Základní údaje z účetnictví (předběžné za rok 2012) vše v mil. Kč 
 

Obrat 154 259 698 

Z toho zisk před zdaněním - 21 704 552 

Bilanční suma   70 417 266 

Dlouhodobý majetek   46 300 252 

Oběžná aktiva   24 013 222 

Vlastní kapitál - 46 890 231 

Cizí zdroje 117 164 992 

 

FOUNDEIK, s.r.o. je společnost, která se zabývá slévárenstvím a má v tomto oboru 

mnohaletou tradici již od roku 1825. FOUNDEIK, s.r.o. je od 26. 11. 2009 vlastněn českým 

soukromým kapitálem. Společnost FOUNDEIK, s.r.o. má bohaté zkušenosti s výrobou 

tenkostěnných odlitků s kvalitním povrchem a know how v rámci Evropy při výrobě korpusů 

elektrických plotniček. 

Od počátku roku 2001 FOUNDEIK, s.r.o. vyrábí pod svou vlastní značkou nejen korpusy 

elektrických plotýnek, ale i jiné odlitky dle požadavků zákazníka, a to ve středních i velkých 

sériích. 

Tavírna je vybavena středofrekvenčními tandemovými pecemi ABB s výkonem 2 x 4 tuny. 

Dále disponujeme elektrickou tavící pecí ABB s výkonem 2 tuny. 

V roce 2006 byl modernizován způsob formování a byla provedena investice do bezrámového 

automatického stroje FBO od firmy HWS (Heinrich Wagner Sinto). 

 rozměry formy 500 x 600 x 180 mm  

 výkon 160 forem/hod u bezjádrových odlitků 
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Současně se změnou formování muselo dojít ke změně pohybu konveyorové linky 

z průběžného (kontinuálního) na taktový v závislosti na výkonu formovacího stroje. 

 

Formovna je dále vybavena střásacími formovacími stroji s dolisováním. Rozměry 

formovacích rámů: 

 500 x 360 x 80 - 160 mm 

 670 x 430 x 100 mm 

 max. 500 x 600 x 110 mm 

K výrobě těchto forem se používají jednotné bentonitové formovací směsi, které se připravují 

na kolových mísičích MK 3. 

Výroba plotýnek a menších odlitků probíhá kontinuálně přes chladící tunel a průběžný tryskač 

s následnou 100% kontrolou. 

Při výrobě některých odlitků používají skořepinová jádra, která si vyrábí na elektrických 

jádrových strojích SHALCO za tepla. 

Odlitky zde vyráběné jsou schopni kompletně obrobit, jako například kompletní opracování 

litinových plotýnek na vlastní automatické lince s CNC stroji a kopírovacími soustruhy. V 

případě požadavku zákazníka zajišťují obrábění odlitků v kooperujících firmách. 

Modely pro výrobu odlitků zhotovují v provedení kov, dřevo, pryskyřice. Je možné 

přizpůsobit se individuálním požadavkům zákazníka, ve vlastní modelárně, případně v 

kooperacích s použitím CNC strojů. 

Odlitky se expedují v kovových nebo dřevěných EUR paletách, zabroušené, otryskané, podle 

dohody se zákazníkem opatřené vodou ředitelnou základovou barvou. Zajišťují rovněž 

dopravu vyráběných odlitků v tuzemsku i v zahraničí. [23] 

 

3. Provedení strategické analýzy 

Cílem strategické analýzy je v externí analýze najít v okolí podniku příležitosti a ohrožení. 

Strategie podniku by pak měla maximálně využít nabízené příležitosti a nalézt cestu, jak se 

ohrožením vyhnout nebo alespoň zmírnit jejich dopad na podnik. [8] 

Při externí analýze je okolí podniku rozděleno na dvě části: 

 na mikrookolí, představované odvětvím, někdy také nazývané jako podnikatelské 

prostředí, ve kterém podnik vyniká 

 na makrookolí, které je společně všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro 

všechna mikrookolí. Obě části okolí jsou znázorněny na obr. 3-1. 
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Obr. 3-1 Okolí podniku [8]-Externí analýza 

3.1 Analýza vnějšího prostředí – analýza mikrookolí 

Při popisu vnějšího prostředí podniku bude v diplomové práci provedena PESTLE analýza a 

pro rozbor oborového makroprostředí bude vypracován Porterův model pěti konkurenčních 

sil. 

  

3.1.1 PESTLE analýza 

Analýza vnějšího prostředí vyhodnocuje makroekonomické prostředí ekonomického růstu, 

úrokové sazby, vývoj měnových kursů, ceny vstupních faktorů, vliv regulačních opatření a 

obecná očekávání týkající se role firmy ve společnosti, tzv. model pěti sil. Za těchto okolností 

je úkolem poznat příležitosti a ohrožení tak, jak se vyskytnou, a formulovat odpovídající 

strategie. [13] 

Analýza odvětví by měla zahrnovat i přehled výkonnosti firmy z hlediska řady finančních 

ukazatelů a srovnání s výkonností jejich odvětvových konkurentů. [12] 

V práci je analýza shrnuta do přehledné tabulky rozdělené na 6 základních částí analýzy. V 

každé části jsou vybrány pro podnik nejdůležitější vlivy.. Vedle popisu součastné situace u 

 

•Politika, legislativa 

 

•Sociální politika 

 

 

•Demografie 

 

 

•Makroekonomika 
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daného faktoru naznačuji i další předpokládaný vývoj a každý vliv hodnotím na stupnici jeho 

urgentnosti od 1 do 5 bodů. 

 

Tabulka č.2 PESTLE analýza [1]-PESTLE analýza 

Politické faktory 

Ovlivňující faktor Analýzy současné 

situace 

Předpokládaný vývoj Urgentnost  

1-5 (nejvíce) 

Politická stabilita Dá se hodnotit jako 

mírně stabilní, snaha 

opozice opakovaně o 

vyvolání hlasování o 

nedůvěře vládě, 

snaha o předčasné 

volby 

Předkládání 

nepopulárních 

reforem a snižování 

státního dluhu: nejistý 

vývoj 

3 

Politika zdanění Zpřísňování 

podmínek  u 

ekologicky 

nešetrných výrob. 

Ekologické daně 

budou růst, podpora 

ekologicky šetrných 

výrob, výrobků, 

ochrana životního 

prostředí bude mít 

velký vliv na 

zákazníka 

(odpovědnost 

podniku za 

znečišťování 

životního prostředí). 

2 

    

Ekonomické faktory 

Inflace Inflace v průběhu 

narůstala. Průměr za 

rok 2012 byl 3,3%. 

Mírný pokles nebo 

stagnace, bez větších 

výkyvů. Únor 2013 

míra inflace 3,0%. 

1 

Vývoj kurzu V roce 2012 se 

pohyboval v průměru 

25,144 CZK/EUR, 

momentálně 25,522 

CZK/EUR 

Očekává se mírný 

nárůst. 

2 

Nezaměstnanost Mírně stoupala na 

konečných 7,2% ve 

4.čtvrtletí 

Předpokládá se nárůst 3 

HDP Pokles za 4.čtvrtletí Větší dynamika růstu 3 
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roku 2012 o -1,7%, 

útlum hospodářské 

aktivity. 

v letech 2014,2015 

Úrokové sazby Repo sazba měla 

klesající charakter. 

3M PRIBOR by se 

mohl pohybovat mezi 

lety 2012 až 2014 na 

úrovni 1.2%. 

5 

Disponibilita a ceny 

energií 

Postupný nárůst cen 

energií. Průměrně 

ročně o 7%. 

Očekává se opětovné 

zvyšování cen energií 

vlivem výkupních cen 

z obnovitelných 

zdrojů.  

4 

 

 

   

 

 

Sociálně-kulturní faktory 

Nedostatek 

schopných 

pracovníků 

Nedostatek 

vyučených v oboru. 

Nedostatek 

manažerů. 

Zlepšení se 

neočekává, potřeba 

kontaktovat 

potenciální 

zaměstnance již na 

středních školách, 

přetahování 

schopných manažerů 

z konkurenčního 

prostředí. 

5 

Populační vývoj Od roku 2009 mírný 

pokles populace 

Stagnace nebo mírný 

nárůst 

2 

Přístup k práci Vyšší vzdělanost, 

budování kariéry, 

práce je motivací 

Důležitá je jistota 

práce,  potom výše 

platu. 

2 

 

 

   

Technické faktory 

Technologie  Nové přístupy ve 

vývoji levnějších a 

účinnějších 

technologií s menší 

zátěží na životní 

prostředí 

Vyšší nároky na 

technologie 

s ohledem na životní 

prostředí. 

3 

Rozšíření technologií Tlak ze strany 

zákazníků 

Nutnost investice. 

Vyšší 

konkurenceschopnost. 

4 

Legislativní faktory 
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Zákony a vyhlášky Z.č. 185/2002Sb. 

Odpady jsou 

shromažďovány na 

určených místech a 

tříděny dle katalogu 

odpadů. Společnost 

musí mít zpracován 

Plán odpadového 

hospodářství dle § 44 

zákona odpadech a § 

28 vyhlášky MŽP č. 

383/2001Sb., o 

podrobnostech 

nakládání s odpady. 

V rámci integrovaného 

povolení bod 3. 

Podmínky zajišťující 

ochranu zdraví člověka 

a životního prostředí 

při nakládání s odpady, 

byl společnosti udělen 

souhlas k nakládání 

s nebezpečnými 

odpady vznikajících 

při výrobní činnosti. 

 5 

 Podle nařízení vlády č. 

353/2002 Sb. a 

vyhlášky č. 356/2002 

Sb. byly pro elektrické  

středofrekvenční 

indukční pece  

navrženy emisní 

limity. Podle § 17 odst. 

2 vyhlášky č. 356/2002 

Sb. musí provozovatel 

u jmenovitě určených 

zdrojů provést 

jednorázové měření.  

 5 

Povědomí Nízké Ekologické povědomí 

u českých občanů, ale 

i obyvatel zemí EU 

velmi narůstá. 
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3.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Úkolem manažerů je analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a odhalit příležitosti, resp. 

Ohrožení podniku, jejichž je nutno ve strategii využít. Negativní vliv je třeba omezit. Silná 

konkurence může vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk. Slabá konkurence může vypadat 

jako příležitost, protože dovoluje podniku dosáhnout vyššího zisku.Pro firmu FOUNDEIK, 

s.r.o. je hlavním výrobním zaměřením slévárenství. Odlévání odlitku ze šedé a tvárné litiny. 

 

 

 

Obr. 3-2 Porterův model pěti sil [3] – Porterův model 

 

 

3.1.2.1 Noví konkurenti v odvětví 

Potenciálními konkurenty jsou podniky, které si v současné době nekonkurují v daném okolí, 

ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud se pro to rozhodnou. Plynoucí hrozba 

konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na trh, tedy na řadě 

faktorů, které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí. Vzhledem k tomu, že 

k překonání těchto bariér to podstatně zvyšuje náklady, nepředpokládá se vstup nové 

potenciální konkurence. Dynamika růstu průmyslu měřená pomocí indexu produkce meziročně 

slábne již od počátku roku 2011. Tuto tendenci potvrdil i  průběh loňského roku, ve 2. čtvrtletí se 

již průmysl dostal pod  úroveň roku 2011 (-1,5 %) a 3. čtvrtletí pak z této trajektorie nevybočil (-

2,3 %). Viz Příloha č. 1. 

Rivalita mezi 
podniky 
uvnitř 

mikrookolí 

Riziko vstupu 
potenciálních 
konkurentů 

Smluvní síla 
kupujících 

Hrozba 
substitučních 

výrobků 

Smluvní síla 
dodavatelů 
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Podniky krizi odolávají, přičemž kladou důraz hlavně na kvalitu výroby. Malé a střední 

podniky snižují stavy zaměstnanců průběžně už několik let, proto nedochází k žádnému 

velkému propouštění.  Hlavním nástrojem v konkurenčním boji v odvětví se dlouhodobě stalo 

snižování nákladů. Za těchto podmínek není hrozba vstupu nových konkurentů v odvětví 

nijak akutní. Celé odvětví je stabilizované, rozdělené mezi mnoho malých a středně velkých 

výrobců, kteří si dlouhodobě udržují své pozice. [17] 

 

3.1.2.2 Konkurenti v odvětví 

Rozsah rivality mezi stávajícími podniky uvnitř daného mikrookolí. Jestliže je tato 

konkurenční síla slabá, podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout většího zisku. Je-li 

tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. Vzniká nám tím cenová válka, která může zesílit 

rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence limituje ziskovost a snižuje výnos, kterého by 

mohlo být dosaženo prodejem. Vzniká velká hrozba pro ziskovost. [16] 

Rozsah rivality mezi podniky je dáno třemi faktory: 

 strukturou mikrookolí viz.obr. 3-3 

 poptávkovými podmínkami viz.obr. 3-4 

 výškou výstupních bariér   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

Obr. 3-3 Struktura mikrookolí [3] – Externí analýza 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizované 

mikrookolí 

Konsolidované 

mikrookolí 

Mnoho podniků, 
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podnik  

Několik podniků 

dominantních 

(oligopol) 

Jeden podnik nebo 

jeden dominantní 

podnik (oligopol) 
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                                poptávka se snižuje       poptávka se zvyšuje 

 

Obr. 3-4 Poptávkové podmínky a výstupní bariéry [3] – Externí analýza 

 

Mezi hlavní konkurenty společnosti FOUNDEIK, s.r.o. v oblasti výroby šedé a tvárné litiny 

jsem zařadil tyto firmy, které jsou bezprostředním konkurentem: 

 SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o. 

 ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. 

 SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s. 

 Moravské železárny, a.s. Olomouc ( UNEX, a.s. Uničov) 

 

Vybral jsem si tyto společnosti, které jsou přímým konkurentem zkoumaného podniku.  

 

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o. 

 

Tradiční výrobce odlitků ze šedé litiny, je rodinná firma s ryze českým kapitálem. Historie 

slévárny sahá až do roku 1882, kdy zde byla poprvé zahájena výroba litiny. V letech 2007 - 

2012  firma uspěla v soutěži  " 100 nejlepších firem České republiky ". V roce 2011 obsadila 

57. místo. Tradicí firmy je orientace na kvalitu a snaha uspokojovat i ty nejnáročnější 

zákazníky. V současné době činí výrobní kapacita provozu cca.11.000 tun odlitků ze šedé 

litiny ročně. Slévárna disponuje vlastní modelárnou, kde vyrábí dle požadavků 

zákazníka kovové, dřevěné nebo pryskyřicové modely. Výrobní spektrum slévárny se 
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neustále rozšiřuje s ohledem na aktuální poptávku trhu. Vyrábíme odlitky pro strojírenský, 

automobilový a stavební průmysl, dále pro výrobu armatur a čerpadel. Součástí výrobního 

programu je i výroba odlitků pro všeobecné použití ve spotřebním průmyslu. [19] 

 

ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.  

 1929 vznik společnosti ERICH ROUČKA  

 1932 zahájena výroba odlitků ze šedé litiny potřebných pro výrobu kotlů 

 1939 výroba rošířena o odlitky pro zbrojní průmysl 

 1948 znárodnění a začlenění do Vítkovických železáren 

 1955 počátek výstavby nových slévárenských hal, laboratoří a pomocných provozů 

 1965 podnik začleněn do koncernu SIGMA OLOMOUC jako jeho metalurgická základna 

 1976 dosažena produkce 18.000 t odlitků za rok  

 1984 zavedena technologie přesně litých odlitků pro atomovou energetiku - metoda SHAW 

 1992 privatizace podniku na akciovou společnost ROUČKA-SLATINA a.s. 

 1995 vznik dceřiných akciových společností 

 1998 zastavena výroba v ekonomicky nestabilních dceřiných společnostech, výroba pokračuje 

ve společnosti ROUČKA-SERVIS, a.s. 

 1999 odprodán 100% podíl akcií dceřiné společnosti ROUČKA-SERVIS, a.s. 

 2000 změna názvu společnosti na ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. 

 2003 nákup 60% balíku akcií spoleãnosti ISH, a.s. Olomouc 

 2006 pořízení investice haly slévárny Lutín 

 2007 zahájení provozu v Lutíně 

 2009 přestěhování hlavního provozu slévárny z Brna do Lutína  

S ohledem na stoupající technologickou náročnost výroby odlitků, jakož i na potřebu 

snižování výrobních nákladů, zakoupila firma ROUČKA SLÉVÁRNA, a. s. simulační 

program MAGMAsoft®, který má napomoci při plnění těchto cílů. Pro možnost simulace 

lití ocelí a litin byly instalovány moduly MAGMAstandard a MAGMAiron. Pro následnou 

analýzu napětí a deformací odlitku, byla instalace doplněna o modul MAGMAstress. [20] 

SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s. 

Kuřimská slévárna byla vystavěna podle projektu firmy LESTER B. KNIGHT ASOCIATES - 

CHICAGO v místě původní strojírenské haly brněnské Zbrojovky. Výstavba byla započata v 

roce 1949. Nová slévárna stejně jako celý závod v Kuřimi byla v té době součástí nově 
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vzniklých "Spojených továren na obráběcí stroje Praha n.p. Do roku 1960 vzrostla výroba na 

16000t / rok. V roce 1992, v rámci privatizace, došlo k osamostatnění slévárny a vzniku 

samostatné společnosti Slévárna Kuřim, a.s." Hlavním strategickým záměrem vedení 

společnosti je zachovat charakter komerční slévárny šedé a tvárné litiny s orientací na 

výrobu náročných odlitků pro obráběcí stroje a ostatní odvětví průmyslové výroby a současné 

dosažení max. podílu vývozu odlitků na západní trhy. K dosažení tohoto cíle je kladen velký 

význam na inovaci výrobních technologií. [22] 

 

Moravské železárny, a.s. člen Strojírensko-metalurgické skupiny UNEX, a.s. Uničov 

Státní podnik Uničovské strojírny byl založen roku 1949. V následujících 40 letech firma 

vyvíjela a vyráběla zemní a důlní stroje zejména pro potřeby severočeské uhelné pánve. V 

roce 1993 došlo prostřednictvím kupónové privatizace k transformaci státního podniku na 

soukromou společnost s novým obchodním názvem UNEX. V roce 2005 se jediným 

akcionářem UNEXu stala společnost ARCADA Capital. V témž roce došlo i k akvizici 100 % 

akcií společnosti Moravské železárny v Olomouci - zápustkové kovárny a slévárny 

komplementární s výrobou v Uničově. UNEX je tak schopen nabídnout kompletní sortiment 

odlitků co do druhu materiálů tak i velikosti a disponuje kapacitou 31 000 tun odlitků ročně. 

V posledních deseti letech UNEX investoval do modernizace technologií výroby více než 

jednu miliardu korun a stal se tak moderní strojírensko-metalurgickou firmou, která 

vyrábí produkty od 50 gramů do 80 tun a dodává výrobky ve sjednaném čase i kvalitě. 

Výše popsaní konkurenti vynaložili nemalé investice do inovací moderních technologií 

výroby za účelem snižování výrobních nákladů.  Velký důraz kladou na kvalitu, aby 

uspokojili i ty nejnáročnější klienty. Jsou držiteli několika mezinárodních certifikátů a tím 

získávají zahraniční zakázky od lukrativních  klientů. Díky modernizaci, která byla nezbytnou 

součástí strategie jsou schopni uspokojit i  zákazníky z řad automotive. [21] 

 

3.1.2.3 Substituty a komplementy 

Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou podnik 

prodává., a tím limituje i ziskovost podniku. Z hlediska specifického materiálu šedá a tvárná 

litina, není v současné době na trhu materiál, který by byl ohrožujícím substitutem. Podnik by 
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měl této faktické výhody ve své strategii využít a pracovat s cenou, kde zvýšení ceny 

představuje i následný zisk. 

 

3.1.2.4 Smluvní síla kupujících  

Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy 

skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít 

odebírat míň zboží  anebo může odejít jinam. Přitom zejména síla kupujících je od vzniku 

krize velice důležitým faktorem, který se nevyplatí podceňovat ani tehdy, kdy se zaměřujete 

čistě na retailové produkty. Dnes už je totiž běžné, že zákazník zcela otevřeně a významně 

ovlivňuje cenu takových komodit jako je pojištění, bankovní služby, auto, spotřební 

elektronika, nábytek, telekomunikační služby atd. Zákazníci (zejména ti movitější) si totiž 

díky krizi uvědomili, že jsou to oni, kdo má navrch a dávají to dodavatelům a prodejcům 

náležitě najevo. V oblasti síly kupujících je tak třeba se ptát na to, nakolik je náš produkt 

unikátní, nakolik a v jakém množství jsou na trhu dostupné jeho substituty, jak rychle 

dovedeme reagovat na změny, jak dokonalou máme logistiku a další. Kupující mohou vypadat 

jako hrozba, když tlačí cenu dolů, požadují vysokou kvalitu anebo lepší servis. Toto vše nám 

zvyšuje výrobní náklady. Pokud je však síla kupujícího slabá, pro podnik je to příležitostí 

zvyšovat ceny a tím svůj zisk. 

Ve sledované společnosti je síla kupujícího vysoká, zákazník si pečlivě porovnává ceny 

s konkurenčními firmami. Není rozhodující jen cena za daný produkt, ale zajímá ho kvalita, a 

s tím spojeno vyřizování reklamací, zda je firma schopna nabídnout opracování odlitku a další 

služby. Firmy, které jsou zapojeny do systému jakosti si před zadáním zakázek provedou 

interní audit, který je  důležitým faktorem pro rozhodování, tady není rozhodující tak cena, ale 

rozhodující je dodržení kvality a spolehlivosti v oblasti kompletní logistiky. Bez těchto 

parametrů není možné získávat lukrativní zakázky nejen z řad automotive. Renomované firmy 

vypisují e-aukce, kde se na základě vypsaných parametrů a požadavků firmy se svou 

nabídkou přihlašují. Síla u nadnárodních firem je velká, v poptávkovém řízení si nechávají 

rozkrývat ceny a to tak, že cenu požadují rozdělit na nákladovou část za materiál, nákladovou 

část za režie a přidanou hodnotu. Zde potom tlačí svého dodavatele s cenou dolů. 

 

3.1.2.5 Smluvní síla dodavatelů 

Síla, která výrazně ovlivňuje  podnikání, je síla dodavatelů. Ta je v některých odvětvích jako 

je  potravinářství takřka nulová a v některých jako je třeba slévárenství, strojírenství nebo 

elektronika může být tou silou největší, tedy z pohledu vlivu na složení a cenu  produktů. Síla 
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dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jsme na nich závislejší. Na přetřes tak přijdou otázky 

jako je technologická závislost na konkrétních dodavatelích, přítomnost alternativních 

dodavatelů u nás i v zahraničí, míra konkurence mezi dodavateli v dané oblasti, atd. 

Dodavatelé mohou působit jako hrozba, když dokážou zvyšovat ceny a podnik musí toto 

zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí vede k poklesu zisku. Podnik tedy jako 

kupující závisí na schopnostech dodavatelů. 

Ve sledovaném podniku je opět síla dodavatelů velká. Vše závisí na finanční síle kupujícího. 

Vzhledem k tomu, že podnik jako jednu ze vstupních surovin používá kovový odpad, musí 

tuto surovinu nakupovat od společností zabývající se výkupem odpadů. Prodejní cena je ve 

všech společnostech zabývajících se výkupem a prodejem odpadů podobně stejná, ba až 

kartelová.  Zde se dá využit dobrého finančního zázemí a z pozice finanční síly určovat 

vstupní kvalitu surovin. Zvyšuje to vstupní ceny, ale odpadají další náklady z pohledu 

legování. V podobě legur a surového železa je obdobná situace jako u odpadů a to z důvodu, 

že dovážejících firem je minimum a ty si určují ceny. 

 

3.1.2.6 Shrnutí externí analýzy sledovaného podniku 

V předchozích podkapitolách bylo analyzováno vnější prostředí podniku: jak makroprostředí 

obecné, tak oborové. Oborové prostředí bylo analyzováno Porterovým modelem pěti 

konkurenčních sil pro slévárenství. Ze všech analýz vyplývají příležitosti a hrozby vnějšího 

prostředí, které budou shrnuty v souborné SWOT analýze v podkapitole 4.1.8 SWOT analýza. 

Jak bylo na předchozích stránkách předestřeno: v době útlumu či stagnace na trhu 

slévárenských výrobků se podniku otevírají inovační možnosti dalšího rozvoje firmy za 

účelem lepší konkurenceschopnosti a udržení si ziskovosti. 

 

4. Provedení interní analýzy 

Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky analyzovaného podniku. Mezi základní 

postupy, které se využívají při analýze interního prostředí můžeme zařadit analýzu zdrojů 

podniku a analýzy schopností podniku. [7] 

V této části diplomové práce se budu věnovat analýze vnitřního prostředí, kde budou nejprve 

popsány zdroje a schopnosti podniku, poté bude provedena analýza hodnototvorného řetězce, 

ve které se zaměřím především na provázanost  primární aktivity s aktivitou podpůrnou a 

nakonec bude vypracována podrobná finanční analýza.  
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4.1 Analýza zdrojů podniku 

Analýza zdrojů je výchozím krokem strategické interní analýzy. Umožňuje nám vytvořit 

základní obraz o současném stavu podniku a naznačit jeho možnosti do budoucna. Pro získání 

představy o identitě podniku nám jako východisko slouží poslání podniku. Poslání vymezuje 

především externí orientaci podniku. Interní analýza zdrojů je orientovaná dovnitř podniku, 

snaží se odhalit jeho silné a slabé stránky, případně jeho schopnosti pro případ, že se bude 

měnit jeho externí orientace. [6] 

 

4.1.1 Zdroje specifických předností  

Strategický význam specifických předností podniku je v tom, že umožňuje podniku odlišit se 

od konkurentů a dosahovat vyššího zisku. Pro konkurenty může být velice těžké napodobit 

specifické přednosti podniku. Těžší však je, aby si podnik tuto výhodu oproti konkurentovi 

udržel. [9] 

Zdrojem specifických předností je majetek podniku a podnikové schopnosti. Do majetku 

podniku můžeme zařadit např. finanční prostředky, investiční a technologický majetek a 

lidský potenciál. [9] 

Podnikové schopnosti jsou dovednosti podniku. Jsou to schopnosti nehmotné a důležité, jak a 

kde udělat v podniku rozhodnutí, jak dosáhnout daného cíle. Je to produkt organizačního a 

řídícího systému. [8] 

Nejideálnější by bylo, pokud by podnik vlastnil obojí – unikátní majetek a unikátní 

schopnosti. [8] 

Analyzovaný podnik vlastní majetek běžného svému oboru, zde není žádná specifická 

přednost, ba naopak. Do unikátních schopností se dá zařadit to, že podnik umí velice dobře 

zvládat výrobu tenkostěnných odlitků s vysoce kvalitním povrchem a má know-how výroby 

korpusů elektrických plotniček.  

 

4.1.2 Řízení lidských zdrojů   

Strategie řízení lidských zdrojů má dva základní cíle: 

 Řídit lidské zdroje podniku tak, aby zaměstnanci byli co nejlépe využiti a bylo 

dosaženo co nejvyšší produktivity 

 Dosáhnout souladu mezi zájmy lidí a podniku z krátkodobého i z dlouhodobého 

hlediska 
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K dosažení prvního cíle je zapotřebí účasti zaměstnanců na pracovním procesu. Druhého cíle 

by se mělo dosáhnout zejména vytvořením plánů pracovních sil, ve kterých je obsaženo nejen 

to, co mají zaměstnanci dělat, ale i jakým způsobem dosáhnout toho, aby to udělali. 

Špatná produktivita práce je pohromou pro každý podnik. Nízká produktivita práce zvyšuje 

náklady a snižuje schopnost konkurovat. 

Ke dni 31.3.2013 měla firma FOUNDEIK s.r.o. 186 stálých zaměstnanců. Podnik 

nedisponuje samostatným personálním oddělením a jeho personální politika není určována 

řádnými standardy či směrnicemi. Veškeré personální činnosti v podniku obstarává 

pracovnice sekretariátu úseku ředitele, která  zastává spoustu dalších činností jako, bezpečnost 

práce a životní prostředí. V podniku není vypracovaná pevná organizační struktura. Zařazení 

jednotlivých zaměstnanců na pracovní pozice je následující: podnik má jednoho jednatele, 

který  pracuje na pozici ředitele. Jeden zaměstnanec je finančním ředitelem a spadají pod něho 

tři účetní, kde jedna je z toho mzdová účetní. Dále je zde technický vedoucí, pod kterého 

spadá technický úsek, výrobní úsek, oddělení řízení jakosti a nákup. Obchodní oddělení se 

skládá ze tří pracovníků bez hierarchie a delegování a spadají pod ředitele společnosti. Díky 

světové hospodářské recesi v České republice podstatně vzrostla nezaměstnanost, což dává 

analyzovanému podniku výhodnou vyjednávací pozici na pracovním trhu. Nevýhodou je, že o 

práci ve většině případů přišli nejprve nejméně kvalifikovaní pracovníci, a tak podnik musí 

nové zaměstnance v práci vyškolit, kde tento proces vytváří nízkou produktivitu a zvyšuje 

náklady. Díky relativně vyšším mzdám v okolních firmách se nedaří kvalifikované 

pracovníky udržet a po zaškolení tito zaměstnanci odchází do jiných firem, což opět zvyšuje 

náklady, poněvadž se musí zaškolovat další nový pracovníci a to i z řad nekvalifikovaných 

uchazečů. Podnik dosud nemá vypracovaný systém hodnocení zaměstnanců. Zaměstnanci 

jsou odměňováni měsíčně, v pracovních smlouvách je definována hodinová mzda, kterou 

tvoří pevná částka, a další část je pohyblivá a vyvíjí se na základě výkonů celého podniku.  

Podnik nemá zpracován bonusový program jako motivaci zaměstnanců formou podnikových 

benefitů. Část THP pracovníků má k dispozici mobilní telefon a je jim k dispozici i laptop, 

který můžou využít i pro práci z domova.  

 

K tomu, aby lidé v podniku dosáhli vyšší produktivitu práce, by měli: 

 Sami kontrolovat svou práci nebo alespoň její část 

 Mít čemu věřit 

 Vidět před sebou stále vyšší cíle 

 Stále se učit 
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 Občas dosáhnout uznání 

 

4.1.3 Finanční zdroje 

Finanční ukazatele budou detailněji analyzovány v kapitole 4.1.7. Finanční analýza. 

V této podkapitole se zaměřím na disponibilní kapitál podniku, možnost získat úvěr a jeho 

závazky a pohledávky. 

Podnik se momentálně nachází ve velmi těžké finanční situaci a to z důvodů zadlužení 

bývalým majitelem. Současný majitel se momentálně musí se závazky minulého majitele 

tvrdě vyrovnávat. Dluhy nejdou splácet z dosavadního vlastního finančního majetku, jelikož 

zakázková náplň není v takovém stavu, aby se to dalo umořit z vlastního výdělku a proto 

současný majitel tohoto podniku musí krýt pohledávky ze svých zdrojů z jiných aktivit. 

Disponibilní zdroje podniku a jeho závazky nejsou tedy v pořádku. Veškeré investice a 

inovace v podniku jsou tudíž závislé na vlastníku společnosti. Získat úvěr v tuto dobu není 

možné. Vzhledem k tomu, že vizí majitele je zhodnotit investici vloženou do podniku je tudíž 

jeho úkolem provádět veškeré investice a inovace ze svých vlastních zdrojů jiných aktivit. 

 

4.1.4 Zdroje nehmotné povahy 

Analyzovaná společnost nevlastní žádné patenty ani licence, tedy volně obchodovatelné 

nehmotné zdroje. Ale disponuje svým know-how, obchodní značkou a dobrým jménem. O 

dobrém jménu a obchodní značce svědčí především stálost některé klientely, kterou si podnik 

dále udržuje pomalu se rozvíjejícími marketingovými činnostmi, kvalitou a rychlostí plnění 

zakázek. 

 

4.1.5 Hodnotvorný řetězec 

Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky. K transformaci využívá tzv. horotvorných 

funkcí. Hodnota, kterou podnik pomocí hodnotvorných funkcí vytvoří, je měřena množstvím 

peněz, které jsou zákazníci ochotni za tyto výrobky zaplatit.  

Podnik je ziskový, jestliže vytvořená hodnota přesahuje náklady. K tomu, aby podnik 

dosahoval vyššího zisku než konkurence, musí mít oproti konkurenci nižší náklady, nebo 

musí vyrábět takovým způsobem, který vede k diferenciaci a tím k získání cenové prémie. 

Znamená to, že musí mít přednost v jedné nebo více hodnotvorných funkcí. Podoba 

hodnotvorného řetězce je na obr.  4.1 . 
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Obr. 4-1 Hodnotvorný řetězec [6] – Interní analýza 

  

4.1.5.1 Analýza hodnotvorného řetězce 

Podnik FOUNDEIK, s.r.o. nemá zpracován svůj hodnototvorný řetězec, tak bylo potřeba 

pokusit se ho po zjištění potřebných informací zakreslit. Pro pochopení a vytvoření 

odpovídajícího hodnototvorného řetězce jsem vycházel z rozhovorů se zaměstnanci a 

především z průchodu zakázky  podnikem. Rozhovory s vedoucími jednotlivých útvarů a 

případnými dalšími zaměstnanci mi dopomohly především k odhalení předností a nedostatků 

celého hodnototvorného řetězce. 

Rozhovory se zaměstnanci neprobíhaly formou jednotných dotazníků, nýbrž bylo využito 

řízených rozhovorů s vybranými okruhy otázek. Tato forma byla zvolena proto, že jednotné 

dotazníky by mi nedovolily odhalit potřebné detaily a rozdíly jednotlivých činností. Řízený 

rozhovor odpovídal požadavku flexibility. Rámcové otázky, ze kterých jsem vycházel a které 

byly dle potřeby modifikovány a doplňovány, jsou následující: 

 Jaká je skutečná náplň Vaší pracovní pozice? 

 Podílíte se osobně  na tvorbě hodnoty výrobku?  

 Jakým způsobem, přímým nebo nepřímým? 

 Hodnotíte činnost Vašeho útvaru/skupiny/práce kladně nebo záporně? Z jakého 

důvodu? 

 Má podnik podle Vás nějaké výrazné výhody či nedostatky a jaké?  

 Kterou konkrétní činnost/proces hodnotíte nejlépe/nejhůře? 

• Podniková infrastruktura 

• Informační systém 

Podpůrné 
funkce 

• Personální funkce 

• Vědeckotechnický rozvoj 

• Materiálové hospodářství 

• Výroba                  Marketing a prodej 
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Hlavní funkce 
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 Podílíte se na tvorbě inovací? A když ano, jakým způsobem? 

 Je v podniku podporována tvorba návrhů na inovace?  

 Jsou zde lidé, kteří inovace podporují a doporučují? 

 Je kreativita vyžadována a nějakým způsobem podporována? Jste k ní motivováni? 

 Jaká je vnitřní a vnější komunikace podniku? 

 

Tabulka č.3 Průběh zakázky podnikem, jeho činnost a vlastní průběh – [Zdroj Foundeik] 

Průběh zakázky podnikem Činnost Průběh 

 Zjištění ceny, termínu dodá-

ní, doprava atd.   

Obchodní oddělení 

 Cena modelu, cena a životnost 

formy, výkresová dokumentace 

odlitku 

Technické oddělení 

 Zpracování konečné ceny, příprava 

a schválení kupní smlouvy 

Obchodní oddělení 

 Technologická příprava 

výroby,  

Technické oddělení – 

logistika 

 Zajištění dostupnosti 

materiálu 

Technické oddělení – 

logistika 

 Zajištění výroby modelů 

v kooperaci, výroba forem a jader 

Technické oddělení  

 Výroba odlitků 

z požadovaného materiálu 

Výroba 

 Hrubé pracování odlitku dle 

zadané výkr. dokumentace 

Výroba 

 Kontrola odlitku dle zadané 

výkr. Dokumentace 

OŘJ 

 Kooperace ve strojírenském 

opracování dle výkresu 

Obchodní úsek 

 Balení, příprava k expedici Obchodní úsek – logistika 

 Předání zboží k expedici Obchodní úsek – logistika 

Poptávka 

TPV, OŘJ, výkr. 

dokumentace 

Objednávka 

Plánování 

výroby 

Zásobování 

Modely a formy 

Výroba odlitků 

Obrobna 

Kontrola 

Nástrojárna 

 

Sklad 

Expedice 
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 Vyřizování reklamací Obchodní úsek – OŘJ 

 

Takto směřovaný rozhovor mi byl nápomocen  nejen sestavit hodnototvorný řetězec podniku, 

ale i celkový postoj podniku k inovacím a jeho inovační politice. Zakázka vstupuje do 

podniku vyjádřením klientova zájmu, tedy poptávkou, postupně prochází jednotlivými 

činnostmi útvarů, vystupuje z podniku expedicí. Takto vytvořené jednoduché schéma vlastně 

v zásadě odhaluje hodnototvorné činnosti celého řetězce. Další činnosti, které zde zakresleny 

nejsou, jsou činnostmi podpůrnými či doplňkovými. Tyto činnosti jsou nepostradatelné pro 

chod celého podniku, ale na hodnotě konečného produktu se přímo nepodílejí. 

Na základě takto pochopeného schématu a dalších informacích od jednotlivých zaměstnanců 

jsem sestavil hodnototvorný řetězec, v němž jsou primární a sekundární činnosti rozčleněny. 

Činnosti zapracované do řetězce nejsou představovány jednotlivými útvary, ale jednotlivými 

procesy seskupenými do všeobecnějších skupin, na nichž se může podílet několik 

organizačních útvarů najednou. Primární a podpůrné činnosti jsou ve schématu rozlišeny 

opticky, primární činnosti jsou zvýrazněny světlejším odstínem modré a šipky napovídají 

směr průběhu zakázky obr. 4-2. Podpůrné činnosti nemají žádnou posloupnost, ani směr 

vývoje, vykonávají se průběžně během vlastní tvorby hodnoty. Každá vyznačená skupina 

činností má svého nositele v podobě organizační jednotky nebo jednotek, které příslušnou 

činnost vykonávají. Každý proces dále blíže charakterizuji. 

 

 

Obr. 4-2 Hodnotvorný řetězec Foundeik [3] – Interní analýza 

 

Primární činnosti 

 Řízení a zpracování vstupních informací 

            Zadavatelé: Obchodní útvar, Technické oddělení 

Reklamace 

 

TRH TRH 
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            Probíhající činnosti: Příjem poptávky, zpracování nabídky a objednávky, příprava    

           kupních  smluv a smluv o dílo, zpracování kompletní technické dokumentace vč.  

           návrhu  modelu, forem, jader 

 Zdrojové zabezpečení 

            Zadavatelé: Obchodní oddělení, technické oddělení, logistika – plánování a příprava   

            výroby, nákup vč. kooperací, sklady 

            Probíhající činnosti: Technologická příprava výroby, nákup a uskladňování surovin,      

            polotovarů,  výdej do výroby 

 Výroba 

            Zadavatelé: Výroba 

            Probíhající činnosti: Výroba odlitků, opracování odlitků 

 Jakost a její kontrola  

Zadavatelé: Technické oddělení – oddělení řízení jakosti 

            Probíhající činnosti: Vstupní a výstupní kontroly a zkoušky materiálu a odlitků,  

            typové  zkoušky, průběžné zkoušky, testování odlitků, stanovení a kontrola jakostních  

            limitů, kontrola hodnot dle technické dokumentace, vydání certifikátu o provedených  

            a  naměřených hodnotách 

 Řízení výstupních operací 

            Zadavatelé: Obchodní oddělení, logistika – sklady 

            Probíhající činnosti: Uskladnění hotových výrobků, kompletace objednávek, balení,  

            výdej k expedici, zpracování dokladů souvisejících s expedicí 

 

Podpůrné činnosti 

 Podniková infrastruktura 

            Zadavatelé: Vedení podniku, Personalistika, Ekonomika, Představitel vedení pro  

            jakost 

            Probíhající činnosti: Vedení a řízení celého podniku, zajišťování lidských zdrojů,  

            účetnictví a finance, implementace norem ISO 9001:2008 

 Technika a technologie 

            Zadavatelé: Hospodářská správa, Logistika – Nákup vč. kooperací, Technika, Výroba 

            Probíhající činnosti: Správa, údržba, odprodej a nákup budov, strojů, přístrojů,  

            nástrojů, zařízení; tvorba a nákup softwaru; výzkum a vývoj; archivace veškeré  

            dokumentace 
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 Kooperace 

            Zadavatelé: Technický úsek, Obchodní oddělení 

            Probíhající činnosti: Je-li ve smlouvě další opracování odlitku, zajistí se v kooperaci  

            strojní obrábění dle zadané dokumentace na obrobek 

 Marketing 

             Zadavatelé: Obchodní oddělení - marketing 

             Probíhající činnosti: Komunikace se stávajícími i potenciálními klienty, účast na  

             Veletrzích výstavách, zpracování propagačních materiálů, správa www stránek,  

             sledování a vyhodnocování konkurence 

 

Hodnototvorný řetězec firmy FOUNDEIK, s.r.o. nese několik specifik, která si zaslouží své 

vysvětlení. 

Nákup a zabezpečení materiálu je zařazen mezi primární činnosti, protože tvoří významnou 

součást výrobního procesu. Z kvality a provedení nakoupených surovin vychází kvalita 

konečného výrobku a spokojenost zákazníka. 

Marketing je naproti tomu zařazen mezi podpůrné činnosti. V tomto odvětví jsou výrobci, 

které zákazník většinou zná všechny a sám si svého dodavatele vybírá. Běžná podpora 

prodeje zde není úspěšná. Dbá se spíše na kvalitu nabízených odlitků a služeb.  

Kontrola jakosti je zařazena mezi primární činnosti poněvadž hraje v podniku významnou 

roli. V průchodu zakázky podnikem je vyzdvižena chemická zkouška, spektrální analýza, 

metalografie, defektoskopie a mechanické zkoušky za účelem dodržení požadované kvality a 

tím dosažení spokojenosti zákazníka.  

 

4.1.5.2 Silná a slabá místa hodnotvorného řetězce 

Rozhovory se zaměstnanci a další  provedené analýzy mi odhalily silná a slabá místa 

v horotvorném řetězci. 

Nejsilnějším místem je bezpochyby celý technický útvar a veškeré procesy, na kterých se 

podílí. Zaměstnanci jsou vědomostmi i schopnostmi velmi dobře vybaveni a ke své práci 

přistupují odpovědně. Nové zakázky jsou vyvíjeny v technickém oddělení, které svým 

vývojem snižuje vstupní náklady na výrobu. Musím konstatovat, že manažerem technického 

oddělení je člověk,  který se svým týmem maximálně ovlivňuje vstupní a tím hlavně i 

výstupní cenu odlitku. Celý útvar se velmi pozitivně podílí na vzniku konečné hodnoty 

produktu. 
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Překvapivě slabým článkem řetězce je výroba i přes to, že došlo před několika lety k částečné, 

ale opravdu částečné modernizaci výroby. Výrobní proces je však i nadále velmi nákladový, 

což se negativně odráží v cenách. Většina problémů pramení z přísunu málo kvalitního 

materiálu a neefektivní organizaci výroby některých součástí. Dochází tak k prodlevám, 

duplicitám a nárůstu nákladů na materiál i energie. Reorganizací výrobních prostor, by tak 

bylo značně ulehčeno nákladům na vlastní výrobu, a došlo by k navýšení ziskovosti. 

 

Neopomenu samozřejmě ani průzkum spokojenosti klientů, který jsem provedl formou 

telefonických pohovorů. 78% mnou oslovených zákazníku konstatovalo, že doba od poptání 

zakázky až po její realizaci je velmi zdlouhavá a že díky tomuto stavu zvažují o přechod 

k jiné společnosti. V tomto vidím slabou stránku managementu, jelikož společnost si sama 

nevyrábí modely a je tudíž časově závislá na kooperacích. Další problém, který prodlužuje 

dobu je kooperace v oblasti opracování, jelikož firma opět není schopna vlastními silami 

nabídnout opracování a musí, aby uspokojila zákazníka, nabídnout  tuto operaci v kooperaci. 

Již sám princip hodnototvorného zaměření inovačního managementu, by mělo maximum 

přisuzovat právě spokojenosti zákazníků a sehrát v tom prvořadou roli. 

 

4.1.6 Inovační politika 

Musím bohužel konstatovat, že v podniku chybí konkrétně formulovaná inovační politika. á. 

Podnik působí pasivním přístupem ke svému okolí a cíleně se pro aktivní vyhledávání nových 

příležitostí nezaměřuje.  

Uvnitř podniku je podobná situace. K určité inovační činnosti jsou podporováni zaměstnanci 

útvaru technického úseku. Zde na přání zákazníků reagují flexibilně a snaží se vyhovět všem 

přáním, co se týče tvorby nového odlitku, či jen změně některé funkce. Inovacím není 

věnován prostor ani v organizačních směrnicích podniku. Technické inovace probíhají vždy 

na popud zákazníka, většinou jednorázově. Pokud je nějaká konkrétní změna zákazníky 

dlouhodobě vyžadována, není tak v současné době zákazník uspokojován.  

Absencí inovační politiky podniku je vino především vedení, které není u majoritního 

vlastníka inovace protlačit. Tvorba inovací a kreativita nejsou součástí strategické vize ani 

cílů. Není vytvořen vhodný motivační systém. Chybí alespoň jedna osoba, která by k 

inovačním aktivitám ostatní vedla. Podnik nejedná proaktivně vzhledem ke svým vnitřním a 

vnějším zákazníkům. Je to škoda, protože ostatní faktory důležité pro zavádění inovací by 

podnik měl. Struktura není tvorbě inovací nijak speciálně upravena, ale pracovníci jsou 
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zvyklý pracovat v týmu. Především mezi zaměstnanci techniky, výroby a kontroly  je týmová 

spolupráce naprosto běžnou záležitostí. Také vzdělání je neustále doplňováno. Technická 

odbornost je u manažera technického útvaru průběžně zvyšována nejrůznějšími školeními a 

semináři.   

Chybí však rozvoj veškerých ostatních manažerských a komunikačních dovedností, což se 

začíná odrážet i v reakcích zákazníků. Inovační aktivita na různých úrovních by měla podniku 

přinést zvýšení zisků. Je však třeba začít budovat inovační politiku postupně a dát lidem čas, 

aby si na takto aktivní styl práce zvykly. Bez inovačního zaměření podnik bude moci těžko 

dlouhodobě zvyšovat hodnotu pro zákazníka a stane se konkurence neschopný. Zákazník si 

bude vybírat a obrátí se tam, kde vidí budoucnost. 

V rámci inovační politiky je zapotřebí k řešení úkolů v oblasti  výzkumu, vývoje  věnovat 

značnou pozornost budování vlastních vědeckých a vývojových kapacit pro hlavní obor svého 

podnikání. Při řešení projektů a úkolů je velmi důležité propojovat vlastní výzkumné a 

vývojové kapacity s výzkumnými a vývojovými kapacitami vysokých škol, výzkumných 

ústavů, ale i s výzkumnými a vývojovými kapacitami jiných subjektů. 

Zejména vysoké školy musíme chápat  jako významného partnera při řešení úkolů rozvoje 

vědy a techniky. V dnešní době vysoké školy disponují významnými kapacitami, které mohou 

být úspěšně využity k naplnění cílů projektů a řešení úkolů.  

 

4.1.7 Finanční analýza 

V následující podkapitole je provedena detailní finanční analýza vybraného podniku. 

Analyzovanými daty jsou roky 2009-2011. Poslední rok 2012 do analýzy není zahrnut, 

poněvadž podnik odevzdává daňové přiznání k  30.6. každého roku, data za rok 2012 tak 

dosud nejsou zpracována, podnik je má pouze v pracovní výsledovce a rozvaze.  

 

4.1.7.1 Horizontální a vertikální analýza 

Výsledky z horizontální a vertikální analýzy nám dávají základní přehled o vývoji 

jednotlivých veličin ve výkazech finančního účetnictví. Můžeme zjistit, zda je firma zaměřena 

především na používání dlouhodobého či oběžného majetku, zda je firma financována 

především cizím nebo vlastním kapitálem. Poté se mohou manažeři rozhodovat, které další 

ukazatele budou důležité pro vyhodnocování výsledků činnosti podniku. Například pokud 

firma používá ke své činnosti především dlouhodobý majetek, budou pro podnik velice 
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důležité výsledky ukazatele rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE, return on capital 

employed), protože ten tvoří podnikovou podstatu. Co se týče části pasiv, pokud je firma 

zaměřena především na financování cizím kapitálem, budou manažeři bedlivě sledovat 

především ukazatel finanční páky. 

Tyto analýzy jsou svou velikostí nejrozsáhlejší metodou analýzy podnikových dat. Nejsou zde 

v textu podrobně zahrnuté, ale jsou součástí přílohy. Rozeberu zde dle mého názoru 

nejdůležitější směry těchto analýz. Horizontální analýza aktiv ukazuje pokles celkových aktiv 

v každém analyzovaném roce. V roce 2009 byla celková aktiva 174 924 022 Kč. V roce 2011 

celková aktiva činila již 82 008 900 Kč. Dle horizontální analýzy aktiv je ukazatelem trvalý 

pokles a to činí mezi těmito sledovanými roky 53,12%. Dalším faktem je, že ve sledovaných 

rocích dochází k poklesu hodnoty dlouhodobého majetku a to z 84 452 852 Kč v roce 2009 na 

52 393 854 Kč, což činí  37,96%.  Vcelku lze z horizontální analýzy aktiv vysledovat 

nepřetržitý pokles hodnoty podniku. O nerovnoměrnosti poklesu hodnoty nás ještě víc než 

horizontální analýza aktiv přesvědčí vertikální analýza, kde lze vysledovat prudký pokles 

oběžných aktiv, které jsou důležitá pro likviditu podniku. V horizontální analýze pasiv 

můžeme opět vysledovat celkový pokles pasiv. Ve vertikální i horizontální analýze vidíme 

zápornou hodnotu vlastního kapitálu a značnou výši cizích zdrojů. Horizontální analýza 

výkazu zisku a ztrát ukazuje prudký propad výkonů a tržeb v letech 2009 na 2010 a to z 233 

mil. na 108 mil, tj. celkový pokles o 53,64%. V roce 2011 je nepatrný nárůst výkonů oproti 

roku 2010 a to o 12,9%. Pro další roky se předpokládá nárůst výkonů o zhruba 20%. Po 

prudkém poklesu nastává období pomalého, ale stabilního růstu tržeb. Velmi zajímavým a 

důležitým ukazatelem je i EBT. Tento ukazatel je značně nestabilní. V roce 2009 je tento 

ukazatel -43mil Kč, v roce 2010 kladný ukazatel ve výši 8,6 mil Kč a v roce 2011 opět velký 

propad a to na – 34 mil Kč.  Veškeré vertikální a horizontální analýzy jsou zobrazeny v 

přílohách. Zde budu posuzovat změnový koeficient mezi výkony a výkonovou spotřebou čili 

přidanou hodnotu za poslední tři roky.  

 

Tabulka č.4 Rozklad přidané hodnoty mezi roky 2009-2010 [Foundeik – Výkaz zisku a ztrát] 

 2009 2010 Absolutní 

rozdíl 

% rozdíl 

Výkony 233 871 469 108 899 230 -124 972 239 -53,44 

Výkonová 

spotřeba 

204 029 104 97 675 515 -106 353 589 -52,13 

Přidaná hodnota 56 343 648 11 233 715 -45 109 933 -80,06 
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Tabulka č.5 Rozklad přidané hodnoty mezi roky 2010-2011[Foundeik – Výkaz zisku a ztrát] 

 

 

2010 2011 Absolutní 

rozdíl 

% rozdíl 

Výkony 108 899 230 122 084 232 13 085 002 12,01 

Výkonová 

spotřeba 

97 675 515 118 684 473 21 008 958 21,51 

Přidaná hodnota 11 233 715   3 399 859 -7 833 856 -69,73 

 

Na základě srovnání viz výše, vidíme mezi roky 2009-2010 prudký pokles výkonu a 80% 

pokles přidané hodnoty. Mezi roky 2010-2011 je mírný nárůst výkonu, větší nárůst výkonové 

spotřeby a opět prudký pokles přidané hodnoty. 

 

 

4.1.7.2 Poměrové ukazatele a jejich vývoj 

Likvidita je ekonomický termín používaný v několika významech. Hodnotí se jak u 

ekonomických subjektů jako takových (právě pomocí níže zmíněných poměrových 

ukazatelů), ale může se hodnotit i pro konkrétní aktiva. V tom prvním případě lze likviditu 

definovat jednoduše jako schopnost ekonomického subjektu dostát svým závazkům 

prostřednictvím jejich úhrady v peněžních prostředcích. V tom druhém případě se o likviditě 

hovoří coby o schopnosti v krátkém období proměnit hodnocené aktivum v peněžní 

prostředky.  

 

Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi 

finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které 

jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou 

aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se 

v budoucnu zaměřit. Nezřídka pak bývá rentabilita také součástí motivační složky odměn 

managementu. Všeobecně se dá říci, že by pro ukazatele rentability mělo platit, že jejich 

smysluplná minimální hodnota je dána bezrizikovou úrokovou měrou, která je pro danou 

měnu dostupná. V praxi je však žádoucí pro investici chtít rentabilitu v nejhorším případě 

takovou, která se rovná úrokové sazbě, kterou by nám na danou částku uloženou na danou 

dobu nabídl komerční bankovní subjekt na v dané měně, při daném objemu financí na danou 

dobu. 
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Tabulka č.6 Ukazatele likvidity [Foundeik – Rozvaha] 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita = pohot. peněžní 

prostředky / krátkodobé cizí zdroje 

0,0097 0,0000 0,0068 

Pohotová likvidita = (OA-zásoby) / 

krátkodobé cizí zdroje 

0,67 0,28 0,33 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / 

krátkodobé cizí zdroje 

0,67 0,28 0,33 

Pracovní kapitál = oběžná aktiva – 

krátkodobé cizí zdroje 

-43 347 875 -55 883 633 -60 967 007 

Obrátka pracovního kapitálu = tržby / 

pracovní kapitál 

-5,39 -1,95 -2,00 

 

Likvidita podniku je ve vážném stavu.  Okamžitá likvidita je téměř na nule a pohotová kolem 

0,3. Běžná likvidita  nedosahuje úrovně 2-2,5 a pohybuje se jako běžná likvidita na úrovni 

0,3. Veškeré likvidity jsou silně alarmující. Zcela zjevně je problematická každá hodnota 

menší než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit 

a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo z prodeje dlouhodobého 

majetku. Na základě provedené analýzy nám vyšlo najevo, že likvidita ve zkoumaném 

podniku je na nule a není schopna adekvátně dostat svým závazkům. 

 

Tabulka č.7 Ukazatele rentability [Foundeik – Rozvaha] 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 

ROA = EAT / celková aktiva -0,249 0,099 -0,417 

ROA = EBIT / celková aktiva -0,227 0,096 -0,407 

ROCE = EAT / (dlouh. cizí zdroje + 

vlastní kapitál) 

-2,99 0,51 -3,64 

ROE = EAT / vlastní kapitál -2,64 1,06 -1,36 

Rentabilita tržeb = EAT / tržby -0,187 0,087 -0,28 

Rentabilita nákladů = 1 - (rentabilita 

tržeb) 

-1,187 0,913 -1,28 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková 

aktiva 

1,337 1,137 1,489 

 

Z tabulky ukazatelů rentability nám vyplývá, že tyto ukazatele se nacházejí hluboko pod 

doporučenými hodnotami. Vykazují záporné ukazatele, tzn., že podnik má záporný vlastní 

kapitál, výsledek hospodaření je v hlubokých záporných číslech a společnost se financuje 

cizími zdroji v podobě krátkodobých závazků.  
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Tabulka č.8 Ukazatele zadluženosti [Foundeik – Rozvaha] 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 

Debt ratio = celkové cizí zdroje / celková 

aktiva (v %) 

109,44 90,58 130,08 

Equity ratio = vlastní kapitál / celková 

aktiva (v %) 

-9,44 9,39 -3,07 

Finanční páka = celková aktiva / vlastní 

kapitál 

-10,58 10,64 -3,26 

Debt/equity ratio = celkové cizí zdroje / 

vlastní kapitál 

-11,58 9,64 -4,24 

    

 

Ukazatele zadluženosti nám ukázaly, že firma je jednoznačně předlužena a to tak, že v letech 

2009 a 2011 má záporný vlastní kapitál. V roce 2010 je minimální vlastní kapitál, firma 

snížila svoji zadluženost, ale pro zachování existence to je nedostatečné. 

 

4.1.7.4 Shrnutí finančního vývoje podniku 

Finanční situace je alarmující, firma je v záporných číslech, rentabilita je nedostatečná a 

zadluženost v katastrofálních číslech. Firma je financována krátkodobými závazky, tato 

situace je však neudržitelná a pro další chod firmy nedostačující. Stávající majitel se bude 

muset rozhodnout, zda investuje vložením kapitálu do společnosti, nebo sežene strategického 

partnera se kterým bude vytvářet strategii, anebo požádá insolvenční soud o konkurzní 

vypořádání, než o to zažádá některý z věřitelů. 

 

4.1.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných při analýze 

firemního prostředí. Analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky naší společnosti, dále na 

příležitosti, které nám skýtá současný stav a situace a v neposlední řadě se orientuje na 

hrozby, kterým musíme čelit. Pomocí analýzy si zmapujeme fungování firmy a uvědomíme 

lépe souvislosti, které jsme doposud drželi v podvědomí naší mysli. Dokážeme zhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy, možnosti dalšího růstu a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy 

pak můžeme využít jako výchozí bod při stanovení strategie a rozvoje firmy obr. 4-3. 

 

Při analýze silných stránek se jedná o určení vnitřních sil firmy. Zamyslel jsem se nad tím, co 

firma dělá lépe než konkurence. Zvažte silné stránky jak z vnějšího pohledu, tak z vnitřního 
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pohledu. Jak je firma vnímána zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, případně konkurence na 

trhu. 

 

U slabých stránek určuji potenciální vnitřní slabiny firmy. Jde o to, v čem se firmě nedaří 

a v čem ostatní dosahují lepších výsledků. Opět se na firmu podívám jak z vnějšího pohledu 

zákazníků, tak očima zaměstnanců firmy. Je dobré uvést všechny slabiny, i když se nám 

nemusí líbit. Právě nepříjemná pravda nyní může ušetřit nemalé prostředky a potíže 

v budoucnu. 

 

U příležitostí se jedná o potenciální vnější příležitosti.  

 

Hrozby představují oblast, která sebou přináší rizika.  Pokud je nebudeme systematicky řídit, 

předcházet jim, mohou přerůst v závažný problém. 

 

Celkové zhodnocení současné situace firmy FOUNDEIK ve SWOT analýze je v následující 

tabulce. 

 

SILNÉ STRÁNKY                                              SLABÉ STRÁNKY 

 Dlouhodobé působení na trhu, tradice 

výroby již od 19.století - 1825 

 Vlastní know-how na výrobu 

tenkostěnných odlitků 

 Vysoce kvalitní tým technického oddělení  

 Dlouhodobě vysoká kvalita výrobků 

 Maximální přizpůsobení se zákazníkovi 

ohledně požadavků na kvalitu a provedení 

 Mnohaletá zkušenost  ve slévárenství 

 Loajálnost zákazníků 

  

   

 Nižší efektivita díky používané zastaralé 

technologii 

 Málo zkušených manažerů pro souběžné 

řízení více nových projektů 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

a zájemců o práci 

 Slabý vnitřní controlling a vnitřní 

komunikace 

 Nedostatečné specializované a odborné 

SW vybavení některých pracovišť 

 Špatný systém odměňování pracovníků 

 Nezapojení a špatná komunikace 

s pracovníky v oblasti strategického 

myšlení společnosti 

 Dlouhá doba realizace od přijetí 

poptávky až po její expedici 

S 
 
W 

      Vstup do nového segmentu trhu automotive 

a tím získání nových zákazníků a zakázek 

 Rostoucí poptávka po typu námi 
O 

 
T 

  Vysoké konkurenční prostředí v lokalitě 

se silným zahraničním kapitálem 

 Závislost na dodavatelích vstupního 
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poskytovaných služeb 

 Nové dotační programy EU pro podporu 

rozvoje od roku 2014 

 Možnost navyšování výrobní kapacity 

 Nový výrobní program v rámci strojního 

opracování odlitků – nástrojárna 

 Vlastní výroba modelů a jaderníků 

 Dostatek pracovních sil díky vysoké 

nezaměstnanosti v regionu Olomouc 

 Možnost modernizace výrobního procesu a 

výrobních technologií  

 Zavedení implementace jednotného 

informačního systému a zavedení systému 

čárových kódů 

 Prohlubování kvalifikace pracovníků 

 Proniknutí na nové zahraniční trhy 

 Zlepšení komunikačních schopností 

 Postupné zavádění norem systému řízení 

kvality ISO TS 16 949 

PŘÍLEŽITOSTI                                                              

   

materiálů 

 Nedostatečná znalost zákazníků 

 Pasivita ve vyhledávání nových 

zákazníků 

 Odchod stávajících zákazníků ke 

konkurenci z hlediska kompletnosti 

poptávky 

 Závislost na kooperačních spoluprácích 

 Nárůst cen energií 

 Ekologické daňové zátěže a směrnice 

 Nedostatečná likvidita společnosti 

 Špatná rentabilita společnosti 

 Vysoká předluženost společnosti 

 Vstup silné zahraniční společnosti na 

náš trh 

 Odliv kvalifikovaných pracovních sil 

  

 

OHROŽENÍ 

 Obr. 4-3 SWOT analýza Foundeik, s.r.o. [Foundeik – Externí-Interní analýza] 
 

 
4.1.8.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Na základě zhodnocení se jako nejsilnější stránkou podniku ve SWOT analýze projevila 

kvalita  výrobků, silné zázemí technického úseku spojené s know-how při výrobě 

tenkostěnných odlitků a maximální se přizpůsobení zákazníkovi.  

 

Na druhé spraně naopak se ve slabých stránkách objevuje již mnohokrát zmíněno málo 

zkušených manažerů, chybějící kvalifikovaní pracovníci, vnitřní controlling a  špatná vnitřní 

komunikace. Další slabou stránkou velmi významnou je to, že je zde velmi dlouhá doba od 

samotné poptávky až ke konečné realizaci zakázky z pohledu zákazníka, kde by se tato 

eliminace měla stát jednou z priorit pro podnik. 

 

Co se týče okolí podniku, nabízí se zde mnoho výrazných příležitostí, ale i  hrozeb. Z 

příležitostí, kterých by společnost měla těžit a využít je to, že by měla postupně zavést systém 

řízení kvality ISO TS 16 949, zlepšit technologickou vybavenost s využitím knoh-how pro 

tenkostěnné odlívání odlitků a vše tímto zaměřit na nový program v automotive. Tím se 
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navýší výrobní kapacity, otevřou se nové trhy a zákazníkovi se nabídnou komplexní služby 

včetně strojního obrábění. Využitím těchto příležitostí podnik získá větší renomé a dostane se 

mu i vyššího zisku. 

 

Největšími hrozbami je ignorování zákazníků a spoléhání se nato, že „zákazník si nás najde 

sám“. Větší zaměření na odhalování potřeb zákazníků by také mělo přinést pozitivní výsledky 

v podobě rozšíření nabízených služeb. Pasivita se může projevit tím, že podnik může přijít do 

budoucna o své stávající zákazníky. Velmi důležitou hrozbou je i to, že podnik je ve velmi 

vážné finanční situaci, likvidita a rentabilita jsou špatné a podnik je velmi silně v předlužené 

situaci. 

FONDEIK, s.r.o. by měl využít příležitostí, tím se eliminují slabé stránky s využitím hrozeb. 

 

5. Formulace strategie rozvoje firmy 

V předešlých  kapitolách jsem shromáždil informace o analyzovaném podniku, jeho vnitřní a 

vnější prostředí. Na základě takto shromážděných informací se zaměřím na několik 

základních bodů , pomocí kterých určím rozhodování ve strategickém managementu a určím  

poslání, cíle a strategii analyzovaného podniku. 

 

5.1 Poslání a vize analyzované společnosti 

Stručná formulace vize, poslání a hodnot zaručuje vůdci organizace nejen to, že má jasnou 

představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi. 

Formulování těchto cílů je o to důležitější, oč je organizace větší. 

Jedním z hlavních úkolů člověka stojícího v čele jakékoliv organizace, je udávat směr, 

kterým se mají ostatní ubírat. Čím jasněji je i ten poslední člen organizace seznámen s jejími 

základními cíli a hodnotami, tím méně je třeba podrobných příruček a pokynů, které by lidem 

říkaly, co mají dělat v každé představitelné situaci. 

Dalším důvodem k formulaci poslání je to, že tímto sami pro sebe určujeme dlouhodobé  

jádro své činnosti. Tím směřujeme k tomu, aby naše rozhodnutí byla konzistentní a my tak 

neztráceli ze zřetele hlavní cíl, za kterým chceme jít. 
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Sepsání a následné šíření tohoto základního sdělení v organizaci  tak může pomoci 

i přirozeně charismatickým a velmi komunikativním vůdcům. Měla by to být také jedna 

z prvních informací, kterou se dozví každý nováček v organizaci. Společnost FOUNDEIK, 

s.r.o. stanovení poslání a ani vizí nemá nějak exaktně formulováno. Na základě poznatků, 

které byly sepsány v předchozích kapitolách mé diplomové práce, se dá definice poslání 

podniku formulovat a doporučit tímto způsobem: 

Dovést Foundeik jako předního dodavatele té nejlepší kvality odlitků  v České republice 

a nekompromisně dodržovat všechny naše principy během našeho růstu. 

Vůdčí principy měření vhodnosti rozhodnutí: 

 Poskytovat skvělé pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respektem a úctou. 

 Přijmout rozmanitost myšlení a činů jako neodmyslitelnou složku naší práce. 

 Používat ty nejlepší způsoby nákupu surovin, výroby odlitků a nejlepšího servisu 

zákazníkům. 

 Vždy si vytvářet nadšeně spokojené zákazníky. 

 Připustit, že ziskovost je klíčem k našemu budoucímu úspěchu. 

 

5.2 Strategické cíle podniku 

Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň dosažení 

cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. Strategické cíle 

organizace představují koncové body, ke kterým směřuje naplňování poslání organizace a 

které jsou zabezpečovány nepřetržitým vykonáváním různých činností organizace. Cíle je 

třeba určovat ve všech oblastech, které mají vliv na výkonnost a dlouhodobou prosperitu 

organizace. Strategické cíle musí určovat postavení na trhu, inovace, produktivitu, materiální 

a finanční zdroje, rentabilitu, výkonnost a odpovědnost manažerů, postoje a produktivitu 

pracovníků a sociální odpovědnost. 

5.2.1 Cíl trhu 

Pro podnik Foundeik je cílem stát se jedním z vedoucích  na trhu ve slévárenství šedé a tvárné 

litiny spojeno s tou nejlepší kvalitou odlitků a vstřícností směrem k zákazníkovi. Je důležité, 

aby každý podnik, který používá odlitky z šedé nebo tvárné litiny věděl o Foundeiku, a začal 

s ním spolupracovat. Cílem je nabízet produkty i za hranicí Moravy směrem do Čech, kde 

firma nemá tak pevné postavení. Dalším z cílů je upevnění pozice na zahraničních trzích, 
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především je důležitá expanze směrem na jich do zemí bývalé Jugoslávie, kde by měl podnik 

vyvíjet větší aktivitu v nabídce elektrických plotniček, na které má vlastní know-how.  Je 

důležité vyvíjet větší aktivity v hledání zákazníků v západních zemích, především 

v Německu, Francii a Itálii. Je zapotřebí se vymanit z regionálního dodavatele odlitků z šedé a 

tvárné litiny. 

5.2.2 Cíl ekonomický 

Ekonomický cíl je úzce spojen s cílem trhu. Je potřeba, aby ziskovost přešla ze záporných 

čísel do čísel kladných a pohybovala se kolem 15% . Důležitým faktorem je zastavit celkový 

propad tržeb a tržby každoročně navyšovat minimálně o 20%. Dosažení těchto atributů je 

získáním nových zakázek a nových klientů.  Důležitou součástí, je zlepšit vztahy s dodavateli 

surovin a snižovat cenu vstupních surovin, která je významná v ovlivňování vstupních cen do 

výroby. Pro ziskovost podniku je důležité, aby se zvedla kilogramová cena odlitků v průměru 

o 5% po dobu dvou let. 

 

5.2.3 Cíl lidské zdroje  

Řízení lidských zdrojů můžeme také chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch 

celého týmu společnosti. Základním principem řízení lidských zdrojů je optimální a vyvážené 

složení lidí a jeho rozvoj. 

Nedílnou součástí strategie FOUNDEIKU by se měla stát otázka řízení lidských zdrojů. 

Předpokladem ke splnění  strategických záměrů a vize  je vysoce kvalifikovaný, stabilizovaný 

a stále se rozvíjející tým zaměstnanců. Cílem personální politiky se musí stát vytváření 

špičkového personálu, který bude považovat za čest pracovat v této společnosti a svými 

pracovními výsledky a vystupováním bude hájit zájmy majitelů společnosti a uspokojovat 

náročné požadavky a potřeby zákazníků.  

Podnik by měl nabídnout svým zaměstnancům široké možnosti profesního růstu, který by měl 

být podpořen systémem firemního vzdělávání. Výkonnost a motivace zaměstnanců by měla 

být  dále ovlivňována systémem motivačních nástrojů a benefitů.  

Protože zaměstnanci představují  klíčový kapitál, řízení lidských zdrojů se musí zaměřit  na: 

 rozvoj inovačního potenciálu skupiny, 

 zabezpečení stávajících i budoucích procesů, 

 stabilizaci a spokojenost pracovníků, 

 zachování sociálního konsensu 
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5.3 Základní hypotézy a možné scénáře  budoucího vývoje 

Analýza vnějšího okolí nám ukázala určité směry budoucího vývoje. Vývoj je nejvíce 

ovlivněn mírou inovační politiky. 

1. Firma nebude inovovat. Bude nabízet výrobu dle stávajících podmínek bez 

opracování. Opracování bude řešit kooperacemi. Tímto je odliv velké části přidané 

hodnoty kooperujícím firmám, prodlužuje se doba dodání. Hrozí zde to, že nový 

zákazníci nebudou mít zájem o výrobu a budou se obracet na konkurenční firmy, které 

jim nabídnou komplexní služby. Firma nebude zvyšovat tržby a tím ani nebude 

navyšovat zisk, stane se konkurence neschopná. Firma zůstane na stávajících obratech, 

nebo může dojít k postupnému snižování obratu z důvodu odlivu stávajících zakázek. 

2. Firma bude inovovat do strojního zařízení na opracování obrobků. Odpadnou tím 

kooperace. Vlastním zpracováním se navýší tržby a ziskovost podniku. Firma získává 

novou přidanou hodnotu. Firma při jednání s novými zákazníky může nabídnout 

komplexní služby. Tím vzniká pravděpodobnost v získávání nových zakázek. Dojde 

k navyšování tržeb a tím i zisku. Firma bude plně konkurenceschopná. Otevřou se 

tímto nové trhy. 

5.4 Plán portfolia   

V předešlých kapitolách byl naznačen budoucí vývoj společnosti, respektive jeho scénáře 

budoucího vývoje. Byla stanovena vize společnosti, která by měla vést k navyšování tržeb a 

tím ziskovosti podniku. V následujících podkapitolách budu hlouběji konkretizovat strategii 

podniku, kde na základě stanovených strategií by mělo být dosaženo vize společnosti. 

 

5.4.1 Firemní strategie 

Firemní strategie a schopnost efektivně strategii implementovat do firemních procesů je pro 

každou firmu naprosto klíčová. Veřejnosti, zákazníkům, klientům a zaměstnancům je 

nezbytné ukázat směr, kterým se chce společnost do budoucna vyvíjet a rozvíjet. Při vytváření 

firemní strategie je definována firemní vize a mise, jsou konkretizovány firemní cíle a 

ujasněny základní firemní hodnoty.  

Původní firemní činností je slévárenství šedé a tvárné litiny. Firma má v této oblasti vlastní 

know-how v lití tenkostěnných odlitků. Oporou je technické oddělení společnosti.  

V rámci vize společnosti je zapotřebí vytvořit další podnikatelskou aktivitu a to opracování 

odlitků vlastními silami. Znamená to vybudovat vlastní strojírenské opracování, které vytvoří 

novou přidanou hodnotu, která nebude přenechávána kooperujícím firmám. Tato strategie 
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zajistí nové zákazníky, navýší se tržby o 70% a zvýší se ziskovost o 15%. Firma pronikne na 

nové trhy, poněvadž se stane plně konkurenceschopnou. 

 

5.4.2 Obchodní strategie 

Obchodní strategie říká, jakým způsobem chce firma dobývat trh. Jak půjde na svého 

potenciálního zákazníka. Obchodní strategie pomáhá rozhodovat, kam firma napře svou 

energii, své priority a kam pošle své obchodníky obchodovat. Dobrá obchodní strategie má 

nějaké cíle, vyjadřuje určitou ambici, čeho chce firma na trhu docílit, jaký podíl na trhu si 

chce ukousnout, jakou chce mít ziskovost, říká ale také kde, na jakém trhu bude firma 

obchodovat, s čím bude obchodovat – tedy jaký je produkt a služba, čím se firma odliší od 

konkurence. 

Obchodní strategie Foundeiku vychází z vize a to stát se předním dodavatelem odlitků 

z tvárné a šedé litiny nejen v České republice. Je potřeba získat nové zákazníky, navyšovat 

tržby, expandovat na nové zahraniční trhy a nabízet komplexní služby. Aby bylo dosaženo 

těchto cílů je zapotřebí: 

 V oblasti kvality maximálně spolupracovat s technickým oddělením 

 V oblasti získávání nových zákazníku využit a pracovat s metodou Prospectingu  

1. přípravné plánování před spuštěním kampaní 

2. identifikace zákaznických segmentů 

3. kvalifikace hodnoty zákazníků 

4. zajištění a filtrace databází 

5. doplnění dat do podkladových databází  

 Při jednání s novým zákazníkem využít veškerých získaných znalostí prostředí, 

znalostí konkurence, znalostí zákazníka. 

 Omezit riziko vnímané zákazníkem. „ Co se stane s firmou, pokud udělá špatné 

rozhodnutí“  „ Co se stane s člověkem, který rozhoduje, pokud udělá špatné 

rozhodnutí“ 

 Riziko omezíme tím že vtáhneme zákazníka do celého procesu, vybudujeme bližší 

osobní vztah, ukážeme mu důkazy formou referencí třetích stran 

 Minimalizuje dobu od poptávky k samotné realizaci napříč všemi odděleními 

Prospecting nám maximálně vytěží co největší portfolio zákazníků, kteří potřebují výrobky ze 

šedé anebo tvárné litiny. Tímto získáme nové zákazníky z celé republiky a přestaneme být 
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pouze lokální firmou. Prospecting využijeme i pro nové trhy v zahraničí. Důležitou strategií je 

minimalizovat riziko vnímané zákazníkem, vybudovat s ním bližší osobní vztah a zapojit ho 

do procesu. Tím vytvoříme strategii, která bude pro podnik předností a odliší nás od 

konkurenčních firem. 

 

5.4.3 Funkční strategie 

 Jedná se o stupeň nižší strategií než obchodní, tedy na nejnižší strategické úrovni. Ty by měly 

naplňovat dílčí strategická řízení jednotlivých oblastí. Aby vše bylo lépe pochopitelné, je 

možné vysvětlit tento pojem tak, že každá obchodní strategie by měla být dále členěna, 

rozpracována do několika funkčních strategií. Těmi může být například marketingová 

strategie, finanční strategie, strategie řízení lidských zdrojů, informační strategie nebo také 

strategie výzkumu a vývoje. Smyslem těchto strategií je rozebrat a důkladně rozpracovat 

nadřazenou obchodní strategii. Samozřejmě ne každá firma bude mít ve svém portfoliu 

stanovené všechny výše vymezené strategie. 

 

5.4.3.1 Marketingová strategie 

Marketingová strategie musí být vedena tak, aby vybudovala silnou značku podniku. Je 

důležité, aby se o Foundeiku vědělo nejen u nás, ale v zahraničí. K posílení a vybudování je 

důležité: 

 Zlepšit webové stránky a zajistit přední pozici ve vyhledávačích 

 Vylepšit propagační materiály včetně produktových listů 

 Dostat se do povědomý široké oblasti veřejnosti pomocí PR článků nejen v odborných 

časopisech a novinách 

 

5.4.3.2 Výrobní strategie 

Strategie výroby by se měla zaměřit na uspořádání výroby, která je nyní v chaotickém 

uspořádání. Dochází zde k velkým prodlevám v zásobování materiálem od pece k licí lince. 

Zvyšuje se tím energetická náročnost a další vícenáklady s přepravou materiálu. Je zapotřebí 

zavedení Lean procesu jako jednoduchosti, štíhlosti a přehlednosti. Tím se otevřou dveře 

novým zákazníkům z řad automotive, které není v současnosti z důvodů dodržení požadované 

kvality uspokojit. 
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5.4.3.3 Personální strategie 

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí navyšovat tržby a získávat nové zákazníky, je potřeba 

rozšířit obchodní oddělení o nové obchodní zástupce, poněvadž stávající obchodní oddělení o 

dvou lidech je maximálně vytížené a není schopné se věnovat získáváním nových zakázek a 

nových zákazníků. Je zapotřebí, aby došlo ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve výrobě, 

aby se zamezilo výpadkům a zpomalování výroby. Důležité je vypracovat systém 

odměňování a benefitů, aby nedocházelo k migraci pracovníků ve výrobě. Velká migrace 

způsobuje vícenákladovou z důvodu zaučování a přizpůsobení se pracovníků. 

 

5.4.3.4 Strategie řízení   

Je zapotřebí vypracovat organizační strukturu, z které bude plynout odpovědnost a 

rozhodovací povinnost za sdaný úsek.  

 

5.5 Ekonomický dopad jednotlivých variant vývoje 

Varianty vývoje byly nastíněny v kapitole 5.3, zde bude předestřen ekonomický dopad 

jednotlivých variant. 

V první variantě je chod společnosti bez inovací. Firma bude působit za stávajících podmínek. 

Zisk z obrábění bude přenechán kooperujícím firmám. Vzhledem k tomu, že se nebude 

inovovat, firma bude těžko konkurenceschopná a bude těžko získávat nové zakázky a nové 

zákazníky. Tím nebudou navyšovány tržby a zisk. Vzhledem k tomu, že je firma značně 

předlužena, je jen otázkou času, kdy některý z věřitelů podá návrh na insolvenční řízení 

s prohlášením konkurzu. Budou-li chtít majitelé zabránit insolventnímu řízení a pokračovat 

dál ve výrobě, je zapotřebí navýšit vlastní kapitál, aby došlo k vyrovnání závazků a tím 

k pokračování ve výrobě. Toto je ovšem přechodné opatření, jelikož firma bez inovací nebude 

schopna konkurence, a vložený kapitál se rozplyne v nákladech a společnost se ocitne ve 

stejné situaci, ve které se nachází nyní. 

V druhé variantě je zapotřebí nejen vložit kapitál k uspokojení věřitelů, ale je zapotřebí tento 

kapitál navýšit o kapitál na inovace. Pokud se bude inovovat, firma se stane plně 

konkurenceschopná a pokud se bude držet stanovených strategií, firma získá nové zákazníky 

u nás a otevře se ji širší okruh zákazníků v zahraničí, kde je zapotřebí nutné expanze. Firmě 

vzrostou tržby a stane se ziskovou společností. Pro další rozvoj firmy v této variantě připadá 
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v úvahu hledání strategického partnera, který se současným majitelem bude dále 

modernizovat výrobu a podílet se na řízení firmy. 

 

5.6 Důvody pro výběr strategie 

 

Vhodnost 

Vhodnost kritérií se volí a určuje podle toho, jak navrhovaná strategie vychází, nebo-li 

odpovídá identifikované strategické analýze.  

Silné stránky jsou součástí navržené strategie a jedná se o: silné zázemí technického oddělení, 

které umí plně využít know-how na výrobu tenkostěnných odlitků, kde se maximálně 

dodržuje zákazníkem stanovena , nebo-li požadována kvalita. V oblasti slabých stránek se 

snaží tyto slabiny minimalizovat, nebo plně odstranit. Jedná se o: dlouhou dobu realizace 

zpracování zakázky od jejího přijetí až po vlastní výrobu a expedici, málo zkušených 

manažerů. 

Zapotřebí je snahy využít příležitostí: navyšovat výrobu, realizovat strojní obrábění, které 

navýší tržby a zisk, implementovat nový moderní informační systém, modernizovat 

technologie a uspořádání pracovišť, hledat příležitosti u nových zakázek z programu 

automotive, využít dotační programy a zavést systém řízení kvality dle ISO TS 16 949. 

Hrozby se těžko odvrací, ale je potřeba s nimi pracovat. Je zapotřebí přeměnit je na silné 

stránky.  

Typ strategie je proveditelný z hlediska schopností podniku, kde z předchozích kapitol 

vyplývá, že podnik může dostat svým cílům, pokud využije příležitosti, bude pracovat 

s hrozbami a eliminuje slabé stránky.  

 

Přijatelnost 

Přijatelnost se hodnotí třemi různými oblastmi: návratnost vloženého kapitálu, riziko a 

očekávání zájmových skupin. 

Návratnost vloženého kapitálu je určeno finančními cíly, kterých není možné dosáhnout, 

pokud se v dané společnosti nebude inovovat dle příležitostí, které je zapotřebí využít. 

Návratnost vloženého kapitálu do strojního obrábění se vrátí novým přílivem zakázek, 

navýšením tržeb, které nezůstanou kooperantům a tím i  ziskovosti. 

Riziko zde hraje velkou roli. Pokud firma nezačne inovovat a nepodaří se ji navýšit vlastní 

kapitál buď současným vlastníkem, anebo novým vlastníkem, stane se konkurence neschopná, 
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nebude dostávat nové zakázky a je možné, že stávající zákazníci odejdou ke konkurenci a 

vzhledem k tomu, že firma je značně předlužena, je velká pravděpodobnost, že bude na ni  

věřitelem podáno insolvenční řízení s návrhem na vyhlášení konkurzu.  

Jako poslední bod  hodnocení přijatelnosti je očekávání zájmových skupin. Vlastník podniku 

by měl navýšit vlastní kapitál, nebo začít jednat s firmou, která by se chtěla podílet na celkové 

restrukturalizaci firmy s cílem vylepšení ekonomických ukazatelů a tím návratnosti vloženého 

kapitálu. 

Pro zaměstnance představuje tato strategie jistotu budoucího zaměstnání, zvyšování jejich 

kvalifikace a zlepšení finančního ohodnocení. Zákazníci mohou očekávat větší profesionalitu 

zaměstnanců, zaručenou kvalitu a profesionální strojní opracování, rychlejší dodání 

poptávaného výrobku a zapojení se do chodu výroby Široká veřejnost může očekávat 

angažovanost společnosti ve veřejném životě v rámci regionu dobročinnou spolupráci. 

 

Proveditelnost 

Analýza proveditelnosti spočívá ve zjištění, zda je strategie uskutečnitelná z hlediska zdrojů 

podniku. Tato problematika již byla řešena v části věnované financování a dílčím strategiím. 

Z těchto tří bodů vyplývá, že zvolená strategie je nevyhnutelná a proveditelná. 

 

5.7 Uplatňování strategického řízení 

Za implementaci strategie je zodpovědný vlastník společnosti spolu s ředitelem, který je 

mimo jiné zodpovědný se seznámením se zvolenou strategií všech zaměstnanců, s cíli zvolené 

strategie a způsobech její naplnění. Dále je potřeba vytvoření strategického řídícího systému, 

který má stanovit operativnost cílů podniku, zjišťovat výstupy a sledovat zpětné vazby. 

Nutností je vytvořit měřící systém, který nám musí být schopen zjistit, zda cíle a standardy 

jsou naplňovány. Ředitel posuzuje dosažené výsledky a spolu s vlastníkem vyhodnocuje 

případné rozdíly mezi skutečností a plánem a musí zjistit důvody těchto odchylek. Na veškeré 

odchylky budou vypracována nápravná opatření a ty budou prodiskutována se zaměstnanci. 

Nutností je sledování strategických cílů průběžně. Tržby a cash flow týdně, počet zakázek jak 

stávajících tak nových zákazníků měsíčně, ukazatelé rentability a zadluženosti čtvrtletně, stav 

kvalifikace zaměstnanců po skončení instruktáží. 
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ZÁVĚR 
 

Diplomovou práci jsem zaměřil na budoucí vývoj ve společnosti FOUNDEIK, s.r.o. a cílem 

bylo vytvořit strategii, cíle a poslání.   

 

Ke směřování budoucího vývoje a k vytvoření strategie jsem použil analýzu vnitřního a 

vnějšího prostředí, které mi pomohly stanovit silné slabé stránky včetně příležitostí a hrozeb.  

 

Na základě nejen těchto získaných informací jsem vytvořil dvě varianty budoucího směřování 

vývoje společnosti. 

 

V první variantě stávající majitel nebude navyšovat vlastní kapitál a nebude inovovat. Bude 

nabízet výrobu dle stávajících podmínek bez opracování. Opracování bude řešit kooperacemi. 

Tímto je odliv velké části přidané hodnoty kooperantům, prodlužuje se doba dodání. Hrozí 

zde to, že nový zákazníci nebudou mít zájem o výrobu a budou se obracet na konkurenční 

firmy, které jim nabídnou komplexní služby. Firma nebude zvyšovat tržby a tím ani nebude 

navyšovat zisk, stane se konkurence neschopná. Firma zůstane na stávajících obratech, nebo 

může dojít k postupnému snižování obratu z důvodu odlivu stávajících zakázek. Firma 

zůstane v předluženém stavu, strategický partner nebude mít zájem investovat a firma 

propadne bankrotu. 

 

Ve druhé variantě je zapotřebí stávajícím vlastníkem navýšit vlastní kapitál, anebo najít 

dalšího strategického partnera, který se bude podílet na celkovém reorganizaci a nových 

inovacích společnosti. Firma bude inovovat do strojního zařízení na opracování obrobků. 

Odpadnou tím kooperace. Vlastním zpracováním se navýší tržby a ziskovost podniku. Firma 

získává novou přidanou hodnotu. Firma při jednání s novými zákazníky může nabídnout 

komplexní služby. Tím vzniká pravděpodobnost v získávání nových zakázek. Dojde 

k navyšování tržeb a tím i zisku. Firma bude plně konkurenceschopná. Otevřou se tímto nové 

trhy. 

Společnost Foundeik s.r.o., má dlouholetou tradici, má vytvořený vlastní know-how na 

výrobu tenkostěnných odlitků a silné zázemí technického oddělení. Stávající vlastník 

investoval do společnosti a proto je zapotřebí se zabývat variantou 2.  
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Pokud se stávajícímu vlastníkovi  podaří stabilizovat finanční zdroje a zrealizuje navrhovanou 

strategii, je vysoce pravděpodobné, že se během krátkého horizontu stane plně konkurence 

schopnou firmou a začnou se mu zúročovat vložené investice. 

 

Tato diplomová práce bude poskytnuta vlastníku analyzované společnosti a to firmě KVS 

EKODIVIZE, a.s. s cílem prostudování strategie a k realizaci navržených změn a doporučení. 

Cíl diplomová práce bylo vytvoření strategie rozvoje a tento cíl byl v práci naplněn. 
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Seznam zkratek 

 
EU Evropská unie 

EUR evropská měna 

a.s. akciová společnost 

Cash Flow finanční tok 

TPV                    technická příprava výroby 

OŘJ                    oddělení řízení jakosti 

Tzv. tak zvaný, tak zvaná, tak zvané 

Č. číslo 

s.r.o. společnost ručením omezeným 

Kč Česká koruna 
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PŘÍLOHA Č. 1 VÝVOJ EKONOMIKY ČR 

Vývoj ekonomiky ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2012                                                prosinec 2012 

 

 

Výkonnost odvětví 

 
 Snižování 

meziroční dynamiky 

hrubé přidané hodnoty 

pokračovalo téměř ve 

všech odvětvích   

Výkonnost všech odvětví ekonomiky České republiky měřená hrubou 

přidanou hodnotou za tři letošní čtvrtletí meziročně dle předběžných 

údajů reálně poklesla o 0,6 %. Došlo k tomu poprvé od konce roku 2009, 

přičemž mírný pokles tempa trvá při celkové stagnaci zaměstnanosti 

v ekonomice již téměř dva roky. Zatímco ještě v 1. čtvrtletí přidaná 

hodnota stagnovala, v průběhu roku oslabovala až na -1,3 % ve 3. 

čtvrtletí. Zpomalení její meziroční dynamiky v průběhu roku 2012 bylo 

viditelné ve většině klíčových odvětví – v průmyslu (především těžební a 

také energetice), stavebnictví a také zemědělství, kde hlubší propad 

souvisel s horší úrodou. 

 

  Pokles hrubé 

přidané hodnoty ve 

zpracovatelském 

průmyslu, zemědělství i 

stavebnictví, lepší 

výkony u nemovitostí a 

vyspělých služeb 

Zpracovatelský průmysl, který byl díky své váze (25 %) i vysoké 

meziroční dynamice v předchozích čtvrtletích tradičním zdrojem růstu 

přidané hodnoty celé ekonomiky, ztrácel na dynamice. Náznaky 

zpomalení růstu u něj se projevily již v první polovině roku 2011 a od 2. 

letošního čtvrtletí generuje meziročně nižší přidanou hodnotu (-2 %). Na 

rozdíl od krizového roku 2009 zde nebyl pokles přidané hodnoty spojen s 

významnou redukcí zaměstnanosti, ale projevil se jen nižší odpracovanou 

dobou (-4 %). Stavebnictví letos prohloubilo meziroční propad z přidané 

hodnoty téměř o desetinu, což bylo nejvíce od roku 2001, a zároveň 

potvrdilo tak dlouhodobější tendence, kdy přidaná hodnota v tomto 

odvětví reálně klesá již sedm čtvrtletí po sobě a proti úrovni z počátku 

roku 2008 je nižší o osminu. Za letošní tři čtvrtletí se zde snížila i 

zaměstnanost (-2,5 %) i odpracovaná doba (-4 %), zaměstnanecká místa 

se přitom redukovala intenzivně než ostatní formy zaměstnávání, která 

umožňují flexibilnější reakci zejména v obdobích hlubších změn 

v odvětví. Dařilo se naopak některým službám – především činnostem 

v oblasti nemovitostí (7 %) a též profesním, vědeckým, technickým a 

administrativním činnostem (3,5 %). Jejich přidaná hodnota byla vyšší i 



 

 

ve srovnání s koncem konjunkturního období. To platí i pro peněžnictví a 

pojišťovnictví, v jehož letošním vývoji kontrastoval růst zaměstnanosti 

(+5 %) s meziročním poklesem přidané hodnoty (-8 %). 

 

  Pokles 

průmyslové produkce 

ve třech čtvrtinách 

zpracovatelských 

odvětví  

 

Dynamika růstu průmyslu měřená pomocí indexu produkce meziročně 

slábne již od počátku roku 2011. Tuto tendenci potvrdil i dosavadní průběh 

letošního roku, ve 2. čtvrtletí se již průmysl dostal pod loňskou úroveň (-

1,5 %) a 3. čtvrtletí pak z této trajektorie nevybočil (-2,3 %). Zhoršující se 

tendence byla patrná i po očištění od kalendářních variací. Zatímco 

v prvních třech čtvrtletích loňského roku rostly plné dvě třetiny 

zpracovatelských odvětví, o rok později si růst produkce udržela jen 

čtvrtina ze všech 24 hodnocených odvětví - šlo o automobilový průmysl 

s provázanými obory výroby elektrických zařízení, strojů a také o výrobu 

koksu a ropných produktů a na ně navázaného chemického průmyslu. 

Vyšší produkci generovala také energetika (3 %), které společně 

s chemickým a ropným průmyslem (4 %) jako jedinými zpracovatelskými 

obory zaznamenala přechodem z loňských poklesů produkce lepší 

výsledky. Naopak negativní tendence se výrazně projevily u dosud 

klíčového exportního odvětví – výroby motorových vozidel. Postupné 

oslabování dříve vysokých růstových temp zde vyústilo ve 3. čtvrtletí ve 

více než 3% meziroční pokles (o rok dříve toto odvětví zaznamenávalo 

ještě 20% růst). Podobné tendence se objevily u výroby plastů, 

gumárenství, hutnictví či výroby kovových konstrukcí, reálný pokles 

produkce však u nich v průběhu letošního nastal dříve. Již na počátku 

loňského roku postihlo oslabení poptávky výrobu počítačů, elektronických 

a optických přístrojů, pokles produkce se prohluboval i v průběhu roku 

2012 (za tři čtvrtletí byla meziročně o dalších 14 % nižší). Naopak výroba 

elektrických zařízení si jako jediné odvětví letos udržela solidní růst (+6,4 

%), který v rámci roku dosud navíc nepolevoval. 

 

  Stabilní růst 

v energetice, 

chemickém průmyslu a 

výrobě elektrických 

zařízení 

Velká váha automobilového průmyslu a s ní související odvětví (např. 

výroba plastů, gumárenský průmysl) na celkové průmyslové produkci se 

odrazila v postupném oslabování meziročních temp produkce určené pro 



 

 

investice (v 1. čtvrtletí +8 %, ve 3. čtvrtletí -2 %).  Produkce pro 

krátkodobou i dlouhodobou spotřebu mírně oslabily (za tři čtvrtletí o 3 

%, resp. 1,5 %), v případě dlouhodobé spotřeby však docházelo podobně 

jako u investiční k postupnému zhoršování v průběhu roku. Proti 3. 

čtvrtletí 2008 byla produkce pro dlouhodobou spotřebu o třetinu nižší 

(především nábytkářství a jiné vybavení pro domácnosti), produkce pro 

investice si naopak reálně hlavně díky výrobě dopravních prostředků 

téměř o desetinu polepšila. Produkce celého zpracovatelského průmyslu 

podobně jako energetiky se ve 3. čtvrtletí nacházela reálně 3 % pod 

úrovní dosaženou před 4 lety. 

 

 Růst tržeb 

z přímého vývozu u 

průmyslových podniků 

se ve 3. čtvrtleté téměř 

zastavil 

 

 Chemický 

průmysl a výroba 

elektrických zařízení 

udržují dvojciferný 

růst nových zakázek 

Tempo vývoje tržeb průmyslových firem úzce souvisí s vývojem 

produkce. Mírný předstih růstu tržeb před dynamikou produkce trvá již 

přes dva roky, a tak si i ve 3. čtvrtletí tržby udržely meziroční růst (+0,9 

%). Tržby z přímého vývozu si dlouhodobě vedly lépe (za tři čtvrtletí +4 

%) než tržby domácí (+1 %). Prudké zpomalení růstu produkce 

v tradičně exportně orientovaných oborech v posledních měsících však 

srazilo ve 3. čtvrtletí tržby z přímého vývozu na úroveň domácích (+1 

%). Domácí tržby zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím 

neprůmyslových podniků. Nepatrný meziroční růst si v průběhu 

letošního roku udržela i hodnota nových zakázek v celém průmyslu (za 

tři čtvrtletí +3,7 %, ve 3. čtvrtletí +2,4 %), byť i zde se projevilo mírné 

zpomalení v průběhu roku 2012. Pokles hodnoty zakázek se objevil již ve 

3. čtvrtletí roku 2011 a signalizoval tak pokles tržeb i produkce 

zaznamenaný v  následujících čtvrtletích. Disproporce mezi dynamikou 

v tuzemsku (ve 3. čtvrtletí -2,4 %) a v zahraničí (+4,9 %) byla u zakázek 

větší než v případě tržeb. Hodnota nových zakázek ve 3. čtvrtletí 

meziročně významně rostla jen u výroby elektrických zařízení (+12 %) a 

chemického průmyslu (16 %). Skromnější růst si udržuje díky domácí 

poptávce také textilní průmysl, ze zahraničí profituje automobilový a 

farmaceutický průmysl. 

 

 Pokračoval 

dlouhodobý útlum 
Dosavadní vývoj v roce 2012 nepřinesl obrat v dlouhodobě nepříznivém 



 

 

stavební produkce   vývoji stavební produkce, který trvá nepřetržitě již bezmála tři roky 

(vyjma 1. čtvrtletí 2011, kdy byl mírný růst produkce výsledkem velmi 

nízké srovnávací základny předchozího roku). Ve 3. čtvrtletí byla 

stavební produkce meziročně o 5,7 % nižší, v úhrnu od počátku roku 

téměř o 7 %. Ještě více bylo postiženo objemově slabší inženýrské 

stavitelství (za tři čtvrtletí -14,2 %), jehož útlum byl proti pozemnímu 

stavitelství (-2,6 %) hlubší nepřetržitě od poloviny roku 2010. Poslední 

významnější meziroční růst zaznamenalo stavebnictví (při souběžném 

růstu pozemního i inženýrského stavitelství) ve 3. čtvrtletí 2008. Proti 

období konjunktury (3. čtvrtletí 2008) byla produkce o čtyři roky později 

o šestinu nižší, bez větších rozdílů mezi pozemním a inženýrským 

stavitelstvím. 

 

 Útlum 

inženýrského 

stavitelství a nízký 

pokles hodnoty 

veřejných zakázek a 

trend k menším 

zakázkám 

 

 

 

 

 Přetrvává nízká 

intenzita zahájené 

bytové výstavby 

 

Hodnoty nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku za tři letošní 

čtvrtletí (106 mld. korun) byly nejnižší za poslední dekádu. Hodnota 

zakázek byla v letos meziročně nižší o čtvrtinu (u inženýrského 

stavitelství o více třetinu) a proti konjunkturnímu období shodně u 

pozemních i inženýrských staveb o dvě pětiny. Průměrná hodnota nově 

uzavřené zakázky činila za tři letošní čtvrtletí 3,4 mil. korun, za dva roky 

klesla o více než třetinu. Trend k menším zakázkám v době recese 

odvětví potvrzuje i pokles průměrné hodnoty na jedno vydané stavební 

povolení, především u nové výstavby a nebytových budov (vliv měla i 

novela zákona o veřejných zakázkách). Celkový počet zakázek, 

reprezentující zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové 

hodnotě 144 mld. korun, poklesl ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně o 

sedminu. Za útlumem poptávky stojí především inženýrské stavby, silný 

pokles hodnoty veřejných zakázek (proti konjunkturnímu období o 45 

%). Nedostatek velkých zakázek si od počátku roku 2009 vybírá svou 

daň v podobě redukce evidenčního počtu zaměstnanců (v podnicích nad 

50 zaměstnanců), meziročně byly nižší o 4 %, za čtyři roky dokonce o 

14 %), zachovávána jsou naopak spíše místa nezaměstnaneckého 

charakteru. Pokračoval i nízký počet zahájených bytů (za tři letošní 

čtvrtletí 18,3 tis.), který reaguje na sníženou poptávku související s 



 

 

přesyceností trhu vyšším počtem bytů dokončených v době konjunktury 

(ročně kolem 40 tis.). Méně bytů bylo meziročně zahájeno ve všech 

druzích staveb, vyjma nebytových budov a domů pro seniory. Počet 

dokončených bytů se za tři letošní čtvrtletí meziročně zvýšil o desetinu, 

přesto byl nejnižší od roku 2006. K růstu přispěly byty v bytových 

domech (o pětinu více), v rodinných domech se počet dokončených 

bytů zvýšil jen o 4 %. 

 

 Slábnoucí 

poptávka vedla 

k nejhlubšímu poklesu 

malo-obchodních tržeb 

od roku 2009 

 

 

 

 

 

 

 Prodej 

pohonných hmot od 

poloviny roku zastavil 

po třech letech pokles   

Vlivem dlouhodobě slábnoucí spotřebitelské poptávky se maloobchodní 

tržby (vč. motoristického segmentu) meziročně snížily za tři čtvrtletí o 

0,8 %, hlubší pokles byl za poslední dekádu jen v průběhu roku 2009. 

V rámci letošního roku tržby nejvíce propadly ve 2. čtvrtletí (-2,4 %), 

následující čtvrtletí přineslo mělčí pokles, částečně vlivem kalendářních 

variací. Ve shodě s indikátory spotřebitelské důvěry v ČR klesají 

stabilním tempem bez ohledu na typ prodejny tržby za prodej potravin 

(již šest čtvrtletí po sobě, naposledy o 2,8 %). Výkony celého odvětví 

příliš nevylepšil ani dva roky trvající mírný růst tržeb za nepotravinářské 

zboží (za tři letošní čtvrtletí +1,4 %, v posledním +0,8 %). Ze 

specializovaných prodejen si i díky výprodejům vysoký růst tržeb 

udržely jen internetoví a zásilkoví prodejci (za tři letošní čtvrtletí +7,3 

%), byť v předchozích dvou letech se jim dařilo lépe. Slevové strategie 

naopak přestávaly působit u počítačových a komunikačních zařízení, 

jejichž meziroční růst tržeb v průběhu letošních čtvrtletí slábl z 15 % na 

necelá 2 % a dosáhl až dvouletého minima. Na dvouletém maximu byl 

naopak prodej obuvi a koženého zboží (+6 %, ve 3. čtvrtletí +8,8 %), 

dařilo se i výrobkům pro kulturu i rekreaci a farmaceutickému a 

zdravotnickému zboží. 

 

Dlouhodobě strádají stánkový prodej i maloobchod s potravinami, nápoji 

a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách, jejichž reálné 

tržby od počátku hospodářské recese v ČR propadly o pětinu. Vlivem 

příznivějšího vývoje v prázdninovém období (+1,5 %) i stagnací 

v následujících měsících se zastavil bezmála čtyři roky trvající meziroční 



 

 

pokles tržeb u čerpacích stanic. Dělo se tak za situace dlouhodobě 

klesajících tržeb za opravy a údržbu motorových vozidel (-4,1 %) a 

zastavení dva roky trvajícího růstu u prodejů vozidel (v 1. čtvrtletí +2 %, 

za 2.a 3. čtvrtletí -3 %). 

 

 Stagnující tržby 

ve službách zastírají 

diferencovaný vývoj 

dílčích oborů 

 

 

 Výši reálných 

tržeb dosaženou před 

čtyřmi lety převýšilo 

jen 6 z 26 odvětví 

služeb 

Tržby ve službách za tři čtvrtletí roku 2012 meziročně stagnovaly a 

potvrdily tak tendenci předchozích tří let. Zostřená situace na trhu práce 

pomáhá pracovním agenturám a ostatním činnostem souvisejícím se 

zaměstnáním, které si vysoký růst z předchozích dvou let udržely i letos 

(+15 %). Odbytové potíže výrobců posilují růst tržeb (+6 %) ve 

skladování, naopak s problémy se potýká většina oborů v dopravě – 

především letecké (-6 %) a též poštovní a kurýrní služby (-4 %). 

Dlouhodobě se daří činnostem v oblasti informačních technologií i 

tvorbě programů a vysílání, které jako jedny z mála oborů generují tržby 

(od desetinu) nad úrovní roku 2008. Oživující zahraniční cestovní ruch 

pomohl i vlivem slev zvýšit reálné tržby za ubytování (+5 %) po 

soustavných růstech už devět čtvrtletí v řadě, z čehož profitují i cestovní 

kanceláře (+3 %). Ovšem ve stravování a pohostinství se tržby snížily (-6 

%), jsou v nepřetržitých poklesech již od počátku roku 2008. Napříč 

téměř všemi obory se dlouhodobě snižují tržby u profesních, vědeckých a 

technických činností, proti konci konjunkturního období propadly téměř 

o třetinu. Podobně na tom byly tržby činností v oblasti nemovitostí 

(vázané i na výkony stavebnictví) a v telekomunikacích, v obou 

případech za čtyři roky reálně oslabily okolo 15 %. 

 



 

 

Graf č. 5 Produkce v průmyslu a vybraných 
zpracovatelských odvětví (y/y, v %) 

Graf č. 6 Nové zakázky ve výrobě aut a 
v průmyslu celkem (y/y, v %) 

  
 

Graf č. 7 Stavební produkce a nové stavební 
zakázky (y/y, v %) 

Graf č. 8 Tržby v maloobchodě vč. 
motorist. segmentu (reálně, y/y v 
%)  

  

 

  
Pramen: ČSÚ 
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PŘÍLOHA Č. 2 AKTIVA A PASIVA ANALYZOVANÉ SPOLEČNOSTI 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 174924022 95747948 82008900 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 84452852 73397069 52393854 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 3449 3258 92429 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005       

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006       

3. Software 007       

4. Ocenitelná práva 008       

5. Goodwill  009       

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010       

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012       

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 84449403 73393811 52301425 

B. II.       1. Pozemky 014       

2. Stavby 015       

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016       

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017       

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018       

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019       

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021       

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022       

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024       

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025       

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026       

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027       

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028       

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029       

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030       

 

 

 

 



 

   

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2009 2010 2011 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 87400825 21336342 29453048 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 21254 14222 16142 

C.  I.       
1. 

Materiál 033       

2. Nedokončená výroba a polotovary 034       

3. Výrobky 035       

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036       

5. Zboží 037       

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038       

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 2000 2000 2000 

C.  II.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 040       

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041       

3. Pohledávky - podstatný vliv 042       

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043       

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044       

6. Dohadné účty aktivní 045       

7. Jiné pohledávky 046       

8. Odložená daňová pohledávka 047       

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 64866963 7036185 12686862 

C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049       

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050       

3. Pohledávky - podstatný vliv 051       

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052       

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053       

6. Stát - daňové pohledávky 054       

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055       

8. Dohadné účty aktivní 056       

9. Jiné pohledávky 057       

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 1277136 75981 621290 

C.  IV.     
1. 

Peníze 059       

2. Účty v bankách 060       

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061       

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062       

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 3070345 1014537 161998 

D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064       

2. Komplexní náklady příštích období 065       

3. Příjmy příštích období 066       



 

   

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 174924022 95747948 82008900 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 -16528605 8998656 -25185678 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 71500000 71500000 71500000 

A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070       

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071       

3. Změny základního kapitálu  072       

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 0 16000000 16000000 

A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074       

2. Ostatní kapitálové fondy 075       

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076       

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077       

5. Rozdíly z přeměn společností 078       

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

079 642209 642208 1118572 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080       

2. Statutární a ostatní fondy 081       

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 -44974580 -88670814 -79619915 

A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 083       

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084       

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 -43696234 9527262 -34184335 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 191450156 86731181 106680947 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087 0 0 0 

B.  I.       
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088       

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089       

3. Rezerva na daň z příjmů 090       

4. Ostatní rezervy 091       

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 1920000 9511206 15788702 

B.  II.       
1. 

Závazky z obchodních vztahů 093       

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094       

3. Závazky - podstatný vliv 095       

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

096       

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097       
6. Vydané dluhopisy 098       

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099       

8. Dohadné účty pasivní 100       

9. Jiné závazky 101       

10. Odložený daňový závazek 102       



 

   

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 

2009 2010 2011 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114) 103 130748700 77219975 90420055 

B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 104       

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105       

3. Závazky - podstatný vliv 106       

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

107       

5. Závazky k zaměstnancům 108       

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109       

7. Stát - daňové závazky a dotace 110       

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111       

9. Vydané dluhopisy 112       

10. Dohadné účty pasivní 113       

11. Jiné závazky 114       

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 58781456 0 472190 

B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116       

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117       

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118       

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 2471 18111 513631 

C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 120       

2. Výnosy příštích období 121       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ANALÝZOVANÉ SPOLEČNOSTI 

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

A b   

řádku 2009 2010 2011 

C       

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 0 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01 - 02) 03 0 0 0 

II. Výkony  (ř. 05 + 06 + 07) 04 233 871 469 108 899 230 122 084 332 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05       

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06       

3 Aktivace 07       

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 204 029 104 97 675 515 118 684 473 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09       

B. 2 Služby 10       

+ Přidaná hodnota  (ř. 03 + 04 - 08) 11 29 842 365 11 223 715 3 399 859 

C.   Osobní náklady 12 56 343 648 35 622 686 36 976 603 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13       

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14       

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15       

C. 4 Sociální náklady 16       

D.   Daně a poplatky 17 214 836 187 233 979 168 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 10 196 302 9 310 053 8 522 696 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19       

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20       

    2 Tržby z prodeje materiálu 21       

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 
24) 22 17 200 5 541 118 15 190 047 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       

F.   2 Prodaný materiál 24       

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 

25 416 761 452 802 -80 903 

IV. Ostatní provozní výnosy 26       

H.   Ostatní provozní náklady 27 14 282 100 36 092 207 87 414 419 

V. Převod provozních výnosů 28       

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 +(-28) - (-29)) 30 

-36 278 259 8 686 405 -34 186 549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Označení TEXT     Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   

        řádku 2009 2010 2011 

        c       

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

  VII.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 
36)         33 0 0   

  
VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem         34       

  
VII. 

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35       

  
VII. 

3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36       

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 2 752 377 0 

N.     Nákladové úroky 43 4 010 552 1 562 077 847 440 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 5 641 833 3 926 832 2 815 983 

O.   Ostatní finanční náklady 45 9 052 008 3 445 735 1 966 329 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 -(-46) +(-47)) 48 -7 417 975 -1 080 603 2 214 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 0 -1 890 000 0 

Q. 

  

1      -splatná 50       

Q. 2      -odložená 51       

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 
-43 696 

234 9 495 802 

-34 184 
335 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 31 460 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 

  

1      -splatná 56       

S. 2      -odložená 57       

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 31 460 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 

-43 696 
234 

9 527 262 
-34 184 

335 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 

-43 696 
234 7 637 262 

-34 184 
335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


