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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Inovace a konkurenceschopnost ve výrobním podniku“ se zabývá 

rozkrýváním možných chyb podniku pomocí finanční analýzy a bankrotních modelů. Dále jsou 

vysvětleny pojmy inovace a konkurenceschopnost. Cílem bakalářské práce je analýza inovační 

schopnosti podniku, jejího vlivu na konkurenceschopnost a navržení řešení k eliminaci 

zjištěných chyb.  
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Abstract 

Bachelor thesis on the topic „Innovation and competitiveness in production company“ which 

deals uncover the possible errors of the company through financial analysis and bankruptcy 

models. It also further explains the terms innovation and competitiveness. The aim of this 

bachelor's work is the ability of company innovation analysis and its influence on the ability to 

compete and to find solution to eliminate found errors. 
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1 Úvod 

„Nikdo Vám nemůže zabránit v úspěchu. Kromě Vás samotných.“ 

Deshun Wang 

V současné době se vyskytují firmy, které vytváří konkurenční tlak na trhu. Firmy se tak 

„perou“ o každého zákazníka, kdy se pokouší nabízet lepší, nové výrobky, služby či nové 

technologie. Hlavním cílem každé společnosti je odhalit a plnit potřeby svých zákazníků a zničit 

svým konkurujícím firmám konkurenční výhody ve svůj prospěch. 

Inovace znamená zdokonalení, kdy jejím výsledkem je zlepšení produktu, služby či určitého 

výrobního procesu. Společnost, která v dnešní době neinovuje, nikdy nebude popředu své 

konkurenci. Pokud však firma nemá dostatečnou konkurenceschopnost, tak není možné, aby na 

trhu obstála. Není, však určeno, že nové inovace na trhu obstojí. I nová myšlenka může skončit 

na začátku realizace. Jedině ta společnost, která si je vědoma nového trendu inovování  

si v budoucnu zachová konkurenční výhodu a pozici na trhu nad ostatní konkurencí. 

Cílem práce je analýza inovační schopnosti podniku, jejího vlivu na konkurenceschopnost a 

navržení řešení k eliminaci zjištěných chyb. K analýze byly použity poměrové ukazatele 

finanční analýzy a bankrotní modely, které byly použity pro sledovaný podnik VOP CZ, s.p. se 

svými konkurenty. U analýzy bylo vycházeno z rozvahy (viz Příloha 1) a výkazu zisku a ztráty 

VZZ (viz Příloha 2) za všechna sledovaná období.  

V první části je představen zkoumaný podnik VOP CZ, s.p., který byl vybrán pro tuto práci. 

Dále jsou popsány teoretické pojmy konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a inovace. 

Samostatnou kapitolou jsou způsoby měření konkurenceschopnosti pomocí poměrových 

ukazatelů finanční analýzy a bankrotní modely, které byly použity pro praktickou část. 

V další části této práci se nachází již zmiňovaná praktická část, ve které je provedena analýza 

podniku s konkurenty pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy a bankrotní modely. 

K této práci byly vybrány ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. K analýze 

bankrotních modelů byl použit Altmanův model a index IN05. Ke zjištění silných, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb byla v této práci provedena SWOT analýza matice plus a minus. 

V poslední části jsou napsány nejnovější inovační aktivity podniku. A dále na základě 

zjištěných informací provedeno zhodnocení a doporučení k eliminaci zjištěných chyb podniku 

VOP CZ, s.p. 
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2 Charakteristika podniku VOP CZ, s.p. 

V této části bude stručně popsána charakteristika podniku – VOP CZ, s.p. Autor práce stručně 

popsal základní údaje o podniku, předmět podnikání, organizační strukturu a hospodaření 

podniku. 

 

2.1 Představení podniku 

VOP CZ, s.p. se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína byl založen na základě 

zakladatelské listiny, zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. 

VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. 

Zabývá se především opravami vojenské techniky a strojírenské výroby. Na vlastní vývoj 

navazuje modernizace, výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů. 

V Šenově u Nového Jičína v roce 1946 vznikl Vojenský opravárenský závod, který byl pouze 

zaměřen na opravu vojenské techniky. Postupem času se společnost snažila rozšířit i na 

vojenskou výrobu. V 90. letech podnik zavedl dokonce i civilní strojírenskou výrobu. 

V posledním období následovalo rozšiřování výrobních kapacit a technologických možností, 

kdy se podniky VOP-026 Šternberk, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno 

sloužily. A v roce 2012 se celý podnik přejmenoval na VOP CZ, s.p. 

Díky dlouhodobému rozvoji a investicím podniku v oblasti technologie, lidských zdrojů  

a výrobních kapacit, je VOP CZ, s.p., největším vojenských podnikem České republiky. 

V oblasti civilní strojírenské výroby je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů  

a manipulační techniky a dílů investičních celků. 

Podnik dlouhodobě posiluje a rozvíjí svou pozici v oblasti vědy, výzkumu, vývoje, výroby 

a v obchodu pro civilní a vojenský sektor. Podnik VOP CZ, s.p. zaměstnává více než 860 

zaměstnanců. 

Dlouhodobé strategické cíle podniku jsou: 

• posilovat finanční stabilitu a růst, 

• být stabilním, moderním a respektovaným podnikem v rámci českého a mezinárodního 

trhu, 
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• disponovat produkty s komplexními službami převyšujícími konkurenci, 

• být vyhledávaným partnerem na trhu pracovních sil, 

• disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporovat jejich 

profesní růst. 

Předmět podnikání podniku [18]: 

1. Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany  

a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky a dalších ozbrojených 

bezpečnostních sborů. 

2. Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné 

opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj  

a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje a jejich zkoušení, 

montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům.  

 

2.2 Organizační struktura podniku 

Na obrázku 1 je uvedena organizační struktura podniku VOP CZ, s.p. 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura podniku 
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2.3 Hospodaření podniku 

Na obrázku 2 lze nalézt hospodaření podniku VOP CZ, s.p. za rok 2013, 2014 a 2015. 

 

Obr. 2 Hospodaření podniku za rok 2013, 2014 a 2015 [18] 

 

V oblasti civilní strojírenské výroby se za rok 2015 podniku podařilo zajistit tržby v objemu 

906 mil. Kč. Tyto tržby tvoří 90 % celkových tržeb podniku.  

Export civilní produkce do zahraničí činí 92 % z celkové civilní produkce, z čehož většinu 

cílových trhů tvoří vyspělé západní trhy typu Německo nebo Velká Británie, kde jsou vysoké 

požadavky jak na kvalitu, tak na celkovou úroveň spolupráce. [18] 

V tabulce 1 jsou uvedeny tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb, zboží, DHM a materiálu 

v roce 2014 a 2015 v podniku VOP CZ, s.p. A dále v tabulce 2 nalezneme zeměpisné umístění 

trhů podniku. 

 

 

 

 

 



5 

 

Tab.1 Tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb, zboží DHM a materiálu v roce 2014 a 2015 

v podniku VOP CZ, s.p. [18] 

V tis. Kč 2015 2014 

Hlavní činnost Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Opravy, výroba 

a zboží pro 

Armádu ČR 

32 490 32 490 0 3567 3567 0 

Opravy a výroba 

ostatní 
897 221 38 547 858 674 898 125 39 235 858 890 

Tržby z prodeje 

služeb 
104 929 98 160 6 769 55 795 48 546 7 249 

Tržby z prodeje 

HM 
256 145 111 1 544 1 324 220 

Tržby z prodeje 

materiálu 
37 853 30 955 6 898 54 230 49 420 4 810 

Tržby z prodeje 

zboží 
5 077 2 435 2 642 7 318 4 431 2 887 

Celkem 1 077 826 202 732 875 094 1 020 579 146 523 874 056 

 

Tab. 2 Zeměpisné umístění trhů [18] 

Název země 2015 2014 

Rakouská republika 15 471 11 298 

Dánské království - 549 

Finská republika - 2 341 

Francouzská republika 45 823 41 079 

Spolková republika Německo 672 882 644 366 

Italská republika 1 149 196 

Nizozemské království - 3 781 

Polská republika 297 1 435 

Ruská federace 8 315 12 684 

Srbská republika - 352 

Slovenská republika 760 - 

Španělské království - 26 

Švédské království 176 - 

Švýcarská konfederace 35 495 20 095 

Spojené arabské emiráty 22 334 - 

Spojené království Velké Británie 72 316 135 846 

Spojené státy americké 76 8 

Celkem v tis. Kč 875 094 874 056 
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3 Inovace a konkurenceschopnost 

3.1 Inovace 

J. A. Schumpeter inovace považoval za podstatu ekonomického vývoje tržních ekonomik, 

narušující stávající rovnováhu a opět ji navozují, ovšem na velmi vyšší úrovni. 

Podle J.A. Schumpetera je inovace motorem rozvoje.  

J. A. Schumpeter přichází s jednou z prvních klasifikací inovací [13]: 

• nový statek, dosud neznámý výrobek pro spotřebitele, či výrobek nové kvality, 

• nová technologie, 

• nový trh, 

• nové suroviny, 

• nové organizační uspořádání.  

Inovace je pojem, který obsahuje změnu. Může znamenat zdokonalení, která je spojena 

s aktivní činností lidí. Jinými slovy, inovace znamená jakoukoli novinku, resp. změnu k něčemu 

novému v různých oblastech společenského života. 

Inovace představuje komplexní proces od nápadu přes vývoj až po realizaci. Inovace je více 

než invence, které jsou sice nutnou součástí inovací, ty však přinášejí nové myšlenky. 

Východiskem inovací je kreativita, nápady, nové myšlenky. [13] 

Inovace je hybným faktorem každé organizace či instituce, jejím prostřednictvím dochází 

k aktualizaci produktového portfolia a tím zlepšování pozice firmy na trhu, včetně posílení 

konkurenční pozice, zvyšování kvality, snížení nákladů apod. [13] 

Inovace existují jako znalostní proces. Jde o to vytvořit nové varianty na základě kombinování 

různých množin znalostí. Tyto znalosti jsou založeny na něčem, co jsme viděli nebo udělali 

nebo mohou být výsledkem procesu zkoumání. [7] 

Mohou existovat v [13]:  

• explicitní formě – lze je vyjádřit formálním a systematickým jazykem, můžeme je tedy 

vyslovit, napsat, nakreslit či jinak znázornit, 
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• tacitní formě – jsou vytvářeny interakcí explicitních znalostí a zkušeností, dovedností, 

intuice, osobních představ, idejemi, nápady, hodnotami a emocemi konkrétního 

člověka. 

 

3.1.1 Typy inovací 

Inovace se vyskytují v několika typech [12]:  

• inovace produktu – je to změna ve službě a výrobků, které nějaká společnost nabízí, 

• inovace procesu – změna ve způsobu, jakým jsou služby či produkty vytvářeny  

a dodávány,  

• inovace pozice – změna kontextu, ve kterém se produkty nebo služby uvádějí na trh,  

• inovace paradigmatu – změna v základovém modelu, který tvoří velkou část toho,  

co organizace dělá. 

Nebo taktéž se inovací rozdělují [15]: 

• produktová inovace – představuje uvedení nového nebo podstatně zlepšeného výrobku 

nebo služby na trh,  

• procesní inovace – představuje nový nebo podstatně zlepšený způsob výroby nebo 

poskytování služeb, včetně distribuce, skladování a podpůrných podnikových činností 

jako je údržba, nákup, účetnictví nebo informační systém, 

• marketingová inovace – představuje zavedení nové marketingové metody obsahující 

významné změny v umístění produktu, podpoře produktu či ocenění, a především  

se zaměřuje na lepší splnění potřeb zákazníka, 

• organizační inovace – představuje zavedení nového způsobu organizace řízení 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, lidských zdrojů nebo vnějších vztahů. 

  

3.1.2 Inovace jako konkurenční výhoda 

Úspěšné inovace jsou všude kolem nás, většinou jsou postaveny na jednoduché myšlence,  

která přinesla něco nového, odlišného, co zaujalo a získalo si své příznivce. Podniky musí být 

schopné své výrobky či služby inovovat. Z hlediska konkurenceschopnosti se jedná o neustálý 
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rozvoj inovační schopnosti firmy. Důležitým úkolem je sledovaní zákazníků a konkurentů. 

Potřebujeme více odvahy zkoušet nové cesty k inovacím, které ještě nikdo nikdy nevyužil. [6] 

Při inovaci výrobků se jedná obvykle o změny jeho vlastností, přidávání nebo vylepšení funkcí 

či odstranění funkcí nebo také vytváření něčeho nového. Taktéž chceme zvýšit výkonnost 

prodeje či zefektivnit prodej. Předpokladem konkurenceschopné výroby je dosažení maximální 

hodnoty zákazníka. Inovace je úspěšná, když zákazníkům a firmě přinese skokový přírůstek  

a otevře si tak novou poptávku. Tajemstvím úspěchu je ovládnout inovace a vytvořit inovační 

proces jako zdroj trvalého toku hodnot pro zákazníky a firmu. [6] 

Pokud chceme, aby firma rostla rychleji, musíme z inovací udělat každodenní byznys a budeme 

vytvářet trhy, výrobky či služby, které ještě neexistují. Podle K. Drachslera, lidé přicházejí na 

nové nápady nejčastěji na služební cestě či dovolené. Různorodost názorů a pohledů na svět  

je při inovacích velice důležitá.  

Podnik musí rozvíjet šest základních schopností v oblasti inovací [6]: 

1. Schopnost identifikovat příležitosti. 

2. Schopnost tvořit, navrhnout, plánovat inovační změny. 

3. Schopnost realizovat a efektivně využívat inovace. 

4. Schopnost učit se. 

5. Schopnost kooperovat. 

6. Schopnost vést a řídit celý inovační proces. 

Doporučení pro budování inovačních procesů [6]: 

1. Vyčlenit kapacity lidí, finanční zdroje a taktéž organizační rámec (výběr a vedení 

projektů). Firma do budoucna bude muset mít část, která vytváří nové výrobky a část, 

která inovuje výrobky či procesy. 

2. Na inovace je potřeba vyčlenit lidí a vytvářet jim k tomu dobré podmínky. Inovační tým 

musí být složen z lidí z marketingu, obchodu, servisu, logistiky, výroby případně  

i zástupců dodavatelů či zákazníků. Kdy základem je poznání potřeb zákazníků  

či hledání zákazníků, kteří naši nabídku odmítají. 

3. Do inovačního procesu je nutné vložit pojem učení se, což znamená vyhodnocování 

chyb, odchylek, dokumentování znalostí, pravidel a principů. V konečném výsledku 

nevytváří konkurenční výhodu výrobek, ale schopnost pracovat se znalostmi. 
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4. Důležitým procesem je i práce s talenty. Jen lidé dokáži přemýšlet či řešit problémy.  

5. Mnohé firmy inovují tak, že se snaží napodobovat své konkurenty. V určitém čase  

se však, každá firma, která chce být na trhu tou nejlepší, musí této závislosti zbavit  

a musí najít cestu k vlastním nápadům. 

6. Řídit inovace vyžaduje měřit úspěšnost procesu. Podle našich zkušeností je užitečné 

využívat následující ukazatele výkonnosti inovací: 

• úspěšnost inovací: počet úspěšných projektů k počtu započatých inovačních 

projektů, 

• efektivnost inovací: reálný přínos projektů k celkovým nákladům na projekt, 

• čas inovací: průměrný čas realizace inovačních projektů, 

• návratnost inovací: doba, během které přínosy z inovačního projektu dosáhnou 

nákladů na projekt, 

• rentabilita inovací: výnosnost investice do inovací, 

• celkové výdaje na inovace jako procento z tržeb.  

 

3.2 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost výstižně popsal Stephan Garelli ve svém výroku:   

„Konkurenceschopnost je jako dostih. Nejde v něm o to běžet dnes rychleji, než jste běželi 

včera. Jde o to běžet rychleji než všichni ostatní koně.“ [14] 

Konkurenceschopnost lze definovat jako schopnost podniku zvýšit si svůj podíl na trhu  

a vytvářet vysokou úroveň příjmů.  

Pojem konkurence je rysem tržní ekonomiky a se vší naléhavostí vystupuje v etapě,  

kdy převahuje nabídka nad poptávkou. Konkurenceschopnost na podnikové úrovni můžeme 

charakterizovat jako schopnost: 

• odolávat subjektům se stejným nebo podobným zaměřením (pasivní pojetí), 

• prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními (aktivní pojetí). 

Konkurenceschopnost sice můžeme posuzovat v daném okamžiku, nicméně rozhodující bude 

požadavek minimálně jejího udržení či zlepšování v čase. 
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Faktory konkurenceschopnosti 

Michal Porter určil čtyři interní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost, a dva faktory 

vnější a vzájemné vazby mezi nimi prezentoval v podobě modelu diamantu [13]: 

• podmínky faktorů – lidské zdroje, znalosti, 

• podmínky poptávky – situace na domácím trhu, 

• firemní strategie, struktura, rivalita – strategické cíle podniku, 

• související a podpůrná odvětví – prostor pro outsourcing,  

• vláda – první vnější faktor, který může ovlivnit každý z výše uvedených faktorů, 

• změny – jde o události, které nastávají mimo kontrolu podniků.  

 

3.2.1 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda je schopnost společnosti vykonávat něco jedním či více způsoby tak, 

že to konkurence nedokáže. [3] 

Tu můžeme na mikroekonomické úrovní chápat jako zachycení relativní výkonnosti dané firmy 

v určitém období. Je to reflexe interakcí mezi firmami v tržním procesu. Z porovnání skupiny 

firem vychází identifikace konkurenční výhod, přičemž porovnání je závislé na tržním 

prostředí, ve kterém firmy fungují. Konkurenční výhoda tedy není majetkem individuální 

firmy. Podobně jako u konkurenceschopnosti se jedná o relativní pojem. [11] 

Konkurenceschopnost je v dlouhodobém časovém horizontu ovlivněna charakterem 

konkurenční výhody. Taktéž ale platí, že konkurenční charakteristika je dosažená na působení 

ekonomické a technologické úrovni. Tyto konkurenční charakteristiky se v jednotlivých 

etapách rozvoje liší.  

Klíčovým znakem konkurenceschopnosti určitého subjektu je komparativní výhoda, přednost, 

kterou má vůči jiným subjektům. Komparativní výhody v rámci určitého oboru a na určeném 

relevantním trhu lze označit za konkurenční výhody. [13] 
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Ve vztahu ke konkurenci produktů jsou známé Porterovy generické strategie, které spatřují 

konkurenční výhody: 

• v nákladech a taktéž v prodejních cenách,  

• v diferenciací (v kvalitě, časové flexibilitě), 

• ve fokusu (ve specifických vlastnostech, vyhledávaných úzkým segmentem uživatelů. 

Odtud je již krůček ke kvantifikaci konkurenceschopnosti produktu a jejímu vyjádření 

v různých ukazatelích, ať jednodušších poměrových, tak vícekriteriálních hodnoceních 

posuzujících obvykle nejen užitečnost výrobku, ale i jeho ekonomické charakteristiky 

(pořizovací cenu, provozní náklady apod.). [13] 

 

3.2.2 Poptávka a nabídka 

Poptávka 

Poptávka neboli anglicky „demand“ znamená ochotu a schopnost spotřebitelů kupovat za 

určitou cenu, určité množství. Je to vztah mezi různými cenami zboží a množstvím,  

které spotřebitelé chtějí a jsou schopni koupit za určité časové období. 

Zákon poptávky zní:  

„Za jinak neměnných okolností se bude s růstem ceny, poptávané množství snižovat a opačně.“ 

Faktory ovlivňující poptávané množství: 

1. Cena 

2. Komplementy 

Takové zboží, které doprovází spotřebu zkoumaného zboží, kupuje se zároveň s ním 

(auto – benzín). 

3. Substituty 

Zboží, které můžeme nahradit zkoumané zboží (máslo – margarín). 

4. Změny úrovně důchodu 

5. Změny v preferenčních lidí 

6. Počet kupujících 

7. Očekávání kupujících 
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Na obrázku 3 je uvedena křivka poptávky. 

 

Obr. 3 Křivka poptávky 

 

Nabídka 

Nabídka neboli anglicky „supply“ vyjadřuje vztah mezi různými cenami zboží a množstvím, 

které je nabízeno prodávajícími za určité časové období. 

Zákon nabídky zní:  

„Za jinak neměnných okolností s růstem ceny, roste nabízené množství a naopak.“ 

Faktory ovlivňující nabízené množství: 

1. Cena vstupu 

2. Technologický pokrok 

3. Ceny alternativních výrobků 

4. Změny výrobních podmínek 

5. Počet prodávajících 
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Na obrázku 4 je uvedena křivka nabídky. 

 

Obr. 4 Křivka nabídky 

 

3.2.3 Analýza prostředí podniku 

Analýza prostředí podniku je zaměřena na ty faktory, které působí v okolí podniku. Tyto faktory 

ovlivňují a pravděpodobně i v budoucnu budou mít vliv na jeho strategické postavení. Analýza 

se orientuje na vliv trendů dílčích složek vnitřní a vnější prostředí a jejich vzájemné vazby. 

S rozvojem vědy, techniky, komunikace, obchodu a dalších aspektů se význam těchto prostředí 

pro jednotlivé podniky rozšířil. [17] 

 

Vnitřní prostředí 

Vnitřním prostředí se rozumím množina prvků a jejich vzájemných vztahů, které existují uvnitř 

podniku. Pro jeho pochopení je účelné podnik definovat jako sociálně-technický systém, jehož 

prvky jsou lidé a prostředky propojené vzájemnými komunikačními a řídícími vazbami.  

To je systém otevřený, který je spojený s okolím prostřednictvím sítě transakcí, které omezují 

jeho chování a ovlivňují jeho závislost na okolí. [17] 

Pro vnitřní prostředí je možné využít metodu Porterův model pěti sil, analýzu konkurence, 

VRIO, finanční analýzu, analýzu interních zdrojů aj. [2] 
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Porterův model pěti sil je nástrojem, který slouží k průzkumu konkurenčního prostředí. Jeho 

cílem je pochopit síly působící v tomto prostředí a identifikovat, které z nich jsou pro podnik 

nejdůležitější a které mohou být ovlivněny. [17] Působení těchto sil určuje zisk v odvětví,  

který se měří z hlediska dlouhodobé návratnosti investic. Každé odvětví má jiný potenciál 

konkurenčního zisku a také se mění působení konkurenčních sil. Aby bylo možno stanovit 

konkurenční strategii podniku je zapotřebí provést analýzu všech konkurenčních sil v Porterově 

modelu. Na základě získaných informací bude podnik schopen lépe čelit konkurenčním silám 

nebo je využije ve svůj prospěch. Konkurenční síly podle Portera ovlivňují ziskovost  

a konkurenci v odvětví. Největší síla nebo síly se dostávají do popředí a stávají se hlavním 

kritériem při formulování strategie. [8] 

 

Vnější prostředí 

Vnějším prostředí managementu se rozumí faktory, které mívají původ mimo podnik,  

tzn. v makroprostředí. Makroprostředí managementu je ta část vnějšího prostředí, která je 

tvořena faktory vznikajícími v mezinárodním, národním a regionálním prostředí. Jedná se 

převážně o faktory, které přímo působí v obecném smyslu na většinu organizací, ale nepřímo 

na konkrétní výrobek nebo službu, které jsou předmětem činnosti organizace. [17] 

Pro zhodnocení vývoje vnějšího prostředí lze využít PEST analýzy. PEST analýza je zkratkou 

pro analýzu politicko-právních, ekonomických, sociokulturních a technologických faktorů [2]: 

• politicko-právní faktory – politická stabilita, stabilita vlády, daňová politika, sociální 

politika aj., 

• ekonomické faktory – vývoj HDP, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti aj., 

• sociokulturní faktory – faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů, faktory 

podmiňující chování organizací (kulturní a sociální vlivy), 

• technologické faktory – představují trendy ve výzkumu a vývoji, skladovací, 

komunikační a informační technologie. 
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4 Plus minus matice SWOT analýzy 

Jde o často používanou metodu, která je zaměřena na vnitřní a vnější okolí příslušného podniku.  

SWOT analýza znamená [1]: 

• S (Strenghts) – Silné stránky, 

• W (Weaknesses) – Slabé stránky, 

• O (Opportunities) – Příležitosti, 

• T (Threats) – Hrozby.  

Na obrázku 5 najdeme SWOT analýzu. 

 

Obr. 5 SWOT analýza [2] 

Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Podnikatel musí neustále monitorovat síly makroprostředí (zákazníky, dodavatele, aj.),  

které ovlivňují její schopnost dosahovat zisku. Podnikatel by měl vytvořit marketingový 

informační systém, který by sledoval trendy a změny související s příležitostmi a ohrožení. 

Dobrý marketing je umění nacházet a rozvíjet příležitosti. Ty odrážejí potřeby a zájmy 

kupujících. Dají se rozdělit na tři hlavní zdroje. Prvním je nabídka něčeho, čeho je na trhu 

nedostatek. Druhým je nabídka stávajícího výrobku nebo služby, avšak lepším nebo novým 

způsobem. Třetí možnost vede ke zcela novému produktu nebo službě. [5] 
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Analýza interního prostředí (silné a slabé stránky) 

Každý podnik musí zhodnotit své silné a slabé stránky. Je zřejmé, že podnik nemusí hned 

zlepšovat všechny své slabiny, ani zbytečně poukazovat na své přednosti. Měl by především 

zvážit, na které stránky zaměří další příležitosti. Zda na ty, které korespondují se silnými 

stránkami nebo se pokusí o zlepšení těch slabých, z nichž by mohly vzniknout nové přednosti 

podniku. [5] 

Matice plus a mínus porovnává vzájemné vazby mezi komponenty vnitřního prostředí  

s komponenty vnějšího prostředí. To znamená zjištění silných, slabých stránek a příležitostí či 

ohrožení firmy.  

Zjištěný vzájemný vztah je následovný [10]: 

• silně oboustranná pozitivní vazba: + +,  

• silně oboustranná negativní vazba: - -,  

• slabší pozitivní vazba: +,  

• slabší negativní vazba: –,  

• žádný vzájemný vztah: 0.  

Součty řádků a sloupců matice jsou výsledkem matice podle kterého určujeme pořadí.  

Podle pořadí se dá určit, který z faktorů pro podnik je slabou či silnou stránkou nebo příležitostí 

či hrozbou. [10] 
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5 Měření konkurenceschopnosti pomocí finanční analýzy 

V této kapitole je zaměřeno na způsoby měření konkurenceschopnosti, které byly provedeny 

pro analýzu podniku VOP CZ, s.p. a jejich konkurenty v této práci.  

 

5.1 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Napomáhá 

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

využívá svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky atd. Průběžná znalost finanční 

situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodnout.  

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná informace 

o tom, kam podnik došel, v čem se mu jeho předpoklady podařily splnit a kde naopak došlo 

k situaci, které chtěl předejít. V zásadě nejvýstižnější definicí finanční analýzy, je ta že, finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která je obsažena především v účetních 

výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek. [9] 

Účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), 

přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. [4] 

Standartní členění ukazatelů je členění na ukazatele: 

1. Absolutní ukazatele.  

2. Rozdílové ukazatele. 

3. Poměrové ukazatele – tvoří nejpočetnější a nejvyužívanější skupinu ukazatelů. 

V této práci bude pojednáváno o poměrových ukazatelích finanční analýzy. 

 

5.1.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita se používá ve vztahu k určité složce majetku nebo také k likviditě podniku. Likvidita 

k určité složce vyjadřuje vlastnosti dané složky rychle a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit 



18 

 

na peněžní hotovost. Likvidita podniku je vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své 

platební závazky. Existuje taky přímá souvislost mezi pojmy „solventnost“ a „likvidita“. 

Vzájemná závislost mezi těmito dvěma pojmy je, že podmínkou solventností je likvidita. 

Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy. Dostatečně likvidní podnik je 

schopen hradit své závazky.  

Tři základní ukazatele likvidity: 

1. Okamžitá likvidita =
finanční majetek

krátkodobé závazky
 

2. Pohotová likvidita =
oběžná aktiva−zásoby

krátkodobé závazky
 

3. Běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
  

Okamžitá likvidita neboli také likvidita 1. stupně nebo také cash ratio představuje nejužší 

vymezení likvidity. Pod pojmem krátkodobý finanční majetek je představena suma peněz  

na běžném účtu, na jiných účtech či pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, 

šeky. Pro okamžitou likviditu platí doporučená hodnota v rozmezí 0,2 – 0,6. [4] 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně nebo také acid test. Ukazatel by měl nabývat 

hodnot v rozmezí 1 – 1,5. Při poměru menším než 1 musí podnik spoléhat na případný prodej 

zásob. [4] 

Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně nebo také current ratio. Ukazatel běžné likvidity 

udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Pro běžnou likviditu 

platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. [4] 

 

5.1.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita též výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku. U těchto poměrových ukazatelů se vychází z výkazu zisku a ztrát  

a rozvahy. Jedná se o ukazatele, které jednoznačně budou nejvíce zajímat akcionáře  

a potencionální investory. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější 3 kategorie zisku: EBIT – 

zisk před odečtením úroků a daní; EAT – zisk po zdanění; EBT – zisk před zdaněním. 

Ke zjišťování rentability jsou používány v praxi nejvíce tyto ukazatele [9]: 
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1. Rentabilita aktiv (ROA) =
EBIT

aktiva celkem
 x 100 

2. Rentabilita vlastního kapitálu =
EAT

vlastní kapitál
 x 100 

3. Rentabilita tržeb =
EBIT

tržby z prodeje zboží+tržby z prodeje vlastních výrobků
 x 100 

 

5.1.3 Ukazatele aktivity 

S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru k současným či budoucím hospodářským aktivitám podniků přiměřená, tj. zda 

ukazatele aktivity měří schopnost podniku využít vložené prostředky. [9] 

Ukazatele aktivity: 

1. Obrat celkových aktiv =
Tržby

Aktiva celkem
 

 

Měří intenzitu využití celkového majetku podniku. Čím větší je hodnota ukazatele,  

tím podnik efektivněji využívá svůj majetek. Minimální doporučenou hodnotou je 1,6. 

 

2. Doba obratu aktiv =
Celková aktiva x 360

Tržby
 

 

Měří za jak dlouhou dobu se určitá část aktiv přemění na peněžní prostředky. Nejkratší 

doba obratu aktiv je tím nejlepším výsledkem. Výsledek vyjde ve dnech. 

 

3. Doba obratu zásob =
Zásoby x 360

Tržby
 

 

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy 

přešly přes výrobky. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejnižší. 

 

4. Doba obratu pohledávek =
Pohledávky x 360

Tržby
  

  

5. Doba obratu závazků =
Krátkodobé závazky x 360

Tržby
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Průměrná doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Tento ukazatel by měl dosáhnout, alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. [4] 

 

5.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Celkové závazky v tomto ukazateli zadluženosti zahrnují závazky krátkodobé i dlouhodobé, 

taktéž s bankovními úvěrů, které jsou v rozvaze sledovány odděleně od ostatních závazků. Platí 

zde pravidlo, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost celkového 

majetku podniku a tím taktéž vyšší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen. Zadluženost 

ovlivňuje nejen riziko věřitelů, ale také celkovou výnosnost podniku, neboť použití cizích 

zdrojů zvyšuje náklady podniku. [9] 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a krátkodobá zadluženost: 

1. Dlouhodobá zadluženost =
dlouhodobé závazky

aktiva celkem
∗ 100 

2. Krátkodobá zadluženost =
krátkodobé závazky

aktiva celkem
∗ 100 

 

5.2 Bankrotní modely 

Pro praktickou část této práce byl použit bankrotní Altmanův model a model IN05. 

 

5.2.1 Altmanův model 

Tento model patří mezi nejvíce používané bankrotní modely. Jeho autorem je americký 

profesor E. I. Altman, který vytvořil několik verzí indexu, které slouží k předpovídání krachu 

firmy, zda se jedná do budoucna o prosperující firmu, či se jedná o adepta na bankrot. [9] 

Vzorec pro Altmanův model: 

Z =  3,3 x 𝑋1  +  1,0 x 𝑋2 +  0,6 x 𝑋3  +  1,4 x 𝑋4  +  1,2 x 𝑋5 

X1 – EBIT / aktiva celkem, 

X2 – tržby / aktiva celkem, 
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X3 – tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X4 – nerozdělený zisk / aktiva celkem, 

X5 – pracovní kapitál / aktiva celkem. 

Zda je podnik finančně zdravý se určuje pomocí hodnoty Z-scóre, kdy interpretace je 

následující [10]: 

• Z FAKTOR > 2,99 – můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci, 

• 1,8 < Z FAKTOR < 2,99 – „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, 

• Z FAKTOR < 1,8 – firma je ohrožena vážnými finančními problémy.  

 

5.2.2 Model IN05 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jejich snahou bylo vyhodnotit finanční 

zdraví českých firem prostřednictvím jediného čísla. Kromě tohoto faktu, že se však index 

INO5 zabývá i tím, jestli vytváří pro své vlastníky nějakou hodnotu, taktéž byl vytvořen jako 

poslední v řadě všech IN modelů. [9] 

Model IN05 je dán následující rovnicí: 

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

X1 – aktiva celkem / cizí zdroje 

X2 – EBIT / nákladové úroky 

X3 – EBIT / aktiva celkem 

X4 – výnosy / aktiva celkem 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Pokud však firma je pod minimální hodnotu 0,9, tak s 97 % pravděpodobností spěje k bankrotu 

a 76 % nebudou vytvářet hodnotu. Společnosti s indexem mezi 0,9 až 1,6 mají 50 % 

pravděpodobností, že zkrachují, avšak se 70 % budou vytvářet hodnotu. Firmy nad horní hranici 

pak s 92 % nezkrachují a s 95 % budou vytvářet hodnotu. 
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6 Analýza ukazatelů podniku VOP CZ, s.p. a jejich konkurentů 

V této kapitole byla zpracována analýza poměrových ukazatelů a bankrotních modelů podniku 

VOP CZ, s.p. se svými konkurenty v České republice. Mezi hlavní konkurenty ve vojenské 

výrobě patří EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o., STV GROUP, a.s. a taktéž ve strojírenské 

výrobě společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.  

 

6.1 Poměrová analýza ukazatelů 

V této části budou provedeny výpočty poměrových ukazatelů, které byly popsány v teoretické 

části. Jedná se o ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

 

6.1.1 Ukazatele likvidity  

Tato část se zaměřila na výpočty ukazatelů likvidity podniku a jejich konkurentů,  

a to prostřednictvím okamžité likvidity, běžné likvidity a pohotové likvidity. Tyto ukazatele 

zjistí, jak jsou firmy schopny hradit své závazky.  

V tabulce 3 lze nalézt likviditu zkoumaného podniku VOP CZ, s.p. 

Tab. 3 Likvidita podniku VOP CZ, s.p. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 2,49 0,17 0,05 

Pohotová likvidita 3,24 1,29 0,65 

Běžná likvidita 4,22 3,28 2,13 

 

Doporučená hodnota okamžité likvidity je v rozmezí 0,2 – 0,6. Ta v žádném roce nebyla 

naplněna a hodnoty v roce 2014 a 2015 dosáhly na kritickou úroveň. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je v rozmezí 1 – 1,5. Podnik se do tohoto rozmezí 

dostal pouze v roce 2014. Nicméně rok 2015 vyšel nižší, než je spodní hranice, což není pro 

věřitele pozitivní. Můžou zde nastat problémy při úhradě krátkodobých peněžních prostředků. 
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Běžná likvidita vypovídá o tom, kolika korunami oběžného majetku je kryta 1 Kč krátkodobých 

závazků podniku. To znamená, že 1 Kč krátkodobých závazků byla kryta 4,22 Kč. Doporučená 

hodnota běžné likvidity je v rozmezí 1,5 – 2,5. Podnik se do tohoto rozmezí dostal pouze v roce 

2015, kdy krátkodobé závazky byly kryty oběžnými aktivy 2,1 krát, v roce 2013 4,2 krát  

a v roce 2014 3,3 krát. Jelikož hodnoty jsou vyšší, můžeme říci, že podnik má vysokou likviditu. 

V tabulce 4 byla provedena likvidita podniku EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Tab. 4 Likvidita podniku EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 0,06 0,09 0,07 

Pohotová likvidita 0,43 0,69 1,43 

Běžná likvidita 2,03 2,45 3,67 

 

Doporučená mez okamžité likvidity nebyla ve sledovaném období naplněna, tudíž společnost 

nebyla schopna splácet splatné závazky. 

Pohotové likvidita byla naplněna pouze v roce 2015. V ostatních letech se společnost dostala 

pod doporučenou mez, což znamená, že společnost má téměř polovinu celkového majetku právě 

v zásobách. 

Běžná likvidita u společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. byla splněna v roce 2013  

a 2014. Na základě analýzy můžeme říci, že 1 Kč krátkodobých závazků byla kryta 3,67 Kč 

oběžných aktiv. 

V tabulce 5 lze nalézt likviditu podniku STV GROUP, a.s. 

Tab. 5 Likvidita podniku STV GROUP, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 0,49 0,58 0,36 

Pohotová likvidita 1,04 1,97 1,29 

Běžná likvidita 1,78 4,20 2,98 
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Okamžitá likvidita u této společnosti byla doporučená hodnota naplněna ve všech sledovaných 

období. Společnost ze všech ostatních byla schopna ve sledovaném období hradit své 

krátkodobé závazky.  

Doporučená mez pohotové likvidity byla naplněna v roce 2013 a 2015. V roce 2014 měla 

společnost příliš pohotových likvidních prostředků nebo vysoké množství pohledávek a taktéž 

spoustu kapitálu. 

Běžná likvidita byla naplněna pouze v roce 2013 v dalších sledovaných období je hodnota 

vyšší. Tudíž u této společnosti můžeme říci, že 1 Kč krátkodobých závazků byla kryta 4,2 Kč 

oběžných aktiv. 

V tabulce 6 nalezneme likviditu podniku AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Tab. 6 Likvidita podniku AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 0,09 0,03 0,02 

Pohotová likvidita 1,30 1,27 1,18 

Běžná likvidita 2,55 2,40 2,22 

 

Okamžitá likvidita nebyla ani v jednom roce naplněna, což znamená, že níže uvedené likvidity 

jsou vysoké a byly způsobeny velkým množství pohledávek, které pro stabilitu podniku nejsou 

dobré. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity byla naplněna ve všech 3 rocích. Tudíž u této 

společnosti se nemůže stát, že nastanou problémy při úhradě krátkodobých peněžních 

prostředků. Ve sledovaném období byla společnost schopna se vypořádat se svými závazky, 

aniž by musela prodávat své zásoby. 

Doporučená mez běžné likvidity byla naplněna v roce 2014 a 2015. V roce 2013 byla hodnota 

nad předepsanou mez, avšak čím vyšší je hodnota, tím je menší riziko platební neschopnosti. 
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6.1.2 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele vyjadřují, zda je podnik schopen dosahovat zisku na základě vložených 

prostředků. V této části byly použity vzorce pro výpočet rentability aktiv (ROA), rentability 

vlastního kapitálu (ROE) a rentability tržeb (ROS) pro srovnání podniku VOP CZ, s.p. se svými 

konkurenty. 

V tabulce 7 nalezneme rentabilitu zkoumaného podniku VOP CZ, s.p. 

Tab. 7 Rentabilita VOP CZ, s.p. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

ROA 3,93 % -5,32 % -2,78 % 

ROE 4,79 % -6,19 % -3,89 % 

ROS 5,34 % -6,33 % -3,49 % 

 

Nejúspěšnějším rokem byl rok 2013, kdy ukazatele dosahovaly nejvyšších hodnot, a podnik tak 

nejúspěšněji zhodnotil svůj vložený kapitál. Nejhorším rokem byl rok 2014, kdy se hodnoty 

dostaly do mínusových a rapidně klesly proti roku 2013. Taktéž rok 2015 byl v mínusových 

hodnotách.  

V tabulce 8 lze nalézt rentabilitu společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Tab. 8 Rentabilita EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

ROA 14,10 % 14,60 % 31,88 % 

ROE 25,87 % 28,92 % 53,34 % 

ROS 28,22 % 32,04 % 30,13 % 

 

EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o., měla úspěšné všechna sledovaná období než zkoumaný 

podnik VOP CZ, s.p. Nejlépe na tom společnost byla v roce 2015, kdy hodnoty dosahovaly 

nejvyšších hodnot. 

V tabulce 9 najdeme rentabilitu společnosti STV GROUP, a.s. 
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Tab. 9 Rentabilita STV GROUP, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

ROA 1,85 % 9,28 % 12,49 % 

ROE 3,39 % 14,99 % 19,59 % 

ROS 2,33 % 11,48 % 18,28 % 

 

Taktéž společnost STV GROUP, a.s. byla v roce 2014, 2015 úspěšnější, kdy se ani v jednom 

roce nedostala do mínusových hodnot, avšak rok 2013 byl pro zkoumaný podnik proti 

společnosti STV GROUP, a.s. úspěšnější. 

Rentabilita tržeb udává míru ziskovosti, tj. kolik Kč zisku přinese 1 Kč tržeb. Například v roce 

2015 byl tedy zisk z 1 Kč tržeb ve výši 0,18 Kč. 

V tabulce 10 nalezneme rentabilitu firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Tab. 10 Rentabilita AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

ROA 7,85 % 8,83 % 9,17 % 

ROE 17,20 % 19,31 % 18,63 % 

ROS 6,70 % 8,44 % 9,00 % 

 

Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve srovnání se zkoumaným podnikem VOP CZ, s.p. 

si ve všech 3 letech vedla lépe. 

Rentabilita tržeb společnosti dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2015, kdy zisk z 1 Kč tržeb byl 

ve výši 0,09 Kč.  

 

6.1.3  Ukazatele aktivity 

V této části byla provedena analýza podniku s konkurenty pomocí ukazatelů aktivity. Jedná  

se o ukazatele doby obratu či obratovosti, využívaných při řízení aktiv, kdy hodnota doby obratu 

by měla být co nejmenší a hodnota počtu obrátek co největší. 

V tabulce 11 nalezneme ukazatelé aktivity podniku VOP CZ, s.p. 
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Tab. 11 Ukazatele aktivity podniku VOP CZ, s.p. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Obrat celkových 

aktiv [obrat/rok] 

0,77 0,84 0,80 

Doba obratu aktiv 

[dny] 

488,75 428,76 451,62 

Doba obratu zásob 

[dny] 

74 106 119 

Doba obratu 

pohledávek [dny] 

57 60 49 

Doba obratu 

závazků [dny] 

74,30 52,37 79,48 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv hodnotí, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Doporučená 

mez by měla nabývat hodnot v rozmezí 1,6 až 3. Ani v jednom sledovaném období nebylo 

dosaženo požadovaných hodnot. Z tohoto ukazatele jsme však zjistili, kolik Kč tržeb na 1 Kč 

aktiv. Nejvíce tržeb jsme dosáhli v roce 2014, kdy na jednu korunu aktiv připadlo 0,80 koruny 

tržeb. 

Na základě zjištěných skutečností ukazatele doby obratu aktiv bylo zjištěno, že podniku trvala 

přeměna celkových aktiv na peněžní prostředky v prvním sledovaném roce 489 dnů, v druhém 

sledovaném roce 429 dnů a ve třetím 452 dnů. Tím bylo zjištěno, že rok 2014 byl nejrychlejší. 

Tento ukazatel nám ukazuje, jak dlouho v průměru podnik drží zásoby ve svém majetku, než je 

prodá. Nejkratší dobu obratu zásob měl podnik v roce 2013 a to 74 dnů. 

Doba obratu pohledávek nám udává, za jak dlouho dobu podnik dostává od svých odběratelů 

za výrobky či služby zaplaceno. Odběratelé hradí podniku až za 60dní, jak bylo zjištěno v roce 

2014. Nicméně hodnota doby obratu pohledávek v roce 2015 klesla o 11 dnů na hodnotu 49. 

Optimální hodnoty doby obratu závazků, jsou takové, aby byla doba obratu závazků větší než 

doba obratu pohledávek. Podnik dodavatelům platil v průměru 80 dní v roce 2015. Mezi rokem 

2013 a 2014 došlo k poklesu průměrné doby splatnosti z 74 dnů na 52 dnů. Nicméně pravidlo, 

že doba obratu závazků by měla být větší, než doba obratu pohledávek nebyla splněna v roce 

2014. 
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V tabulce 12 lze nalézt ukazatele aktivity společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Tab. 12 Ukazatele aktivity společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Obrat celkových 

aktiv [obrat/rok] 

0,50 0,46 1,06 

Doba obratu aktiv 

[dny] 

420,58 789,90 340,02 

Doba obratu zásob 

[dny] 

428 447 183 

Doba obratu 

pohledávek [dny] 

98 148 103 

Doba obratu 

závazků [dny] 

263,74 250,39 80,86 

 

Obrat celkových aktiv u této společnosti nebyl ani v jednom sledovaném období nabyt 

doporučenou hodnotou, taktéž jako podnik VOP CZ, s.p. Tato společnosti má na 1 korunu aktiv 

1,06 korun tržeb. 

Na základě analýzy doby obratu aktiv společnosti trvala přeměna celkových aktiv na peněžní 

prostředky v roce 2014, 790 dnů, což zkoumanému podniku ani v jednom roce netrvala 

přeměna tak dlouho. 

Nejkratší doba obratu zásob byla v roce 2015, kdy doba trvala 183 dnů, avšak zkoumaný podnik 

ve všech 3 letech efektivněji řídil svůj sklad. 

Taktéž doba obratu pohledávek i doba obratu závazků je u společnosti EXCALIBUR ARMY, 

spol. s r.o. vyšší než u sledovaného podniku. Společnost svým dodavatelům platila v průměru 

264 dnů. 

V tabulce 13 nalezneme aktivitu společnosti STV GROUP, a.s. 
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Tab. 13 Ukazatele aktivity společnosti STV GROUP, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Obrat celkových 

aktiv [obrat/rok] 

0,79 0,81 0,69 

Doba obratu aktiv 

[dny] 

454,92 445,62 526,60 

Doba obratu zásob 

[dny] 

247 231 295 

Doba obratu 

pohledávek [dny] 

137 122 162 

Doba obratu 

závazků [dny] 

239,17 101,91 171,75 

 

Obrat celkových aktiv ani v jednom roce nepřesáhl hodnot 1,6, což znamená, že podnik špatně 

hospodaří se svými aktivy. Tato společnost je na stejné úrovni jako zkoumaný podnik  

VOP CZ, s.p.  

Doba obratu aktiv společnosti trvala nejvíce v roce 2015, kdy přeměna celkových aktiv  

na peněžní prostředky byla 527 dnů.  

Nejkratší doba obratu zásob byla v roce 2014, kdy doba trvala 231 dnů, avšak zkoumaný podnik 

ve všech 3 letech držel své zásoby kratší dobu než tato společnost.  

Doba obratu pohledávek a závazků splňuje požadované pravidlo v roce 2013 a 2015, taktéž jak 

zkoumaný podnik VOP CZ, s.p. Nicméně má u obou analýz vyšší hodnoty. 

V tabulce 14 nalezneme ukazatele aktivity společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Tab. 14 Ukazatele aktivity společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 

Ukazatel 2013 2014 2015 

Obrat celkových 

aktiv [obrat/rok] 

1,17 1,05 1,02 

Doba obratu aktiv 

[dny] 

307,34 344,25 353,15 

Doba obratu zásob 

[dny] 

65 63 64 

Doba obratu 

pohledávek [dny] 

65 68 71 

Doba obratu 

závazků [dny] 

52,49 54,40 60,62 
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AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. si v ukazateli obratu celkových aktiv vedl ze všech společností 

nejlépe, nicméně se však jak ostatní firmy nedostal na požadovanou mez.  

Doba obratu aktiv společnosti trvala nejvíce v roce 2015, kdy přeměna celkových aktiv  

na peněžní prostředky byla 353 dnů, což zkoumanému podniku ani v jednom roce netrvala 

přeměna tak dlouho. 

Nejkratší doba obratu zásob byla v roce 2014, kdy doba trvala 63dnů. Na základě skutečností, 

bylo zjištěno, že společnost lépe řídí svůj sklad než podnik VOP CZ, s.p. 

Doba obratu pohledávek byla ve všech 3 letech vyšší než u podniku VOP CZ, s.p., což znamená, 

že společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. odběratelé platí za své výrobky či služby později. 

Společnost svým dodavatelům platila v průměru 61 dnů v roce 2015 a to je podle zkoumaných 

předpokladů nejméně dnů ze všech společností. U této společnosti však nebylo dodrženo 

pravidlo, že doba obratu závazků má být vyšší než doba obratu pohledávek. 

 

6.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost je dána krátkodobou a dlouhodobou zadlužeností. Pro podnik  

VOP CZ, s.p. a jejich konkurenty byl proveden výpočet pro dlouhodobou a krátkodobou 

zadluženost.  

 

Dlouhodobá zadluženost 

V tabulce 15 nalezneme dlouhodobou zadluženost zkoumaného podniku VOP CZ, s.p.  

ve srovnání s jejich konkurenty. 

Tab. 15 Dlouhodobá zadluženost 

 Dlouhodobá zadluženost 

VOP CZ, 

s.p. 

EXCALIBUR 

AMRY, spol. s r.o. 

STV 

GROUP, 

a.s. 

AGROSTROJ 

Pelhřimov, a.s. 

2013 0,26 % 0,81 % 4,61 % 1,34 % 

2014 0,44 % 0,36 % 16,46 % 1,09 % 

2015 0,18 % 7,29 % 8, 04 % 0,80 % 
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U dlouhodobé zadluženosti lze za optimální považovat vývoj ukazatele pod 25 %. Pokud je 

hodnota ukazatele zadluženosti vysoká tzn. že věřitelé nejsou dostatečně chránění (pro případ 

platební neschopnosti). Pro podnik VOP CZ, s.p. to neplatí, protože hodnoty ve sledovaném 

období jsou nižší jak 1, což jsou nejnižší hodnoty proti svým konkurentům. 

 

Krátkodobá zadluženost 

V tabulce 16 nalezneme krátkodobou zadluženost podniku VOP CZ, s.p. a taktéž jejich 

konkurenty. 

Tab. 16 Krátkodobá zadluženost 

 Krátkodobá zadluženost 

VOP CZ, 

s.p. 

EXCALIBUR 

AMRY, spol. s r.o. 

STV 

GROUP, 

a.s. 

AGROSTROJ 

Pelhřimov, a.s. 

2013 15,20 % 36,60 % 52,57 % 17,08 % 

2014 12,21 % 31,70 % 22,89 % 15,80 % 

2015 17,60 % 23,78 % 32,62 % 17,17 % 

 

Na základě analýzy jsme dospěli k závěru, že celkovou zadluženost ve všech firmách tvoří 

krátkodobá zadluženost. A podnik VOP CZ, s.p. v analýze zadluženosti má nejnižší hodnoty 

krátkodobé i dlouhodobé zadluženosti, tzn. že čím nižší je hodnota zadluženosti celkového 

majetku podniku, tím je nižší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen.  

 

6.2 Analýza pomocí bankrotních modelů 

Tato kapitola se zaměřila na zjištění finanční situace podniku VOP CZ, s.p. a jejich konkurenty. 

K těmto zjištění byl použit Altmanův index a model IN05. 

 



32 

 

6.2.1 Altmanův model 

Tato kapitola se zabývá zjištěním Z-scóre podniku VOP CZ, s.p. se svými konkurenty. Tento 

model totiž slouží ke zjištění finančního zdraví podniku. V tabulce 17 nalezneme Z-scóre 

Altmanova modelu sledovaných firem. 

Tab. 17 Vývoj výsledků Altmanova indexu sledovaných firem 

 Z-scóre 

VOP CZ, 

s.p. 

EXCALIBUR 

AMRY, spol. s r.o. 

STV 

GROUP, 

a.s. 

AGROSTROJ 

Pelhřimov, a.s. 

2013 12,36 2,29 2,58 2,96 

2014 4,85 2,37 3,46 2,32 

2015 12,75 3,81 3,36 2,35 

 

 

Z výše uvedených Z-scóre bylo zjištěno, že žádná společnost ani v jednom roce nebyla 

ohrožena vážnými finančními problémy.  

VOP CZ, s.p. se ve všech 3 letech nacházela nad hodnotu 2,99, což můžeme předpovídat 

uspokojivou finanční situaci. 

EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. v roce 2013 a 2014 se nacházela v tzv. „šedé zóně“,  

kdy společnost mohla potkat situace buď zkrachuje nebo přežije. Je patrné z analýzy,  

že společnost v roce 2015 byla na tom poměrně lépe než v předchozích dvou letech, a tak je 

menší pravděpodobnost, že zkrachuje. 

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. se ve všech 3 letech nacházela nad hodnotu 1,8, avšak pod 

hodnotu 2,99, což znamená, že v každém sledovaném roku byla v šedé zóně. V dalších letech 

se může stát, že společnost buď přežije nebo zkrachuje. 

Společnost STV GROUP, a.s. se v roce 2013 dostala do šedé zóny, avšak v roce 2014 a 2015 

se následně dostala nad hodnotu 2,99, což znamená uspokojivou finanční situaci. 

Z výše uvedených Z-scóre jsme dospěli k závěru, že sledovaný podnik VOP CZ, s.p. měl  

ve srovnání se svými konkurenty nejvyšší hodnoty, což nebezpečí bankrotu z pohledu 

Altmanova modelu nehrozí. 
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6.2.2 Model IN05 

V této kapitole bude vypočten index IN05 podniku VOP CZ, s.p. a jejich konkurenty. Tento 

model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je vyhodnotit finanční zdraví 

českých firem na českém prostředí. V tabulce 18 lze nalézt vývoj výsledků modelu IN05 

sledované firmy s konkurenty. 

Tab. 18 Vývoj výsledků modelu IN05 sledované firmy s konkurenty 

 IN05 

VOP CZ, 

s.p. 

EXCALIBUR 

AMRY, spol. s r.o. 

STV 

GROUP, 

a.s. 

AGROSTROJ 

Pelhřimov, a.s. 

2013 1,48 1,78 22,63 1,29 

2014 -813,33 2,08 1,29 1,40 

2015 -4,20 3,22 696,94 1,69 

 

Analyzovaný podnik VOP CZ, s.p. se v roce 2013 dostal do tzv. „šedé zóny“, avšak v roce 2014 

a 2015 se podnik dostal do mínusových hodnot. To tedy znamená, že se dostala pod spodní 

hranici. Firma tedy ze 76 % netvoří hodnotu a s 97 % pravděpodobností spěje k bankrotu, jak 

uvádí autoři modelu. 

Společnost EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. se ve všech 3 letech dostala nad hodnotu 1,6,  

firma s 95 % vytváří hodnotu a s 92 % firma nezkrachuje. 

STV GROUP, a.s. v roce 2013 a 2015 byla nad hodnotu 1,6 a v roce 2014 se nacházela v šedé 

zóně, společnost se 70 % vytváří hodnotu. 

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. se v roce 2013 a 2014 nacházela ve střední úrovni mezi hodnotou 

0,9 a 1,6 v šedé zóně, což znamená, že se 70 % vytváří hodnotu a s 50 % pravděpodobností 

zkrachuje. Avšak v roce 2015 se firma dostala nad hranici 1,6 a s 95 % vytváří hodnotu. 

 

 

 



34 

 

7 Inovační aktivity podniku VOP CZ, s.p. 

1. Produktové inovace podniku 

Robotické vozidlo TAROS (Taktický automatizovaný robotizovaný pozemní systém) 

Vlastní projekt TAROS je robotizovaný zbraňový systém určený k podpoře bojové činnosti 

mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek ve složitém operačním prostředí, kde 

umožňuje přenesení procesu vedení palby na robotizovaný systém schopný plnit automaticky 

celou řadu vybraných úkolů. Nasazení daného systému umožňuje nejenom zvýšit přesnost  

a efektivnost vedené palby za široké škály složitých podmínek, ale zejména představuje 

významný faktor ve snižování rizika vystavení lidského elementu nebezpečným situacím  

a aktivitám v asymetrickém operačním prostředí. Projekt je výsledkem výzkumného záměru 

Univerzity obrany v Brně a společnosti VOP CZ, s.p.  

V roce 2015 byla činnost zaměřena na vyvinutí a odzkoušení pokročilých funkcí pro ovládání 

prototypu TAROS V2 v oblasti navigačního systému a anti-kolizního systému, testování funkce 

a ovládání robotického ramene a zkoušky průchodnosti terénem. [16] 

Kolový nakladač DAPPER 

DAPPER je multifunkční nakladač a nosič nářadí, který je skvělým pomocníkem pro údržbové 

práce. V roce 2015 byly vyrobeny Kolové nakladače DAPPER U5009P, kterých bylo prodáno 

5 ks a zapůjčeny 3 ks. Prezentace kolových nakladačů byla provedena na veletrzích v ČR, 

Slovensku a Polsku a na konferenci Požární ochrana 2015 v Ostravě.  

Novou inovací je kolový nakladače DAPPER U3000, u kterého byly provedeny zátěžové testy, 

dle kterých byly upraveny a optimalizovány konstrukční uzly. V závěru roku 2015 byl prototyp 

předán Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 

k provedení zkoušek pro posuzování shody výrobku a schválení technické způsobilosti pro 

provoz na pozemních komunikacích ČR. [16] 

Zbraňová stanice MGC 01 [18]: 

• unikátní a efektivní řešení palebného systémů pro tanky T-72 a T-55, 

• ochrana střelce či velitele tanku před nepřátelskou palbou, 

• snadná instalace a výměna systémů MGC 01 včetně zbraně.  
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2. Inovace ve výrobním procesu 

Skladové hospodářství 

Skladové hospodářství je základem logistického řetězce. Jedná se o soubor skladů, jejich 

vybavení, způsob využití, jako skladování, udržování optimálního množství zásob na skladě, 

přenos informací o příjmu a výdeji zásob či počtu objednávek. 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno v podniku v předem stanovených pořizovacích 

cenách, která obsahuje pořizovací cenu a odchylku od skutečné ceny pořízení. Účtování zásob 

je prováděno způsobem „A“ i „B“. Účtování zásob vytvořených vlastní činností je prováděno 

ve vlastních nákladech vypočítaných z kalkulací, které zahrnují: přímé náklady a výrobní režii. 

Způsobem „B“ jsou účtovány hlavně platby kartou např. benzín, nafta. [18] 

 

7.1 Inovace podniku jako konkurenční výhoda 

Na základě zjištěných skutečností, inovace podniku VOP CZ, s.p. nemá ani jedna 

z konkurujících společností. Tudíž uvedené inovace podniku jsou jediné inovace na trhu, kdy 

podnik má z tohoto pohledu konkurenční výhodu. Existují však jen výrobky podobných typů, 

nikoliv však se stejnými vlastnostmi. 

Co se však týče substitutů podnik vyrábí produkty dle výkresové dokumentace zákazníka, takže 

z pohledu produktu substitut neexistuje. Existuje jen konkurenční firma, které nabízí stejnou 

(obdobnou) výrobní kapacitu, kde dle stejné výkresové dokumentace požadované díly vyrábí. 

Ve strojírenství a obranném průmyslu se jedná o firmu NIMR Automotive a pouze v obranném 

průmyslu Ministerstvo obrany ČR a TATRA TRUCKS, a.s. 
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8 Plus minus matice SWOT analýzy VOP CZ, s.p. 

Při sestavování SWOT analýzy podniku jsem vycházela ze svých zkušeností získaných mou 

přítomností v podniku. Nejdříve byla provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí. 

Výsledky analýzy byly roztřízeny u vnitřního prostředí na silné a slabé stránky, a vnější 

prostředí na příležitosti a hrozby. V tabulce 19 najdeme SWOT analýzu podniku VOP CZ, s.p. 

Tab. 19 SWOT analýza podniku VOP CZ, s.p. 

Silné stránky – S Slabé stránky – W 

S1 – dobré jméno na trhu 

S2 – vlastní vývoj a výzkum 

S3 – dlouholetá tradice 

S4 – široké portfolio výrobků a služeb 

S5 – kvalifikováni zaměstnanci 

S6 – neexistuje jazyková bariéra 

  

W2 – časová náročnost při zadávání 

          veřejných zakázek 

W2 – vázanost na státní rozpočet 

W3 – velké zásoby materiálu  

W4 – vysoké náklady 

W5 – nedostatečná propagace  

 

 

Příležitosti – O Hrozby – T 

O1 – vývoj nových technologií 

O2 – vývoj nových výrobků 

O3 – zvýšení spokojenosti zákazníků 

O4 – vzrůstající poptávka po produktech 

O5 – minimalizace nákladů 

O6 – získání nových zakázek 

 

T1 – nová konkurence  

T2 – zlepšení výrobků ze strany 

         stávající konkurence 

T3 – pokles stávajících zakázek 

T4 – snižování výdajů ze státního rozpočtu  

T5 – snižování počtu zákazníků 

 

Dále byla provedena SWOT analýza detailnějšího rozboru, na tzv. „Plus minus matici“.  

Tato analýza srovnává oboustranné vazby silných, slabých stránek s příležitostmi a hrozbami. 

Jednotlivé vztahy jsou bodově ohodnoceny takto [10]: 

• „+ +“: značí silnou pozitivní oboustrannou vazbu,  

•  „- -“: značí silnou negativní oboustrannou vazbu,  

• „+“: značí slabší pozitivní vazbu,  
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• „–“: značí slabší negativní vazbu,  

• „0“: značí nevzájemný vztah.  

Výsledkem sečtení všech řádků a sloupců, lze vyvodit pořadí důležitosti klíčových složek, 

nikoliv však hodnotu významu a zaměřit tak pozornost na důležité cíle firemní strategie. 

V tabulce 20 najdeme Plus minus matici SWOT analýzy podniku VOP CZ, s.p. 

Tab. 20 Plus minus matice SWOT analýzy podniku VOP CZ, s.p. 

Plus minus 

matice 

Silné stránky Slabé stránky 
∑ Pořadí 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 W5 

P
ří

le
ži

to
st

i 

O1 + ++ 0 0 ++ ++ 0 -- 0 - 0 4 3 

O2 + ++ 0 0 ++ ++ 0 -- - - 0 3 4 

O3 + + + 0 + + 0 0 0 0 -- 3 4 

O4 ++ + + ++ 0 + 0 - ++ 0 -- 6 2 

O5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 2 5 

O6 ++ + + + + ++ + 0 0 0 -- 7 1 

H
ro

zb
y

 T1 - + 0 0 0 - - - -- - - -7 4 

T2 -- - -- 0 0 - 0 -- -- 0 0 -10 1 

T3 - 0 0 - - - - - -- - 0 -9 2 

T4 0 -- 0 0 - 0 0 -- 0 -- 0 -7 4 

T5 - 0 0 -- - - - 0 -- 0 0 -8 2 

∑ 2 5 2 0 3 4 -2 -11 -7 -4 -7  

Pořadí 4 1 4 6 3 2 4 1 2 3 2 

Z výše uvedené matice vychází následující pořadí podle důležitosti:  

• silné stránky: 1. S2, 2. S6, 

• slabé stránky: 1. W2, 2. W3 a W5, 

• příležitosti: 1. O6, 2. O4, 

• hrozby: 1. T2, 2. T3. 

Výsledkem plus minus matice SWOT analýzy podniku VOP CZ, s.p. je, že zde největší silnou 

stránku je vlastní vývoj a výzkum, který pomáhá v rozvoji podniku na základě světových 

trendů, jak ve vojenské, tak i v civilní výrobě. Nadále podle analýzy, zde není žádná jazyková 

bariéra, a tudíž může firma neustále navyšovat podíl svých odběratelů na zahraničním trhu. 

Proto má také větší podíl zahraničních odběratelů než tuzemských, což je pro společnost 

důležité. Za slabé stránky podniku byly vyhodnoceny vázanost na státní rozpočet a na dalším 

pořadí velké zásoby materiálu a nedostatečná propagace. Zhodnocením vnějšího prostředí mezi 

hlavní příležitosti patří získání nových zakázek a největší hrozbou zlepšení výrobků ze strany 

stávající konkurence. 
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9 Zhodnocení a doporučení 

Na základě vyhodnocení likvidity se podnik dostal v okamžité likviditě v roce 2014 a 2015  

do nízkých hodnot, což může vést k neschopnosti splácet své krátkodobé závazky. Na druhou 

stranu podnik v roce 2013 a 2014 v běžné likviditě má příliš vysokou likviditu, která snižuje 

výnosnost podniku, což znamená volné peněžní prostředky, které nepřináší výnosy. Výnosy 

zvyšují především nové technologie či nové materiály.  

Z vyhodnocení rentability se podnik v roce 2014 a 2015 dostal do záporných hodnot, což je 

velice neuspokojivé. Jednou z možností, které k tak špatným výsledkům spějí je nestabilní zisk, 

který byl proti roku 2013 k roku 2014 velkým výkyvem. Na základě zmiňovaných údajů jsou 

hodnoty nízké a nebylo dosaženo rostoucího trendu, což znamená, že podnik špatně hospodaří 

se svými aktivy, dlouhodobými zdroji a vlastním kapitálem. Existují dvě možnosti, jak zvýšit 

rentabilitu. Jednou z možností je stimulací zisku, což znamená přes náklady a výnosy  

nebo snížením aktiv, dlouhodobých zdrojů a vlastního kapitálu. Protože všechny analyzované 

ukazatele rentability dopadly ve špatných hodnotách, jednou z optimálních řešení je se zaměřit 

na výsledek hospodaření, který v posledních 2 letech vyšel v mínusu, to znamená zvýšení 

výnosů a snížení nákladů. Záporným výsledkem hospodaření taktéž mohlo být způsobeno,  

že podnik potřeboval dodatečné náklady v oblasti výroby přípravků, vzorků či zaškolování 

pracovníků při zavádění nových výrobků či zakázek. 

Ukazatele aktivity jsou proti konkurenci podniku na dobré úrovni.  Obrat celkových aktiv  

ve všech 3 letech vyšel nižší než doporučená hodnota 1,6, což je nutné prověřit, zda je možné 

vložený majetek redukovat z důvodu vzniku dodatečných nákladů, které vedou k poklesu zisku. 

Pokud je využívání aktiv firmy nižší, než počet celkových obrátek měli by být zvýšeny tržby. 

Zrychlování obratu totiž přináší podniku zisk.  

Doba obratu zásob by měla vyjít co nejnižší, jelikož tento ukazatel udává počet dní, za které  

se zásoba změní v hotovost či pohledávku. Nejnižší doba byla v roce 2013 a to 74 dnů. 

Poněvadž vysoký stav zásob, zvyšuje vázanost peněžních prostředků. Je potřeba neustále dobu 

obratu zásob snižovat nižšími zásobami, a ne jenom zvyšujícími tržbami. Velice pozitivně lze 

hodnotit klesající dobu obratu pohledávek, která klesla z roku 2013 do roku 2015 o 8 dnů. 

Nicméně, i-když doba obratu pohledávek je ze všech zkoumaných společností nejmenší, tak je 

i takhle vysoká. Podnik by se měl zaměřit na dlouhodobé neplatiče, se kterými by měl přestat 

spolupracovat nebo je jednáním donutit k rychlejšímu placení. Po určité době se totiž část 
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pohledávek může stát nedobytnými a může hrozit, že podnik už nikdy peníze z těchto 

pohledávek neuvidí. V roce 2013 a 2015 bylo dodrženo pravidlo, že doba obratu závazků má 

být delší než doba obratu pohledávek. Z výše uvedených informací odběratelé podniku platí 

v bližším termínu než odběratelé její konkurence. 

Na základě analýzy krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti, bylo dospěno k závěru, že podnik 

má nejnižší hodnoty krátkodobé i dlouhodobé zadluženosti, tzn. že celková zadluženost je na 

malé úrovni než ostatní konkurence. A tím je nižší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen.  

Dle Altmanova indexu finančního zdraví má společnost po celé sledované období stoupající 

vývoj ukazatele nacházejícího se v intervalu uspokojivé finanční situace. Avšak dle zjištění 

indexu IN05 se podnik v roce 2014 a 2015 dostal do mínusových hodnot, což podle zakladatelů 

modelů znamená bankrot podniku. To bylo způsobeno, že podnik měl výsledek hospodaření 

v mínusových hodnotách a taktéž nákladovými úroky, které se blížily k nule, tím celkově 

zkreslily výsledek indexu. V indexu IN05 je hlavním problémem právě X2, který se vypočítá 

jako EBIT/nákladové úroky. Zakladatelé modelu radí omezit celkovou hodnotu tohoto 

ukazatele hodnotou 9, tímto se eliminuje vliv tohoto jediného ukazatele na ukazatele ostatní. 

Dále bych chtěla podniku navrhnout zlepšení nynějších inovací. Ke kolovému nakladači 

DAPPER bych přidala přídavné zařízení, které ocení především zemědělci. Tímto přídavným 

zařízením mám namysli rotační kypřič tzv. kultivátor, který určitě ocení zahrádkáři pro 

nakypření půdy nebo záhonku. Dalším přídavným zařízením by mohl být pluh na orání 

brambor, vyorávač brambor nebo taktéž shrnovač sena. Dále bych pro zbraňovou stanici MGC 

01, která je pro kulomet NSV 12,7 mm navrhla podniku, aby tato zbraňová stanice nebyla pouze 

pro kulomety, ale například také pro granátomet. 

Podnik z pohledů inovací využívá pouze produktové inovace, což si myslím, že by se mohl 

zaměřit i na marketingovou inovaci, například na změnu designu nakladače DAPPER.  

Na základě Českého statistického úřadu patří totiž mezi nejrozsáhlejší inovace. Marketingová 

inovace představuje zavedení nové nebo významné změny způsobu obchodování s výrobky, 

včetně změn designu, propagace či využití nových způsobů prodeje. Z pohledu produktové 

inovace by se podnik měl zaměřit na zvýšení kvality produktů. 
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10 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu podniku VOP CZ, s.p. ve srovnání s jejími 

konkurenty. Tato analýza byla provedena v horizontu 2013 až 2015.  

V teoretické části byla rozvedena problematika konkurenceschopností, metody měření 

konkurenceschopnosti pomocí finanční analýzy a taktéž bankrotní modely. Byla zde taktéž 

popsána teorie inovací či konkurenceschopnosti. 

V praktické části byla provedena finanční analýza. Finanční analýza vypovídá o podniku  

v mnoha směrech. Výsledky těchto analýz vedení podniku používá ke zjištění své finanční 

situace, taktéž k odhadu finanční situace podniku v budoucnosti a případně ke zlepšení  

a zamezení případnému bankrotu. K této práci byly použity ukazatele likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti a bankrotní modely jakožto Altmanův model a model IN05. Dále byly 

popsány nejnovější inovace podniku. 

Na závěr byly všechny výpočty zdůvodněny a vysvětleny. Veškeré výpočty byly provedeny 

z hodnot uvedených v rozvahách a výkazu zisku a ztrát za sledované období. Na základě těchto 

informací byla navrhnuta konkrétní doporučení, které mohou přispět k vyšší ziskovosti  

a k lepšímu postavení podniku na trhu. 

Samotná analýza byla provedena v období od roku 2013 do roku 2015. Podnik ve 2 letech měl 

výsledek hospodaření záporný. To se tudíž ukázalo na analýze rentability, kdy výsledky vyšly 

záporné. Taktéž i model IN05 díky zápornému výsledku hospodaření a nízké hodnotě 

nákladových úroků vyšel v mínusu, což se tímto dostal do kategorií společností, kteří spějí 

k bankrotu. Z pohledů analýzy aktivit si firma vedla z pohledu konkurujících firem velice 

dobře. Taktéž analýza zadluženosti vyšla podniku VOP CZ, s.p. nejlépe proti jejich konkurentů.  

Ze zjištění pomocí plus minus matice SWOT analýzy jsme dospěli k závěru, že podnik má 

spoustu silných stránek mezi hlavní však patří vlastní výzkum a vývoj. Mezi slabé stránky  

se zařadila vázanost na státní rozpočet a velké zásoby materiálu na skladě. Hlavními 

příležitostmi pro podnik jsou nové zakázky, avšak hrozbou zlepšení výrobků ze strany stávající 

konkurence.  

V poslední kapitole bylo provedeno zhodnocení a doporučení podniku a taktéž navrženy nové 

inovace pro zlepšení stávajících výrobků či strojů a doporučení podniku z pohledu inovací.  
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Příloha 1 Rozvaha podniku VOP CZ, s.p. za rok 2015 
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztrát podniku VOP CZ, s.p. za rok 2015 

 


