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Abstrakt v českém jazyce: 

Předmětem diplomové práce je finanční analýza společnosti PROMONT, a.s., v letech 2009 – 

2012. Prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy jsou zhodnoceny jednotlivé oblasti 

hospodaření podniku.  

V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na finanční analýzu a její metody výpočtu. Dále 

se zaměřuje nejen na bankrotní a bonitní modely, ale také na SWOT analýzu.  

Cílem praktické části je na základě provedené finanční analýzy získat ucelenou informaci o 

celkové ekonomické situaci analyzované společnosti. Dále provést detailní rozbor nejen 

finanční, ale i majetkové situace společnosti PROMONT, a.s. Na základě zjištěných skutečností 

identifikovat rizika problémových oblastí, které se staly základem pro podnětné návrhy na 

budoucí zlepšení finanční situace. 

Klíčová slova: finanční analýza; poměrové ukazatele; SWOT analýza; bankrotní a bonitní 

modely. 

Abstrakt v cizím jazyce: 

Abstract: 

The subject of this thesis is a financial analysis of the company PROMONT, a.s., during the 

years 2009 – 2012. Each area of the company’s operations is evaluated using selected methods 

of financial analysis.  

The theoretical part of the thesis focuses on the financial analysis and the method of 

calculation. Furthermore, the focus is not only on bankruptcy and credibility models, but also 

on SWOT analysis.  

The goal of the practical part is to use the financial analysis to obtain comprehensive 

information on the overall economic situation of the analyzed company. It then proceeds to 

perform a detailed analysis of both the financial situation and assets of PROMONT. The main 

aim of the analysis is to identify the problematic areas which have become the basis for the 

stimulating suggestions for the future improvement of the financial situation. 

 

Keywords: financial analysis; ratio indicators; SWOT analysis; bankruptcy and credibility 

models. 
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Úvod 

Základem úspěchu každé firmy je její správné řízení. Každý podnik si přeje uspět mezi 

konkurencí v rámci svého trhu. Udržet si své postavení na trhu mezi silnou konkurencí může 

jen ta firma, která dokonale zná a kontroluje svou obchodní a hlavně finanční situaci. Důvodem 

zpracování finanční analýzy je ověření obchodní zdatnosti společnosti a tím i udržení majetkové 

a finanční stability. 

Cílem diplomové práce je využití informací z účetnictví pro řízení podniku PROMONT, a. 

s. Tato společnost se zabývá hlavně dodávkami technologií pro chemický, farmaceutický, 

petrochemický, papírenský, a také strojírenský průmysl. Cílem také bude zhodnotit finanční 

situaci firmy a navrhnout jí řešení, které by přispělo k dalšímu vývoji firmy.  

Cílem finanční analýzy je identifikace problémových oblastí, které se staly základem pro 

podnětné návrhy na budoucí zlepšení finanční situace. 

Tematické zpracování diplomové práce lze shrnout do několika částí. Teoretická část bude 

věnována charakteristice finanční analýzy, ale také jejími zdroji dat, které se vztahují 

k vybranému tématu. Jsou zde definovány metody výpočtu horizontální, vertikální a poměrové 

analýzy účetních výkazů. Poměrová analýza byla rozdělena na ukazatele rentability, 

zadluženosti, aktivity a likvidity. 

Praktická část je zaměřená na zhodnocení finanční situace prostřednictvím účetních výkazů 

společnosti PROMONT, a. s. Analyzované období se bude týkat průběhu let 2009 – 2012. Dále 

jsou výsledky finanční analýzy shrnuty do SWOT analýzy, která je zaměřená na vnitřní a vnější 

vlivy společnosti. Poslední část je věnována vývoji aktiv, pasiv a výsledků hospodaření 

v jednotlivých analyzovaných letech.  

V praktické části je vysvětleno, jak se firma PROMONT, a.s. potýkala s globální 

hospodářskou krizí, a jak dokázala během období stagnace modernizovat své stávající zařízení 

a upevnit své postavení na trhu. Kromě modernizace se zaměřila na zvýšení kvalifikace svých 

zaměstnanců, a také na zdokonalování předmětu svého podnikání, orientovala se na vytvoření 

vlastní rezervy, aby mohla získat konkurenční výhodu a flexibilitu.  
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1 Charakteristika finanční analýzy 

Účelem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Každá 

firma chce být úspěšná a hlavně konkurenceschopná na trhu ve svém oboru. Důležité je mít 

dostatečné množství podkladů pro kvalitní rozhodování a fungování podniku. Při podrobnější 

analýze je důležité zhodnotit některou ze složek finanční situace, tj. rozbor rizik, platební 

neschopnosti, rozbor zadluženosti a jiné.  

Finanční analýza se zabývá hodnocením minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti. I sebemenší finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Na 

základě výsledků z finanční analýzy je založeno řízení majetkově-finanční struktury podniku, 

řízení zásob i investiční a cenová politika. [1],  

Finanční analýza se provádí na základě systematického rozboru dat, které jsou obsaženy 

v   účetních výkazech tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Cash flow. [5] 

Finanční analýza se dělí na dvě základní části: 

 interní 

 externí 

Interní analýza je jednou z hlavních činností controllingu společnosti. Externí analýza je 

zpracovávána z vnějšku např.: investory, obchodními partnery, bankami, konkurenty. [2], [3] 

Pro stanovení finanční analýzy se používají dvě rozborové techniky, a to poměrová analýza 

a procentní rozbor. Rozborové techniky vycházejí z absolutních ukazatelů.  

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočítány z absolutních 

ukazatelů. Vertikální analýza se zabývá technikou, která se nazývá procentní rozbor. Tato 

technika počítá podíl jednotlivých položek rozvahy na aktivech, a také počítá položky 

výsledovky na výnosech, kdežto horizontální analýza se zabývá srovnáváním rozdílů v čase. 
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1.1 Uživatelé finanční analýzy  

Subjektů a skupin, které se mohou zajímat o finanční situaci společnosti je celá řada. Údaje 

z finanční analýzy slouží všem uživatelům jako podklad k jejich dalšímu rozhodování. 

 Finanční analýza je důležitá hlavně pro akcionáře, manažery, věřitele a další externí 

uživatele. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ 

ekonomických rozhodovacích úloh. [10] 

Podle toho, kdo provádí finanční analýzu, ji lze rozdělit do dvou oblastí:  

Interní uživatelé mají přístup ke vnitropodnikovým informacím (např. podrobnější údaje 

vnitropodnikového účetnictví, mzdová evidence, interní směrnice, informace z interních 

statistik a jiné).  

Mezi interní uživatele řadíme manažery a zaměstnance. 

Zaměstnanci – každý zaměstnanec se snaží o udržení nejen svého pracovního místa, ale 

také si snaží udržet své mzdové podmínky. Často je výše části jejich odměn závislá na 

hospodaření podniku, proto se zaměstnanci informují, zda je podnik z finančního hlediska 

stabilní a zda je jeho hospodaření efektivní. 

Manažeři potřebují znát ziskovost provozu, likviditu podniku, efektivnost využívání zdrojů 

pro dlouhodobé a operativní finanční řízení. 

Externí uživatelé mají přístup pouze k informacím, které jsou zveřejňovány ve výročních 

zprávách, katalozích nebo firemních časopisech.  

 Mezi externí uživatele řadíme: 

 konkurenci 

 banky a jiné věřitele 

 stát a jeho orgány 

 investory 

 obchodní partnery (dodavatelé, odběratelé) 
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Konkurenti využívají informace, které získali z finančních analýz podniků nebo ze stejného 

odvětví ke srovnání s vlastními výsledky hospodaření. Tyto informace jim slouží také 

k odhalování silných a slabých stránek jejich podniku. [13] 

Banky a jiní věřitelé – banky určují riziko návratnosti poskytnutých zdrojů, pro 

rozhodování o poskytnutí úvěru, jeho výši a podmínkách poskytnutí požadují především 

informace týkající se zadluženosti a likvidity. Držitelé dluhopisů se zajímají především o 

platební schopnost, finanční stabilitu a likviditu. 

Stát a jeho orgány – (např. pro kontrolu daňových povinností, kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, pro statistiku). 

Investoři (akcionáři a ostatní investoři) vkládají do podniku svůj kapitál a je tedy zřejmé, 

že je bude zajímat, zda jsou jejich vložené prostředky dobrou investicí a zda bylo jejich 

rozhodnutí správné. 

Obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé) - dodavatelé se zajímají především o platební 

schopnost, dlouhodobou stabilitu, likviditu, kdežto zákazníci si vybírají své dodavatele na 

základě toho, zda budou schopni plnit své závazky. [14] 
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2 Profil společnosti PROMONT, a. s. 

Akciová společnost PROMONT působí na českém trhu od roku 1990. Od počátku svého 

založení hlavním předmětem činnosti této společnosti jsou komplexní dodávky technologií pro 

potravinářský, papírenský, chemický, farmaceutický, petrochemický a strojírenský průmysl. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 19.11.1990 a v současnosti zaměstnává 110 

kvalifikovaných pracovníků.  

 

Obr. 3 Společnost PROMONT, a. s. [17] 

Tato společnost má bohaté zkušenosti především s výrobou speciálních aparátů tj. injektorů, 

reaktorů, kolon a výměníků při zpracování ocelí obvyklých jakostí, duplexních a austenitických 

ocelí, ale i jiných nerezových speciálů, a také má bohaté zkušenosti se zpracováním titanu.  
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Obr. 4 - Společnost PROMONT, a. s. [17] 

Sídlo společnosti PROMONT, a. s. najdeme v hlavním městě Moravskoslezského kraje, tedy 

v Ostravě. Provozovny společnosti jsou situovány v průmyslové oblasti městské části 

Mariánské Hory. Zde se nachází areál BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. další areál LENZING 

BIOCEL PASKOV, a. s., se nachází v Paskově. [17] 

Společnost PROMONT, a.s. je oficiálním členem společenství průmyslových podniků 

Moravy a Slezska.  

Je držitelem certifikátů: 

 Systému managementu jakosti (QMS) dle normy ISO 9001:2000 v roce 2001 

 Systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ISO 14001:2004 v roce 

2003 

 

 

 

 

  
Obr. 5 - Společnost PROMONT, a. s. [17] 
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Hlavní odběratelé firmy PROMONT, a. s. 

1.  BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 

2. CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s. 

3. BOSCH REXROTH spol. s.r.o. 

4. BIOCEL PASKOV, a.s. 

5. ARCELORMITTAL Ostrava, a.s. 

6. GEA WIEGAND GMBH, Německo 

7. MARIÁNSKOHORSKÁ a.s. 

8. DUKOL OSTRAVA, s.r.o. 

9. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. 

10. SITA CZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 6 Partneři - Společnost PROMONT, a. s. [17] 
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Hlavní konkurence firmy PROMONT, a. s. 

1. TECHNOMONT, s.r.o.  

2. KOFING, a.s.  

3. ONDŘEJOVICKÁ STROJÍRNA, a.s. 

4. UNIMONT PACOV, s.r.o. 

5. SEKOS ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o. 

6. ZVÚ POTEZ a.s. Hradec Králové 

7. GIG KARÁSEK GMBH, Rakousko 

8. PROKOP INVEST, a.s. 

9. AXIS, a.s. Hradec Králové 

10. LICHNA TRADE CZ, s.r.o. 
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3 Zdroje dat pro zpracování finanční analýzy 

3.1 Rozvaha  

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Podává přehled o majetku firmy 

a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu 

dni účetního období – této rozvaze říkáme řádná rozvaha.  Existuje ještě zahajovací rozvaha. 

Tuto rozvahu může ÚJ sestavovat i několikrát ročně a je povinna sestavovat rozvahu 

k okamžiku jejího vzniku. Každá účetní jednotka je povinna dle zákona o účetnictví sestavovat 

účetní závěrku. Nedílnou součástí této závěrky je rozvaha. Zákon o účetnictví ukládá účetním 

jednotkám sestavovat závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. [8] 

Rozdělení rozvahy: 

Tab. 1 – rozvaha a její členění [3] 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 finanční investice 

 

Vlastní kapitál 

 základní kapitál 

 kapitálové fondy 

 fondy ze zisku 

 výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

 výsledek hospodaření z minulých let 

Oběžná aktiva 

 zásoby 

 pohledávky 

 krátkodobý finanční majetek 

 

Cizí zdroje 

 závazky (dlouhodobé, krátkodobé) 

 úvěry 

 rezervy 

 

Ostatní aktiva 

 časové rozlišení 

 Ostatní pasiva 

 časové rozlišení 

Aktiva celkem   Pasiva celkem 
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3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, nazývaný také výsledovka, slouží ke zjištění výsledku hospodaření 

firmy. Podává přehled o finanční výkonnosti podniku. Podkladem pro sestavení výsledovky 

jsou náklady, výnosy a zisk. Podle zákona o účetnictví je nedílnou součástí účetní závěrky. 

Výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. 

„Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se náklady 

ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků.“ [7] 

3.3 Členění nákladů 

A) Členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby 

 Fixní náklady - část nákladů, která se v rámci dané kapacity nemění s objemem 

výroby (odpisy strojů, nájemné) 

 Variabilní náklady - náklady, které se mění se změnou objemu výroby. 

B) Podle místa vzniku rozdělujeme náklady na: 

 Interní - vznikají v rámci vnitropodnikové spolupráce (měří se na výstupu). 

 Externí - náklady vznikající mimo podnik (měří se na vstupu) 

C) Podle druhů (tj. podle účetní evidence): 

 Provozní náklady jsou přímo spojeny s výrobním procesem. 

 Finanční náklady – tyto náklady zahrnují náklady související s finančními operacemi 

např. kursové ztráty, náklady peněžního styku, úhrada úroku. 

 Mimořádné náklady - zde patří náklady vznikající v souvislosti s operacemi 

neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku a náklady vzniklé z 

mimořádných událostí nahodile se vyskytujících (tvorba rezerv, manka a škody při 

inventuře). 
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D) Kalkulační členění nákladů 

 Přímé náklady jsou náklady, jejichž spotřeba na kalkulační jednici je přímo a přesně 

zjistitelná. 

 Nepřímé náklady jsou náklady, jejichž spotřebu na kalkulační jednici nelze přesně 

zjistit. 

 

„Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku a 

představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. Výnosy 

zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek.“ [7] 

3.4 Členění výnosů 

 Provozní výnosy jsou získány z hlavní činnosti podniku. Skládají se ze změny 

stavu zásob, z tržeb za prodané výrobky, zboží a poskytnuté služby. 

 Finanční výnosy - zde se řadí úroky z vkladů u peněžních ústavů, tržby z prodeje 

cenných papírů, dividend, kursové zisky. 

 Mimořádné výnosy jsou výnosy z neobvyklých operací vzhledem k běžné 

činnosti podniku a výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících 

(přebytky náhrady mank a škod). 

 

Výsledek hospodaření se zjišťuje ve třech položkách: 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

 Výsledek hospodaření z finanční činnosti 

 Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti 

Nejdůležitější je hospodářský výsledek z provozní činnosti. Tento výsledek vypovídá o 

schopnosti podniku vytvářet kladný hospodářský výsledek ze své hlavní činnosti. Provozní 

výsledek se vypočítá součtem všech provozních výnosů a odečtením všech provozních nákladů.  

Po sečtení všech finančních výnosů a po odečtení všech finančních nákladů získáme finanční 

výsledek hospodaření. Tento výsledek bývá občas záporný hlavně u nefinančních podniků. 
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost se vypočítá součtem provozního a finančního 

výsledku hospodaření sníženého o daň z příjmů z běžné činnosti. Stejný postup je u 

mimořádných činností, kdy po sečtení tohoto výsledku s výsledkem za běžnou činnost 

dostaneme výsledek hospodaření za účetní období. Představuje čistý zisk zvaný EAT. [4], [5] 

Ve finanční analýze se nejčastěji používají 4 hlavní zkratky: 

 EAT – čistý zisk 

 EBT – zisk před zdaněním 

 EBIT - zisk před úroky a zdaněním 

 EBITDA – zisk před odečtením úroků, zdaněním a odpisy 
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4 Cash Flow 

Cash Flow nebo-li peněžní tok.  Výkaz cash flow poskytuje přehled o skutečných peněžních 

tocích podniku. Pojmem peněžní toky jsou myšleny příjmy (přírůstky) a výdaje (úbytky) 

peněžních prostředků. Cash flow poskytuje informace o tom, jak byly tvořeny příjmy podniku 

a k jakému účelu byly použity disponibilní peněžní prostředky. [9] 

Výkaz Cash Flow rozdělujeme podle základních aktivit na 3 části: 

 Cash Flow z provozní činnosti 

 Cash Flow z investiční činnosti 

 Cash Flow z finanční činnosti 

Čistý CF získáme součtem z provozní, investiční a finanční činnosti.  

Existují dvě metody k sestavení peněžního toku: 

 Přímá metoda 

 Nepřímá metoda 

Cash Flow z provozní činnosti zahrnuje příjmy a výdaje související s hlavní činností 

podniku, kdežto Cash Flow z investiční činnosti ukazuje nejen výdaje, které se týkají pořízení 

investičního majetku, ale také strukturu těchto výdajů (např. rozsah příjmů z prodeje 

investičního majetku). 

Cash Flow z finanční činnosti zaznamenává získání a splácení finančních zdrojů. Dále 

poskytuje informace o změnách ve struktuře zdrojů financování. Zabývá se zvyšováním jmění 

a výplatami dividend. 
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Provázanosti účetních výkazů 

Všechny finanční výkazy spolu souvisejí. Obrázek dokazuje provázanost účetních 

výkazů. 

 

Obr. 1-provázanost účetních výkazů [9] 

 

Rozvaha -  zachycuje majetkovou a finanční strukturu. Zdrojem financování je výsledek 

hospodaření za účetní období, který je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztráty.  Stav 

finančních prostředků je důležitý z pohledu majetkové struktury.  

Výkaz CF dokazuje, jaký je ve skutečnosti rozdíl mezi stavem finančních prostředků na 

začátku a na konci období.  
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5 Metody Finanční analýzy 

Metody finanční analýzy jsou finančním managementem, popřípadě i jinými uživateli, 

používány jako nástroj pro finanční zhodnocení podniku. V ekonomii rozlišujeme dvě metody, 

kterými přistupujeme k vyhodnocení hospodářských jevů. [15] 

Fundamentální analýza - soustřeďuje se na vyhodnocování kvalitativních údajů o podniku. 

Základní metodou analýzy je odborný odhad.  

Technická analýza využívá matematicko-statických, matematických a algoritmizovaných 

metod, kterou členíme na horizontální, vertikální a poměrovou. [11] 

Elementární techniky členíme takto: 

 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

 Vertikální analýza 

 Horizontální analýza 

 

2. Analýza tokových a rozdílových ukazatelů 

 Analýza fondů 

 Analýza cash flow 

 

3. Analýza soustav ukazatelů 

 Du Pontův rozklad 

 Pyramidové rozklady 

 

4. Analýza poměrových ukazatelů 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele kapitálového trhu 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 
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Vyšší techniky zahrnují: 

A) Nestatistické techniky 

 Matné množiny 

 Expertní systémy 

B) Matematicko-statistické techniky 

 Korelační koeficienty posuzují stupeň závislosti ukazatelů. 

 Bodové odhady  - stanovují se jimi standardní hodnoty ukazatele pro skupinu 

firem 

 Empirické distribuční f-ce odhadují pravděpodobnosti výskytu jednotlivých 

hodnot ukazatelů. 

 Statistické testy odlehlých dat ověřují, zda krajní hodnoty ukazatelů patří do 

zkoumaného souboru. 

5.1 Horizontální analýza 

Název je odvozen od sběru jednotlivých dat, které se sledují po řádcích. Patří 

k nejjednodušším a nejčastěji používaným metodám pro zpracování účetních dat podniku pro 

zjištění minulé i budoucí situace. Tato analýza sleduje vývoj účetních výkazů v čase (tj. 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Data je možné vyčíst také z výročních zpráv. Hodnotí stabilitu 

a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách. U této analýzy zkoumáme absolutní 

hodnoty vykazovaných údajů v čase, ale i relativní změny. [5], [12] 

5.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza pracuje se stupňovitým rozborem jednotlivých složek finančních 

ukazatelů. Zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů (aktiv, pasiv, výnosů a nákladů 

na celkovém součtu). Tato analýza pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora 

dolů. Při zpracování této analýzy je vhodné pracovat s delší časovou řadou. [5] 

5.3 Poměrová analýza  

Ukazatelé poměrové analýzy poskytují rychlý obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku – označujeme je jako síto, které zaznamenává oblast vyjadřující 

podrobnější analýzu. Poměrová analýza umožňuje mezipodnikové srovnání. V dnešní době se 
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pro mezipodnikové srovnání používá Benchmarking (standard vůči kterému porovnáváme 

určitou veličinu). 

5.4 Základní poměrové ukazatelé: 

 Ukazatel rentability 

 Ukazatel aktivity 

 Ukazatel zadluženosti 

 Ukazatel likvidity 

 Ukazatel finančního trhu 

Ukazatelé rentability 

Patří mezi nejdůležitější ukazatele hodnocení podnikatelské činnosti a její efektivnosti. 

Ukazatelé rentability jsou nazývány také jako ukazatele ziskovosti, výnosnosti. Rentabilita 

znamená schopnost podniku generovat zisk. [16] 

„Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako 

hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.“ 

Ukazatele rentability využívají údaje z rozvahy (objem kapitálu) a z výkazu zisku a ztráty 

(velikost zisku). 

Vypočítá se jako poměr zisku (čistý zisk (EAT) – zisk po zdanění, který zahrnuje i nákladové 

úroky, zisk před zdaněním (EBT) – není zdaněn a obsahuje nákladové úroky, zisk před úroky 

a zdaněním (EBIT)) a vloženého kapitálu. 

Rentability celkových aktiv (ROA)  

Ukazatel míry výnosu na aktiva, který poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání, a to bez ohledu na to, ze kterých zdrojů byla aktiva pořízena (krátkodobých, 

dlouhodobých, vlastních, cizích). Ukazatel rentability celkových aktiv by měl mít rostoucí trend 

a je pokládán za rozhodující měřítko rentability.  

Rentabilita aktiv je dána vztahem: 

ROA = (výsledek hospodaření/aktiva) x 100 [%] 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  

Měřením rentability vlastního kapitálu lze vyjádřit výnosnost kapitálu, který do podniku 

vložili jeho akcionáři. Prostřednictvím tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zdali jejich 

kapitál přinese dostatečný výnos. Tento ukazatel by měl dlouhodobě růst.  

Rentabilita vlastního kapitálu je dána vztahem: 

 

ROE = (Zisk/Vlastní kapitál) x 100 [%] 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb je někdy označována jako firemní marže provozního zisku a ukazuje nám, 

kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb (jaká je skutečná celková marže podniku), po 

zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, provoz, zaměstnance.  

Ukazatel rentability tržeb je dán vztahem: 

 

ROS = (Zisk/tržby) x 100 [%] 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost společnosti krátkodobě uspokojit své splatné 

závazky.  

Běžná likvidita 

Tento ukazatel nám ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Vypovídá o platební schopnosti z hlediska kratšího období. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je v rozmezí od 1,5 do 2,5.  
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Běžná likvidita je dána vztahem: 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/Krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pouze finančním 

majetkem. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se nalézá v rozhraní od 1 do 1,5. 

Pohotová likvidita je daná vztahem: 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. 

Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek. Finanční majetek zahrnuje nejen 

peníze, ale také jejich ekvivalenty. Mezi ekvivalenty řadíme krátkodobé cenné papíry, 

směnečné dluhy, šeky a splatné dluhy. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5.  

Okamžitá likvidita je dána vztahem: 

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 

Ukazatelé zadluženosti 

Podnik může být financován jak vlastními, tak i cizími zdroji. Tento ukazatel vypovídá o 

tom, kolik majetku podniku je financováno cizím kapitálem. Používání cizích zdrojů 

představuje určité riziko, které ovlivňuje výnosnost kapitálu akcionářů. Pro akcionáře jsou 

velmi důležité informace o zadluženosti podniku. Podstatou analýzy zadluženosti je nalézt 

optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem.  
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Ukazatel celkové zadluženosti 

Je základním ukazatelem zadluženosti, je označován jako ukazatel věřitelského rizika. 

Charakterizuje nám, jaká je finanční úroveň firmy a dále nám znázorňuje míru krytí firemního 

majetku cizími zdroji. Čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je riziko věřitelů. 

Celková zadluženost je dána vztahem: 

celková zadluženost = (cizí kapitál/celková aktiva) x 100 [%] 

koeficient zadluženosti udává, kolikrát je zisk před zdaněním a úroky větší než 

nákladové úroky. Koeficient zadluženosti je dán vztahem: 

Koeficient zadluženosti = (cizí kapitál/vlastní kapitál) x 100  [%] 

Úrokové krytí  

Pomocí úrokového krytí firma zjišťuje, zda je schopna absorbovat další úvěry.  Ukazatel nás 

informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje úroky. Podnik je efektivní, je-li hodnota ukazatele 

vyšší než 1. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se doporučuje podle odborné literatury - 

vyšší než 8.  

Úrokové krytí je dáno vztahem: 

Úrokové krytí = (zisk před úroky a zdaněním)/úroky 

Úrokové zatížení 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, kolik % ze zisku odčerpávají placené úroky. Pro podnik 

je vhodné mít nižší hodnotu ukazatele. 

Úrokové zatížení je dáno vztahem: 

Úrokové zatížení = (placené úroky) / (zisk + placené úroky) x 100 

Dlouhodobá zadluženost má stejnou vypovídací f-ci jako celková zadluženost. 

Pomáhá nalézt optimální vztah krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů (rezervy, úvěry, 
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závazky, dl. obchodní závazky). Pokud je hodnota tohoto ukazatele vysoká, mohla by se firma 

dostat do problémů. Věřitelé by měli být dostatečně chránění pro případ platební neschopnosti.  

Dlouhodobá zadluženost je dána vztahem: 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál/celková aktiva    [%]  

 

Běžná zadluženost pracuje na stejném principu jako dlouhodobá zadluženost, která nám 

říká, jaká část majetku podniku je kryta krátkodobým cizím kapitálem a je daná vztahem: 

Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál/celková aktiva [%] 

Doba návratnosti úvěru vyjadřuje dobu respektive roky, která je potřebná ke splácení 

poskytnutých úvěrů. Při rozhodování o poskytnutí úvěru je pro banku rozhodující co nejnižší 

doba návratnosti úvěrů. Optimální doba návratnosti je do 1 roku, pohybuje-li se doba 

návratnosti úvěrů od 2 – 4 let, lze podnik hodnotit vcelku pozitivně. Podnik vyjadřuje vysokou 

zadluženost, jestliže se doba návratnosti úvěrů pohybuje v délce delší než 4 roky.  

Optimální je klesající trend ukazatele a je vyjádřen vztahem: 

Doba návratnosti úvěru = úvěry/(EAT + odpisy) 

 

Úvěrová zadluženost znázorňuje úvěrovou zadluženost podniku, kde v čitateli jsou 

zahrnuty investiční a provozní úvěry, jejichž splatnost je delší než 1 rok. Tento ukazatel je 

důležitý zejména pro banku, která na základě tohoto ukazatele určí, zda podniku poskytne nebo 

zamítne úvěr. Optimální výsledek vyjadřuje klesající trend tohoto ukazatele.  

Úvěrová zadluženost je dána vztahem:  

 

Úvěrová zadluženost =  úvěry/vlastní kapitál  [%] 

Ukazatele aktivity 

Vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv, popř. dobu obratu a je to 

schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek 

aktiv a pasiv je měřena pomocí ukazatelů aktivity. Rozborem těchto ukazatelů aktiv lze zjistit, 

jak hospodaříme s aktivy a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu.  
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Ukazatele aktivity v sobě zahrnují obrat pohledávek, obrat celkových aktiv a obrat 

zásob: 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval. Pomocí tohoto 

ukazatele lze zjistit, kolik prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které má 

k dispozici. Čím vyšší je ukazatel, tím lépe podnik majetek využívá.  

Obrat celkových aktiv je dán vztahem: 

Obrat celkových aktiv = tržby/celková aktiva 

Doba obratu celkových aktiv = 365/obrat celkových aktiv  

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, kdy jsou zásoby v podnikání vázány do doby 

jejich spotřeby nebo prodeje. Podnik je efektivní, pokud hodnota ukazatele je nižší.  

Doba obratu zásob je dána vztahem: 

Doba obratu zásob = ( zásoby*360)/tržby   [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu pohledávek poskytuje informace o tom, jak dlouhá je průměrná splatnost 

pohledávek. Doporučenou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur. Pokud je doba obratu 

pohledávek delší než doba jejich splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty 

včas. 

Doba obratu pohledávek je dána vztahem: 

Doba obratu pohledávek = (pohledávky*360)/tržby  [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu závazků vyjadřuje, za kolik dní uhradíme své závazky (kolik dní čerpá firma 

dodavatelský úvěr od našich zaměstnanců a dodavatelů). Doba obratu závazků by neměla být 

delší než doba obratu pohledávek, protože v opačném případě by byla narušena finanční 

rovnováha ve firmě.  

Doba obratu závazků je dána vztahem: 

Doba obratu závazků = (závazky*360)/tržby [𝑑𝑛𝑦] 
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6 Bankrotní modely 

Bankrotní modely nám vyjadřují finanční stav firmy a její ohrožení případným bankrotem. 

Byly odvozeny ze skutečných dat podniků, které v minulosti zbankrotovaly, i podniků 

prosperujících, což s sebou přináší výhody i nevýhody. Modely vychází z předpokladu, že již 

několik let před bankrotem dochází k určitým anomáliím. Tyto anomálie se projevují v odlišné 

variabilitě, úrovni a jiném vývoji určitých ukazatelů oproti prosperujícím podnikům. Nejčastěji 

se objevují potíže s běžnou rentabilitou, likviditou, ale také s výší pracovního kapitálu.  

Altmanovo Z-score je bankrotní model, který je založený na poměrových ukazatelích. Model 

byl publikován Edwardem Altmanem v roce 1968. Stal se jedním ze základních modelů a 

využívá se především ve finanční analýze.  

Cílem modelu je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty. Tato hodnota udává, 

s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního stavu. 

Hodnota vyjadřuje index důvěryhodnosti zdraví firmy.  

Určený vzorec pro společnosti, jejichž cenné papíry nejsou obchodovatelné 

Z = 0,72X1 + 0,85X2 + 3,11X3 + 0,42 X4 + 1,00X5    

X1 = (čistý pracovní kapitál/celková aktiva)     

X2 = (nerozdělený zisk/celková aktiva)      

X3 = (zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva)     

X4 = (hodnota vlastního kapitálu/hodnota celkových dluhů)  

X5 = (tržby/celková aktiva)       

Pokud Z faktor dosahuje hodnoty: Z>2,9 je možné očekávat uspokojující finanční situaci 

podniku. Je-li hodnota: 1,2<Z≤2,9 je podnik v zóně nevyhraněných výsledku. V tomto případě 

nemůžeme s jistotou říci,  zda-li  je podnik v dobré finanční situaci. Nastane-li:  Z≤1,2 je jisté, 

že podniku hrozí bankrot.  

Index důvěryhodnosti IN byl vytvořen manžely Neumaierovými pro lepší zhodnocení  

finančního zdraví českých společností. Tento index IN se používá pro roční zhodnocení tzv. 

finančního zdraví společnosti.  
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IN = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6    

X1 = (aktiva/cizí kapitál)         

X2 = (EBIT/nákladové úroky)        

X3 = (EBIT/celková aktiva)        

X4 = (tržby/celková aktiva)         

X5 = [𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎/ (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)]   

X6 = (závazky po lhůtě splatnosti/tržby)       

Váhy pro zpracovatelský průmysl 

Tab. 2 -  Váhy pro zpracovatelský průmysl [2] 

Váhy Hodnoty 

V1 0,24 

V2 0,11 

V3 7,61 

V4 0,48 

V5 0,10 

V6 11,92 
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7 Bonitní modely 

Bonitní modely hodnotí finanční zdraví účetní jednotky, jejichž cílem je zhodnotit firmu 

jedním koeficientem na základě účelového výběru ukazatelů, které nejvýstižněji přispívají k 

její klasifikaci.  

Bonitní modely jsou převážně založeny na teoretických poznatcích. Umožňují posoudit 

pozici firmy v komparaci s větším souborem porovnávaných podnikatelských subjektů. Jsou 

závislé na množství dat o výsledcích v daném segmentu trhu, oboru. 

Mezi nejznámější patří: 

 skóre bonity 

 Kralickův Quick Test 

 index bonity  

 Argentiho model aj. 

Stupnice hodnocení ukazatelů 

Tab. 3 - Stupnice hodnocení ukazatelů [10] 

Ukazatel Výborný Velmi 

dobrý 

Dobrý Špatný Ohrožen 

insolvencí 

Kvóta vlastního 

kapitálu 

>30% >20% >10% >0% Záporná 

CF v % tržeb >10% >8% >5% <5% Záporný 

Rentabilita celkového 

kapitálu 

>15% >12% >8% >0% Záporná 

Doba splácení dluhu <3 roky <5 let <12 

let 

>12 

let 

>30 let 

 

Kralickův Quick Test zahrnuje 4 ukazatele, které nám umožňují rychle zhodnotit 

analyzovanou firmu. 

 

 ROA = 
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í+ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1−𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      

 CF v % tržeb = 
𝐶𝐹

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 Kvóta vlastního kapitálu = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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 Doba splácení dluhu z Cash flow = 
(𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘)

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝐶𝐹
    

Index bonity hodnotí solventnost a solidnost obchodního partnera. Jeho výpočet je 

stanovený pomocí těchto faktorů:  

 platební disciplína 

 vývoj podniku 

 produktivita práce 

 poměr vlastního jmění a cizího kapitálu  

 situace v zakázkách 
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Pracuje s těmito ukazateli: 

X1 = (cash flow/cizí zdroje)      

X2 = (celková aktiva/cizí zdroje)      

X3 = (zisk před zdaněním/celková aktiva)     

X4 = (zisk před zdaněním/celkové výkony)     

X5 = (zásoby/celkové výkony)      

X6 = (celkové výkony/celková aktiva)    

Index bonity se vypočítá pomocí rovnice: 

Bi = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6       

 

Čím větší hodnotu Bi dostaneme, tím bude finanční ekonomická situace analyzované 

firmy lepší.  

 

Hodnotící stupnice Indexu bonity 

Tab. 4- Hodnotící stupnice Indexu bonity [10] 

Situace Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité 

problémy 

Dobrá Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

Hodnota (-3, -2) (-2, -1) (-1,0) (0,1) (1,2) (2,3) 3 a více 
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8 Swot analýza 

Finanční analýza nespadá pouze do finančního řízení, ale svůj vliv má také na firmu jako 

celek. Finanční analýza je součástí marketingové SWOT analýzy. Při zpracování finanční 

analýzy jde v podstatě o identifikaci slabin ve firemním finančním zdraví a naopak silných  

stránek, souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku firmy. 

SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky 

 Opportunities - příležitosti 

 Threats – hrozby 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace.  Nejčastěji je SWOT analýza používána 

jako situační analýza v rámci strategického řízení.  

Swot analýzu je možné využít jako nástroj pro stanovení a optimalizace strategie společnosti. 

Viz obr. 

SWOT analýza Interní analýza 

E
x
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

 

Příležitosti 

(O) 

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby 

(T) 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, ohrožující 

naše slabé stránky. 

Obr.2 SWOT analýza [7] 
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9 Finanční analýza společnosti 

Finanční analýza společnosti PROMONT, a.s. byla provedena v letech 2009-2012. Data pro 

zpracování finanční analýzy byla vybrána z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

k 31.12. daného roku. 

Analýza rentability  

 

Obr. 7 - Analýza rentability (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) má mít rostoucí trend. Z grafu vyplývá, že tento ukazatel má 

rostoucí trend v letech 2009 a 2010, ale v roce 2011 prudce klesl dolů oproti roku 2010. Hlavním 

důvodem negativního vývoje tohoto ukazatele v roce 2011, ale také ostatních ukazatelů byla 

krize, která zasáhla většinu podniků sídlících na území České republiky již v roce 2009, ale u 

společnosti PROMONT, a.s. se nejvíce objevila až v roce 2011. Důsledkem byl výrazný pokles 

provozního výsledku hospodaření.  

 Důležité je, že všechny tři ukazatelé se nedostaly do záporných čísel. Důvodem bylo snížení 

poptávky všech rozhodujících odběratelských odvětví.  Společnost měla zakázky, ale rozhodla 

se modernizovat stávající zařízení, zejména se zaměřila na demontáž a výstavbu 

technologického zařízení. Investor se rozhodl investovat jen do nezbytných oprav, stávající 

provozy přešly do udržovacího stavu, aby byl provoz neustále zajištěný.   
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ROA 0,06 0,17 0,02 0,15

ROE 0,08 0,25 0,02 0,21
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Některé provozy byly zastaveny, zejména ARCELORMITTAL Ostrava, a.s. odstavil pec na 

výrobu surového železa. Společnost BIOCEL PASKOV, a.s. pozastavila výrobu krmných 

stanic,  BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. snížila výrobu anelinu a kyseliny dusičné, která je 

důležitá pro výrobu polyethanolu a hnojiv. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. omezil výrobu 

tlustých plechů pro lodní průmysl.  

V roce 2011 se nejvýrazněji projevil vliv světové krize. V důsledku krizového působení 

nedokázala společnost PROMONT, a.s. v dostatečné míře zajistit zakázky pro firmu. V roce 

2012 už došlo k většímu nárůstu tohoto ukazatele oproti roku 2011. 

Z rentability vlastního kapitálu (ROE) lze vyjádřit dostatečně dobrou návratnost investice 

pro akcionáře a vlastníky podniku, protože se ve všech analyzovaných letech neobjevila 

záporná rentabilita ROE. Z grafu vyplývá, že firma i v důsledku krizového období v roce 2011 

dokázala hospodařit v kladných hodnotách. Akcionáři se nemají čeho obávat. Pro akcionáře je 

i nadále výhodné tuto společnost vlastnit. 

Hlavním důvodem roku 2011 byla nedostatečná naplněnost výroby, zejména výrobní a 

správní režie. Správní režie firmy musela být zachována zejména z toho důvodu, aby se udržela 

v dobré kondici a mohla se ucházet o zakázky roku 2012, o které tak usilovala. Společnost se 

musela zaměřit na zakázky, které měly vyšší marži, aby se v roce 2012 mohla dostat z 2% na 

21 % a přiblížit se tak k výsledkům dosažených v roce 2010. 

Dále měl průběh snížení počtu uzavřených objednávek velice strmý charakter, kdy v průběhu 

jednoho a půl měsíce (únor – březen) došlo na konci roku 2010 ke stornování či zrušení celé 

řady předem rozpracovaných objednávek. I přesto si společnost zachovala technické zázemí, 

které vyžaduje náklady na výrobní a správní režii. 

BIOCEL PAKSOV, a.s. investoval do programu sekundární regulace, která přesně zapadla 

do předmětu podnikání výroby firmy.  

Z analýzy Rentabilita tržeb (ROS) vyplývá, že firma PROMONT, a.s. neprodávala své 

výrobky tak, jak by si představovala. Společnost si nemohla dovolit zvyšovat marži, která byla 

vyvolána zvyšující se konkurencí ostatních firem.  
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Analýza zadluženosti  

 

Obr. 8 - Analýza zadluženosti (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

 

V letech 2009 – 2010 byly realizovány zakázky pro firmu CHEMOPROJECT NITROGEN, 

a.s. v relativně vysokém objemu, aby byly předány v plné kvalitě a termínu. Firma 

CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s. nezaplatila analyzované společnosti včas za dodávku 

montáže potrubí, předehřívače amoniaku, beztlaký aparát a chladič vzorků aj, což se projevilo 

v její celkové zadluženosti. 

Spolu s příchodem krizového období roku 2011 společnost nedokázala plně uspokojovat 

závazky po splatnosti prostřednictvím vlastního kapitálu. Firma CHEMOPROJECT 

NITROGEN, a.s. začala v roce 2011 s programem ozdravováním firmy a tento problém se jí 

podařilo vyřešit. 

Z hlediska celkové zadluženosti je majetek firmy PROMONT, a.s. financován cizím 

kapitálem v průměru okolo 29%. Společnost se nemůže dostat do problémů, protože má 

nulovou dlouhodobou zadluženost. Věřitelé jsou dostatečně chráněni pro případ platební 

neschopnosti.  

Běžná zadluženost dosáhla nejnižší úrovně v roce 2011, a to 18 %. Pro společnost by bylo 

ideální, kdyby tento ukazatel měl klesající trend. Důvodem je vysoký podíl krátkodobých 

závazků. 
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Celková zadluženost 0,33 0,33 0,18 0,31
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V druhé polovině roku 2012 došlo k oživení trhu nákupem vstupních materiálů, které byly 

po splatnosti likvidovány nejpozději do 14 dní. Začala se realizovat řada investičních zakázek, 

které vyžadovaly značné finanční vstupy materiálu, zejména nerezová ocel. Tyto zakázky byly 

po splatnosti likvidovány.  Nedokázaly se kompenzovat vlastním finančním kapitálem. 

Běžná a celková zadluženost se v posledních analyzovaných letech srovnala. 

Koeficient zadluženosti  

Tento koeficient má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. V roce 2011 je 

hodnota tohoto ukazatele nejnižší. V tomto roce mohla analyzovaná společnost použít cizí 

kapitál k uspokojení pohledávek, neboť nebyly pořizovány nákupy v objemu výroby 

předcházejícího období. 

 

Obr. 9 - Koeficient zadluženosti (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 
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Analýza likvidity  

Pro vyhodnocení likvidity byly aplikovány poměrové ukazatele, běžné, pohotové a okamžité 

likvidity.  

 

 

Obr. 10 - Analýza likvidity (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

 

Tab. 5 - Analýza likvidity (zdroj: vlastní zdroj) 

Běžná likvidita vypovídá o platební schopnosti z hlediska kratšího období. Z tabulky 

vyplývá, že běžná likvidita se ve všech čtyřech analyzovaných letech pohybovala nad hranicí 

doporučené hodnoty 2,5. Podnik by byl vysoce solventní, kdyby všechna oběžná aktiva 

proměnil v peněžní prostředky a snížil krátkodobé závazky. I přesto, že se tento ukazatel 

pohybuje mimo doporučených hodnot, lze tento ukazatel zhodnotit vcelku pozitivně, jelikož 

hodnota ani v jednom roce neklesla pod problematickou hodnotu 1. 

2009 2010 2011 2012

Běžná likvidita 2,60 2,75 4,61 2,83

Pohotová likvidita 1,99 2,63 4,29 2,24

Okamžitá likvidita 0,32 0,11 0,68 0,86
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Rok 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 2,60 2,75 4,61 2,83 

Pohotová likvidita 1,99 2,63 4,29 2,24 

Okamžitá likvidita 0,32 0,11 0,68 0,86 
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Všechny analyzované roky byly velice problematické v oblasti splatnosti faktur. Zcela 

běžnou praxí bylo proplácení faktur s určitou časovou prodlevou, a to vyvolávalo sekundární 

platební likviditu závazků dodavatelů společnosti PROMONT, a.s. Analyzovaná společnost 

měla problémy se splatnosti faktur zejména proto, že obdržela od dodavatelů materiál, který 

nesplňoval předem sjednané parametry povrchové úpravy a rozměrové tolerance.   

Důslednou selektivní činností byly během těchto let pozastaveny služby pro 

problematickou firmu Prokop Invest, a.s. 

Pohotová likvidita se pohybuje nad doporučenou hodnotou. Poměrně vysoký podíl 

krátkodobých závazků je pokrytý finančním majetkem.  

V roce 2009 a 2010 byla společnost z hlediska okamžité likvidity schopna uhrazovat 

své krátkodobé závazky okamžitě. Z tabulky a grafu vyplývá, že se podnik v posledních dvou 

analyzovaných letech odchyluje od doporučených hodnot.  

V okamžiku, kdy společnost pocítila dopady krizového období, rozhodla se iniciovat 

řadu obchodních jednání, ze kterých vytěžila určité oživení své činnosti. Toto oživení bylo 

následně spojeno s nákupem materiálu pro vlastní výrobu ovšem z předcházejícího období, 

které bylo poznamenáno pozdní likviditou pohledávek společnosti PROMONT, a.s. Docházelo 

také ke zpoždění úhrad i závazků analyzované společnosti.  
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Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Tyto 

ukazatele rozdělujeme na dvě skupiny, které sledují nejen rychlost obratu, ale i dobu obratu. 

V níže uvedené tabulce jsou vypočteny ukazatele aktivity za roky 2009-2012.  

Obrat celkových aktiv vykazoval ve sledovaném období rostoucí trend. To je pro 

analyzovanou firmu velmi žádoucí, protože z grafu vyplývá, že společnost svůj majetek velmi 

dobře využívá. Průměrná hodnota obratu celkových aktiv činí 1,62. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

ukazatel v roce 2012.  

 

Obr. 11 Analýza aktivity (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

 

Tab. 6 - Analýza aktivity (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

Doba obratu : 2009 2010 2011 2012 

 aktiv 240 241 212 199 

 zásob 43 9 12 36 

 pohledávek 118 192 140 84 

 závazků 70 76 39 61 
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Obrat aktiv vykazoval v prvních dvou letech mírně rostoucí trend. Průměrná hodnota obratu 

aktiv činí 222,74, tzn., že celková aktiva se v průběhu roku promítnou do tržeb 223 krát, protože 

ukazatel určuje, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu zdrojů, proto je žádoucí, aby se 

zvyšoval. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2010. Příčinou byl obrovský nárůst tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. 

Charakter výroby byl silně ovlivněn výrobou méně náročných technických výrobků 

(zejména prefabrikace potrubí). Společnost se zaměřila na výrobu atypické dimenze.  

Doba obratu zásob má nízkou tendenci v roce 2010 a 2011. Průměrná doba obratu 

zásob je 25,04. Oběžná aktiva jsou vázaná v podobě zásob průměrně 25 dní. V roce 2010 a 

2011 je doba obratu zásob pro firmu příznivá, neboť má klesající tendenci oproti roku 2009 a 

2012.  V prvním a posledním analyzovaném roce podnik přichází o možnost efektivně naložit 

s peněžními prostředky, které jsou vázány právě v podobě zásob.   

Průměrná doba obratu pohledávek v roce 2012 činí 133,58, což znamená, že podnik 

obdržel platby od svých dodavatelů cca za 134 dní. Tato doba je poměrně dlouhá, protože 

optimální doba obratu pohledávek se pohybuje okolo 60 dní. 

Doba obratu závazků - z tabulky vyplývá, že doba obratu závazků je menší než doba obratu 

pohledávek. Finanční rovnováha ve firmě není narušena, protože firma čerpá dodavatelský úvěr 

v průměru okolo 62 dnů. 
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Vývoj tržeb a provozních nákladů 

 

Obr. 12 – Vývoj tržeb a provozních nákladů (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

 

Tab. 7 – Vývoj tržeb a provozních nákladů (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

Roky 2009 2010 2011 2012 

Tržby 111 533 149 879 133 833 198 584 

provozní náklady 106 299 130 274 134 729 177 567 

V roce 2009 navázaly tržby na předcházející vývoj z minulých let. V roce 2010 se projevil 

výrazný nárůst investičních akcí pro řadu podniků Moravskoslezského kraje, ovšem v roce 

2011 došlo u firmy PROMONT, a.s. k narušení vzrůstajícího trendu stornováním celé řady 

objednávek. Stornovaly se objednávky pro ARCELORMITTAL, a.s., které požadovaly po 

společnosti výrobu poklopů pro pánvové pece, pro BIOCEL PASKOV, a.s. se vyráběly sušící 

bubny. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a.s. potřeboval opravu CK tanku, BORSODCHEM MCHZ, 

s.r.o. vyžadoval modernizaci potrubních mostů. Předpokládaný obrat u těchto objednávek měl 

činit 27 000 000 Kč. 

Viditelný nárůst obratu roku 2012 je vyvolán především plněním kontraktu pro BIOCEL 

PASKOV, a.s., kde tržby pro společnost PROMONT, a.s. představují cca 40 % - (79 434 000 

Kč).  

S výjimkou roku 2011 provozní náklady ostatních let odpovídají nárůstu tržeb. 
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Firma BIOCEL PASKOV, a.s. využila své vlastní know-how a prostřednictvím svých 

znalostí, poznatků a zkušeností při výrobě uskutečnila rozsáhlou modernizaci, respektive 

vykonala kompletní modernizaci hospodářské odparky, prostřednictvím které byl získán jako 

vedlejší produkt vlastní elektrická energie. Pomocí této sekundární regenerace (odparky) se 

snížila závislost potřebná k nákupu elektrické energie. Využití odpadního tepla pro výrobu 

elektrické energie je zhotovena z vysoce legovaných ocelí, které firma PROMONT, a.s. 

umožňuje zpracovat. V roce 2012 dosáhly náklady největší hodnoty, z toho 60 % nákladů bylo 

nutné vynaložit na výrobu legovaných ocelí.  

Zpracování vysoce jakostních nerezových ocelí vyžadovalo řadu odborných 

technologických postupů, které firma PROMONT, a.s. zavedla. Zvyšování nákladů bylo 

zapříčiněno přípravou plnění operací, které vyžadovaly investice do teoretické vybavenosti 

odpovědných pracovníků. Společnost investovala také do školení svých zaměstnanců, které 

činilo od 8 000 Kč do 30 000 Kč. Tato školení se týkala softwarového programu AUTCAT. 

Zvýšení nákladů způsobily i materiálové náklady (nerezové plechy a příruby, potrubí, 

armatury).  

Všechny tyto náklady firma čerpala z vlastních rezerv. Již v roce 2011 firma věděla, že bude 

mít ze všech čtyř analyzovaných let nejvyšší náklady, neboť byla připravena na získání 

kontraktu s firmou BIOCEL PASKOV, a.s. 

Technologická příprava vyžadovala náklady na:  

 zvýšení kvalifikace kmenových pracovníků (8 000 – 30 000 Kč) 

 posílení v oblasti vyhodnocovací a měřící techniky stálo společnost 

v průměru okolo 25 000 Kč 

 zakoupení laserového zařízení pro bezkontaktní analýzu materiálu kovu 

(resp. materiálový spektomert PMI), který vyžadoval 511 000 Kč 

Dále se do nákladů promítly investice potřebné k nákupu svařovacích automatů (orbitální, 

které mají řídicí systém FPA). Toto zařízení umožňuje téměř bezchybné provedení sváru a 

v konečném důsledku zvýšení produktivity práce. V roce 2012 firma investovala do nákupu 

vodního paprsku, který je potřebný pro dělení materiálu. Do vodního paprsku společnost 
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investovala 5 338 170 Kč.   Prostřednictvím vodního paprsku vzniká v krystalické struktuře 

materiálu řezaná zóna, která není tepelně ovlivněna, a tím nedochází k ovlivnění chemického 

složení řezané zóny, které při řezání vodním paprskem odpadá. Výrobek si tedy ponechává 

původní vlastnosti materiálu.  

Analyzovaná společnost zároveň investovala do softwarového vybavení technické 

kanceláře. Tyto softwarové programy umožňují konstrukci a výpočet tlakových nádob v normě 

ASME. Jedná se o jednu z norem podmiňujících výrobu zařízení v nejnáročnějších podmínkách 

(např. vrtné plošiny na moři). 
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10 Bankrotní a bonitní modely 

V této kapitole bylo vyhodnoceno finanční zdraví společnosti PROMONT, a.s. 

v jednotlivých analyzovaných letech 2009 – 2012 pomocí Altmanova Z-score a Indexu IN.  

Altmanův index 

Tab. 7 Altmanovo Z-score (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

Altmanovo Z-score 2009 2010 2011 2012 

X1 0,47 0,55 0,66 0,56 

X2 0,29 0,00 0,00 0,00 

X3 0,06 0,19 0,02 0,18 

X4 1,50 1,49 1,70 1,81 

X5 2,60 2,75 4,61 2,83 

Z 4,01 4,38 5,88 4,56 

Z tabulky je vidět, že všechny hodnoty z Altmanova Z-score se pohybují v zóně prosperity, 

což indikuje velmi uspokojivou finanční situaci. Z vývoje faktoru Z vyplývá, že se společnost 

PROMONT, a.s. nachází ve velmi dobré finanční situaci, neboť hodnoty faktoru jsou Z >2,9. 

Prostřednictvím tohoto bankrotního modelu bylo zjištěno, že firma není ohrožena vážnými 

finančními problémy.  

Index In 

Tab. 8  Index IN (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

Index IN 2009 2010 2011 2012 

X1 3,00 3,02 5,44 3,26 

X2 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 0,06 0,19 0,02 0,18 

X4 1,50 1,49 1,70 1,81 

X5 2,60 2,75 4,61 2,83 

X6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z 2,18 3,20 2,77 3,31 
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Index IN se používá pro roční zhodnocení finančního zdraví podniku, a proto se dá 

předpokládat, že bude mít podobnou vypovídací schopnost jako Altmanovův index. Společnost 

signalizuje dobré finanční zdraví, protože ve všech analyzovaných letech měla hodnoty indexu 

IN vyšší než 2, což znamená, že finanční riziko bylo nízké. 

V minulosti měla firma PROMONT, a.s. vážné problémy při získávání hotovostního 

finančního kapitálu, neboť z charakteru její podnikatelské činnosti vyplývá, že se zabývá 

zakázkami, které mají charakter dlouhodobé rozpracovanosti.  

V praxi to znamená, že při získávání kontraktu bylo úkolem firmy PROMONT, a.s. vždy 

vypracovat konkrétní technické řešení výroby technologického zařízení, poté následovala etapa 

specifikace a objednávka materiálu. Dále firma vlastní dílenskou výrobu se závěrečným 

kontrolním procesem. Tato časová náročnost současně vyvolávala potřebu získávat větší část 

finančních prostředků na financování takového kontraktu, přičemž vlastní odběratel téměř 

v žádném případě nebyl ochoten přistoupit k zálohové platbě či dílčímu plnění. I v případě, 

vystavení fakturace za odvedené dílo je minimální splatnost fakturace 60 dní.  

Tento problém je možné řešit časovou prodlevou, tedy časový úsek od zahájení výroby do 

finální dodávky je možné eliminovat cestou bankovní půjčky nebo odpovídajícím vlastním 

finančním kapitálem firmy. V první etapě svého vzniku firma PROMONT, a.s. využívala 

bankovních produktů.   

Postupnými kroky se firma PROMONT, a.s. dostala do fáze, kdy si pro běžné i finančně 

náročnější kontrakty vytvořila vlastní finanční rezervu. Tato finanční rezerva zahrnovala 

nevyplácení dividend, zaměřila se na snižování nákladů na skladovou činnost – zpravidla 

ořezávala výrobní a správní režii. Pomocí této rezervy firma PROMONT, a.s. získala značnou 

flexibilitu a konkurenční výhodu při nabídce, kdy svou prodejní cenu nemusela zatěžovat 

bankovními službami. Nehledě na časový úsek potřebný k projednávání bankovního úvěru. 
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Vývoj aktiv ve sledovaném období 

Tab. 9 Vývoj aktiv ve sledovaném období 

 Aktiva celkem DM OA 

2009 74363 15968 56667 

2010 99589 11602 86521 

2011 78435 11033 66499 

2012 109091 13601 94837 

 

 

Obr. 13 Aktiva celkem (zdroj: vlastní zdroj) 

V roce 2011 a 2012 došlo k výraznému poklesu dlouhodobého nehmotného majetku, kdy 

dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2010 poklesl z 0,8 % na 0,3 %. V roce 2012 už nezbyl 

žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Důsledek této ztráty souvisel s rozvojem technického 

oddělení firmy PROMONT, a.s., které bylo vyvoláno potřebou po technických řešeních 

dílenské výroby. Firma PROMONT, a.s. pocítila potřebu lépe vybavit technickou kancelář 

odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Velká část finančních prostředků se 

použila na softwarové programy AUTOCAT (konkurenční program) a OHMTECH (pro 

výpočet tlakových nádob). Tyto softwarové programy vyžadují každoroční upgrade. Udržení 

těchto technických prostředků vyžadovalo značné finanční prostředky, které ve svém výsledku 

způsobily rozkolísání aktiv firmy.  

Dlouhodobý hmotný majetek vykazoval značné výkyvy zejména na přelomu roku 2009 a 

2010, kdy z 18,8 % klesl na 10,9 %. V tomto roce se firma PROMONT, a.s. rozhodla k nákupu 

svářecích automatů. Tyto agregáty garantují produkci svárových spojů s minimem defektů. 

Nákup tohoto zařízení pomohl v roce 2010 – 2011 překonat nesnáze v krizovém období. 

V těchto letech vzrostl dlouhodobý hmotný majetek o 2,8 %.  
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Společnost překonala potíže bez dodatečných investic do tohoto majetku. V letech 2011 -

2012 společnost nakoupila jen nejnutnější doplnění těchto výrobních prostředků, zejména 

automaty s číslicovým řízením, pánvové pece od společnosti ARCELORMITTAL Ostrava, a.s. 

a jiné.  

Z nedokončené výroby a polotovarů vyplývá, že charakter výroby a předmět podnikání 

nezajišťuje kontinuální výrobu, neboť finančně obsáhlé zakázky firmy PROMONT, a.s. jsou 

plněny v dlouhodobém časovém horizontu, kdy počáteční zahajovací etapa řeší technickou 

podobu zařízení, která se provádí v projekční kanceláři, poté musí podstoupit technický souhlas 

vypracovaného postupu. Konečná výroba vychází z dílenských výkresů a dokumentace. 

Současně dochází k nákupu materiálu. Poslední etapa zajišťuje plnění zakázky a kontrolní 

činnost funkčnosti tlakové zkoušky (popř. finální povrchová úprava). Závěrem cyklu je montáž 

zařízení na stavbě a uvedení do zkušebního provozu. Po odstranění případných nedostatků 

dochází k předání díla a dle splnění podmínky fakturace s délkou splatnosti cca 60 dní. 

Celý výrobní cyklus vyžaduje značnou finanční rezervu firmy. Tato rezerva je z účetního 

hlediska rozdělena do období více než jednoho roku.  

 Krátkodobé pohledávky dosahují největších hodnot, zejména v roce 2010, kdy se 

krátkodobé pohledávky vyšplhaly na neuvěřitelných 79,9 %. Krátkodobé pohledávky činí 

v průměru okolo 60 %. Vysoké hodnoty krátkodobých pohledávek způsobily zejména firmy 

PROFIMONT, a.s. a KPS METAL, a.s., které nikdy neplatily včas, ale přesto zaplatily 

s časovým posunem, což se projevilo v aktivech. Je třeba zdůraznit, že u řady firem ve velké 

míře dochází ke zpoždění proplácení pohledávek.  

Z analyzovaného hlediska vyplývá, že při určitém úsilí k proplácení vždy došlo. Výjimku 

tvoří firma PROFIMONT, a.s., která se zapřísáhla, že pohledávku uhradí. Tato společnost je 

dnes předmětem exekučního řízení a dluh, který společnosti PROMONT, a.s. vznikl, nebyl 

dodnes zaplacen. Celkový dluh firmy PROFIMONT, a.s. činí 1 801 900 Kč. 
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Vývoj pasiv ve sledovaném období 

Tab. 8  Vývoj pasiv ve sledovaném období 

 Pasiva celkem 

Vlastní 

kapitál Cizí zdroje 

2009 74363 49464 24798 

2010 99589 66314 33016 

2011 78435 63567 14421 

2012 109091 75517 33461 

 

 

Obr. 14 - Pasiva celkem (zdroj: vlastní zdroj) 

Z vývoje pasiv ve sledovaném období vyplývá, že největší hodnoty dosahuje nerozdělený 

zisk minulých let, který vzrostl od roku 2010 o neuvěřitelných 28,5 %. Akcionáři společnosti 

PROMONT, a.s. se rozhodli ponechat zisk ve společnosti. Tento nerozdělený zisk byl použit 

pro další vývoj firmy, zejména byl využit k nákupu vrtaček, brusek, svářeček, ohýbaček a jiného 

technického a technologického zařízení. Dále byla nakoupena dopravní technika a nové 

počítače, aby firma PROMONT, a.s. mohla své podnikání dobře reprezentovat. Firma 

PROMONT, a.s. se nechtěla v žádném případě zadlužovat u bank, a tak si veškerý potřebný 

majetek pořídila z vlastních zdrojů.  

S výstavbou kamenného sídla firmy v roce 2005 začaly vznikat nároky na běžnou údržbu 

této stavby, a proto se rezervní fondy pohybovaly v průměru okolo 1 %. Fond na opravu 

nehmotného majetku se měnil v závislosti na potřebách udržení dobrého stavu firmy 

PROMONT, a.s. 

V roce 2011 a 2012 došlo k vyčerpání rezerv, což se projevilo na výsledných hodnotách 

cizích rezerv, které se ve všech analyzovaných letech pohybovaly okolo 30 % mimo roku 2011, 

kdy z 33,2 % klesly na 18,4 %. Důsledkem nárůstu cizích zdrojů bylo zhotovení nové střechy.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2009 2010 2011 2012

Pasiva celkem

Vlastní kapitál

Cizí zdroje



48 

 

Vysoké procento krátkodobých závazků z roku 2009 a 2010, kdy závazky činily okolo 30 % 

je dáno především posunem ve splatnosti závazků firmy PROMONT, a.s., týká se to zejména 

společnosti CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s. V roce 2012 došlo k nárůstu krátkodobých 

závazků o 12,3 %.  Toto navýšení bylo zapříčiněno nárůstem práce a revizí technického řešení 

kontraktu, který v té době vyvolal prodloužení termínu odevzdání díla.  
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Vývoj výsledků hospodaření ve sledovaném období 

Tab. 11 Vývoj VH ve sledovaném období 

 Provozní VH 

Finanční 

VH 

Mimořádný 

VH 

VH za účetní 

období 

2009 5247 -573 0 4146 

2010 20411 -1006 0 16850 

2011 1810 70 0 1252 

2012 20966 -1261 0 15950 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - VH (zdroj: vlastní zdroj) 

Rok 2010 byl pro firmu úspěšný z hlediska VH za účetní období. V té době se podařilo firmě 

zvýšit provozní výsledek hospodaření o 9 % oproti roku 2009, kdy výsledek hospodaření činil 

pouhých 4,7 %.  

V roce 2010 firma PROMONT, a.s. získala řadu zakázek u firem, které sídlí 

v Moravskoslezském kraji. Velký podíl na tom má hlavně CHEMOPROJECT NITROGEN, 

a.s.  

Počátkem druhého kvartálu roku 2011 firma PROMONT, a.s. zaznamenala výrazný propad 

objednávek a storno některých nasmlouvaných zakázek. Tento výrazný propad se projevil 

poklesem o 12,3 %, oproti roku 2010. Teprve až počátkem roku 2012 firma PROMONT, a.s. 

uspěla u řady zakázek, zejména u firmy BIOCEL PASKOV, a.s. 

V druhé polovině roku 2012 došlo ke stabilizaci řady dalších podniků na Ostravsku, zejména 

BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 
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Ve sledovaném období dosáhla firma PROMONT, a.s. mimo roku 2011, kurzové ztráty, 

která se výrazně projevila ve finančním výsledku hospodaření. Tato ztráta byla způsobena také 

z toho důvodu, že analyzovaná firma nedořešila včas kurz s vyšším korunovým plněním se 

zahraniční klientelou. 

Tab. 92 Vertikální analýza (zdroj: vlastní výpočet na základě údajů z účetních výkazů z let 2009 - 2012) 

Vertikální analýza 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM         

Dlouhodobý majetek 21,5% 11,6% 14,1% 12,5% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,7% 0,8% 0,3% 0,0% 

Software 2,7% 0,8% 0,3% 0,0% 

Nedokončený DNM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 18,8% 10,9% 13,7% 12,5% 

Pozemky 1,3% 1,0% 1,3% 0,9% 

Stavby 10,3% 6,9% 7,4% 4,6% 

Sam. movité věci a soubory mov. věcí 6,5% 2,9% 5,1% 6,0% 

Jiný DHM 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Nedokončený DHM 0,6% 0,1% 0,0% 0,7% 

Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm. Majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,6% 0,1% 0,0% 0,7% 

Oběžná aktiva 76,2% 86,9% 84,8% 86,9% 

Zásoby 17,9% 3,6% 5,9% 18,2% 

Materiál 3,2% 2,2% 3,1% 2,3% 

Nedokončená výroba a polotovary 14,7% 1,4% 2,8% 16,0% 

Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Odložená daňová pohledávka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 49,0% 79,9% 66,4% 42,3% 

Pohledávky z obchodních vztahů 47,2% 79,8% 64,7% 40,5% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Stát - daňové pohledávky 1,4% 0,0% 1,2% 0,0% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,4% 0,1% 0,0% 1,3% 

Dohadné účty aktivní 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 

Krátkodobý finanční majetek 9,3% 3,4% 12,6% 26,4% 

Peníze 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 

Účty v bankách 9,0% 3,3% 12,6% 26,4% 

Časové rozlišení 2,3% 1,5% 1,2% 0,6% 

Náklady příštích období 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% 

Přijmy příštích období 1,4% 0,6% 0,5% 0,1% 

PASIVA CELKEM x x x x 
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Vlastní kapitál 66,5% 66,6% 81,0% 69,2% 

Základní kapitál 6,1% 4,5% 5,7% 4,1% 

Základní kapitál 6,1% 4,5% 5,7% 4,1% 

Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy 1,2% 0,9% 1,1% 0,8% 

Zákonný rezervní fond/Neděl. Fond 1,2% 0,9% 1,1% 0,8% 

Statutární a ostatní fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření minulých let 29,5% 26,2% 54,7% 40,5% 

Nerozdělený zisk minulých let 29,5% 26,2% 54,7% 40,5% 

Výsledek hospodaření běžného úč. obd. 5,6% 16,9% 1,6% 14,6% 

Cizí zdroje 33,3% 33,2% 18,4% 30,7% 

Rezervy 4,0% 1,5% 0,0% 0,0% 

Ostatní rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky ke společníkům, čl. dr. a úč. srd. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé závazky 29,3% 31,6% 18,4% 30,7% 

Závazky z obchodních vztahů 19,5% 22,4% 11,3% 17,2% 

Závazky k zaměstnancům 2,6% 2,0% 2,6% 2,0% 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 1,4% 1,1% 1,4% 1,2% 

Stát - daňové závazky a dotace 0,3% 3,6% 1,4% 2,3% 

Krátkodobé přijaté zálohy 2,0% 1,4% 0,5% 4,7% 

Dohadné účty pasivní 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Jiné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Časové rozlišení 0,1% 0,3% 0,6% 0,1% 

Výdaje přístích období 0,1% 0,3% 0,6% 0,1% 

Výnosy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Vertikální analýza 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Obchodní marže (ř.1 - ř.2) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výkony 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tržby za prodej vlast. výr. a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aktivace 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výkonová spotřeba 56,7% 58,5% 64,4% 63,2% 

Spotřeba materiálu a energie 27,3% 29,1% 31,9% 40,1% 

Služby 29,4% 29,4% 32,6% 23,1% 

Přidaná hodnota (ř.3+4-7) 43,3% 41,5% 35,6% 36,8% 

Osobní náklady 35,1% 27,2% 32,3% 23,8% 

Mzdové náklady 26,2% 20,2% 24,0% 17,9% 

Náklady na sociální zabezpečení 8,4% 6,6% 7,8% 5,6% 

Sociální náklady 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 

Daně a poplatky 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Odpisy DNM a DHM 2,9% 2,6% 2,8% 2,4% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,0% 0,4% 0,1% 0,2% 

Tržby z prodeje DM 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 

Tržby z prodeje materiálu 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Prodaný materiál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl. 0,4% -1,0% 0,2% 0,0% 

Ostatní provozní výnosy 0,0% 0,9% 2,2% 0,2% 

Ostatní provozní náklady 0,1% 0,2% 0,9% 0,3% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4,7% 13,7% 1,4% 10,6% 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výnosové úroky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nákladové úroky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní finanční výnosy 0,4% 0,3% 0,8% 0,7% 

Ostatní finanční náklady 0,9% 1,0% 0,7% 1,3% 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -0,5% -0,7% 0,1% -0,6% 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,5% 1,7% 0,5% 1,9% 

splatná 0,5% 1,7% 0,5% 1,9% 

odložená 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3,7% 11,3% 0,9% 8,1% 

Mimořádné výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření za účetní obd. 3,7% 11,3% 0,9% 8,1% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4,2% 13,0% 1,4% 10,0% 
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11 Analýza současného stavu 

Strategickým cílem firmy je udržet si svou pozici na trhu, ale také nadále vyvíjet činnost, 

která povede k rozšíření již získaného postavení a zavést kontinuální výrobu vlastního výrobku 

v budoucnu. Společnost si je vědoma, že potřebuje zvýšit počet odběratelů s vlastním výrobkem 

firmy, a proto se zamýšlí zaměřit se na nejdostupnější a nejvhodnější segment energetiky.  

V současnosti má firma v úmyslu rozvíjet svůj vlastní výrobní program, který by byl 

založený na zkušenostech a znalostech získaných z předcházejících let, ale čeká na vhodného 

investora. Zatím se nenašel vhodný investor, který by byl ochotný poskytnout finanční 

prostředky. Firma PROMONT, a.s. usiluje o nové kontrakty, zejména jedná s podniky 

energetického charakteru. Jedná zejména s firmou ŠKODA, a.s. a ČKD BLANSKO 

HOLDING, a.s.  

Analyzovaná firma plánuje zvýšit svůj obrat o 150 000 000 Kč při zachování stávajícího 

zisku 5 %. K dosažení takového výsledku do portálového CNC obráběcího centra je 

předpokladem prvotní investice v hodnotě 19 000 000 Kč.  

V České republice je velký zájem o výrobu turbín, které mají vyšší přidanou hodnotu. Do 

dnešního dne patří tento produkt k žádaným a dobře ohodnoceným výrobkům, a proto by se 

firma PROMONT, a.s. z hlediska vývoje odvětví do budoucna chtěla ubírat tímto směrem. 

Analyzovaná firma poskytuje část svých rezerv na svůj vlastní rozvoj, který má charakter 

vlastního produktu s kontinuální výrobou, která by byla zaměřená právě na energetický 

průmysl.  

Z hlediska vývoje odvětví by si firma PROMONT, a.s. přála prorazit s výrobou lopatek pro 

výrobu turbín, které by se vyráběly z vysoce kvalifikované oceli. Tyto lopatky by zajišťovaly 

sériovou výrobu, ale vyžadují opět zvyšující se náklady na kvalifikaci pracovníků, strojní 

vybavení, číslicový frézovací portál 5D.  

 

  



54 

 

11.1 Investice do rozvoje firmy 

V této kapitole je zmíněno několik investic, které přispěly k rozvoji firmy.   

Firma PROMONT, a.s. v důsledku vývoje situace na trhu došla k závěru, posílit konstrukční 

činnost vybavením softwarovými programy, které propojují teoretické výpočty s možností 

uplatnění nových konstrukčních materiálů na trhu, a proto se rozhodla investovat do vývoje a 

nákupu vlastních řídících softwarových programů „MANAGER“ a „LOTUS NOTES“. 

Program „MANAGER“ je procesní softwarový program. Tento program funguje jako 

nástroj, který informuje každého odpovědného pracovníka managementu o řízení stavu 

konkrétní zakázky. Softwarový program „MANAGER“ zahrnuje povahu a podstatu problému, 

který je důležitý k vytvoření konečné zakázky, pro propojení celého řetězce činností. Firma 

investovala do tohoto programu 1 200 000 Kč, ale k tomuto programu chybí společnosti 

dokoupit model, který se zabývá personalistikou. Do této oblasti by bylo nutno investovat 

500 000 Kč. 

Program „LOTUS NOTES“ je předně výkonným a moderním programovým prostředím. Tento 

program slouží jako komunikační kanál, který umožňuje organizační propojení výroby. Tato 

investice stála společnost 120 000 Kč, ale do tohoto softwarového programu společnost 

investuje měsíční poplatek za údržbu programového provozu, který činí 2 200 Kč. 

Kromě zakoupení těchto programů se společnost zaměřila na konstrukční činnost 

prostřednictvím softwarového programu „OHMTECH“, který slouží k výpočtům tlakových 

nádob.  

11.2 Analýza vnitřních a vnějších vlivů  

Vnitřní vlivy: 

 Silné stránky podniku 

 Zavedená firma, která se na trhu pohybuje již 23 let. 

 Certifikační označení ISO 9001a ISO 14001, které dokazuje, že výrobní postup 

probíhá v pořádku. Společnost PROMONT, a.s. nabízí kvalitní výrobky. 

 Zabývá se zpracováním ocelí jak obvyklých jakostí, tak austenitických a duplexních 

ocelí, ale i jiných nerezových speciálů. 
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 Má výborné zkušenosti se zpracováním titanu. 

 Nabízí specifický sortiment aparátů (výměníků, injektorů, reaktorů a kolon). 

 Vystupuje jako člen ve společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska. 

 Společnost dodržuje základní bezpečnostní a ekologické povinnosti. 

 Poskytuje školení svým zaměstnanců. 

 Provozování podnikatelské činnosti bez úvěrů a leasingu 

 

 Slabé stránky podniku 

 Nízký počet zahraničních zákazníků  

 Chybí větší zastoupení poboček, v ČR jsou pouze dvě pobočky v regionu  

Ostrava – Mariánské Hory a Paskov- Zahradní. 

 Konkurenční boj regionálních firem s podobným zaměřením. 

 Neustále přizpůsobování ceny konkurenci. 

Vnější vlivy 

 

 Příležitosti podniku 

 Rozšiřování odbytišť by firmě pomohlo získat další zákazníky a zvýšit tak 

celkové tržby. 

 Prezentace o podniku na veletrzích umožní rozšíření povědomí mezi širší 

veřejností. 

 Modernizací výroby lze dosáhnout snížení nákladů. 

 

 Hrozby 

 Snížení cen konkurence. 

 Vstup konkurentů na trh s novými výrobními procesy. 

 Změny v podnikatelském prostředí. 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu. 

 Ztížení podmínek vládou v podobě zvýšení daní. 
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12 Návrhy a doporučení 

12.1 Návrhy a doporučení v oblasti snižování nákladů 

Společnosti bylo doporučeno maximálně se zaměřit na snižování nákladů a zefektivnění 

procesů. Firma PROMONT, a.s. by měla věnovat zvýšenou pozornost opravám stávajícího 

zařízení, které zahrnují uhlové brusky, ohraňovací frézy, svářečky a jejich vybavení 

prodlužovacími kabely. V budoucnosti předpokládá snížení nákladů o 10 %. Nejvyšší náklady 

firmy představují nákupy svářeček, za které zaplatí 360 000 ročně, ale prostřednictvím oprav 

by bylo dosaženo snížení nákladů až o 35 %, a tím by docházelo k úspoře u doplňkové 

elektrické výzbroje (poškozené koncovky kabelů). Uhlové brusky a ohraňovací frézy stojí 

firmu ročně 400 000 Kč, ale prostřednictvím oprav by docházelo k úspoře 30 %.  V současné 

době náklady na opravu elektrické výzbroje představují v průměru 419 565 000 Kč. V této 

oblasti bylo navrženo pravidelné proškolování pracovníků o pravidlech poškozeného zařízení. 

Měsíčně by docházelo k proškolení cca 60 lidí. Školení by bylo prováděno po skončení polední 

přestávky a tomuto tématu by bylo věnováno alespoň 10 minut, čímž by docházelo k 

zefektivnění celého výrobního procesu.   

Společnost by mohla získat další finanční prostředky výměnou stávajícího osvětlení za 

halogenové osvětlení. V současné době vydává firma za spotřebu elektrické energie 132 000 

Kč ročně, výměnou tohoto moderního zařízení je možné snížit náklady až o 25 %. Kompletní 

výměna zdrojů s pořizovací cenou 528 000 Kč by se společnosti vrátila za cca 4 let.  

Dále bylo společnosti doporučeno využití programu „zelená úsporám“, který poskytuje 

vláda. Společnost nemá zateplenou výrobní halu a tento program se jeví jako dobrá investice. 

V současnosti společnost platí za tepelnou energii 810 000 Kč. Pokud by se firma rozhodla pro 

zateplení budovy, snížila by se energetická náročnost na temperování výrobní haly o 60 %, 

úspora by byla 486 000 Kč a počáteční vklad na zateplení by činil 2 400 000 Kč. Tato investice 

by se firmě vrátila v horizontu cca 5 let. Firma PROMONT, a.s. je schopna zaplatit zateplení 

výrobní haly ze své finanční rezervy, která doposud činí 70 000 000 Kč, ale prozatím si tuto 

finanční rezervu chce ponechat na případné vyhlášení konkurzu na určitou zakázku. Díky této 

rezervě je možno získat výhodu před konkurencí.  
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12.2 Návrhy a doporučení v oblasti zásob a likvidity 

V oblasti zásob by společnost měla věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci úrovně zásob, 

která, jak dokazují ukazatelé likvidity i aktivity, je velmi vysoká a zbytečně váže finanční 

prostředky, které by mohly být využity jiným způsobem.  Společnost zbytečně váže velké 

množství zásob pro případnou pohotovost pro společnost BORSODCHEM MCHZ, s.r.o.  

Celkové zásoby za poslední analyzovaný rok činí 19 898 000 Kč.  Velkou část finančních 

prostředků tvoří materiál, nedokončená výroba a polotovary.  

Společnost potřebuje mít k dispozici zásoby materiálu minimálně v hodnotě 1 800 000 Kč. 

Tyto zásoby je možné zmenšit až o 9%. Společnosti bylo navrženo smluvní ujednání 

s dodavateli, kteří by dodávali nejčastěji používané zařízení, jako jsou šroubová spojení, 

těsnění, armatury aj., kde by byla možnost operativního nákupu i mimo standardní dobu. 

S dodavatelskými společnostmi by se sepsala dohoda o mimořádných službách i na období 

pracovního volna. Ve smlouvě by se určil závazný termín předání díla, kdy odběratel by měl 

vyzvednout dílo do cca 3 měsíců. Pokud tak neučiní, musel by odběratel zaplatit úroky, které 

by byly součástí smlouvy.  

Nedokončená výroba a polotovary by se daly redukovat snížením nákupu surovin, energií a 

vstupních polotovarů a pracovních sil. Rozpracovaná výroba by se nezhodnocovala až do 

expediční fáze a nezatěžovala se dalšími zpracovatelskými náklady. 

Z hlediska zásob bylo dále navrženo častěji provádět prověrku obrátkovosti zásob, protože 

firma PROMONT, a.s. ji provádí pouze dvakrát ročně.  

Z hlediska likvidity doporučuji společnosti sledování výše uvedených ukazatelů v kratším 

časovém horizontu. Častější sledování pomůže objektivněji vyhodnotit celkovou likvidní 

situaci ve společnosti. 

Společnost dosáhla v analýze likvidity negativních výsledků, a to z důvodu včasného 

nezaplacení faktur některým firmám. Současně neměla analyzovaná firma přehled o stavu 

ekonomického zdraví u firem, které nebyly schopny hradit včas své pohledávky. V této oblasti 

bylo doporučeno neustálé sledování ekonomického zdraví jednotlivých odběratelů. Důležité je 

zaměřit se na neseriózní odběratele a vytvořit zdravé portfolio odběratelů pro následující roky. 

Dále bylo doporučeno zvýšit tlak na vyrovnání pohledávek nebo vyřešení případných dluhů 
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soudní cestou. U firem, která mají problém s platební morálkou je tento problém možné řešit 

platbou předem s dohodou, která by zajišťovala předání díla až po zaplacení dohodnuté částky. 

V případě, že by společnost věnovala vyšší pozornost těmto návrhům, dokázala by ušetřit okolo 

2 299 085 Kč. 

Likviditu je možno také řešit požadavkem na pojištění odběratele. Pokud má dodavatel 

pojištěného odběratele, pojišťovna si ekonomické zdraví odběratele hlídá sama. Dochází ale ke 

zvýšení nákladů na samotné pojištění, a je to poměrně složité, protože pojištění se odvíjí od 

velikosti kontraktu a míry rizika. Pojištění je možné stanovit na 8 % ze základní ceny kontraktu, 

zejména proti úpadku svého odběratele, což se během analyzovaného období firmy 

PROMONT, a.s. stalo.  

Dalším řešením je stanovit strop nákupu nepojištěných firem a tyto firmy pak nutit 

k zálohové platbě.  
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12.3 Návrhy a doporučení v oblasti personální 

V současné době firma PROMONT, a.s. trpí velkým nedostatkem zkušených pracovníků, 

zejména by potřebovala zaplnit volná pracovní místa strojními profesemi.  

V oblasti personalistiky bylo společnosti doporučeno, zaměřit se na spolupráci se středními 

průmyslovými a učňovskými školami. Těmto školám by byla nabídnuta možnost praktické 

výuky s tím, že by si firma PROMONT, a.s. perspektivní studenty zařadila do týmu svých 

stávajících pracovníků. V případě, že by tito studenti byli zruční, obdrželi by od společnosti 

příslušnou prémii (mzdu) ve výši cca 500 Kč nebo benefit ve formě stravenek v závislosti na 

výsledcích ve škole. V budoucnu by těmto perspektivním studentům byla nabídnuta možnost 

pracovat v analyzované firmě. Tímto krokem by byli studenti motivováni k vyšší produktivitě 

práce a firma by se nemusela spoléhat na zaměstnance, kteří přicházejí z Úřadu práce žádat o 

pracovní místo, kdy se často objevují případy, že tito zaměstnanci nemají ve většině případů 

zájem pracovat. 

Analyzované firmě bylo doporučeno zaměřit se také na program, který zahrnuje podnikové 

vzdělávání, který je částečně financován ze strukturálních fondů evropské unie. Tento program 

zahrnuje školení a zvyšování kvalifikace pracovníků, který požaduje 4 123 232 Kč s tím, že 

společnost dostane 50 % z této částky zpět. Je to velký přínos pro dosavadní řešení problému 

v oblasti personalistiky. Prostřednictvím tohoto programu by získala vyšší počet vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, a díky tomu by získala konkurenční výhodu na trhu.  
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Závěr  

Z výsledků provedené finanční analýzy lze konstatovat, že vytyčený cíl, jímž byla 

identifikace problémových oblastí, které se staly základem pro podnětné návrhy na budoucí 

zlepšení finanční situace prostřednictvím metod finanční analýzy, byl splněn.  

V závěru práce jsou shrnuty poznatky zjištěné aplikací metod finanční analýzy na společnost 

PROMONT, a.s. ve sledovaném období 2009 -2012.  

Diplomová práce v úvodních kapitolách představuje běžně používané metody finanční 

analýzy. Je v ní vysvětlen účel, k jakému finanční analýza slouží.  U jednotlivých metod je 

uvedena nejen vypovídací hodnota jednotlivých ukazatelů, ale také vzorce výpočtů daného 

ukazatele. Na základě výsledků dílčích analýz byly stanoveny návrhy a doporučení, které by 

měly vést ke zlepšení finanční situace firmy PROMONT, a.s. 

Praktická část je věnována společnosti PROMONT, a. s., která se zabývá komplexními 

dodávkami technologií pro potravinářský, papírenský, chemický, farmaceutický, 

petrochemický a strojírenský průmysl. Jedná se o středně velký podnik, který zaměstnává 110 

kvalifikovaných zaměstnanců. Tato společnost se dokázala prosadit na českém trhu v tvrdé 

konkurenci, kde si během 23 let vybudovala nejen dobré jméno, ale našla si své pevné místo. 

Strategickým cílem firmy je tuto pozici si nejen udržet, ale také nadále vyvíjet svou činnost, 

která povede k rozšíření již získaného postavení.  

Z finanční analýzy společnosti PROMONT, a.s., jednoznačně vyplývá, že nejlepším rokem 

analyzovaného období byl rok 2010 a 2012, kdy společnost dosáhla velmi dobrých výsledků 

téměř ve všech oblastech finanční analýzy. Výsledky ostatních let jsou již negativně ovlivněny 

globální hospodářskou krizí, která začala na konci roku 2009 a nejvíce se u firmy PROMONT, 

a.s. projevila v roce 2011.  

Z vypočtených ukazatelů rentability vyplývá, že rentabilita společnosti PROMONT, a.s. 

měla během analyzovaného období rostoucí trend, ale již od roku 2011 ukazatel rentability 

prudce klesl dolů. Hlavním důvodem tohoto negativního vývoje byla globální hospodářská 

krize, která se ve firmě nejvíce projevila v roce 2011. Důsledkem krize došlo ke snížení 

poptávky rozhodujících odběratelských odvětví a růstu cen vstupních surovin. Analýza 

rentability byla poznamenána nedostatečnou naplněností výroby a pozastavením hlavních 
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odběratelských provozů, kdy se firma PROMONT, a.s. potýkala se stornováním 

rozpracovaných objednávek, ale také s poklesem marží z již uskutečněných zakázek. 

Společnost se rozhodla modernizovat stávající zařízení, ale již nedokázala v dostatečné míře 

zajišťovat zakázky, které by překonaly hospodářskou krizi. I přes veškeré problémy se 

společnost PROMONT, a.s. dokázala v roce 2012 z těchto problémů vzpamatovat a překonala 

veškeré důsledky globální hospodářské krize.  

Během analyzovaného období docházelo ve výsledku hospodaření k výkyvům, ale v roce 

2013 se ustálil a dosáhl výsledků roku 2012. 

 Analýza zadluženosti byla v prvních dvou analyzovaných letech poznamenána zakázkami 

pro firmu CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s., která se dostala do sekundární insolvence a 

nedokázala své závazky plnit. Analyzovaná společnost tyto problémy neřešila soudní cestou, 

ale poskytla firmě CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s. delší dobu pro úhradu jejích závazků 

a současně jí umožnila zahájení uzdravování firmy.  Díky tomuto vstřícnému jednání firma 

PROMONT, a. s. uzavřela s touto firmou další výhodně uzavřené kontrakty. K plnění závazků 

došlo až v roce 2011, kdy se firma CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s. začala uzdravovat a 

vyřešila veškeré platby vůči firmě PROMONT, a.s.  

Výsledky ukazatelů likvidity nebyly příliš uspokojivé, protože ve všech analyzovaných 

letech nastaly problémy se splatností faktur. Tyto problémy vznikly na základě výběru 

nevhodných odběratelů, kteří se dostali do insolvenčního rejstříku, a také proto, že dodavatelé 

firmě PROMONT, a. s. dodávali materiál, který nesplňoval předem sjednané parametry 

povrchové úpravy a rozměrové tolerance. Tento materiál nebylo možné vrátit, a to z toho 

důvodu, že na výměnu materiálu by firma čekala cca 1,5 měsíce. Tento postup by celkově 

narušil výrobní proces, proto se firma snažila s dodavateli dohodnout alespoň na případné slevě. 

Pouze ukazatel okamžité likvidity dosahoval v letech 2009 a 2010 přiměřené výše, kdy byla 

společnost schopna hradit své krátkodobé závazky téměř okamžitě. V následujících letech 

oživila svou činnost tak, že pozdržovala úhrady plateb a využívala finanční prostředky na další 

nákup materiálu pro vlastní výrobu. 
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Nejlepších výsledků dosáhla firma v analýze aktivity, kdy bylo zjištěno, že svůj majetek 

velmi dobře využívá. V roce 2010 se firma PROMONT, a.s. pokusila změnit svou výrobní 

koncepci a pokusila se zaměřit na výrobu méně náročných technických výrobků a atypických 

dimenzí, což se zejména projevilo v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. Neziskové 

zakázky vyřešila prostřednictvím subdodavatelských firem. Výsledky doby obratu zásob 

nebyly v prvním a posledním analyzovaném roce uspokojivé, přestože i v této oblasti má 

společnost značné rezervy, a to zejména v oblasti zásob, kdy v roce 2009 a 2012 společnost 

přišla o možnost efektivně nakládat s peněžními prostředky, které byly v těchto letech vázány 

právě v zásobách.  

Z výsledků u doby obratu pohledávek vyplývá, že obchodní partneři firmě PROMONT, a. 

s. neplatili své faktury včas, ale s více než dvojnásobnou prodlevou, proti optimální době obratu, 

která se pohybuje okolo 60 dní. Pro společnost by bylo ideální, kdyby přestala obchodovat 

s neseriózními odběrateli, a to i za cenu snížení obratu firmy. 

Výsledky u doby obratu závazků byly příznivé, neboť firma hradila své závazky v průměru 

okolo 62 dní.  

Ve sledovaném období byla provedena také analýza finančního zdraví podniku, a to pomocí 

modelů Altmanova Z-score a Indexu IN. Z analýzy Altmanova Z-score vyplývá, že se 

společnost nachází ve velmi dobré finanční situaci. Firma PROMONT, a.s. není ohrožena 

vážnými finančními problémy. V minulosti měla problémy pouze při získávání hotovostního 

finančního kapitálu, ale tyto problémy byly vyřešeny investicí do technického vybavení a také 

vytvořením vlastní finanční rezervy. Z indexu IN vyplynulo, že finanční riziko bylo nízké, i 

přesto, že firma PROMONT, a.s. měla značné problémy se získáváním hotovostního finančního 

kapitálu, neboť se zabývá zakázkami, které mají charakter dlouhodobé rozpracovanosti. 

Z celkového vývoje tržeb a provozních nákladů lze usoudit, že firma PROMONT, a.s. měla 

v analyzovaných letech značné výkyvy.  Jako krizové období byl označen rok 2011, kdy došlo 

ke stornování celé řady objednávek, které v roce 2012 dosáhly nejvyšší hodnoty. Do nákladů 

se také promítly investice, které byly potřebné k nákupu svařovacích automatů a nákupu 

vodního paprsku. Vzrůstající náklady vznikly také investicí do softwarového vybavení firmy. 

Pozitivním vývojem tržeb bylo uzavření kontraktu s firmou BIOCEL PASKOV, a.s. v roce 

2012, která přinesla pro firmu téměř 40 % tržeb. 
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Z finanční analýzy vyplývá, že firma PROMONT, a.s. se během analyzovaného období 

dokázala přizpůsobit všem změnám, které se na trhu odehrávaly. 

V současnosti se firma PROMONT, a.s. zamýšlí orientovat na výrobu turbín a ráda by 

prorazila s výrobou lopatek, které právě souvisejí s výrobou turbín. Tento produkt patří v České 

republice k značně žádaným a dobře ohodnoceným výrobkům. Dále usiluje o kontrakty, které 

mají energetický charakter. Z hlediska strojírenského odvětví by si firma přála ubírat tímto 

směrem. 

Společnost PROMONT, a.s. dokázala vytvořit svoji vlastní finanční rezervu, která vznikla 

na základě nevyplácení dividend, zaměřila se na snižování nákladů na skladovou činnost. Na 

základě této rezervy získala konkurenční výhodu a flexibilitu.  

V této diplomové práci byl sledován vývoj aktiv, pasiv výsledků hospodaření ve sledovaném 

období. Firma PROMONT, a.s. se rozhodla investovat do softwarových programů a 

zmodernizovala technické zázemí kanceláří. Dále se rozhodla k nákupu svářecích automatů. 

Prostřednictvím těchto agregátů překonala krizové období bez vážnějších problémů.  

Z hlediska pasiv se akcionáři firmy PROMONT, a.s. rozhodli ponechat nerozdělený zisk ve 

společnosti, který byl použit pro další vývoj firmy k nákupu technických a technologických 

zařízení.  

Vývoje provozních výsledků hospodaření byly zejména v roce 2010 a 2012 velmi úspěšné, 

neboť firma PROMONT, a.s. získala řadu nasmlouvaných zakázek, zejména od 

CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s.  

Záporný finanční výsledek hospodaření vyjma roku 2011 byl ovlivněn tím, že analyzovaná 

firma měla sjednané zakázky v eurech, zejména s firmou GEA WIEGAND, Německo a 

BIOCEL PASKOV, a.s. Firma PROMONT, a.s. si s bankou nevyjednala k těmto zakázkám 

kurz s vyšším korunovým plněním. Analyzovaná firma se z toho poučila, a když v roce 2013 

došlo k oslabení koruny, dokázala vydělat na kurzových rozdílech 1 600 000 Kč. 

Závěrem bych se zmínila o možnosti použít provedenou finanční analýzu pro zkvalitnění 

finančního či hospodářského vývoje společnosti do budoucna. Doporučovala bych společnosti 

její pravidelné provádění, neboť výsledky poskytují zpětnou vazbu o úspěšnosti podnikové 

strategie v návaznosti na ekonomické prostředí.  
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Výsledná diplomová práce byla pro mě přínosem, díky ní jsem měla možnost seznámit 

se s kulturou a fungováním společnosti firmy PROMONT, a.s. 
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Přílohy 

Příloha 1 

ROZVAHA - Aktiva (v tisících Kč)  2009 2010 2011 2012 

   21% 12% 14% 12% 

Označ. 
A 

AKTIVA b Řád. 
c 

k 31.12.09 K 31.12.10 k 31.12. 11 k 31.12.12 

  AKTIVA CELKEM    001 74 363 99 589 78 435 109 091 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0   0 0 

B. Dlouhodobý majetek 003 15 968 11 602 11 033 13 601 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek    004 2 021 759 252 14 

B.I.   1. Zřizovací výdaje  005 0 0 0 0 

2.   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 

3.   Software  007 2 021 759 252 14 

4.   Ocenitelná práva  008 0 0 0 0 

5.   Goodwill 009 0 0 0 0 

6.   Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7.   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  012 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek    013 13 948 10 843 10 781 13 587 

B.II.1. Pozemky  014 1 000 1 000 1 000 1 000 

       2. Stavby 015 7 668 6 833 5 772 5 063 

       3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  016 4 847 2 902 4 009 6 595 

       4. Pěstitelské celky trvalých porostů  017 0 0 0 0 

       5. Základní stádo a tažná zvířata  018 0 0 0 0 

       6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  019 0 0 0 186 

       7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 432 108 0 742 

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  021 0 0 0 0 

       9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   023 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 

       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 

       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

       4. Půjčky a úvěry ovládajicí a řídicí osboba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 

       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 

       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva    031 56 667 86 521 66 499 94 837 

C.I. Zásoby   032 13 329 3 541 4 597 19 898 

C.I. 1. Materiál  033 2 406 2 191 2 423 2 481 

       2. Nedokončená výroba a polotovary  034 10 923 1 349 2 174 17 417 

       3. Výrobky  035 0 0 0 0 
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       4. Zvířata  036 0 0 0 0 

       5. Zboží  037 0 0 0 0 

       6. Poskytnuté zálohy na zásoby  038 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky    039 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů  040 0 0 0 0 

       2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba 041 0 0 0 0 

       3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 

       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky  043 0 0 0 0 

       5. Dohadné účty aktivní  044 0 0 0 0 

       6. Jiné pohledávky  045 0 0 0 0 

       7. Odložená daňová pohledávka  046 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky    047 36 420 79 575 52 042 46 128 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů  048 35 102 79 490 50 711 44 185 

       2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba 049 0 0 0 0 

       3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0 

       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky  051 0 0 0 0 

       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  052 0 0 0 0 

       6. Stát - daňové pohledávky  053 1 012 7 921 16 

       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 054 306 78 37 1 463 

       8. Dohadné účty aktivní  055 0 0 70 226 

       9. Jiné pohledávky  056 0 0 303 239 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek    057 6 918 3 404 9 860 28 811 

C.IV.1. Peníze  058 200 93 9 63 

       2. Účty v bankách  059 6 718 3 312 9 851 28 748 

       3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0 0 0 0 

       4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 0 0 0 

D. Časové rozlišení    062 1 727 1 466 903 653 

D.I. 1. Náklady příštích období  064 700 844 478 587 

       2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 

       3. Příjmy příštích období  066 1 026 622 425 66 
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Příloha 2 

ROZVAHA - Pasiva (v tisících Kč)     

       

Označ. PASIVA Řád. k 31.12.09 k 31.12.10 k 31.12.11 k 31.12.12 

  PASIVA CELKEM     067 74 363 99 589 78 435 109 091 

A. Vlastní kapitál    068 49 464 66 314 63 567 75 517 

A.I. Základní kapitál    069 4 500 4 500 4 500 4 500 

A.I.   1. Základní kapitál  070 4 500 4 500 4 500 4 500 

2.   Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  071 0 0 0 0 

3.   Změny základního kápitálu  072 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy    073 18 000 18 000 14 000 10 000 

A.II.1. Emisní ážio   074 0 0 0 0 

       2. Ostatní kapitálové fondy   075 18 000 18 000 14 000 10 000 

       3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0 0 0 0 

     4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách  077 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  078 900 900 900 900 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond  079 900 900 900 900 

       2. Statutární a ostatní fondy   080 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  081 21 918 26 064 42 914 44 167 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let   082 21 918 
26 064 

42 914 44 167 

        2. Neuhrazená ztráta minulých let   083 0 0 0 0 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)   084 4 146 16 850 1 252 15 950 

B. Cizí zdroje     085 24 798 33 016 14 421 33 461 

B.I. Rezervy     086 3 000 1 520 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů  087 3 000 1 520 0 0 

       2. Rezerva na důchody a podobné závazky  088 0 0 0 0 

       3. Rezerva na daň z příjmů  089 0 0 0 0 

     4. Ostatní rezervy   090 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky     091 0 0 0 0 

B.II.  1. Závazky z obchodních vztahů  092 0 0 0 0 

2.   Závazky k ovládaným a řízeným osobám  093 0 0 0 0 

3.   Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem  094 0 0 0 0 

4.   Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

 095 0 0 0 0 

5.   Dlouhodobé přijaté zálohy   096 0 0 0 0 

6.   Vydané dluhopisy  097 0 0 0 0 

7.   Dlouhodobé směnky k úhradě   098 0 0 0 0 

8.   Dohadné účty pasivní   099 0 0 0 0 

9.   Jiné závazky   100 0 0 0 0 

10.   Odložený daňový závazek   101 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky     102 21 798 31 496 14 421 33 461 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů  103 14 520 22 332 8 840 18 811 

2.   Závazky k ovládaným a řízeným osobám  104 0 0 0 0 

3.   Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem  105 0 0 0 0 

4.   Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

 106 2 542 972 872 3 472 

5.   Závazky k zaměstnancům   107 1 899 2 031 2 054 2 231 
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6.   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  108 1 041 1 145 1 102 1 258 

7.   Stát - daňové závazky a dotace   109 260 3 587 1 085 2 470 

8.   Krátkodobé přijaté zálohy  110 1 489 1 349 405 5 152 

9.   Vydané dluhopisy  111 0 0 0 0 

10.   Dohadné účty pasivní   112 47 68 55 44 

11.   Jiné závazky   113 0 12 9 23 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     114 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé   115 0 0 0 0 

        2. Krátkodobé bankovní úvěry  116 0 0 0 0 

        3. Krátkodobé finanční výpomoci   117 0 0 0 0 

C. Časové rozlišení   118 100 258 447 113 

C.I.1. Výdaje příštích období   119 100 258 447 113 

      2. Výnosy příštích období   120 0 0 0 0 
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Příloha 3 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) - běžné měsíce      

         

Označ. text Řád. k 31.12.09 k 31.12.10 k 31.12.11 k 31.12.12 

   I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 0 0 

A.I. Náklady vynaložené na prodané zboží  02 0 0 0 0 

   + Obchodní marže   03 0 0 0 0 

   II. Výkony    04 111 533 148 827 133 497 197 820 

   II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  05 111 533 148 827 133 497 197 820 

      2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 0 

      3. Aktivace  07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba    08 63 221 87 059 86 026 125 010 

B.     1.   Spotřeba materiálu a energie  09 30 479 43 350 42 519 79 316 

2.   Služby  10 32 741 43 708 43 506 45 694 

   + Přidaná hodnota    11 48 312 61 768 47 472 72 811 

C. Osobní náklady   12 39 140 40 463 43 104 47 154 

C.     1. Mzdové náklady  13 29 208 30 105 31 979 35 331 

2.   Odměny členům orgánů společnosti a družstva  14 0 0 0 0 

3.   Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 9 419 9 828 10 369 11 099 

4.   Sociální náklady  16 513 530 755 723 

D. Daně a poplatky  17 125 84 113 95 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 198 3 860 3 672 4 774 

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  19 0 526 168 382 

   III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 161 379 

2.  Tržby z prodeje materiálu 21 0 526 7 3 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  22 0 0 275 38 

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   23 0 0 275 38 

2.  Prodaný materiál 24 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 

25 500 -1 518 282 0 

IV. Ostatní provozní výnosy  26 13 1 332 2 873 331 

H. Ostatní provozní náklady  27 115 326 1 257 496 

V. Převod provozních výnosů  28 0 0 0 0 

I. Převpd provzních nákladů 29 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 5 247 20 411 1 810 20 966 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   33 0 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančího majetku 38 0 0 0 0 

IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a oprav. Položek. ve fin. Oblasti (+/-) 41 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 5 2 4 33 

N. Nákladové úroky  43 3 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy  44 458 501 1 013 1 322 

O. Ostatní finanční náklady  45 1 033 1 509 947 2 617 

XII. Převod finančních výnosů  46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů  47 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -573 -1 007 70 -1 263 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 527 2 554 628 3 753 

Q.1.   - splatná 50 527 2 554 628 3 753 
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Q.2.   -odložená 51 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost    52 4 146 16 850 1 252 15 950 

XIII. Mimořádné výnosy  53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady  54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti    55 0 0 0 0 

S.1.  -splatná 56 0 0 0 0 

S.2.  - odložená  57 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření   58 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společ.   (+ / -)  59 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období    (+ / -) 60 4 146 16 850 1 252 15 950 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním   (+ / -)  61 4 673 19 404 1 880 19 703 


