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ANOTACE

Bakalářská práce pojednává o trhu nerostných surovin a postavení konkrétní společnosti 

na tomto trhu. Úvodní, teoretická část, se věnuje důležitým pojmům, které s tématem souvisí, 

následně popisuje trh nerostných surovin a vybrané analýzy (Porterova analýza pěti sil, 

LONGPEST analýza, matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí, analýza firmy, SWOT 

analýza, stručná finanční analýza, VRIO analýza a matice hodnocení faktorů vnitřního 

prostředí), pomocí kterých lze zjistit postavení vybrané společnosti na daném trhu. Poté 

následuje analýza okolí firmy a firmy samotné pomocí vysvětlených analýz. Ty samé 

analýzy jsou pak provedeny u konkurence, aby bylo možné porovnání obou společností.

Poslední částí je samotné vyhodnocení a závěr.
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ANNOTATION

The bachelor thesis deals with the market of mineral resources and the position of a 

particular company in this market. The introductory part offers a theoretical framework and 

focuses on important terminology and concepts related to the topic followed by the 

description of mineral raw material market. Further, it brings several analyses (Porter's 

analysis of five forces, LONGPEST analysis, external environment factors’ analysis, 

company analysis, SWOT analysis, brief financial analysis, VRIO analysis and an internal 

environment factors’ assessment matrix) to determine the position of a selected company on 

a given market. Based on the above concepts, the practical section presents an analysis of a 

particular company and its internal and external environment. The same analysis is then 

conducted in a competing business and a comparison is made. The last part is formed by the 

evaluation and conclusion.
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1 ÚVOD

Tématem bakalářské práce je postavení vybrané společnosti na trhu nerostných surovin.

Téma trhu nerostných surovin je již řadu let velmi aktuální. Každá země dnes disponuje 

naprosto rozdílnou a taktéž i ve většině případů neúplnou surovinovou základnou. Trh 

nerostných surovin vykazuje charakter trhu zboží, přičemž v rámci určitých nerostných 

surovin dochází k tvorbě trhů lokálních či regionálních, u jiných je poté možno hovořit už i 

o světových trzích. Těžba i zpracování nerostných surovin je pro mnoho firem velmi 

atraktivní, neboť nerostné suroviny jsou (nejen) v dnešní době žádaným zbožím.

Vybranou společností pro zkoumání jejího postavení na trhu nerostných surovin bude 

Sklopísek Střeleč, a.s., která se zabývá výrobou a dodáváním křemenných písků. Jedním 

z největších konkurentů této společnosti jsou Provodínské písky a.s., který se taktéž zabývá 

výrobou a úpravou nerostů.

V první teoretické části bakalářské práce budou uvedeny základní pojmy související se 

zpracovávaným tématem, jako například trh, nerost a surovina. Následně bude popsán trh 

nerostných surovin, dostupnost a cena. V bodě okolí firmy bude teoreticky popsáno vnější a 

vnitřní okolí firmy. Nakonec teoretické části budou vysvětleny analýzy potřebné ke 

zhodnocení postavení společnosti na trhu nerostných surovin – analýza firmy, SWOT 

analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, LONGPEST analýza, stručná finanční 

analýza, analýza absolutních a poměrových ukazatelů, VRIO analýza a matice hodnocení 

faktorů vnitřního a vnějšího prostředí. V dalších praktických částech práce nazvaných 

analýza okolí a analýza vnitřního prostředí firmy bude představena vybraná společnost a její 

největší konkurent na trhu nerostných surovin – jejich historie, současnost, technologie a 

nabízené produkty. Poté budou aplikovány v praxi analýzy potřebné ke zhodnocení 

postavení společnosti vysvětlené v teoretické části. Poslední část práce bude věnována 

vyhodnocení postavení vybrané společnosti na trhu nerostných surovin.

Stěžejním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak si vede na základě vyhodnocení 

provedených analýz vybraná společnost Sklopísek Střeleč, a.s. na trhu nerostných surovin. 

Dílčími cíli jsou pak popsání důležitých pojmů, provedení jednotlivých analýz a jejich

vyhodnocení.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODICKÝ POSTUP

2.1 Pojmy

V následující části práce budou rozebrány pojmy trh, nerost a surovina.

2.1.1 Trh

Trh je místem, kde se střetávají prodávající s kupujícím (nabídka s poptávkou) a dochází 

zde ke směně statků a služeb. Trh je předmět poptávky, tedy toho, co zákazníci chtějí. Trh 

může mít různou velikost a různý potenciál. Na trhu se střetávají konkurenti, kterých může 

být taktéž různé množství. Trhy můžeme také členit, například podle druhu nabízených 

výrobků a služeb, respektive dle konkrétních komodit, které se na daném trhu směňují. 

Dochází tak ke členění na trhy zboží a služeb, trh práce, trh cenných papírů či – pro nás 

nejdůležitější – trh nerostných surovin. [10]

2.1.2 Nerost

Nerost je Zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství č. 44/1988 Sb. definován 

jako tuhá, kapalná nebo plynná část zemské kůry s výjimkou vody a sedimentů v korytech 

vodních toků (jestliže z nich nelze průmyslově získat vyhrazené nerosty), rašeliny a kulturní 

vrstvy půdy. Za vyhrazené nerosty jsou považovány nerosty vypsané v §3 výše uvedeného 

zákona a vlastníkem ložisek těchto nerostů je stát, bez ohledu na vlastníka pozemku, kde se 

tato ložiska nachází. Nevyhrazené nerosty jsou všechny ostatní nerosty, tedy ty, jež nejsou 

uvedeny v §3 a na rozdíl od vyhrazených nerostů není vlastníkem ložisek těchto nerostů stát, 

nýbrž vlastník pozemku, na kterém se tato ložiska nachází. [18]

Nerosty jsou členěny na rudy, nerudy a energetické suroviny. Z rudy je možné získat

jeden nebo více kovů, z nerudy můžeme získávat jeden nebo více nekovových prvků a jejich 

sloučenin, případně ji využít pro její chemické a fyzikální vlastnosti. Z energetických 

surovin lze získávat energii. [14]
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2.1.3 Surovina

Surovinou může být nazývána jakákoliv látka připravená k dalšímu zpracování a 

výrobě. Nejedná se tedy pouze o nerosty, ale jedná se i o organické materiály (pakliže 

vyhovují naší definici) a recyklovaný materiál (tzv. druhotné suroviny). [14]

Z výše uvedených definicí tedy vyplývá, že nerostné suroviny jsou nerosty připravené 

k dalšímu zpracování.

2.2 Trh nerostných surovin

2.2.1 Trh

Trh nerostných surovin má stejný charakter, jako trh s jiným zboží – jedná s tedy o trh 

zbožový. Trh nerostných surovin může být jak lokální až regionální, tak i světový. Trh 

nerostných surovin můžeme dále členit například podle počtu a charakteru obchodujících.

Rozlišujeme:

a.) Monopolní trh (trh bez konkurence existuje pouze jeden jediný dodavatel daného 

produktu)

b.) Oligopolní trh (existuje jen málo velkých dodavatelů daného produktu, odběratel 

může ovlivnit cenu pouze omezeně)

c.) Konkurenční trh (trh s velkým počtem dodavatelů a velkým počtem odběratelů, jež 

mohou ovlivnit cenu)

2.2.2 Dostupnost

Dostupnost nerostných surovin na trzích nerostných surovin ovlivňují:

a.) Faktory, které mají vliv na produkci nerostných surovin (např. zásoby ložisek a 

jejich struktura)

b.) Faktory, které mají vliv na poptávku po nerostných surovinách (např. světová 

ekonomika)

c.) Faktory, které mají vliv na nabídku nerostných surovin (např. množství nerostných 

surovin)
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Tyto faktory jsou navzájem složitě ovlivňovány. Výše produkce je pak ovlivněna 

například dostupností důlních technologií, průmyslovým typem ložiska nerostných surovin, 

právními a ekonomickými podmínkami v dané zemi, možnostmi financování průzkumu 

ložiska, jeho kvalitativními vlastnostmi apod. [15]

2.2.3 Cena

Cena nerostných surovin je utvářena na trhu nerostných surovin. Faktory, jež ovlivňují 

výši cen, se liší podle druhu a kvality obchodované nerostné suroviny. Na trhu nerostných 

surovin mohou vzniknout například tyto ceny:

- Stanovená cena

- Dojednaná cena

- Regulovaná cena

- Pevná cena

- Okamžitá cena

Stanovená cena vzniká vzájemným působením nabídky a poptávky a jde o nejčastější 

způsob tvorby cen. Podle stanovené ceny dále rozlišujeme:

a.) Soutěžní cenu – jde o soutěžení nabídek, jestliže se na trhu vyskytuje více dodavatelů 

i odběratelů

b.) Monopolní cenu – jde o cenu, kterou určuje monopolní dodavatel, vždy je vyšší než

soutěžní cena

c.) Oligopolní cenu – jde o cenu, nacházející se mezi cenou soutěžní a cenou monopolní, 

dodavatelé jsou si rovnocenní

Dojednaná cena na rozdíl od ceny stanovené nevzniká, nýbrž je dohodnuta mezi 

dodavatelem a odběratelem. Cena regulovaná je výsledkem jednání mezinárodních kartelů 

a kartelových dohod nebo komoditních smluv. Pevná cena vzniká na základě zájmů 

oligopolních a monopolních dodavatelů. Cena okamžitá je cenou volného trhu.

Cena se v čase pochopitelně mění. Z časového hlediska pak hovoříme o krátkodobých 

fluktuacích cen nebo o dlouhodobých cenových trendech. Krátkodobé fluktuace znamenají 

kolísání cen v určitém časovém období, po němž následuje návrat k cenám obvyklým. 

Pakliže se jedná o dlouhodobý cenový trend, jde o trvalou změnu ceny, ať už o její snížení 

či naopak zvýšení. [13]
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2.3 Okolí firmy

Za okolí považujeme vše, co je vně firmy. Ke svému okolí má každá firma určité vztahy. 

Aby byly správně pochopeny vztahy s okolím, aby se firma adaptovala a aby využila svých 

možností k ovlivnění okolí, je nutné, aby své okolí dobře znala.

Vnitřní okolí

Vnitřní okolí je uvnitř firmy. Jde například o cíle, zdroje, organizační strukturu apod. 

Toto okolí má na řízení podniku specifické dopady.

Vnější okolí

U vnějšího okolí firmy hovoříme o mikrookolí, které může firma ovlivnit a makrookolí, 

jež je předem dáno, avšak které má na firmu velký dopad. Ve vnějším okolí působí na podnik 

globální okolí s faktory mezinárodního ekonomického řádu, národní okolí s politickými, 

ekologickými, legislativními, demografickými a technologickými faktory dané země, 

lokální okolí související s umístěním podniku a odvětví s konkurenty, substituty, dodavateli, 

odběrateli apod. [1]

Velmi důležité je pro makrookolí také ekonomické prostředí (konkrétně např. rozložení 

příjmů), společensko-kulturní prostředí (konkrétně např. kulturní hodnoty a existence 

subkultur), přírodní prostředí (konkrétně např. nedostatek surovin či znečišťování prostředí), 

technologické prostředí (konkrétně např. rostoucí tempo změn či neomezené možnosti 

k inovacím) a politicko-právní prostředí. [3]

Na okolí podniku můžeme nahlížet z mnoha úhlů a mluvit tak o různých okolích firmy.

Rozlišujeme např. okolí:

- Jednoduché – komplexní

- Dynamické – stabilní

- Přátelské – nepřátelské

- Integrované – diverzifikované

Jednoduché, stabilní prostředí zajišťuje velkou jistotu ohledně identifikace faktorů 

působících na firmu. Je možno užívat kvantitativních technik k predikci budoucího vývoje, 

například analýzy časových řad, regresivní a korelační analýzy, input-output analýzy a 

jiných. Komplexní, dynamické okolí naopak velkou jistotu ohledně budoucích působících 
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faktorů neposkytuje, nelze spolehlivě předpovídat budoucí vývoj a firma se musí umět rychle 

rozhodovat a reagovat na změny. [1]

2.4 Vybrané analýzy

2.4.1 Analýza firmy

Pro analýzu firmy jsou důležité:

a.) Zdroje řízení – kvalifikace a schopnosti manažerů

b.) Zdroje finanční – kapitál firmy, zadluženost, zdroje financování majetku, rentabilita 

apod.

c.) Zdroje lidské – počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a schopnosti

d.) Zdroje kapacitní – dostupnost materiálu a surovin, dlouhodobého majetku, 

vybavenost, technologie apod.

e.) Zdroje inovační – inovace, know-how apod.

f.) Zdroje informační – množství informačních zdrojů, informační systémy, proces 

získávání informací až po archivaci apod.

Při analýze firmy je také kladen velký důraz na marketingový mix, tzv. 4P – price (cena), 

product (výrobek), promotion (marketingová komunikace), place (cesty prodeje). Pakliže se 

jedná o služby, rozlišujeme 7P – krom předešlých navíc personnel (lidské zdroje), physical 

evidence (materiální prostředí) a proces (procesy). Setkáváme se také s 4C – customer 

solution (řešení potřeb zákazníka), customer cost (náklady zákazníka), convenience 

(dostupnost řešení) a communication (komunikace). [4]

2.4.2 SWOT analýza

SWOT analýza vyhází ze čtyř faktorů okolí. Název této analýzy je složen ze začátečních 

písmen těchto faktorů – Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příležitosti) a Threats (hrozby). Silné stránky se týkají vnitřního okolí podniku, příležitosti 

a hrozby vnějšího okolí. Na základě SWOT analýzy můžeme odvodit strategie:
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- SO (využívání silných stránek ve prospěch příležitostí)

- WO (překonání slabých stránek s využitím příležitostí)

- ST (využívání silných stránek k překonání hrozeb)

- WT (minimalizování slabých stránek s hynutím hrozbám) [1]

Silné stránky Příležitosti

Slabé stránky                                                                        Ohrožení

Obrázek 1 – Analýza vnitřního a vnějšího okolí pomocí metody SWOT

Zdroj: vlastní zpracování dle [1]

2.4.3 Porterův model pěti sil

Porterova analýza pěti sil se zabývá konkurencí a hrozbami z konkurence vyplývajícími.

Jedná se o:

- Hrozbu odvětvové konkurence

- Hrozbu nových konkurentů

- Hrozbu substitučních výrobků

- Hrozbu rostoucího vlivu dodavatelů

- Hrozbu rostoucího vlivu odběratelů [4]

2.4.4 LONGPEST analýza

Tato analýza může být nazývána různě dle zkoumaných faktorů, např. PEST, STEPLE 

apod. Stejně jako u analýzy SWOT, i zde je název složen ze začátečních písmen několika 

faktorů. Konkrétně název LOGPEST se týká lokální – LO, národní – N a globální – G úrovně 

politicko-právních – P, ekonomických – E, sociálně-demografických – S a technicko-

Vnitřní

okolí

Vnější

okolí
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technologických – T faktorů. Pro použití analýzy je nejprve nutno sestavit seznam 

zkoumaných faktorů, poté ohodnotit význam těchto faktorů podle Likertovy stupnice a 

nakonec vyhodnotit co působí na podnik nejvíce. [1]

2.4.5 Stručná finanční analýza

Finanční analýza slouží k posouzení finančního zdraví podniku. Informace získává 

z účetních výkazů firmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow). Tyto informace pak 

slouží uživatelům finanční analýzy, tedy lidem, kteří finanční analýzu provádí a slouží jim 

například k pomoci s rozhodováním. [7]

2.4.6 Analýza absolutních ukazatelů

Analýza absolutních ukazatelů analyzuje základní účetní výkazy – rozvahu a výkaz 

zisků a ztrát. Analýzu absolutních ukazatelů dělíme na:

a.) Analýzu vertikální

Vertikální analýza ukazuje porovnání jednotlivých položek a jejich podílu na celku. Jde 

tedy o procentní vyjádření celkového podílu dané položky (např. že dlouhodobý majetek 

tvoří 59 % celkových aktiv). Aktiva a pasiva jsou v rozvaze porovnávána zvlášť, výkaz zisků 

a ztrát je pak porovnáván jako celek.

b.) Analýzu horizontální

Horizontální analýza ukazuje změny jednotlivých položek zkoumaných výkazů v čase. 

Tyto změny jsou vyjádřeny v horizontální analýze jakožto absolutní a procentuální.

Absolutní změna = položka 1 – položka 2

Procentní změna = (absolutní změna * 100) / položka t-1  [2]

2.4.7 Analýza poměrových ukazatelů

Analýza poměrových ukazatelů je z hlediska finanční analýzy nejvíce používanou. 

Údaje pro provedení jsou získatelné z veřejně dostupných listin. Výsledky pak jasně hovoří 

o hospodárnosti podniku.
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Analýza poměrových ukazatelů obsahuje:

Ukazatele aktivity

Ukazatele rentability

Ukazatele likvidity

Ukazatele zadluženosti [6]

a.) Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity hovoří o vázanosti kapitálu a ukazují, jak je podnik schopen využívat 

vložené prostředky (respektive, jak je skutečně využívá).

Mezi ukazatele aktivity patří například:

- Obrat zásob

- Doba obratu zásob

- Doba obratu pohledávek

Tyto ukazatele se vypočítají následovně:

Obrat zásob = tržby / zásoby

Doba obratu zásob = zásoby / denní tržby

Doba obratu pohledávek = pohledávky / denní tržby [7]

b.) Ukazatele rentability

Ukazatele rentability hodnotí, jak je podnik schopen dosahovat zisku za pomoci 

investovaného kapitálu.

Mezi ukazatele rentability patří:

- Rentability celkových aktiv (ROA)

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

- Rentabilita tržeb (ROS)

Tyto ukazatele se vypočítají následovně:

1.) ROA = *EBIT / aktiva

2.) ROE = **EAT / vlastní kapitál

3.) ROS = ***EBT/tržby
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*EBIT = EBT + nákladové úroky

**EAT = zisk po zdanění (= VH za účetní období)

***EBT = EAT + daň z příjmu (= VZ před zdaněním) [7]

c.) Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity hovoří o schopnosti firmy hradit svoje závazky. S likviditou úzce 

souvisejí další dva pojmy, a to likvidnost a solventnost. Likvidnost ukazuje, jak je podnik 

schopen přeměnit majetek na peněžní prostředky. Solventnost ukazuje, jak je podnik 

schopen hradit své závazky v danou chvíli.

Mezi ukazatele likvidity patří:

- Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)

- Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)

- Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně)

A vypočíst je je možné takto:

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky

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

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky [8]

d.) Ukazatele zadluženosti

Jak již název vypovídá, tyto ukazatele hovoří o zadluženosti podniku. 

Zkoumat je možné například:

- Celkovou zadluženost

- Krátkodobou zadluženost

- Dlouhodobou zadluženost

Tyto ukazatelé se vypočítají:

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva

Krátkodobá zadluženost = krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál /celková aktiva [7]
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2.4.8 VRIO analýza

VRIO analýza analyzuje přístup ke zdrojům organizace. 

Zdroje mohou být:

a.) Fyzické zdroje

- Dostupné vybavení

- Výrobní budovy

- Skladovací prostory

- Infrastruktura

b.) Lidské zdroje

- Struktura a počet zaměstnanců

- Klima na pracovišti

- Odborná způsobilost

- Prostředí vhodné pro inovace

c.) Finanční zdroje

- Kapitál

- Prostředky k likviditě

- Míra bonity

- Rentabilita

d.) Nehmotné zdroje

- Know-how a práva

- Image

- Trh a jeho znalost

- Zabezpečení v oblasti informací

VRIO analýza se zaměřuje opět na faktory, ze kterých je utvořen název této analýzy:

V – value (hodnota) – Jaká je hodnotnost zdroje?

R – rareness (vzácnost) – Jaká je vzácnost zdroje, kolik konkurentů ho má?

I – imitability (napodobitelnost) – Lze využít podobný zdroj?

O – organization (organizace) – Umožňuje organizační struktura firmy plné využití    

zdroje? [9]
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2.4.9 Matice hodnocení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí

Matice hodnocení vnějšího prostředí (EFE) a matice hodnocení vnitřního prostředí (IFE) 

identifikuje nejdůležitější vnitřní (silné a slabé stránky) a vnější (příležitosti a hrozby) 

faktory, které na podnik působí. Následně tyto faktory hodnotí, a to jak z hlediska jejich váhy 

(jak moc na podnik působí), tak i z hlediska schopnosti podniku reagovat – jak je podnik 

schopen využít silných stránek a příležitostí ke svému prospěchu a jak je naopak schopen 

bránit se hrozbám a eliminovat stránky slabé, respektive jak velký je jejich finální dopad na 

podnik.

Prvním krokem pro provedení této analýzy je identifikace již zmíněných faktorů. U 

matice hodnocení faktorů vnitřního prostředí identifikujeme silné a slabé stránky podniku. 

U matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí identifikujeme příležitosti a hrozby. Tyto 

faktory obvykle vyplývají ze SWOT analýzy.

Dalším krokem je stanovení vah (důležitosti) z identifikovaných faktorů. Tyto váhy 

musí být z intervalu 0;1, přičemž výsledný součet všech stanovených vah se musí rovnat 

jedné.

Následně dle možností reakcí podniku je udělována každému faktoru známka. Známky 

jsou udělovány od 1 do 4. U příležitostí a hrozeb známka 4 značí velmi dobrou reakci, 

známka 1 velmi špatnou. U silných a slabých stránek známky 1 a 2 náleží slabým stránkám 

(hlavní slabé stránky jsou hodnoceny známkou 1, méně významné známkou 2). Známky 3 a 

4 pak přísluší silným stránkám, přičemž hlavní silné stránky dostávají známku 4 a méně 

významné stránky známku 3.

V dalším kroku jsou násobeny určené váhy známkami, čímž je získáno vážené skóre ke 

každému faktoru. Součet těchto vážených skóre je pak výsledným hodnocením faktorů 

vnějšího a vnitřního prostředí podniku. [5]
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2.5 Metodický postup

Metodickým postupem použitým v této bakalářské práci bude analýza a srovnávání –

provedení několika analýz vnitřního a vnějšího prostředí vybrané společnosti, následné 

srovnání s vybraným konkurentem a na základě těchto analýz a srovnávání pak vyhodnocení 

postavení vybrané společnosti na trhu nerostných surovin. Vybrané analýzy, použité pro 

zjištění stavu vybraného podniku z hlediska vnitřního a vnějšího prostředí a následné 

porovnání s konkurencí, jsou uvedeny a popsány v předchozích kapitolách – 2.3 Okolí firmy 

a 2.4 Vybrané analýzy.

Postup provedení analýz u vybrané firmy i u firmy konkurenční bude následující:

a.) Porterův model pěti sil

1. Vyhledání konkurence, substitutů, potencionální konkurence, dodavatelů a 

odběratelů firmy

2. Zhodnocení hrozby v podobě konkurence

3. Zhodnocení hrozby v podobě nové konkurence

4. Zhodnocení hrozby v podobě substitutů

5. Zhodnocení hrozby v podobě vlivu dodavatelů

6. Zhodnocení hrozby v podobě vlivu odběratelů

b.) LONGPEST analýza

1. Zjištění, které konkrétní faktory podnik ovlivňují v oblasti politicko-právní, 

ekonomické, sociálně-demografické a technologicko-technické

2. Zaznamenání dle Likertovy stupnice

3. Vyhodnocení

c.) Matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí

1. Zaznamenání vnějších faktorů (příležitostí a hrozeb)

2. Přiřazení váhy jednotlivým faktorům

3. Bodové ohodnocení faktorů

4. Zjištění jednotlivých skóre každého faktoru (násobení váhy a bodového ohodnocení)

5. Zjištění celkového skóre podniku (součet jednotlivých skóre)
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d.) Analýza firmy

1. Zjištění zdrojů řízení, finančních, lidských, kapacitních, inovačních a informačních

2. Analýza těchto zdrojů

3. Tvorba marketingového mixu – produkt, cena, propagace a cesta prodeje

e.) SWOT analýza

1. Zjištění silných stránek a jejich analýza

2. Zjištění slabých stránek a jejich analýza

3. Zjištění příležitostí a jejich analýza

4. Zjištění hrozeb a jejich analýza

f.) Stručná finanční analýza

1. Vertikální analýza rozvahy za tři sledovaná období

2. Horizontální analýza rozvahy za tři sledovaná období

3. Výpočet ukazatelů aktivity ve třech sledovaných obdobích

4. Výpočet ukazatelů rentability ve třech sledovaných obdobích

5. Výpočet ukazatelů likvidity ve třech sledovaných obdobích

6. Výpočet ukazatelů zadluženosti ve třech sledovaných obdobích

g.) VRIO analýza

1. Zhodnocení fyzických, lidských, finančních a nehmotných zdrojů

2. Analýza těchto zdrojů

h.) Matice hodnocení faktorů vnitřního prostředí

1. Zaznamenání vnitřních faktorů (silných a slabých stránek)

2. Přiřazení váhy jednotlivým faktorům

3. Bodové ohodnocení faktorů

4. Zjištění jednotlivých skóre každého faktoru (násobení váhy a bodového ohodnocení)

5. Zjištění celkového skóre podniku (součet jednotlivých skóre)
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Veškeré podklady potřebné k těmto analýzám a srovnávání budou získány z veřejně 

dostupných zdrojů: výroční zprávy, roční účetní uzávěrky a přílohy, webové stránky, 

odborná literatura, internetové zdroje.

Co se týče srovnání jednotlivých analýz, analýzy vnějšího prostředí hovoří každá o 

něčem jiném. Zatímco Porterův model pěti sil je zaměřen převážně na síly a vliv jiných firem 

(ať už konkurentů, dodavatelů či odběratelů), LONGPEST analýza se zaměřuje na faktory 

všeobecné, jako je legislativa či ekonomika státu, ve kterém se daný trh nachází. Matice 

hodnocení faktorů vnějšího prostředí se pak věnuje příležitostem a hrozbám (návaznost na 

SWOT analýzu či naopak), ale převážně jejich ohodnocení – jak moc velký vliv mají na 

společnost a jak je na ně schopna reagovat. Tyto současně prováděné analýzy dokáží 

poskytnout poměrně komplexní obraz o stavu daného odvětví, respektive okolí firmy.

Analýzy vnitřního prostředí společnosti pak na sebe navazují mnohem víc. Analýza 

firmy hodnotí zdroje řízení, zdroje finanční, lidské, kapacitní, inovační a informační, 

převážně z hlediska jejich výskytu ve firmě a zacházení s nimi. Na tuto analýzu navazuje 

VRIO analýza, který hodnotí stejné zdroje, avšak z hlediska hodnoty, vzácnosti, 

napodobitelnosti a využitelnosti. SWOT analýza shrnuje silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které často vyplývají z ostatních analýz. Finanční analýza pak 

zhodnocuje finanční postavení společnosti, zejména může hovořit o její aktivitě, rentabilitě, 

zadluženosti a likviditě a lze díky ní do jisté míry předpokládat budoucí vývoj. Matice 

hodnocení faktorů vnitřního prostředí, stejně jako matice hodnocení faktorů vnějšího 

prostředí, souvisí s analýzou SWOT (nebo naopak). I zde je hlavním účelem určit 

významnost faktorů (silných a slabých stránek) a následně ohodnotit reakci firmy na tyto 

faktory. Na základě těchto analýz se dá posoudit stav celého podniku. V kombinaci 

s předešlými analýzami, tedy analýzami vnějšího prostředí, tak máme obraz nejen o 

společnosti, ale i o jejím okolí.
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3 ANALÝZA OKOLÍ

3.1 Porterův model pěti sil

Ukázka konkrétního okolí podniku je shrnuta dle Porterova modelu v následujícím 

obrázku: 

Stávající konkurent:                  Substitut:              Nová konkurence:

Provodínské písky a.s.            štěrkopísek             není známa 

                                Sklopísek Střeleč, a.s.

         Dodavatel:                                Odběratel:

Enviss Products vision s.r.o.                   Presiosa, a.s.

Obrázek 2 – Okolí podniku dle Porterova modelu

Zdroj: vlastní zpracování

a.) Hrozba odvětvové konkurence

Hrozba odvětvové konkurence je pro Sklopísek Střeleč, a.s. poměrně vysoká. Existuje 

hodně firem, zabývajících se prodejem písků. Velká část z nich pak samozřejmě i samotnou 

těžbou. Vzhledem k vysokým počátečním investicím se obvykle jedná o firmy, které působí 

v odvětví dlouhodobě, mají již vybudovanou pověst a tradice, odběratelskou základnu a jiné.

Jedná se tak o silné konkurenty. Zároveň si také všímáme překážek odchodu z odvětví, 

kterými jsou převážně prodej pozemků a zařízení pod cenou, přičemž pořizovací náklady 
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byly velmi vysoké. Odchod konkurentů z odvětví je tak velmi nepravděpodobný a 

představují pro společnost hrozbu.

Se silnou konkurencí pak samozřejmě souvisí konkurenční boje. Firma Sklopísek 

Střeleč, a.s. by se měla snažit sledovat kroky své konkurence a v rámci možností na ně i 

reagovat. Setkáváme se například s boji v podobě cenových výhod nebo snahou o 

předehnání konkurenčních firem v oblasti výzkumu a vývoje. 

Mezi konkurenty vybrané společnosti nepatří pouze Provodínské písky a.s., ale také 

například Agropodnik a.s., STAVING spol. s r.o., Těžební písková, s.r.o., ŠVESTKA MB 

s.r.o.

b.) Hrozba vstupu nových konkurentů

Hrozba vstupu nových konkurentů není příliš vysoká. V první řadě vidíme překážky 

vstupu do odvětví. Převážně potencionální nové konkurenty odradí velmi vysoké vstupní 

náklady a nesmíme také ani opomenout vládní politiku. Ačkoliv by potencionální konkurent 

měl dobrý přístup k distribučním kanálům, měl by mít velké obavy z reakce stávajících 

firem, které na tomto trhu působí. Právě důvody popsané v předchozím bodě -konkurenti 

s dlouholetou tradicí a vybudovanou zákaznickou základnou – představují pro nového 

konkurenta obrovskou hrozbu. Pravděpodobnost, že zákazníci budou věrni již zavedeným 

firmám, je velmi vysoká. Sklopísek Střeleč, a.s. se tak ohrožení ze strany nových konkurentů 

obávat nemusí.

c.) Hrozba substitučních výrobků

Ani hrozba substitučních výrobků není nikterak vysoká. Neexistuje mnoho substitutů, 

které by dokázaly plně nahradit produkty společnosti. Ačkoliv náklady na přestup 

k substitutům nejsou vysoké, stejně tak jejich cena a dostupnost, kvalita, respektive funkce, 

kterou by měl substitut plnit, je na nízké úrovni. Vybraná společnost tedy není příliš 

ohrožena substitučními výrobky.

d.) Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů

Hrozba ze strany dodavatelů a jejich vlivu však vysoká je. Dodavatelů není příliš mnoho. 

Zároveň je na nich firma závislá, celá činnost firmy, ať už těžba či zpracování, závisí právě 

na dodavatelích potřebné techniky. I přechodové náklady k případným jiným dodavatelům 

jsou vysoké. Pozitivní však je, že pro dodavatele je toto odvětví velmi důležité, stejně tak 
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Sklopísek Střeleč, a.s. je pro ně důležitým zákazníkem. Ačkoliv tedy mají dodavatelé velký 

vliv, stále má určité meze, nejedná se o vliv hlavní, rozhodující či ovlivňující společnost ve 

velké míře.

e.) Hrozba rostoucího vlivu odběratelů

Hrozba ze strany odběratelů a jejich vlivu není tak vysoká, jako u dodavatelů, ale není 

ani zanedbatelná. U menších odběratelů se firma nemusí obávat. U větších je tato hrozba 

vyšší, především kvůli odběru velkého množství produktů. Tyto firmy pak mohou poměrně 

lehce změnit dodavatele, přechodové náklady nejsou příliš vysoké. Z tohoto důvodu je 

vyjednávací vliv těchto odběratelů vysoký. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že se setkáváme 

se spoustou menších odběratelů téměř bez tohoto vlivu, není celková hrozba vlivu odběratelů 

tak vysoká.

3.2 LONGPEST analýza

a.) Politicko-právní faktory

Z faktorů politicko-právních působí na firmu např. zákony související s těžbou - Zákon 

o ochraně a využití nerostného bohatství č. 44/1988 Sb. (horní zákon), Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ale i ekologická legislativa. 

Další vysoce ovlivňující faktory jsou licence, kterých je zapotřebí k těžbě. 

b.) Ekonomické faktory

Ekonomické faktory ovlivňují asi každou firmu. I vybrané společnosti se týká míra 

inflace, vývoj nezaměstnanosti a kurz koruny vůči euru. Jelikož firma obchoduje se 

zahraničím, bylo by na místě zavést konkurenční doložky, aby se zamezilo zbytečným 

kurzovým ztrátám.

Z ekonomických faktorů je dále nutno zmínit úhrady z dobývacích prostorů, které musí 

firma platit, a také úhrady za vydobyté nerosty a ceny nerostů, které by měla firma sledovat 

právě kvůli úhradám za vydobyté nerosty. Posledním ekonomickým faktorem, který nelze 

opomenout, je hospodářská krize. Hospodářská krize měla v minulosti velký vliv na 

vybranou společnost. Predikce další hospodářské krize v následujících letech tak není zrovna 

příznivá.
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c.) Sociálně-demokratické faktory

I sociálně-demokratické faktory zkoumanou společnost velmi ovlivňují. Míra plodnosti 

má vliv na potencionální zákazníky, věková struktura obyvatel zase ovlivňuje současné 

odběratele. Také vzdělání těchto lidí má nezanedbatelný vliv, neboť ovlivňuje jejich 

rozhodování a nákupní chování. Národnost pak může ovlivňovat výběr materiálů a s tím 

spojený výběr dodavatele. Z tohoto samého úhlu můžeme nahlížet také na životní styl 

potencionálních zákazníků.

d.) Technicko-technologické faktory

Technicko-technologické faktory jsou dalšími z výrazných faktorů ovlivňujících 

vybranou společnost. Technika a technologie jsou pro toto odvětví jedním ze základních

stavebních kamenů úspěchu. Zároveň se však stávají hrozbou v případě, že by zvolená 

technika nebyla úspěšná. Investice do techniky a technologií se často musí promítnout i do 

cen produktů, s čímž mohou být spojeny ztráty zákazníků. Pakliže by ovšem firma do 

technického a technologického rozvoje neinvestovala a její konkurence ano, byla by také 

v ohrožení.

e.) Vyhodnocení

Ohodnocení podle Likertovy stupnice shrnuje následující tabulka:

Tabulka 1 – Ohodnocení vybraných faktorů dle Likertovy stupnice

Faktory
Velmi 

významný
Nevýznamný Neutrální Významný

Velmi 

významný

Politicko- právní faktory

Zákon č. 44/1988 Sb. X

Ekologická legislativa X

Zákon č. 183/2006 Sb. X

Licence X

Ekonomické faktory

Míra inflace X

Vývoj nezaměstnanosti X

Kurz koruny X

Úhrady z dobývacích 
prostor

X

Úhrady za vydobyté 
nerosty

X
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Sociálně-demokratické faktory

Míra plodnosti X

Věková struktura X

Vzdělání X

Národnost X

Životní styl X

Technicko-technologické faktory

Investice do techniky a 

technologií
X

Zdroj: vlastní zpracování

Z výše prezentovaných údajů vyplývá, že nejvýznamnějšími faktory, ovlivňujícími 

Sklopísek Střeleč, a.s., jsou Zákon č. 44/1988 Sb. (horní zákon), Zákon č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) a potřebné licence, úhrady z dobývacích prostor a úhrady za vydobyté 

nerosty, vzdělání zákazníků a investice do techniky a technologií. O něco méně významné 

(ale stále významné) jsou pak ekologická legislativa, kurz koruny, národnost a životní styl. 

Spíše v neutrální oblasti se drží vývoj nezaměstnanosti a věková struktura. Za nevýznamné 

faktory jsou považovány míra inflace a míra plodnosti. Jako velmi nevýznamný faktor nebyl 

označen žádný ze zkoumaných faktorů z okolí podniku.

3.3 Matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí

Příležitosti

Mezi příležitosti, kterých by firma mohla využít, pak patří:

Zahraniční trhy

Průnik na nové zahraniční trhy je pro velké množství firem zajímavou příležitostí a jinak 

tomu není ani u vybrané společnosti.

Nové technologie

Stejně tak jsou velkou příležitostí nové technologie, související například s rychlejší 

těžbou a zpracováním.
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Nová těžební ložiska

Žádné těžení ložisko není nekonečné, a tak je jistě zajímavou příležitostí získávání 

nových těžebních ložisek.

Získávání nových zákazníků

Pro každou společnost je příležitost získávání nových zákazníků. Vybraná společnost 

má tuto příležitost právě díky možnosti vstupu na zahraniční trhy. 

Průnik na nové trhy

Firma nemá ani zdaleka obsazeny všechny trhy, které by mohla mít, a tak je důležitou 

příležitostí i průnik na trhy nové.

Hrozby

Mezi hrozby, kterým firma musí čelit, patří:

Vliv dodavatelů

Jak vyplynulo z Porterovy analýzy, vliv dodavatelů na firmu je velký, a tak se stává 

hrozbou.

Silná konkurence

Stejně tak vyplynulo, že konkurence je velmi silná, je považována za významnou hrozbu 

podniku.

Ubývání surovinových zdrojů

Jak již bylo zmíněno v příležitostech, surovinové zdroje ubývají. Toto je považováno za 

největší hrozbu pro podnik, avšak ne bezprostřední.

Nová legislativa

Legislativa se stále mění a její dopady mohou vzhledem k oboru podnikání mít na 

společnost velmi negativní vliv, jsou tak hrozbou.

Hospodářská krize

Hospodářská krize již jednou firmu negativně ovlivnila, a tak je pravděpodobné, že se 

tak stane znovu. Hospodářská krize je tedy také velkou hrozbou.
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Tabulka 2 – EFE matice

O Příležitosti Váha Bodové hodnocení Skóre

O1 Zahraniční trhy 0,09 4 0,36

O2 Nové technologie 0,08 4 0,32

O3 Nová těžební ložiska 0,06 3 0,18

O4 Získávání nových zákazníků 0,12 3 0,36

O5 Průnik na nové trhy 0,10 4 0,40

T Hrozby Váha Bodové hodnocení Skóre

T1 Vliv dodavatelů 0,08 1 0,08

T2 Silná konkurence 0,11 2 0,22

T3
Ubývání surovinových 
zdrojů

0,14 1 0,14

T4 Nová legislativa 0,12 2 0,24

T5 Hospodářská krize 0,10 2 0,20

Celkem xxx 1,00 xxx 2,50

Zdroj: vlastní zpracování

Do matice hodnocení faktorů vnějšího prostředí bylo zahrnuto pět příležitostí a pět 

hrozeb. K těmto faktorům byla přiřazena váha a následně i známka. Jejich vynásobením 

vyšla jednotlivá vážená skóre, jejichž součet pak vytváří celkové hodnocení faktorů vnějšího 

prostředí. Toto hodnocení vykazuje hodnotu 2,5, jak je možno vidět v tabulce. Tato hodnota 

je nejběžnější pro všechny firmy, znamená tedy průměrné hodnocení faktorů vnějšího 

prostředí.

3.4 Konkurent vybrané společnosti (Provodínské písky a.s.)

Jedním z největších konkurentů vybrané společnosti je firma Provodínské písky a.s. 

Tento konkurent byl vybrán, jelikož jde o velkého konkurenta z blízkého okolí vybrané 

společnosti, který působí na první pohled silnějším postavením na trhu, než je vybraná 

společnost.

Jedná se opět o akciovou společnost. Její vznik nastal 6. května 1992, je vedena u

Krajského soudu v Ústí nad Labem. Předmět podnikání této společnosti spočívá v hornické 

činnosti v souladu s ustanovením §2 písm. b,c,d,e, zákona ČNR č. 61/1988, provozování 

drážní dopravy, provozování dráhy, činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a daňové 

evidence a ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského 
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zákona. Statutární orgán je představenstvo složené ze tří členů. Firma má 165 580 ks 

zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 10 442 ks zaknihovaných akcií o 

jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Základní kapitál tedy činí 270 000 000 Kč. [16]

Těžba křemenných písků začala v Provodíně v roce 1913. V tomto roce bylo navázáno 

na tradici Prvního severočeského závodu na výrobu sklářských písků a pískovcových cihel 

Wilhelm Schulz. Společnost pak vystřídala několik názvů, než dostala současný –

Provodínské písky a.s. Od roku 1992 je členem skupiny Quarzwerke GmbH, která má další 

závody v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Ruské federaci.

Firma slibuje kvalitu výrobků zajištěnou vynikajícími ložisky surovin a moderní, 

výkonnou technologií úpravy. Společnost velice dbá na životní prostředí.

Mezi nabízené produkty patří:

- Křemenný písek

- Křemenná moučka

- Kaolín

- Živec

- Materiálové listy

- Bezpečnostní listy

- Cristobalit, nefelitový syenit, wollastonit, slída, aj.

Nabízené produkty jsou používány v oblastech:

- Sklo

- Slévárenství

- Stavební chemie

- Stavebnictví

- Keramika

- Filtrační písky

- Papírenství

- Sport [11]
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4 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY

4.1 Vybraná společnost Sklopísek Střeleč, a.s.

Pro zhodnocení postavení na trhu nerostných surovin jsem si vybrala společnost 

Sklopísek Střeleč, a.s. Tato akciová společnost vznikla dne 5. prosince 1991 a je vedena u 

Krajského soudu v Hradci Králové. Předmětem podnikání je činnost prováděná hornickým 

způsobem, hornická činnost, hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Statutárním orgánem společnosti je 

představenstvo, které se skládá z pěti členů. Firma má 121 000 ks akcií vydaných na jméno 

o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, základní kapitál tedy činí 121 000 000 Kč. [17]

„Písek ze Střelče – kvalita v každém zrnku“ – tak zní motto firmy Sklopísek Střeleč, a.s.

Již v roce 1901 se zde těžil velmi používaný kvádrový pískovec pro kamenictví. Byl 

použit pro mnoho známých staveb, kupříkladu kostela v Hradci Králové či Ministerstva 

obchodu v hlavním městě. V současném ložisku se začalo těžit před 1. světovou válkou. 

Před 2. světovou válkou pak Ing. Dr. Bohuslav Stočes zjistil výjimečné vlastnosti písku a 

v roce 1939 tak mohla vzniknout první firma – První česká úpravna sklářského písku ve 

Střelči.

V současnosti se firma řadí k největším dodavatelům křemenných písků ve střední 

Evropě. Jde o moderní firmu – modernizace technologie v kombinaci s vhodnými 

surovinovými zdroji jí umožňuje výrobu křemenných písků s nízkým obsahem oxidu železa, 

nezbytných k výrobě čistého skla.

Mise firmy Sklopísek Střeleč, a.s. je výroba a dodávání vysoce kvalitních křemenných 

písků podle zákaznických požadavků. Odběratelé z nich pak vyrábí výrobky uspokojující 

všechny oblasti života.

Vize firmy Sklopísek Střeleč, a.s. spočívá v otevřené komunikaci s veřejností, 

v dlouhodobé prosperitě a stabilitě firmy, kterou zajišťují profesionální odborníci a 

inovativní přístup k novým technologiím.

Mezi produkty společnosti patří:

- Sklářské písky

- Sklářské písky jemné
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- Mikromleté písky

- Křemenné moučky

- Slévárenské písky

- Technické písky

- Sportovní písky

- Ostatní písky

Tyto produkty se používají v oborech:

- Sklářství

- Keramika

- Slévárenství

- Stavebnictví

- Sport a volný čas [12]

4.2 Analýza firmy

a.) Zdroje zařízení

Manažeři firmy Sklopísek Střeleč, a.s. jsou vysoce kvalifikovaní. Všichni manažeři jsou 

z různých koutů, což je také velmi prospěšné z hlediska různých pohledů na věc. O jejich 

schopnostech vypovídá dlouholeté fungování firmy, jedná se vskutku o specialisty v tomto 

oboru.

b.) Zdroje finanční

Základní kapitál firmy činí 121 000 000 Kč. Finanční zdroje budou dále rozebrány 

v kapitole 4.4 Stručná finanční analýza.

c.) Zdroje lidské

Počet zaměstnanců se v průměru pohybuje okolo 90. Společnost přijímá a udržuje si 

pouze zaměstnance s potřebnou kvalifikací. V případě potřeby pak zřizuje například 

doškolování některých zaměstnanců. Zároveň klade důraz i na schopnosti zaměstnanců –

jsou tedy odpovídající.
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d.) Zdroje kapacitní

Dostupnost materiálu a surovin je prozatím dobrá. Firma disponuje ideálním 

dlouhodobým majetkem a vybaveností. Zároveň se může chlubit nejmodernější technologií. 

Kapacitní zdroje tedy patří k silným stránkám firmy.

e.) Zdroje inovační

Firma Sklopísek Střeleč, a.s. má velmi otevřený přístup i k inovacím. Tento přístup je 

dokonce jednou ze strategií firmy. Zároveň se může chlubit dlouholetou tradicí a 

samozřejmě i know-how.

f.) Zdroje informační

Z hlediska informačních zdrojů je na tom firma poněkud hůře. Nemá příliš velké 

množství informačních zdrojů.

g.) Marketingový mix

Produkt – nabízené produkty byly popsány v identifikaci firmy (kapitola 4.1 Vybraná 

společnost Sklopísek Střeleč, a.s.). Firma velmi dbá na kvalitu svých produktů, z pohledu 

zákazníka je tento fakt hodnocen kladně. Firma je spolehlivým dodavatelem, což je pro 

zákazníky také velmi důležité.

Cena – Ceny produktů jsou s ohledem na konkurenci průměrné. Ceny některých 

produktů jsou mírně vyšší než u konkurence, jsou však úměrné vzhledem ke kvalitě. Zároveň 

firma nabízí cenová zvýhodnění.

Propagace – Propagace produktu není příliš velká. Firma se propagací nezabývá tolik 

jako konkurence. Na druhé straně se jedná o firmu s mnoha stálými odběrateli, tudíž 

propagace není až tak důležitá.

Cesty prodeje – Mnoho zákazníků si produkty přepravuje sama, firma ale může 

dopravu nabídnout také.
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4.3 SWOT analýza

Veškeré body, uvedené ve SWOT analýze, byly vybrány na základě vlastního uvážení. 

Velkou roli hrála také dostupnost informací – SWOT analýza obsahuje téměř všechny 

faktory, které bylo možno dohledat ve veřejných zdrojích – na stránkách společnosti a ve 

výročních zprávách.

Silné stránky

Mezi silné stránky společnosti Sklopísek Střeleč, a.s. patří:

Získané certifikáty

Společnost si na svých certifikátech velmi zakládá, bez nich by nemohla nabízet 

produkty, které nabízí nyní. Společnost vlastní certifikáty ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, 

OHSAS 18001: 2008.

Know-how

I know-how je významnou silnou stránkou podniku, možná nejvýznamnější.

Dlouholetá tradice

Dlouholetá tradice firmy hovoří o letitých zkušenostech. Sahá totiž až k roku 1881.

Kvalifikovaní manažeři

Bez kvalifikovaných manažerů by společnost nemohla fungovat, proto se dozajista také 

řadí do silných stránek.

Zaměstnanci

I zaměstnanci patří do silných stránek podniku. Zaměstnanci jsou hnacím pohonem 

celého podniku.

Vybavenost

Stejně tak by společnost nemohla fungovat bez potřebného vybavení. Vzhledem 

k vysokým nákladům na vybavení v tomto odvětví je vybavenost také řazena do silných 

stránek.
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Kvalita produktů

Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníků je v dnešní době velmi důležitá a kvalita 

produktu se spokojeností zákazníka souvisí, jedná se též o silnou stránku podniku.

Slabé stránky

Mezi slabé stránky společnosti Sklopísek Střeleč, a.s. patří:

Propagace

Žijeme v době reklam, a tak je propagace pro každou firmu velmi důležitá. Propagace 

je však slabou stránkou podniku.

Neprovádění průzkumu a vývoje přímo na pracovišti

Jestliže společnost neprovádí výzkum a vývoj přímo na pracovišti, není to ideální, neboť 

v cizím prostředí tento výzkum a vývoj nemusí být tolik efektivní, jako by byl přímo na 

daném pracovišti.

Neplnění obchodního plánu v některých letech

Neplnění obchodního plánu v některých letech je samozřejmě slabou stránkou, neboť 

cílem každé společnosti je obchodní plán plnit. I z hlediska motivace do příštích let má 

neplnění obchodního plánu negativní vliv.

Vyšší ceny některých produktů

U většiny zákazníků rozhoduje cena, a tak je vyšší cena považována za slabou stránku, 

neboť vyšší ceny mohou tyto zákazníky odradit.

Nedostatečná informovanost

Nedostatečná informovanost zaměstnanců může vést k nespokojenosti, tudíž i ke snížení 

jejich pracovního výkonu nebo dokonce odchodu z firmy.
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4.4 Stručná finanční analýza

4.4.1 Analýza absolutních ukazatelů

a.) Vertikální analýza rozvahy

Podíl jednotlivých rozvahových položek na aktivech a pasivech zobrazuje následující 

tabulka:

Tabulka 3 – Vertikální analýza rozvahy

VERTIKÁLNÍ 
ANALÝZA

2014 2015 2016
Podíly 
(2014)

Podíly 
(2015)

Podíly 
(2016)

ATIVA celkem 980 463 1 013 223 1 038 256 100% 100% 100%

B. Dlouhodobý 
majetek 529 979 501 634 499 485 54,05% 49,50% 48,10%

B. I. Nehmotný 2 842 3 073 2 974 0,29% 0,30% 0,29%

B. II. Hmotný 527 137 498 561 496 511 53,76% 49,21% 47,82%

C. Oběžná aktiva 400 486 462 653 490 061 40,84% 45,66% 47,20%

C. I. Zásoby 30 955 24 429 24 491 3,16% 2,41% 2,36%

C. III. Krátkodobé 
pohledávky 341 807 378 495 453 320 34,86% 37,36% 43,66%

C. IV. Krátkodobý 
fin. majetek 27 724 59 729 12 250 2,83% 5,89% 1,18%

D. I. Časové 
rozlišení 49 998 48 936 48 710 5,10% 4,82% 4,69%

PASIVA celkem 980 463 1 013 223 1 038 256 100% 100% 100%

A. Vlastní kapitál 895 991 927 457 954 385 91,38% 91,54% 91,92%

A. I. Základní 
kapitál 121 000 121 000 121 000 12,34% 11,94% 11,65%

A. II. Kapitálové 
fondy 36 36 36 0,004% 0,004% 0,003%

A. III. Rezervní 
fond                         

a ostatní   fondy 24 200 24 200 24 200 2,47% 2,39% 2,33%

A. IV. HV 

minulých let 666 383 690 741 722 205 67,97% 68,17% 69,56%

A. V. HV běžného 
období 84 372 91 480 86 944 8,60% 9,00% 8,40%

B. Cizí zdroje 81 792 83 204 80 644 8,30% 8,20% 7,80%

B. I. Rezervy 10 081 12 235 9 690 1,00% 1,20% 0,90%

B. II. Dlouhodobé 
závazky 12 869 12 822 12 456 1,30% 1,30% 1,20%
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B. III. Krátkodobé 
závazky 58 842 58 147 58 498 6,00% 5,70% 5,60%

C. I. Časové 
rozlišení 2 680 2 562 3 227 0,30% 0,30% 0,30%

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je možno vidět v tabulce, rozdělení rozvahových položek ve sledovaném období je 

velmi podobné, což hovoří o velké stabilitě vybrané společnosti. Stejně tak jsou příznivá 

vysoká procenta podílu na pasivech u vlastního kapitálu a výsledku hospodaření. 

b.) Horizontální analýza rozvahy

Horizontální analýzu rozvahy zobrazuje následující tabulka:

Tabulka 4 – Horizontální analýza rozvahy

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA

2014 2015 2016

Absolutní 
změna          
(14-15)

Procentní 
změna  
(14-15)

Absolutní 
změna   
(15-16)

Procentní 
změna       
(15-16)

ATIVA celkem 980 463 1 013 223 1 038 256 32 760 3,34% 25 033 2,47%

B. Dlouhodobý 
majetek 529 979 501 634 499 485 -28 345 -5,35% -2 149 -0,43%

B. I. Nehmotný 2 842 3 073 2 974 231 8,13% -99 -3,22%

B. II. Hmotný 527 137 498 561 496 511 -28 576 -5,42% -2 050 -0,41%

C. Oběžná aktiva 400 486 462 653 490 061 62 167 15,52% 27 408 5,92%

C. I. Zásoby 30 955 24 429 24 491 -6 526 -21,00% 62 0,25%

C. III. Krátkodobé 
pohledávky 341 807 378 495 453 320 36 688 10,73% 74 825 19,76%

C. IV. Krátkodobý 
fin. majetek 27 724 59 729 12 250 32 005 115,44% -47 479 -79,49%

D. I. Časové 
rozlišení 49 998 48 936 48 710 -1 062 -2,12% -226 -0,46%

PASIVA celkem 980 463 1 013 223 1 038 256 32 760 3,34% 25 033 2,47%

A. Vlastní kapitál 895 991 927 457 954 385 31 466 3,51% 26 928 2,90%

A. I. Základní 
kapitál 121 000 121 000 121 000 0 0,00% 0 0,00%

A. II. Kapitálové 
fondy 36 36 36 0 0,00% 0 0,00%

A. III. Rezervní 
fond                         

a ostatní   fondy 24 200 24 200 24 200 0 0,00% 0 0,00%



Martina Švestková: Postavení vybrané společnosti na trhu nerostných surovin

2018 31

A. IV. HV minulých 
let 666 383 690 741 722 205 24 358 3,65% 31 464 4,55%

A. V. HV běžného 
období 84 372 91 480 86 944 7 108 8,42% -4 536 -4,95%

B. Cizí zdroje 81 792 83 204 80 644 1 412 1,72% -250 -3,07%

B. I. Rezervy 10 081 12 235 9 690 2 154 21,36% -2 545 -20,80%

B. II. Dlouhodobé 
závazky 12 869 12 822 12 456 -47 -0,36% -366 -2,85%

B. III. Krátkodobé 
závazky 58 842 58 147 58 498 -695 -1,18% 351 0,60%

C. I. Časové 
rozlišení 2 680 2 562 3 227 -118 -4,40% 665 25,95%

Zdroj: vlastní zpracování

Jak bylo zmíněno i u vertikální analýzy, vybraná společnost se zdá být velice stabilní, 

neboť vidíme pouze malé změny u jednotlivých položek. Prudký nárůst a následný pokles 

byl sledován pouze u krátkodobého finančního majetku, což je poměrně běžné.

4.4.2 Analýza poměrových ukazatelů

a.) Ukazatele aktivity

Tabulka 5 – Vybrané ukazatele aktivity

2014 2015 2016

Obrat zásob 14,87 19,07 17,53

Doba obratu zásob 24,54 19,14 20,82

Doba obratu pohledávek 271,01 296,60 385,43

Zdroj: vlastní zpracování

Jak ukazuje tabulka výše, obrat zásob i doba obratu jsou na tom poměrně dobře. 

Společnost svá aktiva využívá efektivně. Doba obratu pohledávek je však vysoká, což by 

mohlo firmu do budoucna ohrozit.

b.) Ukazatele rentability

Tabulka 6 – Vybrané ukazatele rentability

2014 2015 2016

ROA 0,11 0,11 0,10

ROE 0,09 0,10 0,09

ROS 0,23 0,24 0,25

Zdroj: vlastní zpracování
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Ukazatel ROA ve sledovaném období přesahuje doporučenou hodnotu, což je pozitivní. 

Ukazatel ROE se nachází lehce pod doporučenou hodnotou a kolísá. Ukazatel ROS pak 

hovoří o dobré výnosnosti společnosti.

c.) Ukazatele likvidity

Tabulka 7 – Vybrané ukazatele likvidity

2014 2015 2016

I. stupně 0,47 1,03 0,21

II. stupně 6,28 7,54 7,96

III. stupně 6,81 7,96 8,38

Zdroj: vlastní zpracování

Všechny ukazatele likvidity, ať už se jedná o okamžitou, pohotovou nebo běžnou, se ve 

sledovaném období nacházejí ve vysokých hodnotách, likvidita společnosti je tak velmi 

dobrá. Tyto hodnoty přesahují hodnoty doporučené, proto by firma mohla být i méně likvidní 

a prostředky využít efektivněji.

d.) Ukazatele zadluženosti

Tabulka 8 – Vybrané ukazatele zadluženosti

2014 2015 2016

Celkové zadluženosti 0,08 0,08 0,08

Dlouhodobé zadluženosti 0,01 0,01 0,01

Krátkodobé zadluženosti 0,06 0,06 0,06

Zdroj: vlastní zpracování

Stav společnosti z hlediska zadluženosti je perfektní. Společnost téměř není zadlužená 

a většina dluhů je pak jen krátkodobá. Hodnoty jsou navíc téměř stejné, což je kladný fakt, 

neboť vypovídá o stabilitě podniku.
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4.5 VRIO analýza

VRIO analýzu zobrazuje následující tabulka:

Tabulka 9 – Zobrazení VRIO analýzy

Hodnota Vzácnost Napodobitelnost Organizace

Fyzické zdroje Ano Ne Ano Ano

Lidské zdroje Ano Ano Ano Ano

Finanční zdroje Ano Ne Ne Ano

Nehmotné zdroje Ano Ano Ne Ano

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je možno vidět v tabulce, fyzické zdroje jsou pro firmu hodnotným zdrojem, za 

předpokladu dostatečných financí ho však není obtížné získat na trhu. Tvoří ovšem značnou 

část konkurenční výhody, napomáhají využívat příležitostí a v rámci možností také čelit 

hrozbám. Nejedná se však o zdroj vzácný. Jedná se o zdroje napodobitelné poměrně lehce. 

Společnost je schopná tyto zdroje plně využít.

Co se týče lidských zdrojů, tvoří také hodnotný zdroj. Získání kvalitních lidských zdrojů 

není zrovna jednoduché, přičemž lidské zdroje jsou jednou z nejpodstatnějších částí firmy. 

I ony se podílí na tvorbě konkurenční výhody. Jsou hlavním nástrojem pro využití příležitostí 

a pro ochranu před hrozbami. Svým způsobem se jedná o zdroj vzácný právě z toho důvodu, 

že kvalitní lidské zdroje není jednoduché získat a následně si je udržet. Napodobitelné však 

jsou, lidských zdrojů je všude spousta, problém je pouze v jejich získání a udržení. 

Společnost své lidské zdroje plně využívá.

I finanční zdroje jsou pro společnost hodnotným zdrojem. Získání finančních zdrojů 

v dnešní době není nejjednodušší a asi každá firma si těch svých patřičně váží. Finanční 

zdroje jsou základ firmy – za tyto zdroje si firma může pořídit všechny ostatní zdroje. 

Ačkoliv nemají přílišný vliv na konkurenční výhodu, zajisté mohou dopomoci k využití 

příležitostí a obranu před hrozbami (alespoň některými). Finanční zdroje ovšem nejsou 

přímo vzácné. Nemůžeme je ničím napodobit, není to však zapotřebí. Firma své finanční 

zdroje využívá na plno z hlediska nových investic.

Nehmotné zdroje jsou taktéž hodnotný zdroj pro firmu. Jsou základním stavebním 

kamenem konkurenční výhody. Jako v předešlých případech i nehmotné zdroje mají vliv na 

příležitosti a hrozby. Nehmotné zdroje jsou vzácné, neboť získání know-how, image na trhu 
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a podobně je nelehkým úkolem. Jedná se o běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. 

Společnost si svých nehmotných zdrojů velice váží a využívá je naplno.

4.6 Matice hodnocení faktorů vnitřního prostředí

Tabulka 10 – IFE matice

S Silné stránky Váha
Bodové 

hodnocení
Skóre

S1 Získané certifikáty 0,11 4 0,44

S2 Know-how 0,13 4 0,52

S3 Dlouholetá tradice 0,07 3 0,21

S4 Kvalifikovaní manažeři 0,10 4 0,40

S5 Věrní a spokojení zaměstnanci 0,08 4 0,32

S6 Vybavenost 0,07 3 0,21

S7 Kvalita produktů 0,08 4 0,32

W Slabé stránky Váha
Bodové 

hodnocení
Skóre

W1 Nedostatečná propagace 0,07 1 0,07

W2
Neprovádění průzkumu a vývoje přímo na 
pracovišti

0,08 2 0,16

W3 Neplnění obchodního plánu v některých letech 0,08 2 0,16

W4 Vyšší ceny některých produktů 0,06 1 0,06

W5 Nedostatečná informovanost 0,07 2 0,14

Celkem xxx 1,00 xxx 3,01

Zdroj: vlastní zpracování

Do matice hodnocení faktorů vnitřního prostředí bylo zahrnuto sedm silných a pět 

slabých stránek, které byly identifikovány ve SWOT matici. K těmto faktorům byla 

přiřazena váha a následně i známka. Jejich vynásobením vyšla jednotlivá vážená skóre, 

jejichž součet pak vytváří celkové hodnocení faktorů vnitřního prostředí. Toto hodnocení 

vykazuje hodnotu 3,01, jak je možno vidět v tabulce. Tato hodnota je nadprůměrná, běžná 

hodnota se pohybuje okolo 2,5. Z tohoto faktu vyplývá, že vybraná společnost je na tom 

z hlediska faktorů vnitřního prostředí lépe než ostatní firmy.
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5 VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ VYBRANÉ SPOLEČNOSTI NA 

TRHU NEROSTNÝCH SUROVIN

5.1 Vybrané analýzy konkurence (Provodínské písky a.s.)

V následující části práce jsou provedeny vybrané analýzy také u konkurence.

5.1.1 SWOT analýza

a.) Silné stránky

Mezi silné stránky společnosti Provodínské písky a.s. patří:

Získané certifikáty

Výzkum a vývoj

Dlouholetá tradice

Působení v různých zemích

Vztah k životnímu prostředí

b.) Slabé stránky

Mezi slabé stránky společnosti Provodínské písky a.s. patří:

Propagace

Využití zdrojů

Personální náklady

Překrývání úvěrů jinými

Nedostatečná informovanost

Příležitosti a hrozby, vyplývající z analýzy prostředí, byly uvedeny u SWOT analýzy 

společnosti Sklopísek Střeleč, a.s.
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5.1.2 Hodnocení faktorů vnějšího prostředí

Tabulka 11 – EFE matice konkurenta

O Příležitosti Váha Bodové hodnocení Skóre

O1 Zahraniční trhy 0,09 4 0,36

O2 Nové technologie 0,08 3 0,24

O3 Nová těžební ložiska 0,06 3 0,18

O4 Získávání nových zákazníků 0,12 4 0,48

O5 Průnik na nové trhy 0,10 4 0,40

T Hrozby Váha Bodové hodnocení Skóre

T1 Vliv dodavatelů 0,08 2 0,16

T2 Silná konkurence 0,11 2 0,22

T3
Ubývání surovinových 
zdrojů

0,14 1 0,14

T4 Nová legislativa 0,12 2 0,24

T5 Hospodářská krize 0,10 2 0,2

Celkem xxx 1,00 xxx 2,62

Zdroj: vlastní zpracování

5.1.3 Stručná finanční analýza

a.) Vertikální analýza rozvahy

Tabulka 12 – Vertikální analýza rozvahy konkurenta

VERTIKÁLNÍ 
ANALÝZA

2014 2015 2016
Podíly 
(2014)

Podíly 
(2015)

Podíly 
(2016)

ATIVA celkem 599 344 468 983 461 674 100% 100% 100%

B. Dlouhodobý 
majetek 345 433 337 772 322 667 57,64% 72,02% 69,89%

B. I. Nehmotný 716 624 396 0,21% 0,18% 0,12%

B. II. Hmotný 174 587 171 148 156 300 50,54% 50,67% 48,44%

B. III. Finanční 170 130 166 000 165 970 49,25% 49,15% 51,44%

C. Oběžná aktiva 249 046 127 788 134 528 41,55% 27,25% 29,14%

C. I. Zásoby 20 733 19 838 20 806 8,32% 15,52% 15,47%

C. III. Krátkodobé 
pohledávky 91 150 27 360 27 697 36,60% 21,41% 20,59%

C. IV. Krátkodobý 
fin. majetek 137 024 80 465 86 025 55,02% 62,97% 63,95%

D. I. Časové 
rozlišení 4 865 3 423 479 0,81% 0,73% 0,97%
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PASIVA celkem 599 344 468 983 461 674 100% 100% 100%

A. Vlastní kapitál 552 490 420 686 412 824 92,18% 89,70% 89,42%

A. I. Základní 
kapitál 270 000 270 000 270 000 48,87% 64,18% 65,40%

A. II. Kapitálové 
fondy -11 301 -15 502 -155 532 -2,050% -3,680% -3,760%

A. III. Rezervní 
fond                         

a ostatní   fondy 183 032 126 391 105 438 33,13% 30,04% 25,54%

A. IV. HV 

minulých let 1 010 64 113 0,18% 0,02% 0,03%

A. V. HV běžného 
období 109 749 39 733 52 805 19,86% 9,44% 12,79%

B. Cizí zdroje 46 403 47 734 48 255 7,74% 10,18% 10,45%

B. I. Rezervy 26 847 24 465 26 982 58,00% 51,00% 56,00%

B. II. Dlouhodobé 
závazky 8 648 8 964 8 416 18,64% 18,78% 17,44%

B. III. Krátkodobé 
závazky 10 908 14 305 12 857 24,00% 30,00% 27,00%

C. I. Časové 
rozlišení 451 563 596 0,08% 0,12% 0,13%

Zdroj: vlastní zpracování

b.) Horizontální analýza rozvahy

Tabulka 13 – Horizontální analýza rozvahy konkurenta

HORIZONTÁLNÍ 
ANALÝZA

2014 2015 2016

Absolutní 
změna          
(14-15)

Procentní 
změna  
(14-15)

Absolutní 
změna   
(15-16)

Procentní 
změna       
(15-16)

ATIVA celkem 599 344 468 983 461 674 -130 361 -21,75% -7 309 -1,56%

B. Dlouhodobý 
majetek 345 433 337 772 322 667 -7 661 -2,22% -15 105 -4,47%

B. I. Nehmotný 716 624 396 -92 -12,85% -228 -36,54%

B. II. Hmotný 174 587 171 148 156 300 -3 439 -1,97% -14 848 -8,68%

B. III. Finanční 170 130 166 000 165 970 -4 130 -2,43% -30 -0,02%

C. Oběžná aktiva 249 046 127 788 134 528 -121 258 -48,69% 6 740 5,27%

C. I. Zásoby 20 733 19 838 20 806 -895 -4,32% 968 4,88%

C. III. Krátkodobé 
pohledávky 91 150 27 360 27 697 -63 790 -69,98% 337 1,23%

C. IV. Krátkodobý 
fin. majetek 137 024 80 465 86 025 -56 559 -41,28% 5 560 6,91%

D. I. Časové 
rozlišení 4 865 3 423 4 479 -1 442 -29,64% 1 056 30,85%
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PASIVA celkem 599 344 468 983 461 674 -130 361 -21,75% -7 309 -1,56%

A. Vlastní kapitál 552 490 420 686 412 824 -131 804 -23,86% -7 862 -1,87%

A. I. Základní 
kapitál 270 000 270 000 270 000 0 0,00% 0 0,00%

A. II. Kapitálové 
fondy -11 301 -15 502 -15 532 -4 201 37,17% -30 0,19%

A. III. Rezervní 
fond                         

a ostatní   fondy 183 032 126 391 105 438 -56 641 -30,95% -20 953 -16,58%

A. IV. HV minulých 
let 1 010 64 113 -946 -93,66% 49 76,56%

A. V. HV běžného 
období 109 749 39 733 52 805 -70 016 -63,80% 13 072 32,90%

B. Cizí zdroje 46 403 47 734 48 255 1 331 2,87% 521 1,09%

B. I. Rezervy 26 847 24 465 26 982 -2 382 -8,87% 2 517 10,29%

B. II. Dlouhodobé 
závazky 8 648 8 964 8 416 316 3,65% -548 -6,11%

B. III. Krátkodobé 
závazky 10 908 14 305 12 857 3 397 31,14% -1 448 -10,12%

C. I. Časové 
rozlišení 451 563 596 112 24,83% 33 5,86%

Zdroj: vlastní zpracování

5.1.4 Analýza poměrových ukazatelů

a.) Ukazatele aktivity

Tabulka 14 – Vybrané ukazatele aktivity konkurenta

2014 2015 2016

Obrat zásob 11,12 12,20 11,69

Doba obratu zásob 32,83 29,92 31,22

Doba obratu pohledávek 144,35 41,26 41,55

Zdroj: vlastní zpracování

b.) Ukazatele rentability

Tabulka 15 – Vybrané ukazatele rentability konkurenta

2014 2015 2016

ROA 0,20 0,10 0,14

ROE 0,20 0,09 0,13

ROS 0,52 0,20 0,26

Zdroj: vlastní zpracování
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c.) Ukazatele likvidity

Tabulka 16 – Vybrané ukazatele likvidity konkurenta

2014 2015 2016

I. stupně 12,57 5,63 6,69

II. stupně 20,93 7,55 8,85

III. stupně 22,83 8,93 10,46

Zdroj: vlastní zpracování

d.) Ukazatele zadluženosti

Tabulka 17 – Vybrané ukazatele zadluženosti konkurenta

2014 2015 2016

Celkové zadluženosti 0,08 0,10 0,10

Dlouhodobé zadluženosti 0,02 0,03 0,03

Krátkodobé zadluženosti 0,01 0,02 0,02

Zdroj: vlastní zpracování

5.1.5 VRIO analýza

Tabulka 18 – Zobrazení VRIO analýzy konkurence

Hodnota Vzácnost Napodobitelnost Organizace

Fyzické zdroje Ano Ne Ano Ne

Lidské zdroje Ano Ano Ano Ano

Finanční zdroje Ano Ne Ne Ano

Nehmotné zdroje Ano Ano Ne Ano

Zdroj: vlastní zpracování

5.1.6 Hodnocení faktorů vnitřního prostředí

Tabulka 19 – IFE matice konkurenta

S Silné stránky Váha Bodové hodnocení Skóre

S1 Získané certifikáty 0,11 4 0,44

S2 Výzkum a vývoj 0,10 4 0,40

S3 Dlouholetá tradice 0,07 3 0,21

S4 Působení v různých zemích 0,12 3 0,36

S5 Vztah k životnímu prostředí 0,11 3 0,33

W Slabé stránky Váha Bodové hodnocení Skóre

W1 Nedostatečná propagace 0,07 1 0,07
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W2 Využití zdrojů 0,12 2 0,24

W3 Personální náklady 0,11 2 0,22

W4 Překrývání úvěrů jinými 0,12 1 0,12

W5 Nedostatečná informovanost 0,07 2 0,14

Celkem xxx 1,00 xxx 2,53

Zdroj: vlastní zpracování

5.2 Porovnání s konkurentem (Provodínské písky a.s.)

Tabulka 20 – Porovnání vybrané společnosti s konkurentem

ANALÝZA LEPŠÍ VÝSLEDEK

Porterův model pěti sil xxx

LONGPEST analýza xxx

Hodnocení faktorů vnějšího prostředí Provodínské písky a.s.

Analýza firmy Provodínské písky a.s.

SWOT analýza Sklopísek Střeleč, a.s.

Stručná finanční analýza Sklopísek Střeleč, a.s.

VRIO analýza Sklopísek Střeleč, a.s.

Hodnocení faktorů vnitřního prostředí Sklopísek Střeleč, a.s.

Zdroj: Vlastní zpracování

Porterův model pěti sil a LONGPEST analýza hovoří o okolí obou konkurenčních firem. 

Oba konkurenční podniky se potýkají s hrozbou silné konkurence a velkého vlivu odběratelů

Ohledně hodnocení faktorů vnějšího prostředí si vede lépe firma Provodínské písky a.s. 

s výslednou hodnotou 2,62. Tato hodnota hovoří o nadprůměrném výsledku hodnocení 

faktorů vnějšího prostřední – je na tom tedy lépe nejen než Sklopísek Střeleč, a.s., ale také 

oproti ostatním společnostem. Lze tedy konstatovat, že vzhledem k lepší reakci na faktory 

vnějšího prostředí analýza firmy Provodínské písky a.s. dopadla lépe.

Co se týče analýzy firmy, opět lepšího výsledku dosáhla společnost Provodínské písky

a.s., a to převážně díky širšímu sortimentu výrobků a nabízeným službám s nimi spojenými. 

Základní kapitál je také vyšší, stejně tak počet kvalifikovaných zaměstnanců. Dále působí 

Provodínské písky a.s. více v zahraničí.
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SWOT analýza vykazuje lepších výsledků naopak u společnosti Sklopísek Střeleč, a.s., 

kde bylo identifikováno více důležitých silných stránek podniku a zároveň lepší schopnosti 

využití identifikovaných příležitostí.

Finanční analýza dopadla lépe u vybrané společnosti Sklopísek Střeleč, a.s. Leč obě 

konkurenční firmy dosahují příznivých hodnot, ve většině případů si vede o něco lépe právě 

Sklopísek Střeleč, a.s. U společnosti Provodínské písky a.s. dosahují lepších hodnot 

například ukazatele aktivity.

U VRIO analýzy můžeme říci, že lepšího výsledku dosáhla firma Sklopísek Střeleč, a.s., 

ač ani Provodínské písky a.s. nedopadly špatně. Sklopísek Střeleč, a.s. však na rozdíl od 

společnosti Provodínské písky a.s. využivá veškeré zdroje na plno.

Hodnocení faktorů vnitřního prostředí pak dopadlo lépe také u společnosti Sklopísek 

Střeleč, a.s. s hodnotou 3,01. Oproti hodnotě, které dosáhla firma Provodínské písky a.s. 

(2,65) je tento výsledek značně lepší, zároveň je také nad průměrem oproti ostatním firmám 

(nejen) v odvětví.

5.2.1 Porovnání s konkurentem v grafickém znázornění

Graf 1 – Ukazatele rentability

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 2 – Vybrané ukazatele aktivity

Zdroj: vlastní zpracování

Graf 3 – Ukazatele likvidity

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 4 – Ukazatele zadluženosti

Zdroj: vlastní zpracování

5.3 Vyhodnocení

Z výše provedených analýz vyplývá, že postavení vybrané společnosti Sklopísek 

Střeleč, a.s. na trhu nerostných surovin je velmi dobré. Ačkoliv je firma ohrožena svým 

okolím, reaguje na toto ohrožení dobře a je předpokládána dobrá reakce i do budoucna. 

Jelikož se jedná o dlouho fungující společnost, nepředpokládá se, že by její existenci vážně 

ohrozila stávající konkurence, natož pak konkurence nová. Stejně tak je firma připravena na 

faktory vyplývající z analýzy LONGPEST. Výsledek zhodnocení v matici faktorů vnějšího 

prostředí považuji také za velmi příznivý, neboť se společnost nachází přesně na průměrném 

hodnocení, ve kterém se nachází většina ostatních firem.

Analýza firmy dopadla také dobře. Společnost má k dispozici mnoho důležitých a 

kvalitních zdrojů, v některých oblastech by dozajista bylo možné zlepšení. Co se týče 

analýzy SWOT, nebylo sice identifikováno příliš mnoho faktorů, jedná se však o faktory 

velmi důležité. Převážně pak identifikované silné stránky a příležitosti jsou velmi důležité,

stejně tak hrozby, jejichž identifikace je sama o sobě pozitivním faktorem, neboť podnik ví, 

s čím může počítat a čemu bude pravděpodobně muset čelit, může se tedy připravit.

Z hlediska finanční analýzy pak společnost vypadá velice dobře. Ač by mohla využívat 

svá aktiva lépe a zvýšit rentabilitu (nicméně, vykazované hodnoty jsou i takto příznivé), 
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z hlediska zadluženosti a likvidity je na tom perfektně. Také VRIO analýza hovoří o dobrém 

složení a využití zdrojů podniku, což je velmi důležitým faktorem úspěšného fungování. 

Posledním zkoumaným bylo hodnocení faktorů vnitřního prostředí, které dopadlo skvěle. 

Firmy se obvykle nachází okolo hodnoty 2,5, vybraná společnost je tedy hodnotou 3,01 

poměrně vysoko nad průměrem.

Z provedených analýz tedy vyplynulo velmi dobré postavení společnosti na trhu 

nerostných surovin. Do budoucna by se firma měla zaměřit určitě na efektivnější využití 

aktiv a na využití svých silných stránek k dosažení příležitostí. Ze zkoumání také vyplynuly 

určité slabé stránky, se kterými by se jistě firma mohla pokusit něco udělat. Mým 

doporučením je nadále sledovat stav a vývoj společnosti pomocí provedených analýz, 

odstraňování nedostatků z nich vyplývajících a snaha o co možná nejefektivnější využití 

příležitostí.
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6 ZÁVĚR

Tématem této bakalářské práce bylo postavení vybrané společnosti na trhu nerostných 

surovin. Jak už tento název vypovídá, stěžejním cílem této práce bylo zjištění, jak si vybraná 

společnost vede na trhu nerostných surovin. K dosažení tohoto cíle bylo využito několika 

analýz, metodikou práce tedy byla analýza a následné srovnání s konkurentem. Cíl 

bakalářské práce byl naplněn.

Analyzovanou společností byla společnost Sklopísek Střeleč, a.s., zabývající se těžbou, 

zpracováním a prodejem písků převážně pro sklářský průmysl. Vybraným konkurentem pak 

byla firma Provodínské písky a.s., taktéž se zabývající těžbou, zpracováním a prodejem 

písků pro nejrůznější obory. Obě tyto společnosti se na trhu vyskytují velice dlouho, jedná 

se tedy o silné konkurenty.

V první části bakalářské práce byly nastíněny základní pojmy – trh, nerost, surovina. 

Popsán byl také trh nerostných surovin, jejich dostupnost na tomto trhu a cena. Následně 

bylo v teoretické části popsáno vnější a vnitřní okolí společnosti. Poté byla popsána 

metodika práce a vysvětleny a popsány všechny analýzy, kterých bylo v této práci využito –

Porterův model pěti sil, LONGPEST analýza, analýza firmy, SWOT analýza, matice 

hodnocení vnějšího a vnitřního prostředí, VRIO analýza a stručná finanční analýza.

Následovala praktická část, kde byla představena vybraná společnost a její největší 

konkurent na trhu nerostných surovin. V této praktické části práce byly provedeny výše 

popsané analýzy. V analýze okolí tedy Porterův model pěti sil, LONGPEST analýza a matice 

hodnocení faktorů vnějšího prostředí. V analýze vnitřního prostředí pak byla analýza firmy, 

SWOT analýza, stručná finanční analýza, analýza VRIO a jako poslední matice hodnocení 

faktorů vnitřního prostředí.

Poslední částí práce bylo vyhodnocení postavení vybrané společnosti na trhu nerostných 

surovin. V této části práce byly porovnány výsledky provedených analýz s konkurentem. 

Následně byly zhodnoceny výsledky veškerých analýz.

Z tohoto zkoumání vyplynulo, že postavení společnosti Sklopísek Střeleč, a.s. na trhu 

nerostných surovin je velmi dobré. Ačkoliv stojí proti větším konkurentům (např. právě 

Provodínské písky a.s.), její postavení vůči okolí a vnitřní faktory jsou natolik silné, že se 

nemusí o své postavení na trhu nerostných surovin příliš obávat.
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Velmi dobré postavení společnosti ukazují zejména analýzy SWOT, finanční analýza, 

analýza VRIO a IFE matice. Společnost má hodně významných silných stránek, pomocí 

nichž čelí své konkurenci. Zároveň byly identifikovány příležitosti, kterých by mohla využít 

právě díky svým silným stránkám. Slabé stránky a hrozby pak nejsou příliš podstatné. 

Finanční analýza  poukázala na skvělý finanční stav firmy ve zkoumaném období, zejména 

pak na skvělou likviditu a minimální zadluženost. Také analýza VRIO ukazuje na dobré 

složení zdrojů společnosti – hodnotných a využívaných naplno. Matice IFE pak hodnotí 

reakce společnosti, výsledek je vysoce nadprůměrný.

Trh nerostných surovin je pro podnikatele jistě zajímavým, avšak těžko dosažitelným 

místem. Každá společnost, která zde podniká, musí nejprve vynaložit vysokých investic a 

udržet se v tomto oboru je nelehkým úkolem. Sklopísek Střeleč, a. s. však tento úkol zvládá 

na výbornou.
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Příloha 1: Rozvaha  Sklopísek Střeleč, a.s. – 2014-2016

Sklopísek Střeleč, a.s.

2014 2015 2016

Aktiva celkem 980 463 1 013 223 1 038 256

A Pohledávky za upsaný základní kapitál

B Dlouhodobý majetek 529 979 501 634 499 485

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 2 842 3 073 2 974

B.I 1 Zřizovací výdaje

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti

B.I 3 Software 2 688 2 249 2 974

B.I 4 Ocenitelná práva 2 249 2 974

B.I.5 Goodwill

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 154 824

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 824

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 527 137 498 561 496 511

B.II 1 Pozemky 84 754 84 620 84 772

B.II 2 Stavby 294 656 284 612 269 617

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 124 723 108 890 104 954

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II 5 Základní stádo a tažná zviřata

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 16 217 16 216 16 215

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 787 4 223 17 773

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 180

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III 4

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám 

pod podstatným vlivem

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C Oběžná aktiva 400 486 462 653 490 061

C.I Zásoby 30 955 24 429 24 491

C.I 1 Materiál 9 847 8 422 8 289

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary

C.I 3 Výrobky 21 103 16 005 16 195

C.I 4 Zvířata

C.I 5 Zboží 5 2 7

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby

ROZVAHA
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C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

C.II 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

C.II 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.6 Dohadné účty aktivní

C.II.7 Jiné pohledávky

C.II.8 Odložená daňová pohledávka

C.III Krátkodobé pohledávky 341 807 378 495 453 320

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 92 329 90 859 83 502

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 246 756 284 944 366 953

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 2 190 2 192 2 731

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 96 59 15

C.III.8 Dohadné účty aktivní 435 441 119

C.III.9 Jiné pohledávky 1

C.IV Krátkodobý finanční majetek 27 724 59 729 12 250

C.IV 1 Peníze 293 202 133

C.IV 2 Účty v bankách 27 431 59 527 12 117

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.I Časové rozlišení 49 998 48 936 48 710

D.I 1 Náklady příštích období 49 996 48 934 48 707

D.I 2 Komplexní náklady příštích období

D.I 3 Příjmy příštích období 2 2 3

Pasiva celkem 980 463 1 013 223 1 038 256

A Vlastní kapitál 895 991 927 457 954 385

A.I Základní kapitál 121 000 121 000 121 000

A.I 1 Základní kapitál 121 000 121 000 121 000

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

A.I.3 Změny základního kapitálu

A.II Kapitálové fondy 36 36 36

A.II 1 Emisní ažio

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 36 36 36

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 24 200 24 200 24 200

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 24 200 24 200 24 200

A.III 2 Statutární a ostatní fondy



3

Zdroj: vlastní zpracování + [17]

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 666 383 690 741 722 205

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 666 383 690 741 722 205

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 372 91 480 86 944

B Cizí zdroje 81 792 83 204 80 644

B.I Rezervy 10 081 12 235 9 690

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 8 493 9 039 9 235

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů 667 2 420

B.I.4 Ostatní rezervy 921 776 455

B.II Dlouhodobé závazky 12 869 12 822 12 456

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

B.II 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy

B.II.6 Vydané dluhopisy

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.8 Dohadné účty pasivní

B.II.9 Jiné závazky

B.II.10 Odložený daňový závazek 12 869 12 822 12 456

B.III Krátkodobé závazky 58 842 58 147 58 498

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 39 686 40 084 43 102

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám

B.III 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 2 395 2 515 2 521

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 384 1 433 1 498

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 457 1 478 1 360

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 3 89

B.III.9 Vydané dluhopisy

B.III.10 Dohadné účty pasivní 13 799 12 497 9 771

B.III.11 Jiné závazky 121 137 157

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci

C.I Časové rozlišení 2 680 2 562 3 227

C.I 1 Výdaje příštích období 2 680 2 562 3 227

C.I 2 Výnosy příštích období
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Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát Sklopísek Střeleč, a.s. – 2014-2016

2014 2015 2016

1 I Tržby za prodej zboží 393 378 368

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 26 24 9

3 + Obchodní marže 367 354 359

4 II Výkony 458 819 462 460 428 312

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 459 950 465 406 428 918

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -1 507 -3 320 -211

7 II. 3 Aktivace 376 374 -395

8 B Výkonová spotřeba 257 008 246 883 221 125

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 65 169 61 636 49 710

10 B. 2 Služby 191 839 185 247 171 415

11 + Přidaná hodnota 202 178 215 931 207 546

12 C Osobní náklady 53 477 56 873 57 409

13 C. 1 Mzdové náklady 37 319 39 783 42 249

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 724 1 701

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 009 13 823 13 817

16 C. 4 Sociální náklady 1 425 1 566 1 343

17 D Daně a poplatky 4 762 4 814 4 426

18 E Odpisy investičního majetku 37 843 39 588 39 333

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 17 632 16 965 13 341

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 223 1 098 106

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 409 15 867 13 235

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 16 296 14 456 11 726

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 1 141

24 F.2 Prodaný materiál 16 295 14 315 11 726

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 1 647 2 037 -125

26 IV. Ostatní provozní výnosy 1 829 1 527 1 537

27 H Ostatní provozní náklady 3 170 1 708 2 442

28 V. Převod provozních výnosů

29 I. Převod provozních nákladů

29 * Provozní výsledek hospodaření 104 444 114 947 107 213

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

31 J. Prodané cenné papíry a vklady

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výkaz zisků a ztrát  

Sklopísek Střeleč, a.s.
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Zdroj: vlastní zpracování + [17]

37 K. Náklady finančního majetku

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41 X. Výnosové úroky 601 137 38

42 N. Nákladové úroky

43 XI. Ostatní finanční výnosy 933 714 378

44 O Ostatní finanční náklady 1 128 2 118 772

45 XII. Převod finančních výnosů

46 P. Převod finančních nákladů

47 * Finanční výsledek hospodaření 406 -1 267 -356

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 20 478 22 200 19 913

49 Q1. splatná 19 517 22 247 20 279

50 Q2. odložená 961 -47 -366

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 84 372 91 480 86 944

52 XIII. Mimořádné výnosy

53 R. Mimořádné náklady

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0

55 S1. splatná

56 S2. odložená

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0

58 T Převod podílu na HV společníkům

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 84 372 91 480 86 944

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 104 850 113 680 106 857
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Příloha 3: Rozvaha Provodínské písky a.s. – 2014-2016

Provodínské písky a.s.

2014 2015 2016

Aktiva celkem 599 344 468 983 461 674

A Pohledávky za upsaný základní kapitál

B Dlouhodobý majetek 345 433 337 772 322 667

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 716 624 396

B.I 1 Zřizovací výdaje

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti

B.I 3 Software 618 228

B.I 4 Ocenitelná práva

B.I.5 Goodwill

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 98 396 396

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 174 587 171 148 156 301

B.II 1 Pozemky 6 197 6 197 6 197

B.II 2 Stavby 100 931 93 575 86 356

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 65 129 67 368 56 788

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II 5 Základní stádo a tažná zviřata

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 032 4 008 6 960

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 298

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III Dlouhodobý finanční majetek 170 130 166 000 165 970

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 169 078 164 948 164 918

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1 052 1 052 1 052

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III 4

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám 

pod podstatným vlivem

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C Oběžná aktiva 249 046 127 788 134 528

C.I Zásoby 20 733 19 838 20 806

C.I 1 Materiál 11 037 11 736 13 422

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary

C.I 3 Výrobky 9 696 8 102 7 384

C.I 4 Zvířata

C.I 5 Zboží

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby

ROZVAHA
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C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 25 878

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 25 878

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

C.II 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

C.II 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.6 Dohadné účty aktivní

C.II.7 Jiné pohledávky

C.II.8 Odložená daňová pohledávka

C.III Krátkodobé pohledávky 91 150 27 360 1 819

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 20 933 24 834

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 69 313

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 105 341 46

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 234 586 174

C.III.8 Dohadné účty aktivní 449 327

C.III.9 Jiné pohledávky 565 1 150 1 272

C.IV Krátkodobý finanční majetek 137 163 80 590 86 025

C.IV 1 Peníze 139 125 185

C.IV 2 Účty v bankách 137 024 80 465 85 840

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.I Časové rozlišení 4 865 3 423 4 479

D.I 1 Náklady příštích období 4 705 145 173

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 3 269 4 306

D.I 3 Příjmy příštích období 160 9

Pasiva celkem 599 344 468 983 461 674

A Vlastní kapitál 552 490 420 686 412 824

A.I Základní kapitál 270 000 270 000 270 000

A.I 1 Základní kapitál 270 000 270 000 270 000

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

A.I.3 Změny základního kapitálu

A.II Kapitálové fondy -11 301 -15 502 -15 532 

A.II 1 Emisní ažio 4 667 4 667 4 667

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -15 968 -20 169 -20 199 

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 183 032 126 391 105 438

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 63 400 63 400 63 400

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 119 632 62 991 42 038
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Zdroj: vlastní zpracování + [16]

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 1 010 64 113

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 1 010 64 113

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 109 749 39 733 52 805

B Cizí zdroje 46 403 47 734 48 255

B.I Rezervy 26 847 24 465 26 982

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 20 747 20 340 21 073

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů 1 378 1 359

B.I.4 Ostatní rezervy 4 722 4 125 4 550

B.II Dlouhodobé závazky 8 648 8 964 8 416

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

B.II 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy

B.II.6 Vydané dluhopisy

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.8 Dohadné účty pasivní

B.II.9 Jiné závazky

B.II.10 Odložený daňový závazek 8 648 8 964 8 416

B.III Krátkodobé závazky 10 908 14 305 12 857

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 5 635 8 342 7 287

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám

B.III 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 443 938 1 168

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 1 679 1 818 1 786

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 829 978 921

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 320 530 483

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 546 447 82

B.III.9 Vydané dluhopisy

B.III.10 Dohadné účty pasivní 1 456 1 252 1 130

B.III.11 Jiné závazky

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci

C.I Časové rozlišení 451 563 595

C.I 1 Výdaje příštích období 451 563 595

C.I 2 Výnosy příštích období
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Příloha 4: Výkaz zisků a ztrát Provodínské písky a.s. – 2014-2016

2014 2015 2016

1 I Tržby za prodej zboží 25 48

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 23 46

3 + Obchodní marže 0 2 2

4 II Výkony 231 086 240 414 242 480

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 230 480 242 008 243 279

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 606 -1 594 -799

7 II. 3 Aktivace

8 B Výkonová spotřeba 116 506 125 786 121 413

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 33 917 36 448 36 701

10 B. 2 Služby 82 589 89 338 84 712

11 + Přidaná hodnota 114 580 114 630 121 069

12 C Osobní náklady 39 625 42 675 41 548

13 C. 1 Mzdové náklady 24 314 23 016 30 465

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 751 8 332

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 9 319 9 829 9 645

16 C. 4 Sociální náklady 1 241 1 498 1 438

17 D Daně a poplatky 2 395 2 504 2 288

18 E Odpisy investičního majetku 23 759 20 918 22 613

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 625 2 074 2 520

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 169 137 253

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 1 456 1 937 2 267

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 1 319 1 766 2 127

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 189 119 218

24 F.2 Prodaný materiál 1 130 1 647 1 909

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek -152 -4 264

26 IV. Ostatní provozní výnosy 50 326

27 H Ostatní provozní náklady 1 583 880 2 076

28 V. Převod provozních výnosů

29 I. Převod provozních nákladů

29 * Provozní výsledek hospodaření 47 726 52 551 52 937

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

31 J. Prodané cenné papíry a vklady

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 74 597 0 11 667

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 74 597 11 667

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výkaz zisků a ztrát  

Provodínské písky a.s.
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Zdroj: vlastní zpracování + [16]

37 K. Náklady finančního majetku

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 2 828 -72 -1

41 X. Výnosové úroky 370 184 1

42 N. Nákladové úroky

43 XI. Ostatní finanční výnosy 3 920 113 131

44 O Ostatní finanční náklady 4 713 3 922 2 169

45 XII. Převod finančních výnosů

46 P. Převod finančních nákladů

47 * Finanční výsledek hospodaření 71 346 -3 553 9 631

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 9 323 9 265 9 763

49 Q1. splatná 9 792 8 949 10 311

50 Q2. odložená -469 316 -548

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 109 749 39 733 52 805

52 XIII. Mimořádné výnosy

53 R. Mimořádné náklady

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0

55 S1. splatná

56 S2. odložená

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0

58 T Převod podílu na HV společníkům

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 109 749 39 733 52 805

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 119 072 48 998 62 568


