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1 Úvod 

Strategická analýza je nedílnou součástí každého úspěšného podniku, obzvláště 

v dnešním turbulentním prost edí, které se vyznačuje rychle se měnícími podmínkami, velmi 

silným konkurenčním prost edím, rychle měnící se poptávkou stejně tak jako prost edím 

vyznačujícím se rychlými technologickými změnami. Na všechny tyto změny je t eba být 

dop edu p ipraven a znát svoje silné, ale i slabé stránky. Toto umož uje právě strategická 

analýza podniku, která by měla vést k úspěšnému splnění stanovených strategických cíl .  

V rámci této diplomové práce byla vybrána firma Plynomont spol. s.r.o., která na trhu 

p sobí již od roku 1993. K rozhodnutí vypracovat diplomovou práci konkrétně na tento podnik 

p ispěl zejména fakt, že jsem měl možnost v minulosti zde brigádně pracovat, a tak znám dob e 

prost edí podniku.  

Cílem diplomové práce je zpracovat strategickou analýzu s d razem na externí prost edí 

a na základě zjištěných poznatk  v závěru diplomové práce vypracovat doporučení, která by 

podniku mohla p ispět k dalšímu rozvoji.  

V rámci teoretické části budou popsány pojmy související se strategickou analýzou. 

Jako první bude strategická analýza p edstavena a potom se bude diplomová práce věnovat 

externí analýze a analýze mikrookolí podniku, kde pat í nap íklad Porterova analýza. Jako další 

budou analyzovány zdroje podniku v rámci interní analýzy, a také bude detailněji vypracována 

finanční analýza včetně spider grafu. 

V p ípadě praktické části bude podnik nejprve stručně p edstaven a poté bude 

následovat strategická analýza v souladu s teoretickou částí této diplomové práce. Bude 

vypracována také SWOT matice vycházející z p edešlých zjištění a na závěr budou podniku 

navrhnuta nápravná ešení, která by měla p ispět ke zlepšení konkurenční pozice na trhu.  
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2 Teoreticko-metodologická část ke strategické analýze 

V rámci této části diplomové práce bude popsána teorie vztahující se ke strategické 

analýze, na základě které bude potom vypracována praktická část. 

2.1 Strategická analýza 

K dosažení konkurenční výhody je pot eba nalézt souvislosti mezi podnikem a jeho 

okolím. Úkolem strategického ízení je p ipravit podnik na všechny situace, které mohou 

v budoucnu nastat. K tomu je t eba strategické p edvídavosti založené na tv rčím p ístupu 

strategického myšlení. ůnalýza obecně spočívá v rozložení složitějšího komplexu na jednotlivé 

části, p ičemž se postupuje od celku k částem a jednotlivým složkám, ze kterého se celek 

skládá. (Sedláčková, Ň010) 

Sedláčková (Ň010, s. ř) uvádí, že: „Cílem strategické analýzy je identifikovat, 

analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv 

na konečnou volbu cílů a strategie podniku“. 

V rámci strategické analýzy platí, že neexistují jednoduché a obecně platné závěry. Je 

pot eba se vyhýbat jednoduchým a jednoznačným p ístup m, naopak je potom pot eba rozvíjet 

postupy založené na vlastním učení se managementu a pr běžně je uplat ovat. (Sedláčková, 

2010) 

S ohledem na cíle popsané výše platí, že lze vymezit dva základní okruhy, které lze ve 

strategické analýze použít. Tyto okruhy jsou vzájemně propojené, nejsou od sebe izolované.  

 

Obrázek 2.1 Strategická pozice podniku 

 
Zdroj: Sedláčková, Ň010  
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2.2 Podstata a důležitost strategického řízení a myšlení 

Jakubíková (Ň00Ř, s. 1Ř) uvádí, že: „Strategické řízení firmy je dynamický proces tvorby 

a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje 

aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma 

existuje, a to prostřednictvím vymezení vize, mise, cílů, růstových strategií a portfolia pro celou 

firmu“.  

Strategické myšlení je pro podnik nedílnou součástí podnikové koncepce. Je to ale jen 

pomocný element, nenahrazuje tv rčí p ístup člověka. Strategie musí mít schopnost p izp sobit 

se okolí a musí být také pružná. (Mallya, Ň007) 

Existuje velká ada názor , co to vlastně strategické myšlení je. Podle Ralpha Staceyho 

je strategické myšlení využíváním analogií a kvalitativních podobností k tvorbě kreativních 

nových idejí. Podle Wilsona (1řř4) je strategické myšlení jen p emýšlením o strategii a jeho 

význam není tak velký, jak se uvádí v odborné literatu e. (Mallya, Ň007) 

P ínosy strategického myšlení se projevují zejména v: 

• delším životním cyklu výrobk , 

• rychlejší a jistější návratností vložených prost edk , 

• vyšší efektivností a produktivitou, 

• menším výskytem krizového ízení, 

• lepší zpětnou vazbou, 

• zlepšením týmové práce. (Mallya, Ň007) 

2.3 Externí analýza 

ůnalýza okolí podniku se orientuje na faktory, které p sobí v okolí podniku a které 

ovliv ují a v budoucnosti budou ovliv ovat strategické rozhodování podniku. ůnalýza je 

rozdělena na vlivy makrookolí a mikrookolí a jejich vzájemné vazby.  

Externí analýzou se rozumí analýza okolí podniku, p ičemž za okolí je považováno vše, 

co stojí mimo podnik. Každý podnik je otev eným systém vstupujícím do vztah  se svým 

okolím, ve kterém p sobí, p ičemž výsledky do značné míry závisí na vnějších faktorech, které 

mohou pro podnik znamenat p íležitost nebo hrozbu. Dobrá znalost okolí je d ležitá pro: 

(Dvo áček, Slunčík, Ň01Ň) 
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• lepší pochopení vztah  s okolím 

• schopnosti adaptace na toto okolí 

• využití schopnosti toto okolí ovliv ovat. 

Do okolí podniku pat í r zné subjekty, mohou to být nap íklad státní orgány, legislativa, 

finanční instituce, zákazníci, konkurence, dodavatelé ale i samotní lidé, kte í jsou pro podnik 

d ležití. Je pot eba okolí d sledně analyzovat, to znamená, co umož uje, jaké vytvá í 

p edpoklady nebo co zakazuje a od čeho odrazuje. Okolí podniku je zdrojem nahodilostí a 

obecně udává pravidla hry, ve kterých se podnik musí pohybovat. (Sedláčková, Ň010) 

P i zkoumání okolí podniku je t eba si uvědomit, že v současné době je bezprost edním 

okolím podniku Evropská unie, ale nejen to, dokonce i celý svět. Do okolí podniku pat í celá 

ada prvk , jako:  

• geografické 

• sociální 

• politické a právní 

• ekonomické 

• ekologické 

• technické 

• etické 

• kulturně-technologické (Synek, 2010). 

Některé z těchto prvk  jsou hmotné, nicméně velká část těchto prvk  je nehmotná, to je 

nap íklad právo, hospodá ská stabilita nebo etické principy. (Synek, Ň010) 

Ovlivnitelnost okolí je závislá p edevším na vzdálenosti okolí od podniku a také 

samotnou velikostí podniku. Čím je prvek dál od okolí podniku, tím je samoz ejmě 

ovlivnitelnost jeho okolí horší a těžší. Podobně tomu bude s velikostí podniku, kdy velké 

podniky mají jsou schopny ovliv ovat i vzdálenější okolí. Dokonce i vlády slyší na lobbing 

některých velkých společností, které tvo í významné procento místního hrubého domácího 

produktu. (Sedláčková, Ň010) 

ůnalýza okolí zabírá široký okruh. Jaký objem informací je pot eba, je ale t eba 

posuzovat vždy s ohledem na konkrétní podnik s ohlédnutím na věcné a personální prvky 

týkající se podniku. Zárove  je t eba aby na analýzu současného a minulého stavu navázala i 

analýza budoucího vývoje. P itom se zkoumají všechny všeobecné faktory, které ovlivnily 
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minulé i současné chování a u kterých se dá p edpokládat, že ovlivní i budoucí chování podniku. 

(Sedláčková, 2010) 

2.3.1 Analýza makrookolí 

Faktory makrookolí jsou faktory, které p sobí na mikrookolí, ovliv ují poptávku a 

p sobí na podnikový zisk. Tyto faktory se neustále mění a tento proces pak vytvá í prostor pro 

nové p íležitosti a hrozby. Úkolem managementu je odhadnout účinek těchto změn s ohledem 

na jejich podnik. (Dedouchová, 2001) 

Makrookolí je charakterizováno celkovým politickým, ekonomickým, sociálním a 

technologickým rámcem, v němž se podnik pohybuje. Vlivy, kterými m žou být nap íklad 

inflace, demografický pohyb, politická stabilita nebo revoluční technologie, mohou významně 

p sobit na efektivnost podniku a jeho úspěšnost. (Sedláčková, Ň010) 

Jako první zkoumá analýza makrookolí tendence vzdálenějšího okolí, které leží mimo 

oblast aktivního vlivu. Makrookolí zahrnuje vlivy, které jsou mimo podnik a obvykle bez 

ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik nemá možnost ho aktivně ovlivnit, m že se však 

p ipravit a reagovat a tím ovlivnit nebo změnit směr svého vývoje. (Sedláčková, Ň010) 

V rámci této diplomové práce byla využita pro analýzu makrookolí PEST analýza, která 

je asi nejznámější a nejpoužívanější metodou zkoumání makrookolí.  

PEST analýza 

Analýza PEST je zkratka pro politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a 

technologické faktory ovliv ující makrookolí.  

Politicko – legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory p edstavují pro každý podnik významné p íležitosti, ale 

i ohrožení. Politická omezení se dotýkají každého podniku nap íklad v podobě da ových 

zákon , protimonopolních zákon , regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany 

životního prost edí a dalších činností zamě ených na ochranu lidí, ať už je to v roli zaměstnanc  

či spot ebitel . (Sedláčková, Ň010) 

Celá ada zákon , vyhlášek, či právních norem vymezuje prostor pro podnikání, ale 

upravuje i samo podnikání a samoz ejmě ovliv uje rozhodování o budoucnosti podniku. Pro 

podniky, které mají vztahy s okolním světem jsou d ležité politické vztahy dané země.  

(Sedláčková, Ň010) 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky dané země a podnik je 

velmi významně ovlivněn vývojem makroekonomických ukazatel  dané země. Obecně do 

ekonomických faktor  se za azují tyto makroekonomické ukazatele:  

• trend vývoje HDP 

• stav ekonomiky v souvislosti s vývojem hospodá ského cyklu 

• míra inflace 

• úrokové sazby 

• míra nezaměstnanosti  

• dostupnost a ceny energií a jiné (Váchal, Vochozka, 2013) 

Pokud dochází k ekonomickému r stu, dochází také ke zvyšování p íležitostí na trhu a 

opačně. S úrokovou mírovou je situace obdobná, ta p sobí na celkovou výnosnost podniku a 

také ovliv uje skladbu finančních prost edk . Nízká úroková míra je p íležitostí k realizaci 

podnikových záměr . Míra inflace je ukazatelem celkové stability dané země, její p íliš vysoká 

míra limituje ekonomický r st dané země. (Sedláčková, Ň010) 

Do skupiny makroekonomických indikátor  lze za adit i další ukazatele, nicméně tyto 

ukazatele jsou základem a pro většinu pot eb dostačují. Provádí-li se analýza makrookolí pro 

firmu, která podniká ve více státech, je pot eba zpracovat tuto analýzu pro všechny země. 

(Srpová, Svobodová, 2011) 

Sociáln -kulturní prostředí 

 Změny ve spot ebitelském chování jsou trendem, který m že podniku p inášet nové 

p íležitosti, ale i hrozby, a tak je pot eba je bedlivě sledovat. Do této kategorie lze za adit 

nap íklad změny v životním stylu, d raz na upev ování zdraví nebo pot eba aktivního 

odpočinku. Stejně tak v poslední době vystupuje do pop edí d raz na ekologii. (Srpová, 

Svobodová, 2011) 

V p ípadě demografických faktor  vystupují do pop edí faktory jako struktura 

obyvatelstva, úrove  vzdělání, stárnutí populace nebo nap íklad výkyvy v počtu narozených 

dětí. Do obor , kde d íve spíše dominovaly státní subjekty, vstupují v současnosti soukromé 

podnikatelské subjekty. (Srpová, Svobodová, 2011) 
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Technologické faktory 

Technologické faktory jsou dalším podskupinou pat ící do analýzy PEST. Do této 

podskupiny pat í nap íklad vládní výdaje na výzkum a vývoj, zamě ení pr myslu na zlepšení 

technologií, nové objevy, patenty, vývoj nových technologií, míra technologického opot ebení, 

spot eba energie a náklady na energii, vliv změn v informačních technologiích nebo nap íklad 

internet či satelitní komunikace. Nové objevy a technologie se mohou projevit nap íklad tím, 

že se změní charakter výroby a tím i konkurenční prost edí. (Blažková, Ň007) 

2.3.2 Analýza mikrookolí 

ůnalýza mikrookolí klade d raz na konkurenční prost edí. Cílem je identifikovat síly a 

faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. ůnalýza se zamě uje na základní 

charakteristiky odvětví, jejímž stěžejním prvkem je vymezení sil, které významně ovliv ují 

vývoj a změny v odvětví a klíčové faktory úspěchu, které potom ovliv ují úspěšnost podniku 

v odvětví. (Synek, Ň010) 

Analýza odv tví 

Odvětví je skupina, která si je podobná z hlediska provozované činnosti nebo z hlediska 

užitých technologických postup . U nás je dáno odvětvovou klasifikací ekonomických činností. 

Každé odvětví má sv j konjunkturální vývoj, které je z hlediska analýzy také d ležité. P i 

hodnocení je t eba brát v potaz současný stav odvětví a očekávaný vývoj, a to i včetně srovnání 

se zahraničím na základě ekonomických ukazatel . (R čková, Ň015) 

V rámci odvětvové analýzy se analyzují nap íklad odbytové možnosti, stav nasycenosti 

domácího a zahraničního trhu, importní náročnost, ale i finanční informace. ůnalýza odvětví je 

stěžejní pro srovnávání firem navzájem. Ministerstvo pr myslu a obchodu zve ej uje finanční 

informace, které mohou posloužit jako srovnávací kritérium, nicméně nevýhodou je fakt, že 

tyto informace jsou zve ej ovány se značným časovým odstupem, a to zhruba rok a p l dozadu. 

Stejně tak jsou informace propočítávány pro podniky nad 100 zaměstnanc , a proto jsou 

nevhodné pro srovnávání menších firem. Pro malé podniky tyto informace uvádí Český 

statistický ú ad, který tyto údaje zve ej uje v sekci pr myslu. (R čková, Ň015) 

Porterova analýza konkurenčních sil 

V rámci analýzy odvětví je nejčastěji používaným nástrojem Porterova analýza pěti sil. 

Ta se snaží vytipovat faktory, které mají největší vliv na vývoj strategické pozice podniku. 

(Kislingerová, 2005) 
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Porterova analýza je zamě ena na 5 následujících sil: 

• riziko vstupu potencionálních konkurent , 

• rivalitu mezi stávajícími podniky, 

• smluvní sílu kupujících, 

• smluvní sílu dodavatel , 

• hrozbu substitučních výrobk  (Dedouchová, 2001). 

Porter tvrdil, že tyto síly p sobí uvnit  mikrookolí a omezují zvyšování cen a dosahování 

vyššího zisku. Úkolem strategických manažer  je poznat p íležitosti a ohrožení tak, jak se 

vyskytnou a formulovat tomu i odpovídající strategie. Děje se tak p es výběr strategie 

k adaptaci na hrozby jedné nebo více sil k dosažení konkurenční výhody. (Dedouchová, Ň001) 

Potencionální konkurence 

Do potencionálních konkurent  pat í podniky, které v současnosti podniku nekonkurují 

v daném mikrookolí, ale v budoucnosti se jimi potencionálně mohou stát, pokud se tak 

rozhodnou. Pokud je riziko vstupu nízké, podniky uvnit  mikrookolí mohou využít této výhody 

ke zvýšení cen a dosažení vyššího zisku. (Dedouchová, Ň001) 

Hrozba vstupu potencionální konkurence závisí na adě faktor , které podniku brání se 

prosadit v daném mikrookolí. P ekonávání nastavených bariér zvyšuje náklady. Čím těžší 

bariéry jsou, tím jsou i vyšší náklady na jejich p ekonání. Ekonom Joe Bainem rozlišil t i 

základní zdroje bariér, a to: 

• oddanost zákazník , 

• absolutní nákladové výhody, 

• míru hospodárnosti (Dedouchová, 2001). 
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Obrázek 2.2 Porterova analýza 

 
Zdroj: Dedouchová, 2001 

Rivalita mezi podniky  

Jestliže je rivalita mezi podniky malá, pak mají podniky p íležitost zvyšovat ceny a 

dosahovat většího zisku. Naopak pokud je tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. Tím 

vzniká cenová válka, která ještě zesiluje rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence omezuje 

ziskovost a limituje výnosy. Rozsah rivality je dán strukturou mikrookolí, poptávkovými 

podmínkami a výškou vstupních bariér z daného mikrookolí. (Dedouchová, 2001) 

Smluvní síla kupujících 

Kupující mohou vstupovat jako hrozba, pokud tlačí cenu dol  či nebo pokud požadují 

vysokou kvalitu či servis. To všechno vede k vyšším náklad m. Slabí kupující vytvá ejí pro 

podnik p íležitost zvyšovat ceny a vytvá et vyšší zisk. (Dedouchová, Ň001) 

Kupující mají větší sílu nap íklad když si kupující mohou vybírat mezi podniky 

s nízkými cenami nebo mohou-li kupující pohrozit, že si začnou vstupy vyrábět sami. Dalším 

p íkladem m že být situace, kdy kupující nakupují ve velkém množství. (Dedouchová, Ň001) 

Smluvní síla dodavatelů 

Pokud dokáží dodavatelé zvyšovat ceny a podnik musí na toto zvýšení p istoupit, pak 

lze považovat dodavatele pro podnik za hrozbu. Slabí dodavatelé naopak umož ují podniku 

tlačit na snižování cen a požadovat vyšší kvalitu. Podle Portera jsou dodavatelé silnější 

nap íklad když výrobky, které prodávají mají málo substitut  nebo pokud mikrookolí, v které 
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podnik podniká, není pro dodavatele d ležité. Dalším p íkladem m že být odlišnost dodavatel , 

kdy m že být nákladné p ejít od jednoho ke druhému. (Dedouchová, Ň001) 

Hrozba substitučních výrobků 

Pokud existují blízké substituty, limituje se i ziskovost podniku. Pokud je tomu naopak 

je to p íležitostí ke zvýšení cen a tím i výsledného zisku. (Dedouchová, 2001) 

2.4 Interní analýza 

Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku, tzn. uvědomit si v čem je 

podnik silný a čím se odlišuje od konkurent . (Dedouchová, 2001) 

Zdroje podniku 

Zdrojem p edností podniku je p edevším majetek podniku a jeho podnikové schopnosti. 

Do této skupiny mohou pat it nap íklad finanční majetek, investiční a technologický majetek 

nebo lidský potenciál. Majetek m žeme rozdělit na hmotný majetek, kam pat í budovy, stroje 

a za ízení, a dále na nehmotný majetek, jako je t eba jméno podniku, pověst, patenty a know-

how. K posílení specifických p edností je t eba, aby majetek byl jedinečný, tzn. aby byl jen 

jeden a žádný jiný podnik ho neměl. (Dedouchová, Ň001) 

Schopnostmi rozumíme dovednosti podniku. Ty se mohou týkat toho, jakým zp sobem 

se manaže i rozhodují o tom, jak dosáhnout stanovených cíl . Schopnosti podniku jsou 

produktem organizační struktury a ídícího systému. Tyto systémy určují zp sob chování 

v podniku, nap íklad jakým zp sobem se bude odmě ovat. (Dedouchová, Ň001) 

Dedouchová (Ň001, s. ň0) uvádí, že: „podnikové specifické přednosti jsou silnější, když 

podnik vlastní obojí – unikátní a kvantifikovatelný majetek a unikátní schopnosti tento majetek 

využít.“ 

Specifické p ednosti vedou k dosažení vyššího zisku, a tak se samoz ejmě konkurence 

snaží tyto p ednosti napodobit. Vyšší bariéry jsou pro konkurenci těžší napodobit, nicméně je 

jen otázkou času, kdy se to konkurenci povede. Proto je pot eba, aby podnik byl v rámci 

specifických p edností neustále o krok vp edu oproti konkurenci. (Dedouchová, Ň001) 

Nejsnáze jde napodobit hmotný majetek, který je možné opat it si penězi. P íkladem 

mohou být budovy nebo stroje a za ízení, které si konkurence m že koupit na volném trhu. 

H e napodobitelný je potom nehmotný majetek, to platí zejména pro název podniku, který 
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garantuje firmě určitou pověst. Do nehmotného majetku lze za adit i know-how a marketing, 

ten lze ale daleko snadněji napodobit než v p ípadě jména firmy.  

Nejobvyklejší rozdělení zdroj  je rozdělení na zdroje: 

• hmotné – ty jsou nejlépe identifikovatelné a poznatelné, protože máme 

informace o stavu a struktu e, 

• nehmotné – nehmotné zdroje jsou podstatné h e identifikovatelné, mě itelné i 

srovnatelné, proto je hodnocení vývoje složité, 

• lidské – zdě pat í dvě složky, a to hmotná, reprezentovaná počtem lidí, věkovou 

nebo kvalifikační strukturou a dále složka nehmotná, kam pat í nap íklad 

zkušenosti, dovednosti, schopnosti, 

• finanční zdroje – sem pat í vlastní kapitál nebo hotovost či ízení pohledávek a 

závazk . (Vochozka, Ň01ň) 

Provedení interní analýzy by mělo odpovědět na tyto otázky: 

1. Efektivnost využití stávajících zdrojů – pro posouzení lze využít mnoho 

ukazatel , jakými jsou t eba ukazatele poměrové, nap íklad podíl obratu a počtu 

zaměstnanc , podíl zisku k obratu. Tyto ukazatele jsou potom dále porovnány 

s odvětvím a konkurenčními podniky nebo normami v odvětví a podobně. V této 

fázi často m žeme být v pasti vlastních bariér myšlení, a proto je t eba si položit 

otázku, jestli by zdroje podniku nebyly účelněji použity, kdyby byly vloženy 

někam jinam.  

2. Flexibilita podnikových zdrojů – flexibilitou se obecně rozumí schopnost 

měnit základní charakteristické vlastnosti a zp sob využití (nap íklad u stroje 

možnosti p estavení na výrobu jiného produktu, nebo možnost p eměny 

finančních derivát  na hotové peníze, u lidí schopnost učit se nové věci). 

3. Vyváženost zdrojů – pro maximální možnou efektivitu využití zdroj  je 

bezpodmínečně nutné, aby byl vyvážený poměr mezi těmito zdroji. Špičkoví 

odborníci nedokážou využít jejich schopnosti bez p íslušné technologie, naopak 

špičková technologie pot ebuje pracovníky s dostatečnými znalostmi pro 

maximální využití. 

2.4.1 Finanční analýza 

Účelem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Znalost 

finanční situace podniku umož uje se manažer m správně rozhodovat p i získávání finančních 
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zdroj , p i stanovení optimální finanční struktury, p i poskytování obchodních úvěr  nebo 

nap íklad p i rozdělování zisku. Finanční analýza pomáhá odhalit, jestli je podnik dostatečně 

ziskový, jestli je schopen splácet včas své závazky a celou adu dalších skutečností. (Knápková, 

2013), (Drake, 2012) 

Finanční analýza je součástí finančního ízení, p sobí jako zpětná informace o tom, kam 

podnik došel a čeho dosáhl, co dokázal splnit nebo kde se objevily problémové oblasti. Minulost 

už samoz ejmě nelze ovlivnit, ale výsledky finanční analýzy z minulosti mohou posloužit jako 

cenný podklad k ízení podniku v budoucnu. Výsledky těchto analýzy slouží nejen pro 

vlastníky podniku, ale i pro uživatele, kte í nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati jinak, 

nap íklad ekonomicky nebo hospodá sky apod. (Knápková, 2013) 

Úkolem finančního analytika je posoudit, které finanční informace pro analýzu použije 

a také za jak dlouhou dobu. ůnalytik musí posoudit adu informací a vybrat relevantní 

informace, které jsou rozhodující pro současnou situaci podniku a jeho budoucnost. Pokud 

analytik nevěnuje dostatečnou pozornost finančním informacím, m že to mít nedozírné 

následky. V minulosti se objevilo několik skandál , p i kterých došlo k podvod m a byly 

odhalitelné pomocí finanční analýzy. (Drake, Ň01Ň) 

Manaže i podniku pot ebují podklady finanční analýzy pro krátkodobé, ale zejména i 

dlouhodobé finanční ízení podniku. Používá se pro ešeni rozhodovacích úloh. Tím m že být 

nap íklad rozhodnutí o investičních záměrech, o financování dlouhodobého majetku nebo p i 

sestavování finančního rozpočtu. (Knápková, Ň01ň)   

Finanční analýzu pro rozhodovací úlohy pot ebuje celá ada subjekt . Tím mohou být 

státní instituce, investo i, obchodní partne i, burzovní maklé i, zahraniční instituce, konkurence 

nebo t eba audito i. Proto je t eba vždy zvážit, pro jakou zájmovou skupinu je finanční analýza 

zpracována, a této skupině ji také p izp sobit. (Knápková, Ň01ň) 

P i zpracování finanční analýzy jsou samoz ejmě pot eba vstupní data. 

K nejvýznamnějším podklad m pat í účetní výkazy. Sem pat í rozvaha, výkaz zisku a ztrát a 

dále výkaz cash – flow.  

Rozvaha dává na straně aktiv p ehled o výši a struktu e majetku a na straně pasiv pak 

zp sob financování tohoto majetku. Na straně pasiv je d ležitou položkou výsledek 

hospoda ení podniku, ten vychází z dalšího účetního výkazu, kterým je výkaz zisku a ztrát. 

Výsledek hospoda ení je rozdílem mezi výnosy a náklady bez ohledu na skutečně vzniklé 
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p íjmy a výdaje. Z tohoto d vodu se také sleduje výkaz cash – flow, který právě sleduje p íjmy 

a výdaje. Používají se ale i další podklady, jako je t eba p íloha účetní závěrky. 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza hledá odpověď na otázku o kolik se změnily jednotlivé položky 

v čase nebo o kolik % se změnily tyto položky v čase. Procentuální vyjád ení je výhodnější, 

protože umož uje rychlejší orientaci v číslech, a navíc ji potom lze podrobit detailnější analýze. 

Cílem horizontální analýzy je změ it intenzitu změny jednotlivých položek. (R čková,Ň015) á í ě � =  ěž é í− � ℎ í í� ℎ í í .    (2.1) 

 

P i interpretaci výsledk  lze začít tak, že se zvýrazní ty nejrozsáhlejší změny, protože 

pravděpodobně nejvýrazněji zasáhly do výsledk  firmy. Interpretace m že být subjektivní a 

m že se vyskytnout mnoho názor . Zárove  je t eba, aby analytik měl dostatek informací o 

podniku. Každý názor je ale t eba podložit relevantními argumenty. ((R čková,Ň015) 

Výsledky dosažené pomocí horizontální analýzy lze interpretovat nejvhodněji pomocí 

grafického zobrazení, protože je nejp ehlednější. Právě grafické zobrazení je nejpoužívanější 

metodou interpretace výsledk , a to zejména pro svou jednoduchost. (Sedláček,Ň011) 

Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je vyjád it jednotlivé položky účetních výkaz  jako 

procentuální podíl jedné zvolené základny jako 100 %. Nejčastěji je zvolena jako základna 

aktiva nebo pasiva a pokud se analyzuje výkaz zisku a ztrát, potom jsou to celkové výnosy nebo 

náklady. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Pom rová analýza  

Knápková, Pavelková (2010, s. 47) uvádí, že: „Poměrové ukazatele jsou nejčastěji 

používaným rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska 

využitelnosti jiných úrovní analýz (např. odvětvová analýza). Nejpravděpodobnějším důvodem 

je fakt, že analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace a má k nim přístup a má k nim přístup také 

externí finanční analytik.“ 
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Výpočet poměrového ukazatele se provádí jako poměr jedné nebo několika položek 

základních účetních výkaz  k jiné položce nebo skupině položek. Základní dělení poměrových 

ukazatel  je dělení na: 

• ukazatele struktury majetku a kapitálu, 

• ukazatele tvorby výsledku hospoda ení,  

• ukazatele na bázi peněžních tok . (Knápková, Pavelková, 2010) 

Toto členění je logické, protože je zamě eno na všechny t i základní účetní výkazy. 

Ukazatele Struktury majetku a kapitálu se nejčastěji vztahují k ukazatel m likvidity a vážou se 

k rozvaze. Ukazatele tvorby výsledku hospoda ení vycházejí z výsledku hospoda ení a zabývají 

se strukturou výnos  a náklad  a dále a strukturou výsledku hospoda ení podle oblasti, kde byl 

výsledek generován. Ukazatele na bázi peněžních tok  analyzují pohyb finančních prost edk  

a často se vztahují k úvěrové zp sobilosti. (Knápková, Pavelková, Ň010) 

Ukazatele zadluženosti 

Používá se celá ada ukazatel  zadluženosti, které se odvíjí p edevším od rozvahy. 

ůnalýza zadluženosti srovnává položky v rozvaze a na jejich základě rozliší, v jakém rozsahu 

jsou aktiva financována cizími zdroji. (Hobza, 2015) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti je základním ukazatele vyjad ující celkovou zadluženost 

podniku. Někdy se nazývá také jako ukazatel vě itelského rizika (Debt ratio). á � ž = í á�á �       (2.2) 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je vě itelské riziko. Je t eba pamatovat 

na to, že r st tohoto ukazatele m že p ispět ke zvýšení rentability vložených prost edk . 

Obecně se považuje hodnota pod 0,ň0 za nízkou, v rozmezí 0,30 – 0,50 za pr měrnou, 0,50-

0,70 za vysokou a nad tuto hodnotu je ukazatel hodnocen rizikově. Ukazatel m že být udáván 

buď v procentech nebo koeficientem. (Hobza,2015) 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí podává informaci, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. 

Úrokové krytí íká, jak velký je bezpečnostní polštá  pro vě itele. (Hobza, Ň015) � � �  ú éℎ  í =  � ��á �é ú      (2.3) 
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Doporučované hodnoty udávané v odborné literatu e dosahují hodnot t i a více. Takto 

vysoké hodnoty jsou udávány proto, že po zaplacení úrok  z cizích zdroj  musí z stat ještě 

dostatečný efekt pro akcioná e. Pokud firma není schopna platit nákladové úroky, m že to být 

prvotní známka blížícího se úpadku podniku. (Hobza, Ň015) 

Ukazatel míry zadluženosti 

Míra zadluženosti se často používá jako dopl kový ukazatel k ukazateli celkové 

zadluženosti. Tyto dva ukazatelé by měly dát v součtu hodnotu pohybující se okolo úrovně 1. 

(Knápková, Pavelková, 2010) �í � � ž � =  í � í á       (2.4) 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita pat í mezi další složku hodnocení výkonnosti podniku. Podnik nem že být jen 

rentabilní, ale musí mít schopnost také dostát svým závazk m a disponovat dostatečnou 

hotovostí a ostatními aktivy. (Kislingerová, 2001) 

Oběžný majetek neprodukuje žádný zisk, proto na jedné straně je snaha udržet likviditu 

nízkou, jak jen to je možné, na straně druhé vysokou, aby byl splněn p edpoklad dostatečné 

likvidity. (Kislingerová, 2001) 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity bývá někdy označován také jako ukazatel likvidity prvního 

stupně. Do tohoto ukazatele vstupují jen ty nejlikvidnější položky, kterými jsou nap íklad 

hotové peníze, peníze na běžném účtu, ale také volně obchodovatelné cenné papíry nebo šeky, 

což jsou ekvivalenty hotových peněz. (R čková, Ň011) � ž� á � � � � =  � á ý č í � á é č í      (2.5) 

Součástí krátkodobých závazk  jsou i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od bankovních úvěr  a výpomocí. 

Doporučovaná hodnota v odborné literatu e se r zní. V americké literatu e je doporučovaná 

hodnota v rozmezí 0,9-1,1. Pro Českou republiku bývá toto rozmezí nižší, často se uvádí 

hodnota 0,6, ale ministerstvo pr myslu a obchodu uvádí hodnotu 0,Ň. Toto je ale kritická 

hodnota i z psychologického hlediska. U okamžité likvidity platí, že pokud se podnik pohybuje 
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pod tímto intervalem, nemusí to znamenat bankrot, protože firmy často využívají p etažk  

v podobě kontokorent , které ale nemusí být patrné z účetních výkaz . (R čková, Ň011) 

Ukazatel pohotové likvidity 

Tento ukazatel je označován také jako ukazatel likvidity druhého stupně. Doporučovaná 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Pokud by byla hodnota jedna, podnik by byl 

schopen se vypo ádat se svými závazky, aniž by musel rozprodávat své zásoby. Vyšší hodnoty 

samoz ejmě budou p íznivé pro vě itele, ale pro akcioná e nebo vedení podniku už ne. P íliš 

mnoho prost edk  vázaných ve formě oběžných aktiv snižuje celkovou rentabilitu vložených 

prost edk  a je neproduktivní. (R čková, Ň011) ℎ á � � � � =  ěž á � − á� á é á�       (2.6) 

Ukazatel b žné likvidity 

Ukazatel běžné likvidity bývá označována jako ukazatel likvidity t etího stupně. Běžná 

likvidita potom ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Běžná likvidita 

informuje o tom, jak by byl schopen podnik uspokojit své vě itele, kdyby proměnil veškerá 

oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. (R čková, Ň011) ěž á � � � � =  ěž á �� á é á�       (2.7) 

Čím vyšší hodnota je dosahována, tím vyšší pravděpodobnost, že podnik bude schopen 

dostát svým závazk m. Doporučovaná hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Vypovídací 

schopnost tohoto ukazatele je však do jisté míry omezená, a to faktem, že se nep ihlíží ke 

struktu e oběžných aktiv z hlediska doby jejich likvidnosti a také nebere strukturu 

krátkodobých závazk  z hlediska doby jejich splatnosti. (R čková, Ň011) 

Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability vyjad ují schopnost podniku vytvá et nové zdroje a dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu. P i analýze rentability se vychází z rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. V čitateli se objevuje položka odpovídající výsledku hospoda ení, a ve 

jmenovateli potom určitý druh kapitálu. Ukazatelé rentability by měly mít v čase rostoucí 

tendenci, ale samoz ejmě záleží na okolních podmínkách. Jsou to ukazatele, které nejvíc 

zajímají akcioná e a vlastníky podnik, ale i pro ostatní zainteresované skupiny mají sv j 

nesporný význam. (R čková, Ň011) 
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Pro finanční analýzu jsou nejd ležitější t i ukazatele zisku, které se dají vyčíst z výkazu 

zisku a ztrát. Prvním je EBIT, který odpovídá provoznímu výsledku hospoda ení. Ten se 

používá tam, kde je t eba zajistit mezipodnikové srovnání. Další kategorií je EůT odpovídající 

výsledku hospoda ení za běžné účetní období. Poslední kategorií je EBT, což je zisk p ed 

zdaněním, který je snížený nebo zvýšený o mimo ádný a finanční výsledek hospoda ení, a ještě 

od něho byly odečteny daně. (R čková, Ň011) 

Ukazatel rentability aktiv  

Ukazatel rentability aktiv vyjad uje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, 

z jakých zdroj  byly podnikatelské aktivity financovány. Finanční struktura v p ípadě tohoto 

ukazatele nehraje roli. Dá se o tomto ukazateli íct, že je to ukazatel hodnocení minulé 

výkonnosti ídících pracovník . (R čková, Ň011) = �           (2.8) 

Ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel rentability tržeb vyjad uje schopnost dosáhnout zisku p i dané úrovni tržeb, 

tedy kolik je schopen vyprodukovat zisku na jednu korunu tržeb. Slouží k vyjád ení ziskové 

marže a v praxi se nazývá též jako ziskové rozpětí. Ukazatel se dá srovnávat i s pr měrem 

v odvětví, pokud je hodnota nižší než čísla v odvětví, pak to naznačuje, že podnik má p íliš 

levné výrobky a vyšší náklady. (R čková, Ň011). = � ��� ž           (2.9) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu by měl p evyšovat alespo  o několik procentních 

bod  pr měr úročení dlouhodobých vkladu. Tento fakt plyne z toho, že podnikání je rizikovou 

činností a nemělo by smysl podnikat, pokud by tomu bylo za stejný nebo podobný úrok jako 

v p ípadě úročení dlouhodobých vklad , tím by podnikání ztratilo smysl. Rozdíl mezi úročením 

dlouhodobého vkladu a ukazatel rentability vlastního kapitálu se nazývá někdy také jako 

riziková prémie. Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu je pot eba soudit za delší časové 

období, protože krátkodobě m že kolísat z r zných d vod . (Knápková, Pavelková, 2010) � =  � ��� í á          (2.10) 
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2.5 SWOT analýza 

Smyslem strategické analýzy, která se zamě uje jak na externí, tak i interní analýzu, je 

odhalit p íležitosti a ohrožení v okolí podniku a také najít silné a slabé stránky analyzovaného 

podniku. Strategická analýza, stejně tak jako další analýzy, musí vyústit v závěry a syntézu, 

které se potom stanou podkladem pro formulaci strategie. Strategie by měla využít silných 

stránek podniku k získání r zných p íležitostí, které se nachází v okolí podniku. (Dedouchová, 

2001) 

V praxi se k tomuto účelu často používá právě SWOT analýzy. SWOT analýza se často 

zpracovává ve formě tabulky, kde v ádcích jsou silné a slabé stránky podniku, a ve sloupcích 

jsou potom p íležitosti a ohrožení. Tabulka by měla být p ehledná, to znamená, že v praxi by 

neměla p esahovat 10 ádku a sloupc , tak aby si zachovala svoji vypovídací schopnost. 

(Dedouchová, 2001) 

Platí, že SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek podniku, 

p íležitostí a rizik. Externí prost edí na firmu p sobí tak, že podniku umož uje využít 

p íležitostí. Naopak ale z externího prost edí vyplývají i rizika, která mohou analyzovaný 

subjekt ohrožovat. Proto je pot eba tyto informace znát a umět s nimi pracovat. (Charvát, 2006) 

Tabulka 2.1 SWOT analýza 

SWOT Popis  Proč 

S     

W     

O     

T     
Zdroj: vlastní zpracování, Charvát 

Jak už bylo napsáno výše, SWOT analýza se často zpracovává v tabulce, kde do sloupce 

proč zapisujeme, proč by měla být daná věc silnou nebo jinou stránkou a zárove  pomáhá tato 

kolonka se nad věcí zamyslet. Do sloupce popis se uvádí jen ty nejd ležitější silné a slabé 

stránky, p íležitosti a ohrožení. Pokud by v této kolonce bylo p íliš mnoho věcí, pak by matice 

ztratila na p ehlednosti. Zárove  je pot eba být p i formulaci co nejp esnější, nestačí jen obecné 

nic ne íkající formulace. (Charvát,Ň006) 

 Využití SWOT analýzy je široké, nemusí se používat jen pro formulaci strategie, ale 

také pro formulaci vize, pro identifikaci kritických oblastí nebo strategických cíl  společnosti. 
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Problémem analýzy je ale fakt, že je poměrně subjektivní analýzou závisející na člověku, který 

analýzu vypracovává. (Charvát,2006) 
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3 Aplikace teoretických východisek 

V této části diplomové práce bude nejprve podnik stručně charakterizován z hlediska 

základních údaj  a jeho historie. Další podkapitola se potom už bude věnovat samotné aplikaci 

teoretických poznatk  popsaných blíže v p edchozí části této diplomové práce.  

3.1 Charakteristika podniku 

Oficiální název analyzovaného podniku v této části je Plynomont spol. s.r.o. Tato 

společnost byla zapsána do obchodního rejst íku 14. února 1řřŇ. V současnosti je jediným 

vlastníkem společnosti pan Radovan Batta. P i bližším pohledu do historie ale společnost měla 

v minulosti mnoho vlastník . P i založení společnosti v roce 1991 bylo v obchodním rejst íku 

zapsáno 5 osob. Tento počet ale nebyl konečný a počet vlastník  se postupně rozr stal. 

V pr běhu podnikání na konci ř0. let se ale Plynomont spol. s.r.o. dostala do finančních 

problém , a tak v roce Ň001 pan Radovan Batta odkoupil od ostatních společník  jejich 

obchodní podíly a zavázal se podnik vyvézt z finančních problém . Navíc velké množství 

vlastník  znamenalo problémy v ízení společnosti a zárove  dohady mezi společníky, a tak 

odkup pomohl tuto složitou situaci vy ešit. V současnosti pracuje ve společnosti okolo ň0 

zaměstnanc , proto ho dle hlediska počtu zaměstnanc  adíme mezi podnik malý. 

Oficiální sídlo podniku je Olomouc – Holice, Náves Svobody 6/10, PSČ 77ř00. Na toto 

místo se společnost p estěhovala v roce 2009 z jiné části Olomouce, kde do té doby bývala 

v pronájmu. Podnik totiž v minulosti koupil bývalý statek, který postupně spravoval a 

rekonstruoval tak, aby se sem mohl p estěhovat.  

Pokud jde o základní kapitál, lze vidět z obchodního rejst íku, že v současnosti činí 1 

milion Kč. V minulosti p i založení podniku to bylo 150 tisíc Kč, následně byl navýšen na 570 

tisíc Kč a v roce Ň001 na již výše zmi ovaný 1 milion Kč.  

Podnik má k dispozici na svých internetových stránkách dokument Politika 

integrovaného management systému. V něm uvádí, že základní orientací je dosáhnou toho, aby 

se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti staveb a 

rekonstrukci všech plynovod , u kterého bude vytvo en pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i 

pro zaměstnance společnosti. 

Hlavní činností podniku je p edevším plynárenství. Podnik se orientuje na výstavbu 

plynárenských za ízení. V rámci tohoto oboru se podnik orientuje p edevším na výstavbu a 

rekonstrukci nízkotlakých a st edotlakých plynovod  a p eložek. Dále je t eba zmínit i 
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rekonstrukce a výstavbu vysokotlakých plynovod , které jsou na výstavbu nejsložitější. Podnik 

disponuje i stroji pro zemní práce a povrchové úpravy. Dále se podnik orientuje na montáž a 

revize plynových za ízení u pr myslových areál  a domovních instalací. Jednou z výhod 

společnosti je schopnost v p ípadě výstavby plynovodní p ípojky zajistit dodávku včetně 

geodetického zamě ení, tlakové zkoušky, revize a povrchových úprav.  

Od roku 1992 podnik také k plynárenství dopl kově provozuje i autoservis, který je 

zamě ený p edevším na montáž a servis LPG. ůutoservis však je schopen zvládnout i běžnou 

servisní činnost, jako je servis klimatizací či p íprava auta na STK. Zárove  i podnik provozuje 

v Olomouci svoji vlastní LPG stanici. 

Pokud jde o rozdělení tržeb v rámci jednotlivých činností, pak necelých Ř0 % p íjm  

společnosti tvo í právě hlavní obor podnikání společnosti, a to plynárenství. Čerpací stanice 

LPG byla v roce Ň017 zrušena, protože byla v posledních letech ztrátová, a tak podnik 

v současnosti podniká jen v plynárenství a zárove  provozuje i autoservis.  
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3.2 Externí analýza 

3.2.1 Analýza makrookolí 

V této části diplomové práce budou analyzovány faktory, které společnost Plynomont 

spol. s.r.o. nem že nijak ovlivnit. Jedna z nejznámějších metod pro analýzu vnějšího prost edí 

firmy je analýza PESTLE. Společnost bude analyzována na základě teorie popsané v teoretické 

části této diplomové práce.  

Analýza PEST 

Politické a legislativní faktory 

V rámci politicko-legislativních faktor  bude analyzovanou společnost ovliv ovat 

zejména stabilita vlády, dále vzhledem k tomu, že je to společnost s ručením omezením, tak 

také vývoj daně z p íjmu právnických osob, a v neposlední adě i pracovní právo.  

Česká republika je demokratická země, pro kterou byl nejd ležitější rok 1řŘř, který 

znamenal pád tehdejšího totalitního systému a p echod právě k demokracii. Dalším d ležitým 

milníkem v historii země byl rok Ň004, který znamenal vstup do EU a s tím i r zné výhody, 

které p inesl.  

Česká republika je dnes už poměrně stabilní zemí, ale podnikatelé jsou sužováni 

p edevším neustále se měnícími zákony a nar stající administrativní zátěží. Tím trpí zejména 

malé a st ední podniky, kam analyzovaný podnik spadá. Právě náhlé změny, na které podniky 

nejsou p ipraveny a nemohou je plánovat dop edu, jim nejvíce škodí. Velkým problémem je 

také korupce, která poškozuje poctivé podnikatele. Zde je t eba také zmínit podporu pro malé 

a st ední podnikatele, která se sice rozši uje, ale je velmi složité a administrativně náročné ji 

získat. Právě byrokracie a legislativa bývá často v mnoha pr zkumech označována jako největší 

problém pro podnikatele v ČR.  

Rozsah právních p edpis , kterými se musí společnost ídit, je značný. Jedním 

z nejd ležitějších, které musí podnik sledovat, je vyhláška Českého ú adu bezpečnosti práce o 

kontrolách, revizích a zkouškách plynových za ízení. Ta se právě týká společností, které 

montují, opravují nebo udržují plynová za ízení anebo zajišťují jejich revize. V těchto zákonech 

se klade velký d raz na bezpečnost práce a postupy, za jakých lze provádět rekonstrukce 

plynovod .  

Na podnik má vliv i vývoj daně z p íjmu právnických osob. P i pohledu na její vývoj 

lze vidět, že od roku Ň010 se sazba daně z p íjmu právnických osob drží konstantně na 1ř %. 
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P ípadný r st by znamenal pro podnik větší finanční zátěž. P i porovnání ČR s ostatními státy 

EU lze vidět, že se nacházíme zhruba ve st edu. Tradičně nejvyššího zdanění dosahují státy na 

severu Evropy. (Echo24, 2017) 

Graf 3.1 Vývoj sazby dan  z příjmu právnických osob 

 
Zdroj: autor dle dat ČSU, 2017 

 

Od 1. ledna 2014 vstoupil také v platnost nový občanský zákoník. Ten p inesl velkou 

adu změn, se kterými musí podnik počítat.  

Sem pat í nap íklad zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. To je zákon 

týkající se právě společností s ručením omezeným, který upravuje základní fungování 

společnosti. Popisuje nap íklad nároky na základní kapitál, podmínky založení, práva a 

povinnosti společník  nebo t eba orgány společnosti. Nový občanský zákoník se ale dotkl i 

dalších zákon , jako t eba zákoníku práce, zákonu o daních z p íjm , insolvenčního zákona 

nebo t eba zákonu sociálního pojištění. 

Podnik musí dále pracovat se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

jelikož společnost je plátcem daně z p idané hodnoty.  

Zde lze najít seznam dalších zákon , s kterými musí podnik pracovat: zákon č. 56ň/1řř1 

Sb., o účetnictví, 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti, 4Ř/1řř7 Sb. Zákon o ve ejném 

zdravotním pojištění, ňňŘ/1řřŇ Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí, ŇŘ0/Ň00ř Sb. Da ový ád, 

Zákon č. 16/1řřň Sb., o dani silniční 
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Ekonomické faktory 

Ekonomických faktor  ovliv ujících podnik je celá ada. Obecně se do těchto faktor  

adí p edevším vývoj HDP, míra nezaměstnanosti a vývoj inflace. 

Hrubý domácí produkt je základním ukazatelem pro mě ení výkonnosti celé ekonomiky 

daného státu. Bývá definován jako peněžní vyjád ení statk  a služeb nově vytvo ených v daném 

období na určitém území.  

V tabulce níže lze vidět vývoj HDP za období Ň011-2016. Data pocházejí z Českého 

statistického ú adu, které byly vypočítány výdajovou metodou. Výše HDP je uvedena 

v miliardách korun a je zachyceny v běžných cenách. Jak je vidět z grafu, HDP se od roku 2011 

zvyšovalo. Ve druhém čtvrtletí roku Ň017 došlo k r stu o 4,7 %, což znamená nejlepší 

mezičtvrtletní r st za Ň0 let. Tento r st byl zp soben p edevším r stem domácí i zahraniční 

poptávky. 

Graf 3.2 Vývoj HDP 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Na výsledky podniku má ale vliv p edevším vývoj stavební produkce. Tady po 

dlouhodobější stagnaci došlo v posledních dvou letech k mírnému oživení. V roce Ň017 došlo 

k srpnu k r stu o 1,ř %. Pozitivní vývoj a zvyšování jeho podílu na HDP by mohl být do 

budoucna p íležitostí pro podnik, které by mohl využít.  

Dalším z makroekonomických ukazatel , které by podnik měl zajímat, je vývoj 

nezaměstnanosti a plat  ve stavebnictví. V grafu níže lze vidět vývoj nezaměstnanosti od roku 

2016. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v roce Ň01ň, kdy dosahovala p es Ř %. Od tohoto 
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roku nezaměstnanost neustále klesá, v roce Ň016 už byla jen mírně nad 5 %. V zá í roku Ň017 

dokonce poklesly na úrove  ň,Ř % a byla tak nejnižší od roku 1řřŘ. Takto nízká 

nezaměstnanost by mohla negativně ovlivnit podnik, protože se na trhu práce se začíná 

projevovat nedostatek pracovních sil, a to p edevším těch kvalifikovaných.  

Graf 3.3 Nezam stnanost 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

S poklesem nezaměstnanosti pak souvisí i vývoj mezd ve stavebnictví. Jak lze vidět na 

grafu, pr měrná mzda od roku Ň01ň ve stavebnictví roste. Tento trend se pravděpodobně bude 

negativně projevovat v ziskovosti podniku. 

Graf 3.4 Prům rná mzda ve stavebnictví 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Dalším z makroekonomických ukazatel  ovliv ujících podnik je vývoj inflace. P i 

pohledu na tabulku níže lze vidět, že v posledních t ech letech se inflace drží kolem velmi 
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nízkých hodnot, a to v rozmezí 0,3-0,7. Tato inflace je vypočítána na základě pr měrného 

ročního indexu spot ebitelských cen. Nejvyšší byla ve sledovaném období v roce 2012 

s hodnotou 3,3 %. Toto číslo bylo zp sobeno p edevším zvýšením DPH, po odeznění 

primárního vlivu v roce Ň01ň inflace opět klesla. (ČNB, Ň017) 

Tabulka 3.1 Vývoj inflace 

Míra inflace v ČR 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inflace 1,90 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Vzhledem k poměrně stabilnímu vývoji inflace v ČR by ale tento ekonomický faktor 

neměl být pro podnik problém a neměl by ho nikterak ohrožovat.  

Posledním ekonomickým faktorem, který podnik velmi ovliv uje, jsou ceny ropy. 

Vzhledem k faktu, že stavby jsou často vzdáleny několik desítek kilometr  od sídla podniku, 

bude tento údaj podnik velmi zajímat. Navíc na stavbě není povětšinou elekt ina, a tak je 

pot eba využít autocentrálu.  

P i pohledu na vývoj cen pohonných hmot lze zjistit, že za poslední t i roky pr měrná 

cena klesla. Na základě dat Českého statistického ú adu lze zjistit, že na začátku ledna Ň014 

stála nafta pr měrně ň6,65 Kč. V současnosti se cena nafty pohybuje na úrovni ŇŘ,46 Kč za litr 

nafty. Toto snížení cen ovlivnila OPEC, která se rozhodla neomezovat produkci a tím zap íčinit 

zrušení investic v zemích mimo tuto organizaci. (Ropa, 2017) 

Snižování ceny nafty je samoz ejmě pro podnik pozitivním vlivem, který snižuje 

náklady společnosti. Otázkou ale je její vývoj do budoucna. Pokud by OPEC opětovně začala 

snižovat těžbu ropy, mohlo by dojít k r stu cen. Cena ropy je pro podnik velmi d ležitou 

položkou, bez které se nem že obejít. Pokud by opravdu došlo k r stu cen, mohlo by se to silně 

projevit ve finančních výsledcích podniku.  

Sociáln -demografické faktory 

Pokud jde o sociální faktory, které mohou ovlivnit podnik, lze sem za adit vzdělání 

obyvatelstva v ČR. Trendem poslední doby je fakt, že začíná ubývat dělnických profesí, které 

začínají na trhu práce chybět. ůnalyzované firmy se dotýká p edevším nedostatek svá eč , které 

jsou ale pro podnik stěžejní profesí. Největší zájem je p edevším o montážní dělníky, pomocné 

dělníky ve výrobě či kvalifikované emeslníky. Tento fakt by mohl být do budoucna pro podnik 

hrozbou, která by mohla ovlivnit ziskovost podniku. Naopak p ibývá počet absolvent  
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vysokých škol. S tímto faktem také souvisí nár st plat  ve stavebnictví, který už byl popsán 

v rámci analýzy ekonomických faktor . 

Pokud jde o další faktory ovliv ující podnik, mohl by do sociálních faktor  pat it také 

demografický vývoj České Republiky. Graf níže ukazuje vývoj počtu obyvatel od roku Ň007 

do roku 2016. 

Graf 3.5 Vývoj počtu obyvatel 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že počet obyvatel od roku Ň011 se zvyšuje, a to na hodnotu zhruba 

okolo 10565000 obyvatel. Na základě dat Českého statistického ú adu lze zjistit, že p ír stek 

obyvatel byl v roce Ň016 zp soben jak zvyšováním počtu cizinc  p istěhovalých do ČR, tak i 

nově narozenými dětmi.  

Zvyšování počtu obyvatel bude pro podnik pozitivním faktorem. Tento fakt se projeví 

v nar stající poptávce po bydlení, který se projeví i r stem počtu nových plynových p ípojek, 

na které se analyzovaná společnost specializuje. Stejně tak to bude mít i dopad na vedlejší 

činnost podniku, a to provoz čerpací stanice LPG. 

Technologické faktory 

V této podkapitole budou analyzovány faktory, které by mohly na firmu p sobit 

z hlediska technologie. Každý podnik by měl analyzovat a sledovat vývoj nových technologií, 

které by se pro ně mohly stát p ípadnou hrozbou či p íležitostí do budoucna. 

Z hlediska podniku, který se zabývá rekonstrukcemi plynovod , není otázka technologií 

nikterak náročná. Technologie pro sva ování plynovod  se p íliš nemění, výrobci tyto 
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technologie postupně inovují, ale nedochází k žádným velkým skok m z hlediska vývoje. 

Plynárenství není oborem, které by bylo kapitálově náročné na inovace a vývoj. I proto podnik 

tyto technologie postupně obmě uje a drží s nimi krok. 

Z tohoto pohledu by technologie neměly pro podnik p edstavovat velkou hrozbu. 

Podnik v současnosti disponuje veškerými technologiemi pro provádění nízkotlakých a 

st edotlakých plynovod  a stejně tak i technologickým vybavením pro provádění 

vysokotlakých plynovod  z oceli. 

Shrnutí analýzy PEST 

Tato podkapitola bude shrnovat nejd ležitější hrozby či p íležitosti, které vyplynuly 

z p edchozích analýz v rámci analýzy PEST. 

Jako první byly analyzovány politicko – legislativní faktory. Rozsah právních p edpis , 

které podnik musí dodržovat, je značný. Jedním ze zákon , které podnik musí sledovat, je da  

z p íjmu právnických osob. Tady by zvýšení nebo p ípadné snížení daně mohlo ovlivnit 

celkovou ziskovost podniku. Obecně ale politicko – legislativní faktory by neměly p edstavovat 

pro podnik riziko, i vzhledem ke stabilní politické situaci v ČR.  

Jako další byly analyzovány faktory ekonomické. Podnik velmi ovliv uje cena ropy. Ta 

sice za poslední t i roky citelně klesla, ale do budoucna se dá očekávat, že opětovně poroste. 

To bude záležet p edevším na rozhodnutí OPEC, jestli dojde k omezení těžby nebo ne. P ípadný 

budoucí r st cen ropy by se promítl negativně v nákladech a omezil ziskovost.  

V p ípadě sociálních faktor  byla vyhodnocena jako hrozba nedostatek dělnických 

profesí, po kterých je v současnosti na trhu práce velká poptávka. To se samoz ejmě dotýká i 

analyzovaného podniku, a to p edevším v oblasti profese svá eč. S tím souvisí také r st mezd 

ve stavebnictví.  

V p ípadě technologických faktor , jak už bylo ečeno výše, nep edstavují pro podnik 

hrozbou nebo p íležitost.  

3.2.2 Analýza mikrookolí podniku 

Druhou částí externí analýzy je po analýze makrookolí analýza bezprost edního okolí 

podniku, tzv. mikrookolí podniku. V rámci této kapitoly bude nejprve analyzováno odvětví, 

v němž podnik p sobí, a potom bude dále podnik popsán s pomocí analýzy Porterova modelu.   
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Analýza odv tví 

Dle metodiky CZ NůCE pat í stavebnictví, ve kterém analyzovaný podnik p sobí, do 

sekce F – Stavitelství. Dále se tyto sekce dělí na oddíly. V rámci sekce F se stavitelství dále dělí 

na výstavby budov, inženýrského stavitelství a specializovaných stavebních činností. Podnik 

pat í do oddílu 4Ň, což p edstavuje konkrétně inženýrské stavitelství. Sem pat í práce na 

velkých stavbách, jako jsou t eba pr myslová za ízení či výstavba potrubí. Kv li velikosti 

staveb právě často dochází k outsorcingu části, nebo dokonce i celé stavby. (CZNACE, 2017) 

Stavitelství je významným odvětvím České Republiky v rámci národního hospodá ství. 

Právě stavitelství procházelo od roku Ň00Ř dlouhodobější krizí, ale od roku Ň015 došlo ke 

zlepšení situace a začíná se odlepovat od pomyslného dna. Podíl na produkci ekonomiky se 

vrátil k r stu právě až v roce 2015, kdy podíl na HDP vzrostl z 5,51 % na 5,71 % v roce 2015. 

V tomto roce zaznamenalo velký vzestup právě inženýrské stavitelství, a to vzhledem ke snaze 

státu vyčerpat všechny prost edky z Evropské unie.  

Pokud jde o strukturu jednotlivých činností v rámci stavitelství, tu m žeme vidět na 

grafu níže.  

Graf 3.6 Tuzemské práce v roce 2015 

 
Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

Jak je vidět z grafu výše, největší objem v rámci stavitelství tvo í inženýrské stavby. 

Konkrétně se podílí ň4 % z celkového objemu tržeb. Dále jsou na druhém místě opravy a údržba 

a nepatrnou část pak tvo í vodohospodá ské stavby. Zbylé t i kategorie se pohybují v rozmezí 

12-14 % podílu z celkového objemu.  

Nyní bude pozornost zamě ena p ímo na inženýrské stavitelství, ve kterém podnik 

p edevším p sobí a je to jeho hlavní činnost. Zajímavý je ukazatel počtu vývoje podnik  
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podnikajících v oblasti inženýrského stavitelství. Tabulka níže ukazuje trend tohoto vývoje od 

roku 2008. 

 

Tabulka 3.2 Počet podniků 

Rok 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet 
podniků 2 287 

 
2 277 2 658 2 597 2 454 2 221 2 101 2 055 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

Jak lze vidět, počet podnik  je relativně stabilní a nedochází k žádným výkyv m 

v pr běhu sledovaného období. Nejvyšší byl v roce 2010, od tohoto roku dochází k nepatrnému 

snižování s konečným číslem Ň055 v roce Ň015. Tento trend je zp soben p edevším malým 

počtem zakázek vypisovaných státem v roce Ň010 až Ň014. Od roku Ň015 se ale situace zlepšila. 

Bariérou vstupu do odvětví je také vyšší kapitálová náročnost, pokud se podnik chce začít 

věnovat výstavbám a rekonstrukcím plynovod m. 

Jedním z dalších ukazatel , který je pro podnik d ležitý, je rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE).  

Graf 3.7 ROE ve stavebnictví 

 
Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

Od roku 2008 do roku 2013 rentabilita vlastního kapitálu vytrvale klesala. Z p vodní 

hodnoty v roce Ň00Ř, která se pohybovala nad hranicí Ň0 % klesla hodnota až nad 5 %. To bylo 

zp sobeno p edevším ubýváním zakázek a s tím související ubývající počet podnik  na trhu. 

Od roku Ň01ň se ale situace opětovně začala lepšit. V roce Ň015 už hodnota ROE dosahovala 

hodnot p es Ř %. 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

R
o

e
 v

 %

Rok

ROE



35 
 

 

Tabulka 3.3 Počet zam stnanců ve stavebnictví 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

Jak lze vidět z tabulky, nejvyšší počet zaměstnanc  bylo zaměstnaných v inženýrském 

stavitelství v roce 2010. To souviselo s p íznivým vývojem v tomto odvětví, kdy docházelo ke 

zvyšování počtu zakázek. Po tomto období se ale projevila krize a počet zaměstnanc  začal 

klesat, kdy až v roce Ň015 došlo opětovně k mírnému vzr stu.  

S počtem zaměstnanc  pak souvisí i vývoj pr měrných mezd v odvětví. Jejich vývoj 

pak lze vidět v grafu níže za období 2008–2015. 

Graf 3.8 Srovnání prům rné mzdy ve stavebnictví 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Pr měrná mzda ve stavebnictví v roce Ň00Ř začínala na hranici okolo Ň7000 Kč. ůž do 

roku Ň011 se zvyšovala, a to i navzdory celosvětové ekonomické krizi. V roce 2011 dosahovala 

necelých ň1000 Kč a byla tak se svou úrovní nad celostátním pr měrem mezd. V roce 2012 se 

mzda nezvyšovala a z stala na prakticky stejné úrovni, zato v roce Ň01ň došlo k poklesu o 

zhruba Ň000 Kč na úrove  Ňř Ř5Ř Kč. Od té doby už mzda v inženýrském stavitelství opětovně 

roste.    
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Porterův model p ti sil            

V této podkapitole bude analyzováno konkurenční prost edí pomocí Porterova modelu 

pěti sil na základě teorie popsané v p edchozí části diplomové práce, kde bude postupně 

analyzována konkurence v odvětví, substituční výrobky, nově vstupující konkurenti, 

vyjednávací síla dodavatel  a vyjednávací síla odběratel .  

Konkurence v odv tví         

Jak už bylo uvedeno v analýze odvětví, v roce Ň015 p sobilo v rámci inženýrského 

stavitelství na trhu p es Ň000 podnik . Ne každý podnik je ale schopen zvládnout rekonstrukce 

vysokotlakých plynovod , které jsou nejsložitější na použitou techniku, technologie a 

zkušenosti zaměstnanc . Většina podnik  nabízí jen rekonstrukce nízkotlakých plynovod , 

proto mezi jednotlivými podniky zabývajícími se rekonstrukcemi plynovod  jsou velké rozdíly 

z hlediska toho, co jsou schopni zvládnout.  

Pro podnik tedy lze považovat za největší konkurenci všechny, kdo se soust edí na 

rekonstrukce plynovod , a to jak nízkotlakých, st edotlakých, tak i vysokotlakých. Níže je 

p ehled společností p sobících v rámci Olomouckého kraje soust edících se na rekonstrukce 

plynovod . 

Tabulka 3.4 Přehled konkurenčních podniků v Olomouckém kraji 
Název podniku 

IGEA s.r.o. 
RI-STAV s.r.o. 

Montáže inženýrských sítí spol.s.r.o. 
KAVOPLYN, s.r.o. 

LB 2000, s.r.o. 
Výstavba Plynovod  spol. s r. o.  

Zdroj: vlastní zpracování 

V České Republice p sobí několik velkých firem, které jsou zadavateli zakázek pro 

rekonstrukce plynovod . Tady lze jmenovat zejména skupinu RWE Gasnet, s.r.o., kdy většina 

zakázek společnosti Plynomont, spol. s.r.o. pochází právě od této firmy. Tato firma vypisuje 

ve ejné soutěže na rekonstrukce plynovod . Z dalších velkých společností lze nap íklad 

jmenovat Gemo, která je taktéž velkým hráčem na trhu inženýrského stavitelství. 

Pro společnost je v rámci Olomouckého kraje největším konkurentem společnost 

Výstavba plynovod  spol. s.r.o. Oba dva jsou podniky malé kategorie, p ičemž počet 

zaměstnanc  se v podnicích pohybuje v rozmezí 25-40 zaměstnanc . Shodný je i hlavní 

https://www.abc.cz/firma/140481-vystavba-plynovodu/
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p edmět činnosti podnikání, a to výstavby a rekonstrukce plynovod . Oba dva podniky jsou 

schopné zvládat i náročnější práce, jakou je právě výstavba vysokotlakých plynovod .  

Výstavba plynovodů spol. s.r.o. 

Tento podnik již p sobí na trhu více jak Ň5 let, konkrétně byl založen v roce 1991 panem 

Jaroslavem Štenclem. Podnik se zamě uje stejně jako analyzovaný podnik na rekonstrukce 

plynovod . Je schopen zvládnout rekonstrukce všech dimenzí, to znamená včetně 

vysokotlakých plynovod . Soust edí se samoz ejmě na rekonstrukce jak z plastových 

materiál , tak i rekonstrukce z oceli.  

Zaměstnává v pr měru okolo ň0 zaměstnanc , z toho asi 8 technicko – hospodá ských 

pracovník . Podnik p sobí p edevším v Olomouckém kraji, p íležitostně i v kraji 

Severomoravském a Jihomoravském.  

Společnost je vybavena rozsáhlou technikou pro provádění stavebních prací, mimo jiné 

si i sama částečně zajišťuje zemní a výkopové práce. Sama společnost na svých internetových 

stránkách uvádí, že jejím základním cílem je dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným 

obchodním partnerem na trhu rekonstrukce plynovod . Zárove  vytvo it pocit jistoty nejen u 

zákazníka, ale i samotného zaměstnance.  

Hrozba vstupu nové konkurence 

Na základě zjištěných informací získaných z podniku lze označit hrozbu vstupu nových 

konkurent  do odvětví jako malou nebo jen mírnou. 

Tady hraje velkou roli v neprospěch potenciální konkurence p edevším náročnost na 

počáteční investice. Je t eba mít k dispozici širokou kapitálovou základnu zahrnující techniku 

jako jsou t eba autoje áby, montážní auta, která musí být plně vybavená a v neposlední adě je 

t eba mít k dispozici samotnou technologii pro sva ování plynovod , která je taktéž velmi 

drahá, a to p edevším technologie pro vysokotlaké plynovody. 

Dalším faktorem vystupujícím proti vstupu nových konkurent  na trh je také 

dlouhodobější stagnace na trhu stavitelství, i když v posledních dvou letech došlo k mírnému 

oživení. Situace ale není natolik zajímavá, aby p ilákala větší množství podnik . Ve ejných 

zakázek vypisovaných na rekonstrukce plynovod  v posledních letech nep ibývá, a tak i toto 

potencionálního konkurenta odradí od vstupu do odvětví. Celkově inženýrské stavitelství není 

v současnosti zajímavým prost edím pro novou konkurenci, i když je otázkou, jak se situace 

bude vyvíjet do budoucna.  
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Jedním z dalších faktor  je fakt, že většina podnik  se této činnosti věnuje už dlouhou 

dobu a za tu dobu už mají vybudované pot ebné know-how, stejně tak jako i nepostradatelné 

kontakty, které jsou neméně d ležité. Většina podnik  na trhu p sobí již od začátku ř0. let, kdy 

toto období bylo typické největším boomem nových podnik  na trhu inženýrského stavitelství.  

Na základě všech zmíněných faktor  výše lze vyvodit, že hrozba vstupu nových 

konkurent  na trh je v současnosti malá, a to p edevším díky vysoké finanční náročnosti pro 

počáteční vstup s kombinací ne p íliš pozitivního vývoje v rámci inženýrského stavitelství 

v posledních letech.  

Vyjednávací moc zákazníků 

Zákazníky analyzované společnosti lze rozdělit do dvou základních skupin. Jednak jsou 

to spot ebitelé, kterým společnost zajišťuje kompletní plynovodní p ípojku nebo t eba 

plynofikaci pr myslového areálu. Další skupinou zákazník  budou firmy, kdy podnik pro ně 

zajišťuje kompletní plynofikace a rekonstrukce plynovod , což je pro podnik nejzajímavější 

skupina.  

Většina objem  zakázek pochází p edevším od několika málo firem, jako t eba: 

• RWE GasNet, s.r.o. 

• RWE Distribuční služby, s.r.o 

• Skanska DS a.s 

V tomto prost edí, kdy na trhu p sobí jen velmi omezený počet firem, kterým společnost 

poskytuje své služby, je velmi d ležité dobré jméno a pověst na trhu. To se společnosti dob e 

da í, a to zejména díky pr hledné cenové politice a také spolehlivosti, s jakou dodržuje termíny 

daných staveb.  

ůnalyzovaná společnost je léty prově eným hráčem na trhu rekonstrukci plynovod  a 

v tomto p ípadě m že mít náskok p ed konkurencí. Často se stává, že některé firmy se p ihlásí 

do soutěže o danou zakázku s velmi levnou nabídkou, nicméně v pr běhu stavby zvyšují cenu 

o vícenáklady. Tyto společnosti jsou do dalších let ze soutěže vyloučeny, a proto je poctivost 

v tomto prost edí velmi d ležitá. Obecně lze konstatovat, že vyjednávací síla podnik  

vypisujících zakázky na rekonstrukce plynovod  je vysoká a společnost Plynomont, spol s.r.o 

nemá v tomto ohledu žádný prostor pro vyjednávání a určování si podmínek.  
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Nejinak tomu bude u první zmi ované skupiny zamě ené na plynovodní p ípojky. 

V tomto p ípadě hraje ve většině p ípad  pro zákazníka nejd ležitější roli cena, a už daleko 

méně se zajímá o kvalitu nabízených služeb, na rozdíl od výše zmi ované skupiny. Na trhu 

v oblasti plynovodních p ípojek p sobí celá ada firem, která je tuto službu schopna poskytnout, 

a tak hrozba spočívá p edevším v možném odchodu k jinému podniku. 

O něco lepší situace je v p ípadě kompletních plynofikací velkých pr myslových areál . 

Tato činnost už je náročnější na provedení a konkurence je mnohem menší než v p ípadě 

plynovodních p ípojek. I tak ale p sobí několik firem v Olomouckém kraji, které jsou schopny 

tuto službu nabídnout. V tomto p ípadě je vyjednávací síla zákazník  nižší než u plynovodních 

p ípojek, i tak zde ale existuje hrozba v podobě odchodu k levnější konkurenci.  

Vyjednávací moc dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatel  není nikterak velká, i když samoz ejmě dodavatelé jsou pro 

podnik nepostradatelným článkem. Většina odběratel , od kterých podnik odebírá je 

nahraditelná a v p ípadě zvýšení cen m že podnik odejít ke konkurenci. Největší položky 

p edstavuje materiál, ze kterých podnik staví plastové potrubní systémy. Ty odebírá od 

výhradního zastoupení značky George Fischer. Další velkou položkou pro podnik p edstavují 

účty za naftu a benzin, kterou podnik odebírá na benzínce Lukoil v Olomouci. I p es to, že 

vyjednávací síla dodavatel  je poměrně malá, snaží se s nimi podnik samoz ejmě udržovat 

dobré vztahy. 

Substituční výrobky 

 Mezi substituční zdroje pat í zejména elekt ina. Výhodou plynu jsou nižší náklady, 

vytápění plynem má dobrou regulovatelnost teploty a stejně tak je výhodou čistý a automatický 

provoz.  

Naproti tomu cena za elekt inu je mnohem vyšší než v p ípadě plynu a i po izovací 

náklady jsou náročnější než v p ípadě plynového vytápění.  

  



40 
 

3.3 Interní analýza 

V rámci interní analýzy podniku budou nejprve analyzovány vnit ní zdroje podniku 

následované finanční analýzou na základě zve ejněných výkaz .  

V rámci finanční analýzy bude společnost na základě vypočtených ukazatel  porovnána 

i se svým největším konkurentem v rámci olomouckého kraje, společností Výstavba plynovod  

spol. s.r.o. Tato společnost už byla detailněji p edstavena v rámci Porterova modelu pěti sil. Na 

základě finanční analýzy bude potom sestaven i spider graf pro lepší znázornění zjištěných 

výsledk .  

Vnitřní zdroje podniku 

V rámci této části diplomové práce budou analyzovány vnit ní zdroje podniku. 

K tomuto účelu jako zdroj informací posloužily zejména účetní výkazy podniku zve ejněné na 

internetu a dále p ímo informace z podniku. ůnalyzovány budou postupně hmotné zdroje 

podniku, dále lidské, finanční a nehmotné zdroje podniku.  

Hmotné zdroje  

Dlouhodobý hmotný majetek byl vyčíslen podle účetních výkazu ke konci roku Ň015 

na řŘ5ň tis. Kč. Sem pat í zejména areál v Olomouci, kde podnik sídlí. Sídlo podniku je na 

Návsi Svobody a skládá se z budovy, kde podnik má své sídlo a dále z p ilehlých garáží, kde 

analyzovaný podnik provozuje autoservis. Dále sem pat í i pozemek na kterém výše popsané 

budovy stojí. 

Dále sem pat í i technologické vybavení, které se společnost snaží udržovat na moderní 

úrovni a držet krok s konkurencí a je tak v dobrém stavu. Do tohoto technologického vybavení 

pat í hlavně sva ovací technika pro provádění rekonstrukcí plynovod , která je poměrně drahá. 

Nelze opomenout i vozový park, kam pat í montážní vozidla určená na výjezdy na stavby a 

dále auta pro management podniku.  

Lidské zdroje 

V roce Ň015 byl pr měrný p epočtený počet zaměstnanc  pracujících v podniku 30 

osob. Do této skupiny pat í p edevším dělníci ze st ediska rekonstrukcí plynovod  a dále dělníci 

ze st ediska dopravy vykonávající obslužnou činnost pro provádění rekonstrukcí plynovod . 

Pr měrný počet zaměstnanc  od roku Ň01Ň postupně nar stá zejména díky této skupině 
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zaměstnanc  s tím, jak p ibývá práce. Dále sem pat í i mechanici, kte í se starají o autoservis 

podniku. 

Dále sem pat í asistentka, která pat í pod editele společnosti, pana Radovana Batty, a 

také další pracovníci, jako t eba dva mist i starající se o chod staveb, revizní technik, vedoucí 

st ediska dopravy, jeden skladník nebo provozní editel starající se zejména o výběrová ízení 

zakázek a p íslušnou administrativu.  

Tabulka 3.5 Vývoj počtu zam stnanců v podniku 

Rok 2012 2013 2014 2015 
Počet zam stnanců 25 26 28 30 

Zdroj: vlastní zpracování 

Lidské zdroje jsou spíše slabým místem podniku, zejména díky nedostatku některých 

dělnických profesí, které se na trhu práce obtížněji shánějí, ale i díky malé zastupitelnosti 

některých lidí pracujících v podniku.  

Finanční zdroje podniku 

P i pohledu do účetních výkaz  z roku Ň015 lze vidět, že podnik neeviduje žádné 

dlouhodobé závazky. Naopak podnik měl v roce 2015 krátkodobé závazky v celkové výší témě  

6 mil. Kč. Dále lze vidět, že v položce bankovních úvěr  a výpomocí má podnik p es 6 mil. Kč. 

Další položkou jsou závazky ze soc. a zdravotního pojištění v celkové výši ŇřŇ tis. Kč. 

Pokud jde o vlastní kapitál podniku, ten dosahuje v roce Ň015 hodnoty ř1Ř5 tis. Kč. 

Finanční zdroje podniku lze hodnotit spíše neutrálně. Podnik využívá p edevším krátkodobých 

závazk , které jsou ale v tomto odvětví běžným jevem. Používá je p edevším pro úhradu mezd 

zaměstnanc m, protože ve stavebnictví je dlouhá doba splatnosti faktur a podnik se někdy 

dostává do situace, kdy nemá peníze na jejich proplacení. Na druhou stranu by se podnik měl 

vyvarovat dalšímu zadlužování, protože nákladové úroky z těchto úvěr  potom snižují výsledek 

hospoda ení. 

Nehmotné zdroje podniku 

 Podnik v roce Ň015 neeviduje podle účetních výkazu žádný dlouhodobý nehmotný 

majetek. Podnik má ale za dobu svého p sobení na trhu dobrou pověst. Za dobu více jak 20 let 

si podnik vybudoval pověst společnosti jako kvalitní firmy v oblasti rekonstrukcí plynovod , 

která je schopna dodržovat p islíbené termíny a zárove  provádět danou práci kvalitně a 

v souladu s technologickými postupy, na které je v tomto odvětví kladen samoz ejmě velký 

d raz. Na tvorbě dobrého jména podnik pracuje už od doby svého vzniku a je d ležité, aby 
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tento směr byl podnik schopen udržovat i do budoucna, protože ztratit pověst podniku by 

v tomto oboru bylo pro podnik témě  likvidační vzhledem k tomu, že zakázky zadává jen pár 

firem na trhu.  

I p esto, že podnik neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek, lze hodnotit 

nehmotné zdroje podniku kladně, a to p edevším díky dobrému jménu, který se podnik za dobu 

svého p sobení na trhu v oblasti rekonstrukcí plynovod  byl schopen vybudovat.  

3.3.1 Finanční analýza 

V této části diplomové práce bude provedena finanční analýza za roky Ň01Ň–2015. Jako 

první bude provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkaz  následovaná analýzou 

poměrových ukazatel . Tato část byla vypracována na základě údaj  ve ejně dostupných na 

stránkách Ministerstva spravedlnosti. 

Horizontální analýza aktiv 

Jako první bude věnována pozornost horizontální analýze aktiv. 

Tabulka 3.6 Horizontální analýza aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

V prvních dvou obdobích aktiva rostla, v roce 2013 o 27 % a ve druhém sledovaném 

období o 18 %. V roce Ň015 došlo jen k nepatrnému poklesu o jedno procento. Nár st je 

zp soben p edevším r stem zásob. 

P i pohledu na dlouhodobý hmotný majetek lze vidět, že jeho hodnota v čase klesá. Na 

tom se podílí zejména odpisy hlavního sídla podniku, který si podnik v minulosti postavil a 

nyní je budova odepisována. Co se ale podílí na nár stu celkových aktiv v posledních letech 

Položka 

Sledované období 
2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Absolutní 
změna v tis. 

Kč 

Relativní 
změna v 
% 

Absolutní 
změna v tis. 

Kč 

Relativní 
změna v 
% 

Absolutní 
změna v tis. 

Kč 

Relativní 
změna v 
% 

Aktiva celkem 3883 27 % 3289 18 % -144 -1 % 
Dlouhodobý hmotný 
majetek -591 -5 % -9 0 % -465 -5 % 
Oběžná aktiva 4448 136 % 3994 52 % -295 -3 % 
Zásoby 5539 447 % -875 -13 % 3161 54 % 
Krátkodobé pohledávky -917 -57 % 4164 602 % -2950 -61 % 
Krátkodobý finanční 
majetek  -174 -42 % 75 32 % 124 40 % 
Časové rozlišení 36 29 % -160 -100 % 80  



43 
 

jsou oběžná aktiva, kdy v prvních dvou sledovaných obdobích došlo ke skokovému nár stu, a 

v posledním období k nepatrnému poklesu v hodnotě 3 procent.  

 P i pohledu na strukturu oběžných aktiv lze vidět, že na jejím nár stu se podílí značně 

zásoby. Zásoby v roce 2013 narostly o 447 %, v roce 2014 potom poklesly o 13 %, a v roce 

2015 potom zase narostly o 54 %. Pokud jde o krátkodobé pohledávky, jejich změny potom 

závisí p edevším na počtu staveb oproti p edešlému roku. Navíc je ve stavebnictví dlouhá 

splatnost faktur, a tak někdy stavby dokončené v íjnu jsou uhrazené až v lednu následujícího 

kalendá ního roku. Krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení potom nehraje v celkové 

výši aktiv p íliš velkou roli.  

Horizontální analýza pasiv 

Nyní bude zamě ena pozornost na horizontální analýzu pasiv. Některé položky 

v účetních výkazech za rok Ň014 chybí, a tak některé údaje nebylo bohužel možné dohledat. 

Tabulka 3.7 Horizontální analýza pasiv 

Položka 

Sledované období 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Absolutní 
změna v 
tis. Kč 

Relativní 
změna v 

% 

Absolutní 
změna v 
tis. Kč 

Relativní 
změna v 

% 

Absolutní 
změna v 
tis. Kč 

Relativní 
změna v 

% 

Vlastní kapitál 152 2% 16 0% 41 0% 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 

VH minulých let 222 3% 71 1%   
VH běžného účetního období -33 -12% -78 -33% -45 -28% 

Cizí zdroje 3740 72% 3387 38% -316 -3% 
Krátkodobé závazky 1120 54%     
Bankovní úvěry a výpomoci 2620 84%     
Časová rozlišení -10 -8% -20 -18% 37 39% 

Zdroj: vlastní zpracování 

P i pohledu na položku vlastního kapitálu lze vidět, že se ve sledovaném období p íliš 

neměnila, jen v roce Ň01ň došlo k Ň % r stu, ostatní období byly témě  neměnné. Podobně je 

tomu u položky základního kapitálu, kdy ve sledovaném období nedošlo k žádné změně. Pokud 

jde o výsledek hospoda ení minulých let, v prvním sledovaném období došlo k r stu o ň %, ve 

druhém období potom o 1 %.  

Pokud jde o cizí zdroje, v roce Ň01ň došlo ke skokovému zvýšení o 7Ň %, na tom se 

podílel nár st krátkodobých závazk  o 54 % a bankovních úvěr  a výpomocí o Ř4 %. V dalších 
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obdobích došlo k nár stu cizích zdroj  o ňŘ % a v posledním sledovaném období došlo k 3 % 

poklesu.  

Časová rozlišení potom nehrají v celkové sumě pasiv výraznou roli. V prvním 

sledovaném období došlo k 8 % poklesu, ve druhém období k 18 % poklesu a v posledním 

zmi ovaném období k ňř % r stu.  

Horizontální analýza VZZ 

V této podkapitole bude analyzován výkaz zisku a ztrát za období 2012–2015. Tabulka 

číslo 3.7 ukazuje výsledky analýzy.  

Jako první byla analyzována položka výkon . V prvním sledovaném období došlo 

k výraznému propadu, a to konkrétně o ňň % oproti roku Ň01Ň. V tomto období ve stavebnictví 

docházelo ke krizi, a tak i podnik trpěl nedostatkem zakázek. V následujícím období ale došlo 

k oživení a byl zde nár st o ňŘ %, v dalším období potom došlo k nepatrnému poklesu. 

Tabulka 3.8 Horizontální analýza VZZ 

Položka 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Absolutní 

změna v tis. 
Kč 

Relativní 
změna v % 

Absolutní 
změna v tis. 

Kč 

Relativní 
změna v % 

Absolutní 
změna v tis. 

Kč 

Relativní 
změna v 

% 
Výkony  -11936 -33% 8980 38% -146 0% 
Výkonová 
spot eba -8510 -39% 8118 60% -424 -2% 
P idaná 
hodnota -3324 -24% 733 7% 631 6% 
Osobní náklady -2849 -24% 942 11% 824 8% 
Odpisy DHM a 
DNM 66 11% -91 -13% -24 -4% 
Provozní VH -115 -18% -34 -7% 101 21% 
Finanční VH 82 -23% -44 16% -146 46% 
VH za účetní 
období -33 -12% -78 -33% -45 -28% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkonová spot eba se potom odvíjí od samotných výkon , kdy v roce Ň01ň došlo 

k poklesu o 33 %. V roce Ň014 ale potom došlo ke skokovému zvýšení o 60 %, což je citelný 

nár st i p esto, že v tomto období došlo k nár stu výkon . To m že být zp sobeno zvyšováním 

platu ve stavebnictví a také p ijmutím nových zaměstnanc . P idaná hodnota se potom odvíjí 

od výkon  a výkonové spot eby. 

P i pohledu na vývoj osobních náklad  lze vysledovat, že ty zhruba korespondovaly 

s vývojem mezd ve stavebnictví, tak jak bylo popsáno v rámci kapitoly analýzy mikrookolí 
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podniku. V roce Ň01ň došlo k výraznému poklesu, p ičemž v dalších obdobích došlo k nár stu 

o 11 a 8 procent.  

Finanční výsledek hospoda ení dokázal v prvním sledovaném období snížit záporná 

čísla o ŘŇ tis, Kč, v relativní změně o Ňň %. V dalších obdobích se ale zejména kv li 

nákladovým úrok m zvýšili záporná čísla o 44 tis. Kč a v roce Ň015 o 146 tis. Kč, což 

p edstavuje nár st o 46 %.  

Výsledek hospoda ení potom ukazuje negativní trend, kdy dochází v každém 

sledovaném období k poklesu, a to i p esto, že došlo k nár stu výkon .  

Vertikální analýza aktiv 

V rámci této podkapitoly bude provedena vertikální analýza aktiv za sledované období 

2012–Ň01ň. Jako základna, ke které byly stahovány jednotlivé položky rozvahy, byly stanoveny 

celková aktiva.  

Tabulka 3.9 Vertikální analýza aktiv 

Položka 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 76 % 57 % 48 % 46 % 

Ob žná aktiva 23 % 42 % 54 % 53 % 

Zásoby 16 % 88 % 50 % 79 % 

Krátkodobé pohledávky 21 % 9 % 42 % 17 % 

Krátkodobý finanční majetek  5 % 3 % 3 % 4 % 

Časové rozlišení 1 % 1 % 0 % 0 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první položka rozvahy byl analyzován dlouhodobý majetek podniku. V roce 2012 

se dlouhodobý majetek podílel na celkových aktivech 76 %. Tento podíl ale v čase klesá, kdy 

konečná hodnota se zastavila na 46 % v roce Ň015. Nižší hodnoty dlouhodobého majetku jsou 

ale pro stavebnictví typické, pro inženýrské stavitelství se pr měr pohybuje okolo hodnoty p es 

20 %.  

Kde dochází k nar stání podílu jsou naopak oběžná aktiva podniku. V roce Ň01Ň tvo ily 

23 % majetku podniku, v roce Ň014 už se hodnota pohybovala p es 50 %. Vyšší hodnoty 

oběžných aktiv jsou také typické pro inženýrské stavitelství, a tak čísla analyzovaného podniku 

nejsou v tomto kontextu ničím výjimečným.  

P i pohledu na strukturu oběžného majetku lze vidět, že krátkodobý finanční majetek se 

pohybuje okolo stabilní úrovně v rozmezí 3–5 % na oběžných aktivech. Pokud jde o krátkodobé 
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pohledávky a zásoby, trend není z ejmý. U zásob je vidět velká rozkolísanost hodnot, 

v posledním sledovaném období se podíl na oběžných aktivech pohyboval na úrovni 7ř %. U 

krátkodobých pohledávek je situace obdobná, v roce 2015 se potom krátkodobé pohledávky 

pohybovaly na úrovni 17 %. 

Časové rozlišení potom nehraje významnou roli, v posledním sledovaném období podíl 

nedosahoval ani jednoho procenta.  

Vertikální analýza pasiv 

Nyní bude analyzována struktura pasiv pomocí vertikální analýzy za období 2012–2015. 

Jako základna, ke které byly ostatní položky rozvahy stahovány byly stanoveny pasiva celkem.  

Tabulka 3.10 Vertikální analýza pasiv 

Položka 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 63% 50% 43% 43% 

Základní kapitál 11% 11% 11% 11% 

VH minulých let 84% 85% 86% 88% 

VH ěž ého účet ího o do í 3% 3% 2% 1% 

Cizí zdroje 36% 49% 57% 56% 

Krátkodobé závazky 40% 36%   50% 

Ba kov í úvěr  a výpo o i 60% 64%   50% 

Časová rozlišení 1% 1% 0% 1% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první byla analyzována položka vlastního kapitálu. Ten, jak je vidět, klesá 

z p vodních 6ň % v roce 2012 na hodnotu 43 % v roce 2015. Pokud jde o strukturu vlastního 

kapitálu a jeho jednotlivých položek, pak lze vidět, že základní kapitál se stabilně podílí na 

vlastním kapitálu 11 %, a to v každém sledovaném období. Další položkou podílející se na 

vlastním kapitálu je výsledek hospoda ení minulých let. Ten se pohybuje v relativně stabilním 

rozmezí, a to v rozmezí 84–88 %. V každém sledovaném období podíl nepatrně nar stal. 

Výsledek hospoda ení běžného účetního období se na vlastním kapitálu podílel jen nepatrně, 

v roce 2015 byla hodnota 1 %. 

Další položkou jsou cizí zdroje. Ty postupně nar stají, v roce 2012 byla hodnota 36 %, 

v roce Ň015 potom už 56 %. Pokud jde o strukturu, krátkodobé závazky narostly z p vodní 

hodnoty 40 % na hodnotu 50 % v roce Ň015. Další významnou položkou jsou bankovní úvěry 

a výpomoci. Ty se v roce 2015 podílely 50 % na cizích zdrojích. 
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Časová rozlišení vzhledem k objemu celkových pasiv nehrají velkou roli, hodnota se 

pohybovala okolo 1 %. 

Vertikální analýza VZZ 

V rámci této podkapitoly bude analyzován výkaz zisku a ztrát za roky 2012–2015. Jako 

základna, ke které se vztahují ostatní položky výkazu zisku a ztrát byly zvoleny výkony. 

Výsledky analýzy lze vidět v tabulce číslo 3.10. 

Tabulka 3.11 Vertikální analýza VZZ 

Roky 2012 2013 2014 2015 

Výkony  100% 100% 100% 100% 

Výko ová spotře a 61,7% 56,9% 66,1% 65,1% 

Přida á hod ota 38,9% 44,5% 34,5% 36,6% 

Osobní náklady 32,7% 37,1% 29,8% 32,5% 

Odpisy DHM a DNM 1,7% 2,8% 1,8% 1,7% 

Provozní VH 1,8% 2,1% 1,5% 1,8% 

Fi a č í VH -1,0% -1,1% -1,0% -1,4% 

VH za účet í o do í 0,8% 1,0% 0,5% 0,4% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první byla analyzována výkonová spot eba. Ta se pohybovala v pr běhu 

sledovaného období okolo poměrně stálých čísel. V roce Ň01Ň se výkonová spot eba podílela 

na výkonech společnosti asi 61 %. V následujícím období došlo k poklesu asi o 4 %. V roce 

Ň014 narostla spot eba na 66 % a v roce Ň015 činila spot eba 65 %. 

Pokud jde o osobní náklady, ty se podílely na výkonové spot ebě v roce 2015 32 %. 

Pokud jde o výsledek hospoda ení za účetní období, ten se podílí na výkonech okolo hodnoty 

1 %. 

Pom rová analýza 

V této kapitole bude podnik hodnocen pomocí poměrových ukazatel  za období Ň01Ň – 

Ň014 na základě teorie popsané v p edchozí části této diplomové práce.  

Analýza zadluženosti 

V rámci této podkapitoly bude sledovaný podnik analyzovaný v rámci poměrové 

analýzy pomocí ukazatel  zadluženosti. Jednotlivé ukazatele a jejich výsledky lze vidět 

v tabulce číslo 3.11. 
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Tabulka 3.12 Analýza zadluženosti 

Roky 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 36% 49% 57% 56% 

Míra zadluženosti 58% 98% 135% 131% 

Úrokové krytí 2,2 2,2 1,8 1,6 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první byla analyzována celková zadluženost podniku. Ta se od roku Ň01Ň zvýšila. 

V roce Ň01Ň činila hodnota ň6 %, v roce Ň014 už potom byla hodnota na úrovni 56 %. Ke 

skokovému zvýšení došlo p edevším v roce Ň01ň, kdy se celková zadluženost zvýšila na 49 %. 

Tyto čísla lze hodnotit kladně, protože nijak nevybočují pr měru inženýrského stavitelství. 

Čísla pro inženýrské stavitelství se taktéž pohybují blízko 60 %, proto z tohoto hlediska jsou 

výsledky pozitivní. Nár st celkové zadluženosti oproti roku Ň01Ň byl zp soben r stem jak 

krátkodobých závazk , tak i bankovních úvěr  a výpomocí.  

Výsledky z analýzy míry zadluženosti už ale nelze hodnotit tak kladně. V literatu e je 

často doporučována, že součet míry zadluženosti a celkové zadluženosti by se měl pohybovat 

v rozmezí okolo hodnoty jedna. Teorie už byla popsána v teoretické části diplomové práce. P i 

pohledu na výsledky lze vidět, že tohoto doporučení se podnik držel jen v roce 2012, naopak 

v roce Ň014 podnik dosahoval dokonce míry zadluženosti na úrovni 135 %. V následujícím 

roce došlo k nepatrnému poklesu míry zadluženosti o 4 %. Tyto výsledky, jak už bylo napsáno 

d íve, tedy nelze hodnotit kladně, mimo rok Ň01Ň, kdy se podnik držel daného doporučení 

uváděného v literatu e.  

Jako poslední ukazatel, který byl analyzovaný, bylo úrokové krytí. Jak bylo popsáno 

v teoretické části, podnik by měl pokrývat úroky alespo  ňx. Toto pravidlo podnik nedokázal 

splnit ani v jednom sledovaném roce. P íčinou je klesající EBIT, vyjma posledního 

sledovaného roku, a navíc rostoucí nákladové úroky. Nejlepšího výsledku dosahoval podnik 

v roce Ň01Ň a Ň01ň, kdy by byl schopen pokrýt nákladové úroky p es Ňx.  

Analýza likvidity 

V rámci analýzy likvidity bude analyzován vývoj likvidity prvního, druhého a t etího 

stupně na základě teorie popsané v teoretické části této diplomové práce. Vývoj jednotlivých 

ukazatel  za sledované období ukazuje tabulka číslo 3.13. 
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Tabulka 3.13 Analýza likvidity 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 

B žná likvidita 1,56 2,40 1,99 1,91 

Pohotová likvidita 0,97 0,29 0,93 0,39 

Okamžitá likvidita 0,20 0,04 0,08 0,05 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud jde o vývoj běžné likvidity, ta se drží ve všech sledovaných obdobích doporučení 

uváděných v literatu e. Hodnoty by se měly pohybovat alespo  na úrovní 1,5. Podnik dosahoval 

v prvním sledovaném období hodnoty 1,56. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2013, a to 

hodnoty 2,4. V dalších dvou obdobích se potom podnik pohyboval na úrovni 1,99 a 1,91. Tento 

ukazatel lze tedy hodnotit pozitivně. 

Pohotová likvidita ve sledovaném období hodně kolísala a nelze určit jednoznačně směr 

vývoje. Hodnota uváděna v literatu e by měla být pro pohotovou likviditu větší než 1. Jak lze 

vidět, toho se podnik nedrží ani v jednom sledovaném období.  

Pokud jde o okamžitou likviditu, ta se pohybuje taktéž okolo nízkých čísel, kdy 

doporučovaná hodnota v literatu e se uvádí alespo  0,Ň, avšak toto kritérium podnik splnil jen 

v roce 2012. 

Analýza rentability 

V rámci této podkapitoly bude analyzována rentabilita vybraných ukazatel . Výsledky 

analýzy lze vidět v tabulce číslo 3.13. 

Tabulka 3.14 Analýza rentability 

Ukazatele 2012 2013 2014 2015 

ROS 1,53% 2,15% 1,46% 1,97% 

ROA 4,37% 2,80% 2,22% 2,70% 

ROE 3,03% 2,62% 1,76% 1,26% 
Zdroj: vlastní pracování 

Pokud jde o první ukazatel, čímž je ukazatel rentability tržeb, lze vidět, že se pohybuje 

okolo relativně stálé úrovně v rozmezí 1,5 % - 2 %. V tomto p ípadě není jednoznačný trend, 

ukazatel má tendenci se spíše držet okolo stálé úrovně.  
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Dalším analyzovaným ukazatelem byla rentabilita aktiv. Ta byla nejvyšší v roce 2012, 

a sice 4,37 %. V dalších t ech obdobích potom došlo ke snížení, p ičemž v roce 2015 se tento 

ukazatel pohyboval na úrovni 2,7 %. Tento fakt je zp soben klesající hodnotou EBIT. 

Rentabilita vlastního kapitálu je potom velmi často zmi ovaným ukazatelem v rámci 

finanční analýzy. Tento ukazatel má v p ípadě analyzovaného podniku sestupnou tendenci.  To 

je zp sobeno klesajícím výsledkem hospoda ení, což se samoz ejmě projevuje i v ostatních 

ukazatelích. Nejvyšší hodnoty rentability vlastního kapitálu bylo dosaženo v roce 2012, kdy 

jeho hodnota činila asi ň %.  

Ukazatelé aktivity 

Tato podkapitola se bude věnovat čty em vybraným ukazatel m aktivity popsaným 

v teoretické části diplomové práce.  

Tabulka 3.15 Ukazatelé aktivity 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 

Obrat aktiv 2,85 1,30 1,52 1,37 

Doba obratu zásob 10,94 102,83 64,97 111,70 

Doba obratu pohledávek 14,19 10,50 53,44 23,48 

Doba obratu závazků 18,41 48,66 61,09 73,60 
Zdroj: vlastní zpracování 

V p ípadě obratu aktiv je patrné, že podnik dosahoval nejlepšího výsledku v roce 2012, 

a to hodnoty Ň,Ř5. Potom došlo k poklesu hodnoty obratu aktiv, p ičemž v roce 2015 dosahoval 

podnik hodnoty 1,37. Tato hodnota se v posledních t ech letech moc neměnila a pohybovala se 

na poměrně konstantní úrovni. Ukazatel obratu aktiv klesá, protože aktiva za sledované období 

postupně nar stají, p ičemž tržby oproti roku Ň01Ň klesly. 

Pokud jde o dobu obratu zásob, ta v čase značně kolísá. V roce 2015 se hodnota 

pohybovala asi na 11Ň dnech. Nejnižšího čísla bylo dosaženo v roce Ň01Ň, konkrétně 11 dn , 

což je v inženýrském stavitelství velmi dobrá hodnota. Nicméně další roky došlo k výraznému 

zhoršení, což je zp sobeno nar stající hodnotou zásob na skladě. Rozkolísanost zásob m že 

záležet na tom, jestli podnik má na zimu nasmlouvanou zakázku nebo ne, a od toho se tedy i 

odvíjí hodnota zásob.  

Doba obratu pohledávek se v roce 2015 pohybovala na 23 dnech.  
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V p ípadě doby obratu závazk  lze vidět, že podnik dosahuje vyšších čísel než v p ípadě 

dob obratu pohledávek, což je samoz ejmě pozitivní skutečností. V roce 2015 dosahovala doba 

obratu závazk  7ň dn , zatímco doba obratu pohledávek asi Ňň dn .  

IN model 

V rámci této podkapitoly bude podnik analyzován z hlediska bankrotního modelu IN 01 

d íve popsaného v teoretické části této diplomové práce. Pokud hodnota klesne pod 0,75, pak 

s Ř6% jistotou spěje podnik k bankrotu. P i hodnotě nad 1,77 podnik p idává hodnotu s 67 % 

pravděpodobností. 

Obrázek 3.9 IN model 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

P i pohledu na výsledky podniku lze vidět, že se podnik po celou sledovanou dobu 

pohyboval v šedé zóně. Nejlépe na tom byl v roce 2012, kdy hodnota dosahovala necelých 1,4. 

Varovným signálem ale pro podnik je, že se p ibližuje k bankrotu a hodnota tohoto bankrotního 

modelu vytrvale klesá.  

To zp sobuje jednak klesající podíl zlomku EBIT/ů, který má v modelu největší 

význam, ale i zlomek A/CZ, který má v modelu taktéž velkou váhu. Podnik by se proto měl 

zamě it na to, aby se mu da ilo zvýšit EBIT a také aby se už dále nezadlužoval a cizí zdroje tak 

nerostly.  
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Paprskový graf 

V rámci této podkapitoly bude analyzovaný podnik srovnán na základě vybraných 

poměrových ukazatel  s podnikem Výstavba plynovod  s.r.o. Podnik bude srovnán z hlediska 

t ech ukazatel  rentability, t ech ukazatel  zadluženosti a dále likvidity I., II. a III. stupně.  

Tabulka 3.16 Porovnání ukazatelů pro oba podniky 
Ukazatel Výstavba plynovodů Plynomont s.r.o. 

Celková zadluženost 100% 90% 

Míra zadluženosti 100% 354% 

Úrokové krytí 100% 35% 

Likvidita III. Stupně 100% 29% 

Likvidita II. Stupně 100% 19% 

Likvidita I. Stupně 100% 11% 

ROE 100% 10% 

ROS 100% 100% 

ROA 100% 54% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty pro podnik Výstavba plynovod  byly stanoveny jako 100 % a hodnoty pro 

analyzovanou společnost byly p epočítány.  

Obrázek 3.10 Paprskový graf 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první byla věnována pozornost ukazatel m zadluženosti. V p ípadě celkové 

zadluženosti společnost Plynomont spol. s.r.o. dosahuje o něco nižších hodnot, ikdyž rozdíl 

není nikterak velký. Naopak kde analyzovaná společnost značně vybočuje, je míra zadluženosti, 

která je p es ňx vyšší než u společnosti Výstavba plynovod  s.r.o. 
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Další analyzovanou skupinou byla skupina ukazatel  likvidity. Tady platí, že 

analyzovaná společnost je na tom citelněji h e ve všech t ech ukazatelích. Zejména likvidita 

I. stupně je témě  nulová, a tak by se společnost měla zamě it na to, aby dokázala v dalších 

letech likviditu zlepšit.  

Poslední skupinou byly poměrové ukazatele rentability. I tady podnik vykazoval horších 

hodnot ve srovnání s jeho konkurentem. Identicky na tom byl jen v p ípadě rentability tržeb, 

naopak podstatně horších výsledk  dosahoval u ukazele rentability vlastního kapitálu.  

3.4 SWOT analýza 

Poslední kapitola se bude zabývat SWOT analýzou, která bude shrnovat doposud 

zjištěné informace. SWOT analýza je poměrně náročnou metodou, v p ípadě této kapitoly se 

bude jednat spíše o nastínění jednotlivých faktor  a jejich shrnutí do čty  kategorií.  

Tabulka 3.17: Swot analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
Silná tradice Nedostatek kvalitního personálu - začít spolupracovat se školami 
Dobré jméno Problémy s likviditou - využití factoringu 
Pot ebné zázemí Klesající ROE - zamě it se na šet ení náklad  (viz. Nárhová část) 
Know-how Nar stající zásoby - inventura skladu, zavedení podnikového systému 

pro lepší ízení a kontrolu zásob 
Pat ičné kontakty 
Příležitosti Ohrožení 
Zav ení dvou 
konkurenčních 
podnik  v 
nedávné době 

Dumpingové ceny některých společností 

P íznivý 
ekonomický vývoj 
- r st p íležitostí 

R st náklad  podniku v souvislosti s nedostatkem dělnických profesí 

Zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky  

Jednou z nejsilnějších stránek podniku je jeho dlouholetá tradice na trhu, kdy podnik 

p sobí v oblasti plyna ství již p es Ň5 let. Podnik je spolehlivým subdodavatelem větších 

společností a má u nich již vybudované dobré jméno. S tím se pojí i fakt, že za dobu p sobení 

na trhu má podnik pat ičné kontakty v podnicích, které zadávají zakázky. Tyto kontakty jsou 

samoz ejmě neméně d ležité p i získávání nových zakázek.  

Podnik v pr běhu svého p sobení načerpal mnoho cenných zkušeností p i provádění 

rekonstrukcí plynovod  a tím se samoz ejmě zlepšila i kvalita dodávaných služeb. Společnost 
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je schopna zvládnout jak nízkotlaké, tak i st edotlaké a vysokotlaké rekonstrukce plynovod , 

které bývají nejnáročnější na použitou techniku a stroje, ale i zkušenosti a vědomosti 

zaměstnanc . 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky podniku pat í problém nedostatku kvalitního personálu. Na trhu 

práce je nedostatek kvalitních montér  a podnik má problémy p i hledání nových posil. 

Současná generace montér  v podniku stárne a v podniku je v současnosti jen jeden člověk, 

který p išel po škole na zaučení. Podnik by proto měl více spolupracovat se školami a snažit se 

p itáhnout nové pracovní síly a zaučit si je.  

Další slabou stránkou je finanční situace podniku, kdy finanční analýza odhalila, že 

podnik má problémy s likviditou, a i ukazatelé rentability vykazují poklesy, ikdyž výkony 

podniku narostly. Podnik by se měl snažit o lepší finanční ízení a zamě it se na snižování 

náklad .  

Příležitosti 

Jednou z největších p íležitostí je krach konkurenčních firem, kdy v nedávné době byly 

zav eny dva konkurenční podniky v oblasti nízkotlakých a st edotlakých plynovod . Tento fakt 

se samoz ejmě m že projevit ve vyšším počtu zakázek.  

Jak už bylo napsáno d íve, stavitelství je závislé od ekonomického vývoje. Vývoj 

ekonomiky je v současné době velmi p íznivý a pat í k nejlepším v rámci Evropské unie. To se 

bude projevovat i na r stu počtu zakázek, o které se podnik m že ucházet.  

Ohrožení 

Jedním z největších ohrožení jsou v současnosti podniky, které se p ihlašují do soutěží 

o zakázky s dumpingovými cenami. Tyto ceny pak často v pr běhu stavby navyšují o 

vícenákladové práce. I když jsou potom tyto podniky často vyloučeny pro p íští roky v boji o 

zakázky, je tento fakt pro analyzovaný podnik hrozbou.  

Hrozbou m že být i r st náklad  podniku, a to p edevším ve formě zvyšování mezd 

dělnickým profesím. Jak už bylo napsáno d íve, na trhu práce je nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil, a to se samoz ejmě projevuje v nár stu jejich mezd.  
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4 Návrhy a doporučení 
V rámci návrh  a doporučení budou podniku navrhnuta ešení problémových oblastí, 

které byly zjištěny v rámci strategické analýzy podniku. Strategická analýza odhalila p edevším 

velké problémy v rámci finanční situace podniku, kdy dochází ke klesajícím ukazatel m 

rentability, které jsou zp sobeny p edevším klesajícím EBIT. 

Návrh číslo 1: Zredukování počtu THP pracovníků 

V podniku v současnosti pracuje Ř THP pracovník , p ičemž celkově v 

podniku  pracuje ň0 zaměstnanc . Podnik v současnosti zaměstnává uklízečku, která se navíc 

stará o administrativu spojenou s chodem autoservisu. Podle mého názoru je vlastní uklízečka 

pro tak malý podnik zbytečná, a firma by si tuto činnost mohla zajišťovat externě. Práci 

spojenou s chodem autoservisu bych navrhoval p idělit pracovníkovi odboru dopravy, který má 

pod sebou autodopravu týkající se rekonstrukcí plynovod .  

Tabulka 4.1 Úspora při najmutí externí firmy na úklid v Kč 

 M síc Rok 

Plat uklízečky včetn  nákladů 
zam stnavatele 

21440 257280 

Externí podnik 4100 49200 
Celková úspora 17340 208080 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pr měrný plat uklízečky se pohybuje okolo 16000 Kč hrubého měsíčně. Celkové 

náklady pro zaměstnavatele tak činí Ň1440 Kč, což p edstavuje ročně částku Ň57ŇŘ0 Kč. Pokud 

by se podnik rozhodl využít externích služeb úklidových firem, pak plochy do ŇŇ0 m2 p i úklidu 

jednou týdně vychází na částku okolo 4100 Kč. P i započítání úklidu externí firmou tak celková 

uspo ená částka dosahuje hodnoty Ň0Ř0Ř0 Kč. 

Návrh číslo 2: Zlepšení ukazatelů likvidity 

Podniku bych doporučil zamě it se na ukazatele likvidity, které se ukázaly jako 

problematické. Podnik by se v budoucnu už neměl více zadlužovat, protože vyšší zadlužení se 

projevuje ve snižování rentability, která je pro podnik problematickou, a také ve zhoršování 

ukazatel  likvidity. 

Ke zlepšení hodnot ukazatel  likvidity lze využít nap íklad služeb faktoringu. Faktoring 

by pomohl podniku snížit hodnotu krátkodobých pohledávek a peníze by mohl mít ihned 

k dispozici.   
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Faktoring se používá pro financování krátkodobých pohledávek a výhodou je, že podnik 

dostane od faktoringové společnosti až Ř0 % pohledávky uhrazenou p ed splatností, po 

splatnosti dostane zaplacený zbytek. Cenou je provize z factoringu a dále úrok z poskytnutého 

financování. Problémem je dlouhá doba splatnosti faktur ve stavebnictví, proto mnohé 

factoringové společnosti pro toto odvětví služby nenabízejí, ale v současnosti na trhu lze najít 

společnost Bibby financial services nebo Unicredit, které poskytují tyto služby právě i pro 

stavebnictví. 

Tímto by se vy ešil i problém nedostatku peněz na zaměstnance. Podnik se občas 

dostává do situace, kde je dlouhá doba splatnosti faktur a nemá tak peníze na výplatu mezd, což 

potom kryje krátkodobými úvěry. 

Návrh číslo 3: Spolupráce s učňovskými obory 

Další problémovou oblastí byl pro podnik nedostatek kvalitních dělnických profesí, a to 

zejména zámečník  nebo svá eč . V současnosti v analyzovaném podniku p sobí jen jeden 

montér, který p išel po škole, zbytek dělník  už ve firmě pracuje adu let a pomalu se blíží 

k d chodovému věku. Podnik by proto měl nabírat lidi bez praxe a zaučit si je. Možnou cestou 

je začít spolupracovat se školami a začít je oslovovat.  

Některý ze zaměstnanc  podniku by měl aktivně chodit po školách, danou společnost 

jim p edstavit a zd raz ovat výhody práce v této společnosti. Možností, jak p ilákat nové 

zaměstnance je začít nabízet odborné placené praxe student m v uč ovských oborech a 

p ípadně jim zdarma poskytnout možnost dodělání si pot ebných svá ečských kurz  a povolení 

pod podmínkou, že se zaváží na nějaký čas u dané firmy pracovat.  

Návrh číslo 4: Prodej nepotřebného majetku 

Podnik má v současnosti v majetku spoustu voz  a techniky, kterou nepoužívá. Proto 

by bylo vhodné, aby podnik analyzoval, který majetek je využíván a p ípadně ho odprodal. 

P íkladem m že být vozový park. Dvě osobní auta podnik využívá jen velmi z ídka. Jedním 

z nich je Škoda Octavia RS v naftové verzi. Cena na trhu ojetin v podobném stavu se pohybuje 

okolo 150000 Kč. Dalším autem je Mitsubishi Colt, za který by podnik mohl utržit částku okolo 

Ř5000 Kč.  

I v p ípadě stavební techniky má podnik nevyužitou techniku. P íkladem je vozidlo 

Tatra Ř15, jejíž hodnota se pohybuje na trhu okolo 160000 Kč.  



57 
 

Podnik by mohl využít peníze za prodej nevyužitého majetku, který chátrá, na částečnou 

úhradu závazk . V roce Ň015 činily nákladové úroky podniku ň60000 Kč. Tím by podnik 

pomohl tuto hodnotu snížit, což by se v konečném d sledku projevilo i ve výsledku 

hospoda ení.  
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5 Záv r 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat strategickou analýzu pro podnik Plynomont 

spol. s.r.o. a na základě zjištěných výsledk  navrhnout podniku vhodná opat ení, která by 

pomohla zlepšit konkurenční pozici.  

Finanční analýza ukázala problémy p edevším se snižující se hodnotou ROE, která 

v roce Ň015 činila 1,Ň6 %, což je hodnota podpr měrná i vzhledem ke své konkurenci v oboru. 

Podniku bylo navrhnuto zamě it se na šet ení náklad . První doporučení se týkalo personálních 

změn, kdy konečná uspo ená částka byla Ň0Ř0Ř0 Kč. 

Druhým problémem byly nízké hodnoty některých ukazatel  likvidity. Podnik by se 

proto měl zamě it na jejich zvýšení. M že využít služeb faktoringu, což povede k rychlejšímu 

proplácení krátkodobých pohledávek. 

Mimo problém  s finančním ízením podniku se ukázal jako problém v rámci 

strategické analýzy i situace s montéry, kterých je obecně nedostatek. Celkově je ale 

analyzovaný podnik spolehlivým a kvalitním subdodavatelem na trhu rekonstrukcí plynovod  

už více jak Ň5 let a za tuto dobu si vydobyl svou pozici a dobré jméno na trhu.  
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P íloha číslo 1: Rozvaha - aktiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 14311 18194 21483 21339 

Dlouhodobý majetek         

Dlouhodobý hmotný majetek 10918 10327 10318 9853 

Pozemky 448 448 448   

Stavby 9022 8745 8475   

Sa ostat é h ot é ovité vě i a sou or  
h ot ý h ovitý h vě í 1215 1162 1162   

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 8 8   

Nedoko če ý dlouhodo ý h ot ý ajetek 225 225 225   

O ěž á aktiva 3259 7707 11701 11406 

Zásoby 1240 6779 5904 9065 

Materiál  1050 916 963   

Nedoko če á výro a a polotovar    5700 4800   

Z oží 190 163 141   

Krátkodobé pohledávky 1609 692 4856 1906 

Pohledávk  z o hod í h vztahů 1229 362 4541   

Stát daňové pohledávk  104 154 180   

Krátkodobé poskytnuté zálohy 146 176 135   

Krátkodo ý fi a č í ajetek  410 236 311 435 

Peníze 196 236 311 435 

Časové rozliše í 124 160 0 80 
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P íloha číslo Ň: Rozvaha – pasiva 

Rozvaha v tis. Kč 

Oz ače í   2012 2013 2014 2015 

  Pasiva celkem 14311 18194 21483 21339 

A. Vlastní kapitál 8976 9128 9144 9143 

A.I. Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 

1 Základní kapitál 1000 1000  1000  1000 

A.III. Fondy ze zisku 103 124 124 124 

1 Rezervní fond 100 100 100 100 

2 Statutární a ostaní fondy 3 3 24 24 

A.IV. Výsledek hospodaře í i ulý h let 7564 7786 7857 7973 

A.V. 
Výsledek hospodaře í ěž ého 
účet ího o do í 272 239   116 

B.II. Dlouhodobé závazky     11117   

B.III. Krátkodobé závazky 2088 3208 12771 5973 

B.IV. Ba kov í úvěr  a výpo o i 3124 5744 170 6050 

2 Krátkodo é a kov í úvěr    2920   3000 

C.I. Časové rozliše í 124 114     
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P íloha číslo ň: VZZ 

Výkaz zisků a ztrát 

  2012 2013 2014 2015 

Výkony  35669 23733 32713 32713 

Trž  za prodej vlast í h výro ků a služe  40820 23733 32713 29217 

Z ě a stavu záso  vlast í či osti -5151 0 0 0 

Aktivace 0 0 0 0 

Výko ová spotře a 22017 13507 21625 21201 

Spotře a ateriálu a e ergie 10941 7249 11390   

Služ   11076 6258 10235   

Přida á hod ota 10552 10552 11285 11916 

Osobní náklady 11661 8812 9754 10578 

Mzdové náklady 8755 6459 7193   

Náklad  a so iál í za ezpeče í a zdravot í pojiště í 2879 2139 2371   

Sociální náklady 27 214 190   

Da ě a polatk  341 253 169 218 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 609 675 584 560 

Trž  z prodeje dlouhodo ého ajetku a ateriálů 0 10 29 27 

Trž  z prodeje dlouhodo ého ajetku 0 10 29 27 

Trž  z prodeje ateriálu 0 0 0 0 

Z ě a stavu rezerv a oprav ý h položek v provoz í o lasti a 
ko ple í h ákladů příští h o do í     61   

Ostatní provozní výnosy 3 103   493 

Ostatní provozní náklady 227 415 392 503 

Provoz í výsledek hospodaře í 625 510 476 577 

Výnosové úroky 0 3 0 0 

Nákladové úroky 286 227 267 360 

Ostat í fi a č í vý os  0 1 0 0 

Ostat í fi a č í áklad  67 48 48 101 

Fi a č í výsledek hospodaře í -271 -271 -315 -461 

Daň z příj u za ěž ou či ost 0 297 0 0 

Výsledek hospodaře í za ěž ou či ost 272 239 161 116 

Výsledek hospodaře í za účet í o do í 272 239 161 116 

Výsledek hospodaře í před zda ě í  272 239 161 116 
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