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1. ÚVOD 

Malé a střední podniky (MSP) hrají významnou úlohu při vytváření nových 

pracovních příleţitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického 

rozvoje. Evropská unie povaţuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu 

inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. ČR je zemí, ve které má další charakter vývoje 

sektoru MSP, vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový 

ekonomický a tím i sociální vývoj země a jednotlivých jejich regionů. 

Malé a střední podniky mají řadu výhod, které plynou právě z jejich velikosti. Jde 

o takové výhody jako je jednoduchá organizační struktura, centralizace, neformální kontakty, 

moţnost úzké specializace výroby, pruţné reakce na podněty z trhu, moţnost zaměření na 

lokální trhy. Naproti tomu právě z velikosti malých a středních podniků plynou i jejich slabé 

stránky – limitovaný přístup ke kapitálu, k úvěrům, druhotná platební neschopnost, absence 

nejmodernější techniky, vyšší podíl produkce náročné na ţivou práci, vysoká intenzita práce, 

malé sociální výhody, neochota majitele delegovat pravomoci a další. Firmy tohoto typu 

reprezentují místní kapitál, místní vlastnické poměry. Efekty z podnikání zůstávají v daném 

regionu, popř. státě. Nelze pominout ani tu skutečnost, ţe ve vztahu k danému prostředí jsou 

tito podnikatelé mnohem méně anonymní. Jejich okolí je zná a jejich podnikání je tak pod 

veřejnou kontrolou. 

Ze všech těchto důvodů se malým a středním podnikům věnují politici, vlády zemí i 

EU. Reálným výstupem jsou programy na podporu malých a středních podniků. Současně se 

setkáváme velmi často s názorem, ţe velkým nepřítelem rozvoje malých a středních podniků 

je velká a rozsáhlá byrokracie, sloţitý daňový systém, nepřehledná legislativa atd. 

Kromě vnějších i vnitřních faktorů rozvoj malých a středních firem výrazně ovlivňuje 

osoba podnikatele, její management. Podceňování úlohy managementu a správných 

manaţerských praktik můţe být příčinou drobných, ale i váţných problémů ve fungování 

firmy. Zejména u malých a středních podniků se často setkáváme s přezíravým přístupem 

k managementu a s přesvědčením, ţe řízení firmy není nic sloţitého, čemu by se měl 

podnikatel nebo manaţer učit, školit či v čem by se měl vzdělávat. 

 

Diplomová práce je rozdělena na tři stěţejní části (teoretická východiska, 

charakteristika podniku a analytická část). 
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První část je zaměřena na teoretické poznatky, ve které jsou uvedeny a vysvětleny 

základní pojmy a charakterizovány malé a střední podniky. Uvedla jsem základní rozdíly mezi 

malými a středními podniky v ČR a EU. Součástí první kapitoly diplomové práce je i 

objasnění pojmu „finanční analýza“, kde jsem uvedla cíl finanční analýzy, zdroje údajů FA, 

uţivatelé FA a hlavní skupiny poměrových ukazatelů. Po charakterizování finanční analýzy 

jsem se soustředila i na strategickou analýzu, kde jsem se konkrétně zabývala SWOT 

analýzou, PEST analýzou a Porterovou analýzou. 

 

Druhá část diplomové práce nese název „charakteristika podniku“. Pro účel diplomové 

práce jsem si zvolila firmu Gavenda s. r. o., která se zabývá prodejem hutního materiálu, 

provozuje restauraci, kadeřnictví a butik s oblečením. Jsou zde vypsány základní údaje o 

společnosti, jako je například sídlo společnosti, orgány společnosti a předmět podnikání. 

 

Třetí části diplomové práce je potom část analytická, která navazuje na část 

teoretickou. U sestavování finanční analýzy společnosti Gavenda s. r. o. jsem vycházela z 

účetní závěrky k 31. 12. 2009. Díky výkazům za rok 2009 jsem provedla vertikální a 

horizontální analýzu majetkové struktury, analýzu pasiv a analýzu nákladů a výnosů. Součástí 

finanční analýzy je i propočet poměrových ukazatelů, a to konkrétně ukazatelé likvidity, 

aktivity, rentability a zadluţenosti. Po finanční analýze je poté zpracována i strategická 

analýza společnosti Gavenda s. r. o., jejíţ součástí je SWOT analýza, PEST analýza a 

Porterova analýza. V závěru analytické části jsou i návrhy a doporučení, které vzešly z 

provedené finanční a strategické analýzy společnosti Gavenda s. r. o. 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav společnosti Gavenda, s. r. o. 

se zaměřením na její potenciální rozvoj a na základě provedených analýz vytvořit návrh, který 

by podniku zajistil růst či stabilitu trţního podílu v konkurenčním prostředí. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Podnikání 

Pojem podnikání v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běţném slovníku, 

nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: 

a) Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, 

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané 

hodnoty. 

b) Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něco 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy. 

c) Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příleţitostí. 

d) Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

[16] 

Základním motivem podnikání je snaha o dosaţení zisku jakoţto přebytku výnosů. 

Podnikatel 

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatel v 

ČR je definován v § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku. Je jím fyzická nebo právnická osoba, 

tuzemská nebo zahraniční: 

-  osoba zapsaná do Obchodního rejstříku 

- osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

-  osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

 předpisů (např. lékař, advokát, daňový poradce) 



6 

 

-  fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

 zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník). 

Podnikatel je člověk, který je nositelem a tvůrcem inovací, změn, velmi silně 

motivovaný k vyuţívání podnikového, lidského i technického potenciálu. Podstatným rysem 

jeho osobnosti je tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, vyuţívat příleţitosti 

nebo je dokonce vytvářet. 

Podnik 

 Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované 

podnikání. Podnik je místo, kde se něco podniká, kde se něco děje. V ekonomii se jedná o 

soubor hmotných, osobních a nehmotných sloţek slouţících podnikání. K podniku náleţí 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku 

nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit. Podnik je věc hromadná. [16] 

2.2.  POJETÍ A VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

 

Malé a střední podnikání je důleţitou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, 

konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i inovací. Tento sektor má velmi významnou roli 

především při tvorbě pracovních příleţitostí a obecně je důleţitým faktorem sociální stability 

a hospodářského rozvoje. V období hospodářské krize se staly MSP nejvíce postiţenou 

skupinou podnikatelů. Nakonec se toto období stalo pro MSP příleţitostí, jelikoţ mohli 

vyuţívat svou pruţnost a nové příleţitostí v hledání trhů a výrobního programu. 

 

2.2.1. Význam MSP v ČR 

Členství ČR v Evropské unii přineslo našim podnikatelům moţnost čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů. K hlavním pilířům přímé podpory malého a středního 

podnikání patří Operační program podnikání a inovace pro programovací období 2007 – 

2013. Došlo tak k obratu ve způsobu financování podpory MSP ve prospěch vyuţívání zdrojů 

ze spolufinancovaných programů EU, doplněné o moţnost čerpání podpory z národních 

programů otevřených pro podniky všech velikostí. Přímé finanční podpory nepatří k jediným 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikání
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veř. zdroje ČR
43%

veř. zdroje EU
56%

fin. trh
1%

Rozložení finančních prostředků na podporu MSP 
v roce 2009 

a nejúčinnějším nástrojům podpory podnikání v oblasti MSP. Rozvoj podnikání je mimo jiné 

ovlivňován i kvalitou podnikatelského prostředí. 

Finanční podpory v ČR 

 Přímé finanční podpory byly poskytovány podle podmínek programů vyhlášených 

příslušnými ministerstvy. Celkově bylo v roce 2009 prostřednictvím programů ministerstev 

průmyslu a obchodu, zemědělství a pro místní rozvoj vynaloţeno na podporu malého a 

středního podnikání 8 114,064 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo uplatněno 3 483,479 

mil. Kč. 

Graf č. 2. 1: Rozloţení finančních prostředků na podporu MSP 

Zdroj: ČSÚ 

Z grafu vyplynulo, ţe převáţná většina finančních prostředků určená na podporu MSP 

byla získaná z veřejných zdrojů EU (56 %), dalšími 43% se podílela ČR prostřednictvím 

jejich veřejných zdrojů a zbytek podpor směřoval z finančního trhu (1 %). Veškeré údaje jsou 

získané k datu 31. 12. 2009. 

 Samotná definice malých a středních podniků pro přidělení dotací vychází ze čtyř 

kritérií, kterými jsou: 

 Stanovený maximální počet zaměstnanců podniku. 

 Velikost obratu podniku. Alternativně se pouţije výše aktiv podniku, pokud jde o 

podnikatele vedoucí jednoduché účetnictví. 

 Nezávislost podniku. Nezávislost je podmínka mnohdy opomíjená, přesto velmi 

významná a mnohdy rozhodující. 
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 Podmínka časová. Podnik musí mít pro účely přidělení dotace status MSP minimálně 

dvě účetní období po sobě. 

 Na základě těchto kriterií je podnik zařazen do kategorie mikropodniků (drobných 

podniků), malých podniků anebo středních podniků.  

Středním podnikem je takový podnik, který zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců a jeho 

roční obrat nepřesahuje 50 milionů Euro, resp. bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 

43 milionů Euro. 

Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně neţ 50 osob a jehoţ roční obrat, resp. 

bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů Euro. 

Mikropodnikem (drobným podnikem) se rozumí podnik, který zaměstnává méně neţ 10 

osob a jehoţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony Euro. [20] 

Pro přehlednost uvádím následující tabulku pro rozdělení MSP. 

 

Tab. č.  2.1: Rozdělení malých a středních podniků 

Kategorie Počet zaměstnanců (max.) 
Max. obrat (suma rozvahy) v 

mil. € 

Mikropodnik 10 2 (2) 

Malý podnik 50 10 (10) 

Střední podnik 250 50 (43) 

 

Graf č. 2.2: Vývoj počtu MSP v ČR v letech 1999-2009 

Zdroj: ČSÚ 

Vývoj počtu aktivních subjektů MSP  v ČR v letech 1999-2009
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Vývoj zahraničního obchodu MSP v ČR v letech 1999-2009
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V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno celkem 2 898 826 ţivnostenských 

oprávnění a v porovnání s minulým rokem došlo k nárůstu o 83 426 ţivnostenských 

oprávnění. Podle údajů ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost v ČR celkem 991 206 

právnických a fyzických osob, z toho bylo 989 568 MSP. Oproti roku 2008 je to pokles o 

53 952 MSP subjektů, tj. 5,2 %. 

U právnických osob MSP došlo k poklesu o 15 320 subjektů (o 7,1 %), a to 

zejména v obchodu (o 10,2 %) a ve sluţbách (o 9,8 %). U fyzických osob došlo k poklesu 

o 38 632 subjektů (o 4,7 %) na celkových 788 299 podnikajících fyzických osob. K poklesu 

došlo především v obchodu, stavebnictví a sluţbách. 

Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2009 byl 

99,83 %. 

 

Graf č. 2.3: Vývoj zahraničního obchodu MSP v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

V absolutní hodnotě je zaznamenán v oblasti vývozů MSP od roku 2005 nepřetrţitý 

nárůst. V roce 2009 došlo k meziročnímu sníţení vývozu MSP o 66 250 mil. Kč, tj. o 5,78 %. 

Podíl vývozu MSP na celkovém vývozu v roce 2009 vykazuje 50,73 %, oproti roku 2008 

vzrostl o 4,35 procentního bodu. Podíl MSP na celkovém dovozu v roce 2009 vykazuje 57,36 

% a oproti roku 2008 vzrostl o 1,08 procentního bodu. Vyšší podíl MSP v dovozu souvisí se 

zaměřením obchodních organizací tohoto sektoru zajišťujících dovozy i pro velké podniky. 
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2.2.2. Význam MSP v EU 

Význam MSP jako poskytovatelů pracovních příleţitostí a subjektů s vysokým 

inovačním potenciálem neustále roste. Malé a střední podniky mají zásadní vliv na 

konkurenceschopnost a dynamiku evropského hospodářského hospodářství. EU jim chce 

pomáhat realizovat jejich potenciál růstu, a proto podporuje podnikání a vytváří vstřícnější 

podnikatelské prostředí pro malé podniky. 

Nicméně ţádný z podnikatelů nemůţe ignorovat státní zásahy (legislativní, 

ekonomické, sociální apod.). V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se do 

podnikatelského prostředí promítají rysy evropského integrovaného hospodářského prostoru. 

V případě malých a středních podniků sice na jedné straně rozšíření EU znamená zvětšení 

trţního prostoru, ale mnohem závaţnější skutečností je, ţe roste riziko nástupu konkurence 

nejen ve výrobkové sféře, ale i v oblasti sluţeb. [4] 

Dvě třetiny všech pracovních míst v EU jsou v MSP. A krom toho celých 99% všech 

podniků v EU jsou malé a střední podniky. 

 

Fondy EU 

 V současnosti pro účely realizace strukturální politiky EU jsou určeny čtyři 

strukturální fondy: 

  

a) Evropský sociální fond – prostředky z tohoto fondu jsou určeny na podporu projektů, 

které jsou zaměřené na pomoc integraci nezaměstnaných, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných. Dále podporuje rychlejší zapojení mladých lidí do pracovního 

procesu, adaptaci pracovníků na změny v průmyslu, na stabilizaci a další růst 

zaměstnanosti, podporu lidských zdrojů ve výzkum a vývoji, na zkvalitnění 

vzdělávání a kvalifikaci. 

b) Fond soudržnosti – financuje projekty tzv. transevropské dopravní sítě a v oblasti 

ţivotního prostředí. 

c) Evropský fond regionálního rozvoje – prostředky tohoto fondu jsou určeny na 

investice do výroby vedoucí ke vzniku nových pracovních míst, na investice do 
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infrastruktury, vzdělání, rozvoje místního potenciálu, rozvoje malých a středních 

podniků a na investice zaměřené na ţivotní prostředí. [12] 

d)  Evropský zemědělský usměrňovací a záruční fond – předmětem podpor z tohoto fondu 

je zemědělství v horských a podhorských oblastech, pomoc mladým farmářům, 

ustavení producentských asociací, optimalizace struktury a kvality zemědělské 

produkce, rozvoj venkovské infrastruktury apod. [21] 

 

2.2.3. Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

I malé a střední podniky mají své výhody a nevýhody. 

 

Výhody 

Mezi výhody MSP patří především: 

- jednoduchá organizační struktura – přináší niţší náklady na řízení firmy a niţší míru 

byrokracie, 

- flexibilita – malé a střední podniky mohou rychleji a citlivěji reagovat na změny neţ 

velké korporace – s tím souvisí i větší pruţnost a schopnost improvizace, 

- menší náročnost na energii a suroviny např. administrativní zátěţ u malých podniku je 

menší neţ u velkých, 

- snáze hledají drobné mezery na trzích a lépe se uplatňují na lokálních trzích, neboť 

mohou individuálně řešit potřeby zákazníků, 

- finanční náročnost na jedno pracovní místo je niţší neţ ve velké společnosti, 

- jsou nositeli velkého počtu inovací, i kdyţ niţšího řádu, 

- osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci a moţnost udrţování 

osobního kontaktu se zákazníky, 

- zaloţení firmy nebývá kapitálově náročné. 

 

Nevýhody 

Negativní vlivy a nevýhody v podnikání MSP jsou v řadě případů obtíţně 

překonatelné, a lze konstatovat, ţe vychází právě z jejich „velikosti“, a je evidentní, ţe jsou 

v řadě případů nevyuţitím zmíněných výhod z nejrůznějších důvodů (nedůslednost, 

podcenění problémů v začátcích podnikání, nesolidnost konkurence, časový faktor atd.). 

Mezi nevýhody malých a středních podniků patří: 

- horší přístup k cizímu kapitálu neţ mají velké společnosti, 
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- nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice, 

- často mají slabší pozici ve veřejných soutěţích o státní zakázky, 

- nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky a vědce, 

- často je ohroţují velké společnosti, 

- časté legislativní změny kladou velké nároky na podnikatele, 

- snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, kdyţ odběratelé včas neplatí, 

- nízký trţní podíl, 

- niţší stupeň technologického rozvoje, 

- niţší dostupnost informací a poradenských sluţeb. 

 

 

2.3.  FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Účetnictví převádí uskutečněné aktivity podniku do řady čísel, která podávají 

informace o postavení firmy, o jejích problémech, vyhlídkách a šancích. Pomocí správné 

interpretace těchto čísel lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnost firmy a 

odhadovat vývoj její finanční situace. Informace o finanční síle firmy potřebují řídicí 

pracovníci firmy i široký okruh externích zájemců (investoři, věřitelé aj.). [5] 

Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují 

se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se 

zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota. [9] 

Finanční analýza umoţňuje včas rozpoznat blíţící se výrobní, odbytovou nebo 

finanční krizi, stanovit úroveň finančního zdraví podniku, zkvalitnit rozhodovací procesy 

řízení. Kvalitní finanční řízení se neobejde bez finanční analýzy. Finanční analýza se zabývá 

hodnocením firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Obrázek č. 2.1: Časové hledisko hodnocení informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Je zřejmé, ţe existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a 

rozhodováním o podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry 

přesné hodnoty peněţních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému okamţiku 

a tyto údaje jsou víceméně izolované. Aby mohla být data vyuţita pro hodnocení finančního 

zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze. [9] 

Finanční ukazatele jsou základní nástroje jednoduché finanční analýzy, neboť přinášejí 

odpovědi na různé otázky související s finančním zdravím firmy. 

 

 

2.3.1. Cíl finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 

a) posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

b) analýza dosavadního vývoje podniku, 

c) komparace výsledků analýzy v prostoru, 

d) analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

e) poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

f) analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

g) interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

Při provádění FA je třeba brát v úvahu podmínku aplikovatelnosti (pouţívají se 

metody adekvátní praktickým moţnostem a podmínkám podniku), efektivnosti (vynaloţené 

náklady na zpracování by neměly přesáhnout očekávané výnosy plynoucí z vyuţití výsledků) 

a účelnosti (je realizována k předem vymezenému cíli). [9] 

 

 

Hodnocení minulosti Zkoumání perspektiv 

Finanční poměrová analýza Finanční plánování 

čas 
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2.3.2. Zdroje údajů pro finanční analýzu 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí 

na pouţitých vstupních informacích. Pouţité vstupní informace by měly být nejen kvalitní, ale 

zároveň také komplexní. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. [6] 

Účetní výkazy tedy poskytují informace celé řadě uţivatelů a lze je rozdělit do dvou 

základních částí: Účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní 

výkazy jsou externími výkazy, neboť poskytují informace zejména externím uţivatelům. 

Dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a uţití výsledků hospodaření 

a také o peněţních tocích. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně závaznou úpravu a 

vycházejí z vnitřních potřeb kaţdé firmy, avšak právě vyuţití vnitropodnikových informací 

vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a umoţní eliminovat riziko odchylky od 

skutečnosti, neboť se jedná o výkazy, které mají frekvenci sestavování a umoţňují vytváření 

podrobnějších časových řad, coţ je z hlediska FA velmi důleţité. 

Vyjdeme-li z FA, tak jejím hlavním úkolem je ověření obchodní zdatnosti podniku a 

tím udrţení majetkové finanční stability. Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat 

finanční analýzu, jsou důleţité zejména základní účetní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků (výkaz cash flow). [9] 

 Rozvaha a VZZ jsou účetní výkazy, jejichţ struktura je závazně stanovena 

Ministerstvem financí a jsou závaznou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného 

účetnictví. To můţe pro FA představovat do značné míry výhodu, neboť přijímaná a 

zpracovávaná data jsou ve stejné struktuře a umoţňují tudíţ kvalitnější komparaci 

jednotlivých firem a tvorbu oborových analýz. 

2.3.3. Uţivatelé finanční analýzy 

 

Zájem o finanční informace podniků má celá řada uţivatelů. Výčet těchto uţivatelů 

finanční analýzy je velmi rozsáhlý, ale především rozmanitý. Do skupiny uţivatelů finančních 

informací patří: [12] 
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a) Investoři – primárními uţivateli informací, které jsou obsaţeny ve finančních 

výkazech podniku, jsou akcionáři. Akcionáře zajímá především současná výnosnost 

akcií a její predikce. Investoři vyuţívají finanční informace o podniku z hlediska 

investičního a kontrolního. Do této skupiny lze zahrnout i potenciální investory, kteří 

zvaţují, kam mají umístit své volné prostředky. 

b) Obchodní partneři – dodavatelé si na základě znalostí finanční situace potenciálních 

zákazníků vybírají své budoucí obchodní partnery. U těchto partnerů sledují obzvlášť 

jejich schopnost hradit své závazky. Odběratelé mají zájem o informace, týkající se 

finanční situace podniku. Odběratelé zejména při dlouhodobých kontraktech potřebují 

mít jistotu, ţe dodavatel bude plni své závazky a nenaruší tak výrobu odběratele. 

c) Majitelé firmy - ověřují si pomocí finanční analýzy, zda prostředky, které do firmy 

vloţili, jsou náleţitě vyuţívány a zhodnocovány. Hodnotí práci vedení firmy 

(manaţerů). 

d) Konkurence - srovnává své výsledky hospodaření s výsledky jiných firem. 

e) Banky a jiní věřitelé - věřitelé ţádají informace o finančním stavu potenciálního 

dluţníka, aby se mohli lépe rozhodnout, zda mu půjčí peníze, za jakých podmínek a 

jak vysoká bude částka úvěru. 

f) Manažeři - řídící pracovníci vyuţívají informace poskytované finanční analýzou 

zejména pro dlouhodobé řízení podniku (finanční). 

g) Stát a jeho orgány - stát vyuţívá finančních informací pro mnohé účely. Jsou pro ně 

velmi dobrou a důleţitou pomůckou při kontrole hospodaření podniků se státní účastí, 

mají význam i při zadávání státních zakázek, pro přidělování dotací atd. 

h) Zaměstnanci - Mají zájem na prosperitě firmy, která jim zajišťuje stálé zaměstnání a z 

toho plynoucí mzdové a sociální jistoty. 

 

 Výsledky finančních analýz zajímají i další jedince jako jsou daňoví poradci, novináři 

nebo lidé, kteří se zabývají obchodem s cennými papíry. To, jakým způsobem se ubírá snaha o 

provedení analýzy a co nejpodstatnějšího očekávají jednotlivé ekonomické subjekty, je 

uvedeno v následujícím schématu. 
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Obrázek č. 2.2: Uţivatelé finanční analýzy a její zaměření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Metody finanční analýzy 

Rozvoj věd matematických, statistických a ekonomických umoţnil, aby v rámci 

finanční analýzy vznikla celá skupina metod, které mají za úkol hodnotit finanční zdraví 

podniku. Je však potřeba si uvědomit, ţe při realizaci finanční analýzy musíme dbát na 

přiměřenost volby metod analýzy. Výběr metody musí být učiněn s ohledem na: 

a) Účelnost – to znamená, ţe musí odpovídat předem zadanému cíli. 

b) Nákladnost – analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, coţ s sebou nese celou 

řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto vynaloţených 

nákladů. Hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému ohodnocení rizik 

spojených s rozhodováním. 

UŢIVATELÉ FA 

Formulace cílů 
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c) Spolehlivost – tu nelze zvýšit rozšířením mnoţství srovnávaných podniků, ale 

kvalitnějším vyuţitím všech dostupných dat. Čím spolehlivější budou vstupní 

informace, tím spolehlivější by měly být výsledky z analýzy plynoucí. [9] 

 

 Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatelé. Existuje celá řada 

finančních ukazatelů, které v rámci finanční analýzy fungují. Ve finančním hodnocení 

podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj finančního managementu 

(interní uţití) nebo ostatních uţivatelů externích analytiků. Klasická finanční analýza 

obsahuje dvě navzájem propojené části: [10] 

- Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

- Kvantitativní, tzv. technickou analýzu. 

 

2.3.4.1. Analýza fundamentální a technická 

Fundamentální analýza pořizuje odhady z dat, zejména z účetních výkazů zkoumané 

firmy a s ní srovnatelných podniků, z ukazatelů kapitálového trhu a také z kvalitativních 

zpráv. Vyuţívají se tedy fundamentální informace. [5] 

Tato metoda finanční analýzy je zaloţena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mikroekonomickými procesy. Opírá se o značné mnoţství informací a 

odvozuje závěry zpravidla bez algoritmizovaných postupů. Stěţejním úkolem fundamentální 

analýzy je obvykle identifikovat prostředí, v němţ podnik působí. Jde zejména o analýzu 

vlivu: 

- vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

- právě probíhající fáze ţivota podniku, 

- charakteru podnikových cílů. [3] 

 

Naproti tomu technická analýza zkoumá pouze časové řady ukazatelů kapitálového 

trhu. Vyhledává v nich určité příznaky, z jejich výskytu odvozuje pomocí určitých pravidel 

investiční rozhodnutí. 

Tato metoda vyuţívá matematických, matematicko-statistických a dalších 

algoritmizovaných metod, které slouţí ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému 

posouzení výsledků z ekonomického hlediska. Z výše uvedeného vyplývá, ţe finanční 
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analýzu lze zařadit do kategorie technické analýzy. Je to způsobeno tím, ţe tato analýza 

pracuje s matematickými postupy, které vyústí do výkladu vypočtených hodnot. 

Existují i pravidla technické analýzy odvozená ze sloţitějších tvarů vyskytujících se 

v grafech průběhů, jako tzv. „hlava a ramena“ aj. Přívrţenci fundamentálního přístupu 

vytýkají technickým metodám jak jejich nízkou účinnost, tak i ignorování toho, co se 

skutečně v ekonomice děje. [5] 

2.3.4.2. Analýza kvantitativní a kvalitativní 

Kvalitativní analýza je zaloţena na vyuţívání expertních znalostí kvalifikovaného 

ekonoma. Kvantitativní (a speciálně matematicko-statistická) analýza je zaloţena na 

algoritmizaci a tudíţ i na moţnosti vyuţívat počítače; mnohé analytické operace lze totiţ 

automatizovat. 

Jak úlohy fundamentální, tak i technické analýzy potřebují ze závaţných důvodů 

prostředky kvantitativní a kvalitativní analýzy. Potřeba matematických metod a počítačů ke 

zpracování fundamentálních dat je zřejmá. A technická analýza představuje v podstatě 

zpracování jednorozměrných i vícerozměrných časových řad, které lze a které je i nutné 

svěřovat počítačům jak vzhledem ke značnému objemu zpracovávaných dat, tak i vzhledem 

ke sloţitosti potřebných operací a k poţadavkům na jejich rychlost. [5] 

2.3.4.3. Stupně analýzy: niţší a vyšší 

Dalším důleţitým hlediskem pro členění metod finanční analýzy je úroveň zkoumání. 

Analýza můţe být jednoduchá a snadná, ale i sloţitá a tím i obtíţná. Přirozenou vlastností 

člověka je snaha řešit úlohy co nejjednodušším způsobem. To je oprávněné a přijatelné, 

ovšem jen tehdy, pokud jednoduché řešení existuje. Smutnou zkušeností je, ţe mnozí lidé by 

rádi vystačili při posuzování finančního zdraví podniku s těmi nejjednoduššími z existujících 

metod. Zdraví podniku je sloţitý problém, jehoţ řešení má značný význam; často je to aţ 

otázka bytí či nebytí podniku. A sloţité problémy jednoduché řešení prostě nemají. [5] 

2.3.4.4. Analýza statická a dynamická 

Dalším hlediskem pro členění metod finanční analýzy je hledisko časové: zda se 

analýza provádí z údajů vykázaných k určitému časovému okamţiku či zda se bere v úvahu 

posloupnost několika po sobě jdoucích časových intervalů. 



19 

 

 Při statické analýze pracuje analytik s účetními výkazy sestavenými k určitému datu. 

Dynamická analýza pracuje s údaji za více po sobě jdoucích časových období. Při ní se 

analytik zabývá jediným podnikem či více podniky, přičemţ sleduje nejen stav, ale i vývoj 

jejich finanční situace v čase. K tomu potřebuje mít k dispozici srovnatelné účetní závěrky 

podniku za více neţ jedno účetní období. Při dynamické analýze se analytik zajímá nejen o to, 

jak se mění ukazatele, ale i o to, jaké příčiny k tomu vedly a jak souvisí změna jednoho 

ukazatele se změnami jiných ukazatelů. Z toho lze totiţ odhadovat budoucí vývoj a 

prognózovat finanční situaci. Dynamická analýza je tedy rozšířením statické analýzy, jejím 

obohacením o vliv času. 

 Jak při statické, tak při dynamické analýze se můţe jednat jak o analýzu 

individuálního podniku, tak o průřezovou analýzu, kdy se provádí analýza dat skupiny 

srovnatelných podniků s cílem porovnat jejich finanční ukazatele, případně si učinit obraz o 

tom, jaké hodnoty finančních ukazatelů by bylo moţno povaţovat pro danou skupinu 

podobných podniků za charakteristické. [5] 

 

2.3.5. Přehled jednoduchých metod finanční analýzy 

 Metody fundamentální analýzy, které jsou zaloţeny na vyuţití informací z účetních 

výkazů a které nevyţadují náročný matematický aparát, zahrnují zejména: 

- Analýzu pomocí poměrových ukazatelů = poměrový ukazatel charakterizuje vzájemný 

vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkazů nebo poloţkami z nich odvozenými, a 

to pomocí jejich podílu. Umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních 

finančních charakteristikách podniku. Jsou určitým „sítem“ jeţ zachytí oblasti 

vyţadující hlubší analýzu. [5] 

- Analýzu pomocí modelů konstruovaných z poměrových ukazatelů = pokud jde o 

matematické modely pracující s poměrovými ukazateli, jsou v obecném povědomí 

analytiků typy modelů (označované jako multivariantní či diskriminační analýza), 

jejichţ úkolem má být odhad budoucí finanční pozice a zejména pak včasná predikce 

finanční tísně. Modely mají tvar rovnice a jsou konstruovány na bázi několika 

základních charakteristik podniku. [5] 
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- Horizontální a vertikální analýza = horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

je zaloţená na procentním počtu. Zatímco horizontální analýza počítá procentní změny 

kaţdé poloţky výkazů oproti předchozímu období, vertikální analýza vyjadřuje 

procentní podíl dané poloţky ze stanoveného základu, jímţ je souhrn řádků výkazu. 

[4] 

 

2.3.6. Hlavní skupiny poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele vyjadřují vztahy mezi rozličnými poloţkami účetních výkazů. 

Můţe se jednat o popis vazeb uvnitř jediného výkazu nebo o popis vazeb mezi výkazy. Pro 

usnadnění analýzy a zejména pak pro potřeby srovnání ukazatelů v prostoru a pro jejich 

srovnání v čase se poměrové ukazatele klasifikují do určitých skupin, většinou podle 

klíčových charakteristik, jimiţ se ověřuje finanční zdraví podniku. Mezi takové základní 

charakteristiky patří: 

- rentabilita 

- aktivita 

- zadluţenost 

- likvidita. [5] 

 

1) Ukazatel rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios) – poměřují zisk 

dosaţený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichţ bylo uţito k jeho dosaţení. [9] 

 

a) ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnosti vlastního kapitálu, 

návratnosti vlastního kapitálu) [9] 

ČISTÝ ZISK 

                                                        VLASTNÍ KAPITÁL (2.1) 

 Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímţ vlastníci zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. V čitateli se obvykle uvádí čistý zisk po zdanění, avšak ve jmenovateli je 

třeba zvaţovat, které z fondů bude vhodné vypustit. 
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b) ROA – rentabilita celkových vložených aktiv 

 Ukazatel ROA se udává v % a poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní nebo cizí. Hodnota ukazatele ROA 

by měla být niţší neţ hodnota ROI. Doporučená standardní hodnota tohoto ukazatele se 

pohybuje kolem 9%. 

            EBIT 

         AKTIVA (2.2)  (2.2) 

c) ROS – ukazatel rentability tržeb 

 Charakterizuje zisk vztaţený k trţbám. Trţby ve jmenovateli představují trţní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období. Výkony měří výkonnost podniku tj. jak 

účinně vyuţije všechny své prostředky (kapitál, personál, budovy stroje) k vytvoření hodnot, 

s nimiţ se uchází o přízeň trh. Teprve trţní uznání výsledků práce podniku stanoví jejich cenu, 

která se do podniku vrátí k pokrytí nákladů a k vytvoření zisku. [9] 

ZISK 

                                                                     TRŢBY (2.3) 

2) Ukazatel aktivity, který měří efektivnost podnikatelské činnosti a vyuţití zdrojů 

podle rychlosti obratu vybraných poloţek rozvahy. Jejich rozbor má slouţit k hledání 

odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jaké má toto hospodaření vliv na 

výnosnost a likviditu. [11] 

a) Obrat zásob 

 Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity vyuţití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku kaţdá poloţka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, 

ţe trţby odráţejí trţní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových (pořizovacích) 

cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku. [9] 

ROČNÍ TRŢBY 

                                                                   ZÁSOBY (2.4) 
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b) Doba obratu zásob 

 Udává průměrný počet dnů, po něţ jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboţí je ukazatel rovněţ 

indikátorem likvidity, protoţe udává počet dnů, za něţ se zásoba promění v hotovost nebo 

pohledávku. [9] 

360 

                                                             OBRAT ZÁSOB (2.5) 

c) Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek) 

 Pouţívá se při hodnocení účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztahů. Vypočítá se 

jako poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním trţbám na 

obchodní úvěr. Výsledkem je počet dnů, během nichţ je inkaso peněz za kaţdodenní trţby 

zadrţeno v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své 

jiţ provedené trţby. Dobu obratu pohledávek je uţitečné srovnat s běţnou platební 

podmínkou, za které podnik fakturuje své zboţí. Je-li delší neţ běţná doba splatnosti znamená 

to, ţe obchodní partneři neplatí své účty včas. [9] 

OBCHODNÍ POHLEDÁVKY 

                                                DENNÍ TRŢBY NA FAKTURU (2.6) 

d) Doba obratu závazků (průměrná doba splatnosti pohledávek) 

 Udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Vypočítá se jako 

poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním trţbám na 

obchodní úvěr. 

ZÁVAZKY VŮČI DODAVATELŮM 

                                                DENNÍ TRŢBY NA FAKTURU (2.7) 

3) Ukazatel zadluţenosti (finanční závislosti, struktury zdrojů) 

 Udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, v jakém 

podnik pouţívá k financování druhy (tedy zadluţenosti podniku). Jeho růst můţe přispět 
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k celkové rentabilitě a tím i k vyšší trţní hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko 

finanční nestability. [8] 

a) Celková zadluženost (koeficient napjatosti, dluh na aktiva, ukazatel věřitelského 

rizika) 

 Spočítá se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Proto 

věřitelé preferují nízký ukazatel zadluţenosti. Vlastníci na druhé straně hledají větší finanční 

páku, aby znásobili svoje výnosy. [9] 

CIZÍ KAPITÁL 

                                                          CELKOVÁ AKTIVA (2.8) 

b) Kvóta vlastního kapitálu (vybavenost vlastním kapitálem, finanční nezávislost) 

 Je doplňkem k ukazateli celkové zadluţenosti. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Oba ukazatelé informují o finanční struktuře podniku. [9] 

VLASTNÍ KAPITÁL 

                                                        CELKOVÁ AKTIVA (2.9) 

4) Ukazatel likvidity 

 Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Úzce navazují na ukazatele 

finanční závislosti. 

a) Běžná likvidita 

 Ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 

zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu pohledávek 

vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. Ukazatel je měřítkem budoucí 

solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší neţ 1,5. [9] 

OBĚŢNÁ AKTIVA 

                                                   KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (2.11) 
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b) Pohotová likvidita 

 Ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele vylučuje z OA zásoby a 

ponechává v čitateli jen peněţní prostředky, krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. 

Výrazně niţší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. 

Podle literatury by pro zachování likvidity podniku neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. 

Optimální hodnota tohoto ukazatele je stanovena na 1,0 – 1,5.  Příliš vysoká hodnota 

oběţných aktiv, které jsou vázané ve formě pohotových peněţních prostředků je příznivá pro 

věřitele podniku, to ovšem neplatí pro akcionáře, vlastníky podniku. Pro ně tato forma aktiv 

nese nulový úrok. [9] 

OBĚŢNÁ AKTIVA – ZÁSOBY 

                                                   KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (2.12) 

c) Okamžitá likvidita 

 Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze a 

jejich ekvivalenty. Doporučovaná hodnota je v rozmezí 0,2 – 0,5.  Vyšší hodnota neţ 0,5 

vyjadřuje špatné hospodaření podniku s kapitálem. [9] 

PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY + EKVIVALENTY 

                                             OKAMŢITĚ SPLATNÉ ZÁVAZKY (2.13) 

 

2.4. STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky vyuţívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnující makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. 1 Strategická analýza umoţňuje managementu 

firmy si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma předpoklady úspěchu, na co by se 

měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a kam by mělo jeho snaţení 

v budoucnu směrovat. 
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2.4.1. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je metoda, pomocí nichţ lze identifikovat silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 

záměrem apod. Ve strategické analýze má SWOT analýza zvláštní postavení. Jde o komplexní 

metodu zkoumání prostředí podniku a zároveň jeho nitra. [15] 

Tato analýza byla vyvinuta jiţ v 70. letech minulého století Albertem Humphreym. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 oblastí, o kterých jsem se zmínila výše. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje 

především na interní prostředí firmy, na vnitřní faktory podnikání. Silné a slabé stránky 

podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, 

dovednosti atd.). Naopak při hodnocení příleţitostí a ohroţení se soustřeďujeme na externí 

prostředí podniku. I přesto, ţe podnik nemůţe externí faktory kontrolovat, tak je můţe 

alespoň identifikovat. 

Sráţka silných a slabých stránek s příleţitostmi a ohroţeními umoţňuje stanovit 

strategické pozice podniku, můţe být tento stav rovněţ zdrojem zajímavých strategických 

nápadů. [7] 

 Jak najít silné a slabé stránky podniku, event. jeho příleţitosti a ohroţení? 

V následující tabulce jsou uvedeny moţné příklady v jednotlivých oblastech: 

Tabulka č. 2.2: Swot analýza 

Příklady SILNÝCH STRÁNEK podniku 

 jsou: 

Příklady SLABÝCH STRÁNEK podniku 

jsou: 

- významná pozice na trhu, 

- jedinečné know-how, patenty, technologie, 

obchodní značka, 

- finanční síla a zdraví firmy, 

- výrobní procesy a postupy poskytující 

konkurenční výhodu, 

- kvalifikovaný personál. 

Silné stránky se snaţí podnik maximalizovat. 

- vysoké náklady, nedostatečná 

efektivita, výkonnost výroby a nízká 

produktivita, 

- špatná kvalita produktů a sluţeb, 

- neschopnost obstát proti konkurenci, 

- nekompetentnost managementu, 

- slabá reputace a obchodní značka. 

Pro slabé stránky platí pravidlo 

minimalizace jejich vlivu. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

- rozvoj a vyuţití nových distribučních cest 

(např. internet) 

- strategické aliance, fúze, akvizice, joint 

- Příchod konkurence na trh s novým 

produktem nebo sluţbou, 

- změna či fáze ţivotního cyklu 
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venture, venture capital, strategické 

partnerství, 

- získání nových trhů, zákazníků, 

dodavatelů 

- rozšíření nabídky a tím i snaha zvýšit 

přitaţlivost produktů. 

Příleţitosti se snaţí podnik rovněţ 

maximalizovat tak, aby přinášely co nejvíce 

moţností jak se odlišit od konkurence. 

výrobku, sluţby nebo odvětví, 

- cenové strategie a války, 

- vládní a politické vlivy, 

- rostoucí síla dodavatelů a odběratelů. 

 

 

Přístupy a strategie na základě SWOT analýzy: 

SWOT analýzu je moţné vyuţít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této moţnosti 

je moţné se rozhodovat, pro kterou strategii se management rozhodne. Nabízí se tyto 

moţnosti: 

1) Situace SO – strategie maxi-maxi 

Tato situace se týká podniků, ve kterých uvnitř převládají silné stránky a vně pak příleţitosti a 

odpovídá strategii maxi-maxi: silné expanze a diverzifikovaný vývoj. [4] 

2) Situace WO – strategie mini-maxi 

Pracujeme zde s firmou, u které jsou v převaze slabé stránky, ale pozitivně je ovlivňována 

vnějškem. Její strategie by měla spočívat ve vyuţití těchto příleţitostí při současném 

odstraňování a zlepšování vnitřních nedostatků. [4] 

3) Situace ST – strategie maxi-mini 

V popisované situaci je zdrojem vývojových problému firmy nepříznivý vývoj vnějších 

faktorů. Podnik můţe vyuţít maximálním způsobem svých silných stránek a snaţit se tak 

překonat nepřízeň okolí. [4] 

4) Situace WT – strategie mini-mini 

Firma nacházející se v situaci WT je prakticky zbavena moţností dalšího vývoje. Pracuje 

v nepříznivých podmínkách okolí a ani její potenciál není příliš velký. Nemá podstatné silné 

stránky, které by ji umoţnily čelit ohroţení a vyuţít jich k posílení svých slabých stránek. [4] 
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Obrázek č. 2.3: Swot analýza 

 

 

2.4.2. PEST ANALÝZA 

 Ke zkoumání globálního prostředí vyuţíváme nejčastěji STEP analýzy, která se snaţí 

odpovědět na tři základní otázky: 

 Které vnější faktory mají vliv na podnik? 

 Jaký je rozsah účinků, jenţ budou mít zmíněné faktory?  

 Jaká je pravděpodobnost výskytu těch nejzávaţnějších faktorů v nejbliţší době? 

 

PEST analýza je zkratka pro: 

 Political analysis – analýza politických faktorů 

 Economic analysis – analýza ekonomických faktorů 

 Social analysis – analýza sociálních faktorů 

 Technological analysis – analýza technologických faktorů 

 

Obrázek č. 2.4: Pest analýza 
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a) Politické faktory 

 Analýza politických faktorů se zabývá problematikou stability politické scény (tj. jak 

často se mění vláda), která má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. podmínky 

zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, omezení v podnikání). Sledují se zde všechny 

podstatné zákony a návrhy pro oblast, kde firma působí, stejně jako chování regulačních 

orgánů. 

b) Ekonomické faktory 

 Ekonomické prostředí je určováno hospodářskou situací státu. Nejdůleţitějšími 

ukazateli jsou: kapitálová návratnost, úrokové sazby, měnové kurzy, inflace, úroveň spotřeby, 

nezaměstnanosti a zadluţenosti státu. Důleţitou roli hraje rovněţ způsob fungování trhu, obrat 

a organizace kapitálového trhu a v neposlední řadě také struktura hospodářství. [9] Do této 

oblasti spadají i nejrůznější pobídky pro zahraniční investory, či pobídky a podpora exportu. 

c) Sociální prostředí 

 Tato oblast je důleţitá zejména pro firmy podnikající v oblasti detailu – tj. prodeje 

koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy ţivotního stylu, 

etnické a náboţenské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy atd. 

d) Technologické prostředí 

 Při zkoumání tohoto segmentu se zaměříme na analýzu úrovně vědy, výzkumu, 

udělených patentů na vynálezy všeho druhu, míru morálního opotřebení výrobních 

prostředků, vládních peněz vynaloţených na vědu. Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to 

zejména pokud jde například o existenci a moţnost obchodovat s emisními povolenkami, či 

nutnost provádět populární EIA (Environmental Impact Assessment) studie apod. 

 PEST analýza dokáţe být poměrně obsáhlá, neboť pokrývá de facto veškeré významné 

makroekonomické ukazatele a často jde i do oblasti analýzy marketingového trhu. U PEST 

analýzy nejde ani tak o to, aby byla detailní jako o to, aby dokonale postihla a dostatečně 

zvýraznila všechny klíčové rizikové nebo zpeněţitelné faktory. [14] 
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2.4.3. PORTEROVA ANALÝZA 

Porterova analýza patří k důleţitým teoriím a manaţerským nástrojům, kterou v roce 

1979 zformuloval profesor Michael Eugene Porter. Definoval celkem 5 sil, které 

bezprostředně mají vliv na podnikání firem v daném odvětví – konkurenční rivalita, hrozba 

vstupu nových konkurentů na trh a hrozba vzniku substitutů, coţ jsou faktory zabývající se 

konkurencí na trhu, a pak je ještě tvořena sílou kupujících a sílou dodavatelů, mající vliv na 

tvorbu cen na daném trhu. [13] 

a) Konkurenční rivalita 

Při analýze této síly je potřeba se podívat na to, jak velké jsou na trhu konkurenční 

tlaky, kolik bude muset firma vynaloţit peněţních prostředků, aby se o jejich produktech 

někdo dozvěděl, jak moc bude schopna v praxi rozvinout a vyuţít své konkurenční výhody a 

zda podnik vůbec obstojí na trhu a udrţí krok s konkurencí. 

b) Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Popisuje, zda je podnik ohroţen vstupem potencionálního konkurenta do odvětví. Tato 

Porterova síla je důleţitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám 

objem trhu jako celku anebo kde objem trhu rychle roste. Součástí této síly by měly být i 

klasické mikroekonomické otázky např. existují bariéry vstupu na trh, jaké jsou náklady 

spojené s případným ukončením podnikání nebo třeba infrastrukturní otázky a otázky 

regulace. 

c) Hrozba vzniku substitutů 

V pořadí třetí sílou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. 

Substitutem se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi 

sluţbu nebo produkt, který poskytujete zrovna vy. Nemusí se přitom jednat o dokonalé 

substituty (např. houska a rohlík). 

d) Síla kupujících 

Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to přímá (kdy 

skutečně dojde k licitaci se zákazníkem) nebo nepřímá (kdy zákazník prostě můţe začít 

odebírat méně zboţí nebo sluţeb anebo můţe odejít jinam). V dnešní době je uţ poněkud 
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běţné, ţe zákazník zcela otevřeně a významně se podílí na ovlivňování cen komodit, jako je 

pojištění, bankovní sluţby, auto, spotřební elektronika, telekomunikační sluţby atd. 

e) Síla dodavatelů 

Poslední silou, která podle Portera výrazně ovlivňuje podnikání, je síla dodavatelů. 

Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím je podnik na dodavatelích závislejší. Zabývá se 

analýzou vztahů k jednotlivým dodavatelským firmám a analyzuje způsob platby za zboţí či 

sluţby nebo stanovuje spolehlivost dodávek. [15] 

Obrázek č. 2.5: Porterova analýza 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

3.1.  PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Společnost Gavenda byla zaloţena jako společnost s ručením omezeným, datum 

zápisu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 

vloţka 24165, byl dne 18. 4. 2001. Společnost navázala na činnost firem Anna Gavendová a 

Stanislav Gavenda. Podnik byl zaloţen jako rodinná firma. 

Společnost Gavenda s. r. o. působí na trhu jako dodavatel hutního materiálu a 

ţelezářského zboţí, včetně nabídky zámečnických prací. Nabízí široký sortiment výrobků 

z oceli zejména od českých dodavatelů. Působí zejména na území Moravskoslezského kraje. 

Od roku 2007 rozšířila firma své působení také o činnost hostinskou otevřením vlastní 

restaurace. V roce 2008 začaly svůj provoz také módní butiky. 

Hutní materiál 

Prodejem hutního materiálu se firma zabývá jiţ od počátku své existence. Původně 

malé středisko v Oticích se časem rozrostlo a naleznete zde i administrativní budovu 

s prodejnou, která je zároveň sídlem celí firmy. Její součástí jsou i tři haly s hutním 

materiálem, sklad plynů, sklad polykarbonátu a zámečnická dílna. Středisko v Krnově 

zahájilo svou činnost ve stejnou dobu jako středisko v Oticích. Jedná se o něco menší sklad 

neţ v Oticích, ale s velmi podobným sortimentem. 

Ţelezářství a spojovací materiál 

 Prodejna spojovacího materiálu byla do Obchodního centra GAVENDA v Opavě 

přemístěna z Nákladní ulice. Nejdříve byl hlavní sortiment pouze spojovací materiál a drobné 

nářadí, postupně do sortimentu přibývaly zahrádkářské potřeby, kocovina, elektro a potřeby 

pro kutily. 

Restaurace Lenies bar 

Ve druhém podlaţí obchodního centra se nachází restaurace se zhruba 100 místy a 

přilehlou letní terasou. Celé restauraci dominuje bar, nad nímţ je umístěno další podlaţí, ze 

kterého je výhled na celou restauraci a taneční parket. Svým velkým prostorem je restaurace 
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vhodná pro konání různých společenských akcí, z nichţ nejoblíbenějšími se staly pravidelné 

oldies party. Pro menší firemní nebo rodinné akce je moţnost pronájmu salonku pro 30 osob. 

 

Butiky 

Ve stejném patře jako restaurace se nachází několik butiků se značkovým oblečením a 

spodním prádlem Sassa Mode. Nabízeno je oblečení značky Unitel Colors of Benetton a to 

jak dámské, pánské tak i dětské. 

Kadeřnictví Soňa 

Kadeřnictví Soňa bylo do Obchodního centra Gavenda přemístěno z ulice Na 

Rybníčku – Opava předměstí. V tomto kadeřnictví se pracuje převáţně se značkou vlasové 

kosmetiky Zone koncept. K velmi příjemnému prostředí jistě přispívá blízkost butiků a 

restaurace. 

Obrázek 3.1: Logo společnosti Gavenda s.r.o. 

 

 

 

 

 

3.2. INFORMACE Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

Firma:     GAVENDA s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Otice, K Rybníčkům č.p. 340, PSČ 747 81 

IČ:     25877372 

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným 

Zápis do OR:    Krajský soud v Ostravě oddíl C, vloţka 24165 

Datum zápisu do OR:   18. Dubna 2001 

Předmět podnikání: 

 velkoobchod 
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 Specializovaný maloobchod 

 Nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných) 

 Zámečnictví 

 Hostinská činnost 

Základní kapitál:   200 000 Kč, splaceno 100% 

Rezervní fond:   20 000 Kč 

 

3.3. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří zejména: 

- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i 

mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

- schvalování stanov a jejich změn, 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě 

jiných právních skutečností, 

- rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněţitého 

vkladu či o moţnosti započtení peněţité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 

na splacení vkladu, 

- jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

- rozhodování o převodu obchodního podílu vyloučeného společníka atd. 

 

Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. Jménem společnosti jedná kaţdý 

z nich samostatně. Mezi jednatelé společnosti Gavenda s.r.o. patří Anna Gavendová, Stanislav 

Gavenda a Michal Gavenda. Jednatelům společnosti náleţí obchodní vedení společnosti. 

K rozhodnutí společnosti se vyţaduje souhlas všech jednatelů. Nejsou-li jednatelé schopni se 

dohodnout, musí být svolána valná hromada a ta rozhodne o dalším postupu. Jednatelé jsou 

povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a 

informovat společníky o záleţitostech společnosti. 

Společnost Gavenda s.r.o. disponuje dvěma společníky, jejichţ společný vklad byl 

celkem 200 000 Kč. Anna Gavendová má většinový podíl ve firmě, jelikoţ vloţila 110 000 
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Kč (obchodní podíl 55%). Její manţel Stanislav Gavenda se stal druhým společníkem, který 

vloţil částku 90 000 Kč, a tudíţ jeho obchodní podíl představuje 45%. 

Dozorčí rada ve společnosti Gavenda s.r.o. nebyla zaloţena. 

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné 

účetní závěrce, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více neţ 5 % z hodnoty 

základního kapitálu. Rezervní fond lze pouţít k úhradě ztráty společnosti. O pouţití 

rezervního fondu rozhodují jednatelé, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí 

valné hromadě. 

3.4. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 

Dle počtu zaměstnanců se společnost Gavenda s.r.o. dnes řadí mezi malé a střední 

podniky. Společnost ke konci roku 2009 zaměstnávala celkem 56 zaměstnanců a z toho byly 2 

členové řídících orgánů. V minulém roce činil počet zaměstnanců o 2 méně a zároveň 

společnost měla 1 člena řídícího orgánů. 

Tab. Č. 3.1: Počty zaměstnanců a výše osobních nákladů v období 2008 a 2009 

Stav zaměstnanců + náklady 

na ně 

2008 2009 

Počet 

zaměstnanců 54 56 

členů řídících orgánů 1 2 

Osobní 

náklady 

zaměstnanců 9  634 tis. Kč 10 303 tis. Kč 

členů řídících orgánů 229 tis. Kč 593 tis. Kč 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

Praktická část úzce navazuje na informace, které jsem získala z části teoretické. 

V následujícím textu jsem sestavila swot analýzu, pest analýzu, Porterovu analýzu pěti 

konkurenčních sil, které jsou aplikované na společnost Gavenda s.r.o. Kromě těchto 

strategických analýz jsem se věnovala i finanční stránce podniku a provedla finanční analýzu. 

4.1. FINANČNÍ ANALÝZA 

V podkapitole „finanční analýza“ jsem nejprve provedla horizontální a vertikální 

analýzu společnosti Gavenda s. r. o., která je zaměřena na analýzu majetkové struktury, 

analýzu struktury pasiv a nakonec i analýzu struktury výnosů a nákladů. Kaţdá z těchto 

analýz vychází z účetní závěrky firmy Gavenda s.r.o., která byla sestavena k 31. 12. 2009. 

Aktuální údaje za rok 2010 ještě společnosti Gavenda s. r. o. nebyly zpracované, jelikoţ firma 

podléhá auditu a účetní závěrku za rok 2010 zpracovává k datu 30. 6. 2011. Pro názornější 

představu jsou údaje z účetní závěrky zachyceny v tabulkách a doplněny závěrečným 

shrnutím výsledků. 

U společnosti Gavenda s. r. o. jsem spočítala nejzákladnější poměrové ukazatelé 

finanční analýzy, mezi které patří ukazatel rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. 

Výsledky těchto ukazatelů jsou zároveň doplněny slovním vyjádřením. 

4.1.1. Horizontální a vertikální analýza společnosti Gavenda s. r. o. 

4.1.1.1. Analýza majetkové struktury 

Tabulka č. 4.1: Analýza majetkové struktury 

POLOŢKA 

STAV K 
HORIZONTÁLNÍ 

ANALÝZA 

VERTIKÁLNÍ 

ANALÝZA 

31.12.2008 31.12.2009 
Absolutní 

rozdíl 

Index 

(2009/2008) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

AKTIVA CELKEM 103 489 103 510 + 21 1,0002 100 100 

STÁLÁ AKTIVA 54 340 54 985 + 645 1,0119 52,50 53,12 



36 

 

Nehmotný majetek 0 0 0 1 0 0 

Hmotný majetek 54 340 54 985 + 645 1,0119 52,50 53,12 

- Pozemky 

- Budovy a stavby 

- Stroje a přístroje 

- Jiný hmotný majetek 

- Nedokončené investice 

- Poskytnuté zálohy 

3 263 

48 441 

2 636 

0 

0 

0 

3 263 

49 305 

2 417 

0 

0 

0 

0 

+864 

-219 

0 

0 

0 

1 

1,0178 

0,9169 

1 

1 

1 

3,15 

46,81 

2,55 

0 

0 

0 

3,15 

47,63 

2,34 

0 

0 

0 

 
Finanční investice 0 0 0 1 0 0 

OBĚŢNÁ AKTIVA 48 033 47 877 -156 0,9968 46,41 46,25 

Zásoby 24 123 23 810 -313 0,9870 23,31 23,00 

Pohledávky krátkodobé 15 873 16 286 + 413 1,0260 15,34 15,73 

Finanční majetek 8 033 7 781 -252 0,9686 7,76 7,52 

OSTATNÍ AKTIVA 1 115 648 -467 0,5811 1,077 0,63 

 

STÁLÁ AKTIVA 

Tvoří největší podíl z celkových aktiv a to 53,12 % v roce 2009 a 52,5 % v roce 2008. 

Oproti minulému roku došlo k růstu stálých aktiv o necelé 1 %. Největší část stálých aktiv 

tvoří hmotný majetek a to konkrétně budovy a stavby, které zaujímají v roce 2009 zhruba 48 

% ze stálých aktiv. Zbytek tvoří pozemky 3,15 %, stroje a přístroje 2,34 %. V porovnání 

s minulým obdobím nejvyšší nárůst představovali investice do budov a staveb v hodnotě 864 

tis. Kč. V roce 2009 došlo k vyřazení strojů a přístrojů v hodnotě 219 tis. Kč. 

OBĚŢNÁ AKTIVA 

Oběţná aktiva v porovnání s minulým rokem poklesly o 0,16 % na hodnotu 46,25%. 

Největší poloţku oběţných aktiv zastávají zásoby, které tvoří 23 %. Krátkodobých 

pohledávek přibylo o 0,39 % (zvýšení o 413 000 Kč), coţ znamená, ţe společnost nemá 

k dispozici tolik finančních prostředků, jako v minulém období. Poslední poloţkou spadající 

do oběţných aktiv je finanční majetek, kde opět lze pozorovat mírný pokles na hodnotu 7,52 

%. V absolutních hodnotách jde o změnu 252 tis. Kč v porovnání s předcházejícím rokem. 
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Důsledkem poklesu uţ firma nedisponuje tak velkou částkou na bankovních účtech či peněz 

v hotovosti. 

OSTATNÍ AKTIVA 

U společnosti Gavenda s. r. o. došlo k poklesu ostatních aktiv a to konkrétně k poklesu 

nákladů příštích období o 0,447 % na hodnotu 0,63 %. V absolutních hodnotách jde o změnu 

467 tis. Kč. 

Graf č. 4.1: Porovnání velikosti stálých, oběţných a ostatních aktiv 

 

4.1.1.2. Analýza struktury pasiv 

Tab.č.4.2: Analýza struktury pasiv 

POLOŢKA 

STAV K 
HORIZONTÁLNÍ 

ANALÝZA 

VERTIKÁLNÍ 

ANALÝZA 

31.12.2008 31.12.2009 
Absolutní 

rozdíl 

Index 

(2009/2008) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

PASIVA CELKEM 103 489 103 510 + 21 1,0002 100 100 

VLASTNÍ KAPITÁL 57 634 63 515 + 5 881 1,1020 55,69 61,36 

Základní kapitál 200 200 0 1 0,19 0,19 

Kapitálové fondy 0 0 0 1 0 0 
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Fondy ze zisku 20 20 0 1 0,02 0,02 

Hospod. výsledek min. let 45 987 54 414 + 8 427 1,1833 44,44 52,57 

Hospod. výsledek běž. období 11 427 8 881 -2 546 0,7772 11,04 8,58 

CIZÍ ZDROJE 45 803 39 995 -5 808 0,8732 44,26 38,64 

Rezervy 896 1 431 + 535 1,5971 0,87 1,38 

Dlouhodobé závazky 0 651 + 651 0 0 0,63 

Krátkodobé závazky 14 867 12 461 -2 406 0,8382 14,37 12,04 

Bankovní úvěry 30 040 25 452 -4 588 0,8473 29,03 24,59 

OSTATNÍ PASÍVA 52 0 -52 0 0,05 0 

 

 

VLASTNÍ KAPITÁL 

Vlastní kapitál, který je hlavním nositelem podnikatelského rizika a jeho podíl na 

celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty podniku, má ve sledovaném období mírný 

rostoucí trend. Lze pozorovat, ţe u vlastního kapitálu došlo v roce 2009 k nárůstu o 5,7 % na 

hodnotu 61,36 %. Nárůst byl způsoben dosaţením lepšího hospodářského výsledku minulých 

let, kdy došlo k růstu o 8 427 tis. Kč. Avšak u hospodářského výsledku běţného období došlo 

k poklesu o 2 543 tis. Kč.  Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč a fondy ze zisku tvoří 

částku 20 000 Kč. Tyto dvě poloţky zůstávají stejné a nedochází k ţádným změnám. 

CIZÍ ZDROJE 

Cizí zdroje, které představují závazky vůči věřitelům, měly ve sledovaném období 

mírně klesající trend. Cizí zdroje z celkových pasiv tvoří v roce 2009 38,64 %. V roce 2008 

společnost měla 44,26 % cizích zdrojů. V absolutní hodnotě došlo ke změně o 5 808 tis. Kč. 

Při zjišťování příčin, které způsobily tento pokles, můţeme z tabulky vypozorovat 2 důvody. 

První příčinou poklesu cizích zdrojů bylo sníţení krátkodobých závazků z 14,37 % na 12,04 

%. Krátkodobé závazky klesly o 2 406 tis. Kč při posouzení s předchozím obdobím.  

Společnost tak uhradila větší mnoţství krátkodobých závazků splatné do 1 roku. Druhá 

příčina poklesu cizích zdrojů byla způsobená rovněţ poklesem bankovních úvěrů a to o částku 

4 588 tis. Kč. 
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OSTATNÍ PASIVA 

V roce 2008 tvořily u společnosti Gavenda s. r. o. ostatní pasiva 0,05% z celkových 

pasiv. Jedinou poloţkou, která tento stav způsobila, byly výdaje příštích období za rok 2008 

v celkové sumě 52 000 Kč. V roce 2009 výdaje příštích období činily 0 Kč. 

Společnost během sledovaného období nepatrně mění svou kapitálovou strukturu od 

vyuţívání cizího kapitálu, který zadluţuje společnost Gavenda s. r. o. k vyuţívání vlastního 

kapitálu. Obecně však platí, ţe cizí zdroje jsou levnější neţ vlastní, neboť nesou menší riziko 

pro věřitele a úroky placené za jeho poskytnutí jsou daňově uznatelným nákladem. 

Graf č. 4.2: Porovnání velikosti vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv 

 

4.1.1.3. Analýza struktury nákladů a výnosů 

Tab. č. 4.3: Analýza struktury nákladů a výnosů 

POLOŢKA 

STAV K 
HORIZONTÁLNÍ 

ANALÝZA 

VERTIKÁLNÍ 

ANALÝZA 

31.12.2008 31.12.2009 
Absolutní 

rozdíl 

Index 

(2009/2008) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

VÝNOSY CELKEM 200 813 144 992 -55 821 0,7220 100 100 

Provozní výnosy 200 778 142 812 -57 966 0,7113 99,97 98,49 

Finanční výnosy 53 13 -40 0,2453 0,03 0,01 

Mimořádné výnosy 0 2 167 -2 167 0 0 1,49 
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NÁKLADY CELKEM 189 404 136 111 -53 293 0,7186 100 100 

Provozní náklady 184 657 132 642 -52 015 0,7183 97,49 97,45 

Finanční náklady 1 729 1 307 -422 0,7559 0,91 0,96 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z běžné činnosti 3 018 2 162 -856 0,7164 1,59 1,59 

Daň z příjmů z mim. činnosti 0 0 0 0 0 0 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK BO 
11 427 8 881 -2 546 0,7772 0 0 

 

CELKOVÉ VÝNOSY 

U celkových výnosů došlo k poklesu o 55 821 tis. Kč a nejvíce se na tomto sníţení 

podílely provozní výnosy, které klesly o 57 966 tis. Kč v porovnání s rokem 2008. 

Z provozních, finančních a mimořádných výnosů právě provozní výnosy tvoří 99,97 % 

z celkových výnosů. Rozhodující sloţkou provozních výnosů jsou trţby z prodeje zboţí, které 

za sledované období dosahují výše 139 788 tis. Kč. V roce 2008 dosáhly trţby z prodeje zboţí 

197 355 tis. Kč. V absolutních hodnotách se tedy jedná o sníţení mnoţství trţeb v roce 2009 o 

57 567 tis. Kč. Zbylou část provozních výnosů tvoří trţby z prodeje vlastních výrobků a 

sluţeb, trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a ostatní provozní výnosy. 

CELKOVÉ NÁKLADY 

U celkových nákladů v roce 2009 můţeme pozorovat pokles o 28,14 %, coţ 

představuje sníţení o celých 53 293 tis. Kč. I v tomto případě nejvíce poklesly provozní 

náklady a to o 52 015 tis. Kč. Provozní náklady jsou tvořeny náklady vynaloţené na prodané 

zboţí, které v roce 2008 ze 158 mil Kč poklesly v následujícím období na částku 107 mil. Kč.  

V roce 2009 dochází k nárůstu osobních nákladů, který je převáţně způsobem neustálým 

navyšováním zaměstnanců (nárůst v roce 2009 o 730 tis. Kč). U daně z příjmu z běţné 

činnosti došlo v roce 2009 ke sníţení o 856 tis. Kč. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BO 

Hospodářský výsledek za účetní období je tvořen rozdílem mezi celkovými náklady a 

celkovými výnosy. V roce 2008 firma Gavenda s. r. o. dosáhla hospodářského výsledku BO 

11 427 tis. Kč. V následujícím roce činil hospodářský výsledek BO pouze 8 881 tis. Kč.  

V roce 2009 došlo k poklesu o 2 546 Kč (tedy o 22,28 %). 

Graf. č. 4.3: Analýza struktury výnosů za sledované období 2008 - 2009 

 

Graf. č. 4.4: Analýza struktury nákladů za sledované období 2008 - 2009 
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4.1.2. Analýza pomocí poměrových ukazatelů u společnosti Gavenda 

s. r. o. 

 

4.1.2.1. RENTABILITA PODNIKU GAVENDA s. r. o. 

Tab. č. 4.4. Rentabilita podniku Gavenda s. r. o. 

Ukazatelé rentability 
Výsledná hodnota v % 

2008 2009 

ROE 19,83 13,98 

ROA 11,04 8,58 

ROS 7,23 7,78 

 

1) ROE – rentabilita vlastního kapitálu (čistý zisk / vlastní kapitál) 

ROE je důleţitým ukazatelem hlavně pro majitele akcií, protoţe jim sděluje, jakou 

výnosnost má jejich investice. Pro investory je však důleţité, aby hodnota rentability 

vlastního kapitálu byla vyšší neţ úroky, které by mohly obdrţet při jiné méně rizikové formě 

investování. Míra zhodnocení kapitálu, který do podniku byl vloţen jejich majiteli, dosahuje 

ve sledovaném období 2009 13,98 %. V roce 2008 však míra zhodnocení kapitálu dosáhla 

hodnoty 19,83 %.  Ve výsledku došlo tedy k poklesu, který byl způsoben poklesem trţeb a 

firma tak vykazovala niţší zisk. 

2) ROA – ukazatel rentability celkových vloţených aktiv (EBIT/aktiva) 

ROA posuzuje schopnost valorizovat investovaný kapitál. Vyjadřuje, jak velký čistý 

zisk získáváme z jedné koruny vloţeného kapitálu. ROA dosáhl vyšší hodnoty v minulém 

období (konkrétně 11,04 %). Znamená to, ţe na kaţdé vloţené koruně cizí i vlastní firma 

„vydělala“ 0,1104 koruny. V roce 2009 však došlo k poklesu na hodnotu 8,58 %, coţ pro 

firmu znamená rentu v hodnotě 0,0858 koruny. Pozitivní ale je, ţe ROE je vyšší neţ ROA. To 

je důkazem kladného působení finanční páky. Společnost tedy vyuţívá cizích zdrojů 

financování efektivně. 
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3) ROS  - rentabilita trţeb (zisk/trţby) 

Rentabilita trţeb prezentuje, kolik zisku přinese jedna koruna trţeb. Konkrétně v roce 

2009 z jedné koruny trţeb společnost Gavenda s. r. o. dosahuje 7,7827 % zisku (v roce 2008 

to bylo 7,225 %). I kdyţ zisk ve společnosti na jednu korunu trţeb vzrostl, tak došlo v roce 

2009 k poklesu zisku a rovněţ také k poklesu trţeb. Z důvodu hospodářské krize, která stále 

ještě ovlivňuje řadu firem a domácnosti, došlo u společnosti k poklesu poptávky po 

produktech a zboţí. Coţ se odrazilo na ročních trţbách a v konečném důsledku i na zisku 

společnosti Gavenda s. r. o. 

 

 

Graf č. 4.5. Ukazatelé rentability společnosti Gavenda s. r. o. 
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1) Obrat zásob (roční trţby/zásoby) 

Hodnoty ukazatele obratu zásob vypovídají o intenzitě vyuţití zásob, tj. kolikrát se 

během roku prodá a uskladní určitě mnoţství zásob. Nízká hodnota ukazatele značí, ţe podnik 

má přebytečné zásoby a tím i nízkou likviditu. Společnost Gavenda s. r. o. má klesající 

tendenci v oblasti obratu zásob. V roce 2008 obrat zásob dosahoval v průměru 8,28 za rok, ale 

v roce 2009 došlo k poklesu na 5,96 za rok. Pokles byl způsoben sníţením ročních trţeb za 

rok 2009 a firma i přesto udrţovala zásoby na skoro stejné úrovni, jako tomu bylo v roce 

2008. Z čehoţ plyne, ţe společnost Gavenda s. r. o. má v zásobách vázané peníze, které by se 

daly vyuţít výhodnějším způsobem (např. investice do strojů…). 

2) Doba obratu zásob (průměrná zásoba/denní spotřeba) 

Doba obratu zásob by měla dosahovat nízkých hodnot, poněvadţ udává počet dní, 

během kterých se zásoba změní v hotovost či pohledávku. Ve sledovaném období má 

společnost stoupající tendenci. V roce 2008 byla doba obratu ve společnosti 43 dnů a rok 

později se vyšplhala aţ na 60 dnů. Vývoj doby obratu zásob je pro společnost nepříznivý, 

jelikoţ doba potřebná k přeměně zásob na peníze v hotovosti se prodlouţila místo toho, aby 

se zkracovala. 

3) Doba obratu pohledávek (obchodní pohledávky/denní trţby na fakturu) 

Doba obratu pohledávek se nevyvíjí příliš pozitivně, dluţníci splácejí své závazky 

v delším časovém horizontu, neţ jak tomu bylo v roce 2008. Tento fakt lze objasnit i tím, ţe 

zákazníci upřednostňují platbu na fakturu, před platbou v hotovosti. V roce 2009 doba obratu 

pohledávek činila průměrně 42 dnů od prodeje zboţí či sluţby aţ po přijetí peněz. Naproti 

tomu v roce 2008 dosahovala doba obratu pohledávek pouhých 29 dnů. 

4) Doba obratu závazků (závazky vůči dodavatelům/denní trţby na fakturu) 

Doba obratu závazků, která podává společnosti informace o době, po kterou firma 

odkládá platbu závazků vůči dodavatelům, by měla být v zásadě vyšší neţ je tomu u doby 

obratu pohledávek. Tato závislost společnosti Gavenda s. r. o. byla dodrţená. Ukazatel i 

v tomto případě má rostoucí tendenci a v roce 2009 firma platí své závazku v průměru 46 den. 
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Graf č. 4.6: Ukazatelé aktivity společnosti Gavenda  s. r. o.

 

 

4.1.2.3.  ZADLUŢENOST PODNIKU GAVENDA s. r. o. 

Tab. č. 4.5: Zadluţenost podniku Gavenda s. r. o. 

Ukazatelé zadluţenosti 

Výsledná hodnota v % 

2008 2009 
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Kvóta vlastního kapitálu 55,69 61,36 
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Ukazatel „celková zadluţenost“ vyjadřuje, ţe aktiva podniku jsou v roce 2009 z 37,26 

% kryta cizími zdroji. Čím vyšší hodnoty ukazatel dosáhne, tím větší je finanční riziko firmy. 
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přičemţ záleţí i na oboru, v němţ firma podniká. Oproti roku 2008, kdy byl výsledek 43,39 

%, se celková zadluţenost sníţila o 6,13 %. Podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu klesl, 

zejména kvůli poklesu bankovního úvěru a krátkodobých závazků. 
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2) Kvóta vlastního kapitálu (vlastní kapitál/celková aktiva) 

 Společnost Gavenda s. r. o. kryje svůj majetek v roce 2009 z 61,36 % vlastními zdroji. 

Výsledek hospodaření za rok 2009 je vyšší oproti minulému období, proto se hodnota 

ukazatele zvýšila. 

Graf č. 4.7: Ukazatelé zadluţenosti společnosti Gavenda s. r. o. 
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pasiva podniku. Kdyby podnik proměnil veškerá svá oběţná aktiva na hotovost, je schopen 

2,65krát uspokojit své věřitele. V roce 2008 činila běţná likvidita podniku 2,24. Sledujeme 

tedy nárůst krátkodobých závazků oproti roku 2009. 

2) Pohotová likvidita ((oběţná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky) 

 Ukazatel pohotové likvidity se po celé sledované období pohybuje na úrovni 

doporučených hodnot. Doporučené jsou hodnoty pohybující se v intervalu 1 – 1,5. V roce 

2009 došlo k mírnému růstu pohotové likvidity na hodnotu 1,33 (v roce 2008 byla pohotová 

likvidita podniku 1,11). Jelikoţ se firma pohybuje v doporučovaném intervalovém rozmezí, 

tak je platebně schopná plnit své závazky ve stanoveném termínu. 

3) Okamţitá likvidita ((peněţní prostředky + ekvivalenty)/okamţité splatné závazky) 

Ukazatel okamţité likvidity se za celé sledované období pohybuje v doporučených 

hodnotách 0,2 - 0,5. V roce 2009 je hodnota ukazatele 0,43 a tím pádem se blíţí k horní 

hranici doporučených hodnot. V případě překročení této hranice bude společnost Gavenda s. r. 

o. špatně hospodařit s kapitálem. 

Graf č. 4.8: Ukazatelé likvidity společnosti Gavenda s.r.o. 
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z vnějšího prostředí. Odhalením těchto faktorů můţe společnost posílit své postavení na trhu.  

Proto jsem společnost podrobila SWOT analýze a zjišťovala silné a slabé stránky společnosti, 

příleţitosti a hrozby v činnosti organizace. Společnost Gavenda s. r. o. bude strategicky 

úspěšná v případě, ţe se bude snaţit maximalizovat přednosti a příleţitosti a zároveň se bude 

snaţit minimalizovat nedostatky a hrozby. 

SILMÉ STRÁNKY 

Společnost Gavenda s. r. o. sídli ve třech lokalitách a to v Oticích, v Opavě a mimo 

jiné i v Krnově. Původní sídlo společnosti je v Oticích, kde se zabývají výhradně prodejem 

hutního materiálu. Po rozšíření společnosti do Opavy a Krnova si získali velké mnoţství 

nových zákazníků, a tím pokryly dostatečně velkou plochu na trhu, kde momentálně působí. 

Společnost tak uspokojuje potřeby zákazníka v kaţdém okamţiku a v souladu s jeho 

poţadavky. V nově vzniklém obchodním centru v Opavě se nachází prodejna pro kutily a 

zároveň je zde moţnost navštívit restauraci, butik s oblečením či kadeřnictví a to vše pod 

jednou střechou. Ve vrchním patře se nacházejí byty k pronájmu určené převáţně 

zaměstnancům společnosti Gavenda s. r. o. nebo studentům. 

K silným stránkám společnosti patří i obchodní značka, pod kterou se společnost od 

svého zaloţení prezentuje a s tím je spojena i kvalita nabízených produktů a sluţeb. 

Společnost od roku 2001 (vznik společnosti) neustále zvyšuje mnoţství nabízeného 

sortimentu. V průběhu 10 let zákazníci neustále mění své poţadavky a společnost se snaţí 

drţet krok se zákazníky a zároveň se snaţí obstát v boji s konkurujícími podniky.   

Další silnou stránkou společnosti jsou jejich zaměstnanci, kterým věnují dostatečně 

velkou pozornost. Snaţí se u svých zaměstnanců neustále zvyšovat profesionalitu, 

prostřednictvím různých školení. Zaměstnancům nabízejí kurzy v oblasti svářečství, v určitém 

časovém intervalu jsou přeškolování v oblasti dopravy a nedávno u všech zaměstnanců byli 

prováděné psychologické a neurologické testy. 

Mezi další výhody patří i komunikativnost organizace. Společnost se snaţí 

komunikovat s kaţdým, s kým přichází do styku prostřednictvím telefonu, internetu a dále 

nabízí i moţnost osobní komunikace. 
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V roce 2009 byl v Oticích nainstalován bezpečnostní systém. Po celém objektu 

v Oticích jsou rozmístěny senzory pohybu a v případě narušení objektu je vyslán varovný 

signál do bezpečnostní agentury, která ihned reaguje a provede kontrolu areálu v Oticích. 

Další silnou zbraní společnosti je její tradice, dobré jméno na trhu v oblasti 

Moravskoslezského kraje, dodrţování právních předpisů a zavedení ISO 9000:2009. Zavedení 

ISO 9000:2009 slouţí jako nástroj pro dosahování stabilní kvality jejích výrobků a sluţeb. 

Společnost Gavenda s. r. o. dováţí kaţdodenně svým zaměstnancům obědy. 

Zaměstnanci mají na výběr ze 3 druhů jídel a jídlo je dováţeno do Otic, Opavy i Krnova. 

Společnost má vlastní kuchyni, ve které obědy zhotovuje nejen pro své zaměstnance ale i pro 

širokou veřejnost. 

SLABÉ STRÁNKY 

I přes velké mnoţství silných stránek společnosti Gavenda s. r. o., nesmíme 

opomenout její slabé stránky. V Oticích a v Krnově například chybí stroj na výrobu taţeného 

materiálu. Z toho důvodu musejí zaměstnanci kaţdý týden jezdit do vzdálenější oblasti, kde 

jim poţadovaný taţený materiál zhotoví. Tím pádem společnost není schopna přijímat aţ tak 

velké mnoţství zakázek, které by se jinak přijímalo, při pořízení právě poţadovaného stroje. 

I kdyţ společnost má přes 50 zaměstnanců a stále nové zaměstnance přijímá, tak 

konkrétně v Oticích se pár krát do roka potýkají s problémem nedostatku zaměstnanců. 

V Oticích je dostatečný počet zaměstnanců, ale v případě onemocnění 2 nebo 3 zaměstnanců 

nastává problém v dodrţování termínu zakázek. V takovou chvíli zaměstnanci často krát 

musejí prodlouţit 8 hodinovou pracovní dobu. V Oticích momentálně tento problém řeší 

přesčasy, ale do budoucna je potřeba takovéto situace začít řešit ať uţ brigádníky nebo 

přijetím zaměstnanců na zkrácený pracovní úvazek. 

V obchodním centru se nachází restaurace, která je vhodná pro pořádání oslav či 

večírku. Kaţdý týden se však restaurace mění v diskotéku a to výhradně v páteční večery. I 

kdyţ diskotéka má velkou oblibu u mladých lidí, prostory nemají tak velkou kapacitu, a proto 

mnoho lidí čeká ve frontě před budovou. Coţ spadá do slabých stránek společnosti, protoţe 

zdlouhavé čekání před budovou řadu z nich odradí a odejdou. Rozšíření kapacity restaurace 

není moţné z toho důvodu, ţe veškerá místa v obchodním centru jsou jiţ plně vyuţita. 
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I kdyţ technologie jde neustále kupředu, v Oticích stále vyuţívají počítačový program 

MS DOS. Je to z toho důvodů, ţe s programem jiţ pracují několik let a jsou s ním spokojení. 

V dohledné budoucnosti zatím neuvaţují o nainstalování modernějšího počítačového 

programu. 

PŘÍLEŢITOSTI 

Jako příleţitost společnost bere moţnost získat kvalifikované pracovníky na 

přeplněném trhu práce z důvodu vysoké nezaměstnanosti. Díky této zvýšené nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji má společnost Gavenda s. r. o. moţnost si vybírat zaměstnance 

kvalifikované a splňující podmínky pro přijetí na konkrétní pracovní místo. 

 Existuje zde i potenciální moţnost expandovat výrobky z Otic a Krnova do Polska. 

V roce 2009 jiţ proběhla dodávka hutního materiálu do Polska a společnost zjistila, ţe 

orientace na polské zákazníky můţe být velmi příznivým krokem k získání nového trhu. 

 Společnost můţe vidět svou příleţitost i v efektivně a kvalitně odváděné práci. A 

v případném boji s konkurencí bude z pohledu zákazníka atraktivnější. 

HROZBY 

Společnost jako hrozbu ve vnějším prostředí vidí konkurenci, které je v oboru prodeje 

hutního materiálu stále ještě dost. Konkurenční firmy se snaţí přilákat zákazníky niţší cenou 

a společnost Gavenda s. r. o. na tento konkurenční boj musí reagovat, aby nedošlo k velkému 

odlivu zákazníků. 

Kaţdý nový konkurent v odvětví rovněţ představuje pro společnost určitou hrozbu. 

Vstup nového konkurenta, který nabízí srovnatelné výrobky či sluţby, znamená pro 

společnost vţdy nepříznivou situaci. Proto je zapotřebí, aby společnost Gavenda s. r. o. měla 

oči vţdy otevřené a byla připravena na všechny moţné události. 

Z finanční analýzy podniku Gavenda s. r. o. vyplynulo, ţe došlo ke zhoršení platební 

morálky odběratelů. Proto se společnost obává, zda její zákazníci budou schopni včas 

vyrovnat předloţené účty.  Bohuţel současná nepříznivá ekonomická situace není nakloněna 

ţádnému odvětví. 
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Tab. č.4.16: Swot analýza společnosti Gavenda s. r. o. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 rozšíření společnosti na nové trhy 

 obchodní značka, kvalita nabízených 

produktů a sluţeb 

 zvyšování počtu nabízených produktů 

 profesionalita zaměstnanců, školení 

zaměstnanců 

 komunikativnost organizace, 

 tradice, dobré jméno na trhu, 

 zavedení ISO 9000:2001 

 zajištění obědu zaměstnancům 

prostřednictvím vlastní kuchyně 

 bezpečnostní zařízení po celém areálu v 

Oticích 

 chybí stroj na výrobu taţeného 

materiálu 

 nedostatek zaměstnanců 

 nízká kapacita restaurace 

 vyuţívaní počítačového programu 

MS DOS 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 moţnost získat kvalifikované 

pracovníky 

 expanze výrobků na zahraniční trhy 

 efektivně a kvalitně odváděná práce 

 niţší cena konkurence 

 vstup nového konkurenta na trh 

 zhoršená platební morálka 

odběratelů 

 

4.2.2. PEST ANALÝZA FIRMY GAVENDA s. r. o. 

Zde jsem popsala jednotlivé faktory (politické, ekonomické, sociální a technologické), 

které řadíme mezi faktory vnějšího prostředí a zároveň společnost Gavenda s. r. o. nejvíce 

ovlivňují. 

1) Politické faktory 

Společnost Gavenda s.r.o. dodrţuje poţadavky právních předpisů, aby mohla i nadále 

bez problému provozovat podnikatelskou činnost. Společnost obdrţela certifikát ISO 

9000:2009, coţ bylo důleţitým nástrojem pro dosahování stabilní kvality výrobků a sluţeb. 
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 Nejen společnost Gavenda s. r. o., ale téměř všechny podnikatele ovlivňují politické 

faktory, a to jak v rozsahu národním tak také v mezinárodním. Existuje celá řada zákonů a 

pravidel, které společnost musí splňovat a patří zde: 

- Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., 

- Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 

- Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb 

- Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., 

- Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. atd. 

 

Společnost nemůţe nijak znění těchto zákonů měnit či ovlivnit, je povinná se jimi 

řídit. V politickém prostředí hrají důleţitou roli i výsledky voleb do parlamentu, kdy podle 

vítěze v parlamentních volbách, společnost můţe očekávat změny (např. sníţení či zvýšení 

daní z příjmu, finanční příspěvek při přijetí absolventa aj.). 

Společnost Gavenda s. r. o. byla zaloţena původně 2 společníky, kteří podléhají dani 

z příjmu fyzických osob. U zákonu o dani z přidané hodnoty činí základní sazba daně 20 % a 

sníţená sazba daně má výši 10 %. Společnost však prodává zboţí a sluţby za základní sazbu a 

v menší míře pak uplatňuje sníţenou sazbu daně. 

Společnost je ovlivňována i změnami konající se v zákoníku práce. Protoţe občas 

připouští přesčasy svých zaměstnanců, musí udrţet kontrolu nad tím, aby nepřekročili u 

zaměstnance 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 

2) Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů společnost nejpodstatněji ovlivňuje míra inflace a 

nezaměstnanost v ČR. 

Inflace negativně ovlivňuje mzdy, jejichţ kupní síla klesá. Pokud je míra inflace vyšší 

neţ nominální úroková míra, klesá hodnota vkladů a půjček. Tím pádem ztrácejí věřitelé a 

získávají dluţníci. Vysoká úroveň inflace vede ke sníţení poptávky, coţ způsobí celkové 

sníţení odbytu a tedy i reálného produktu. V roce 2010 průměrná meziroční míra inflace 

činila 1,5 %. Začátkem roku 2011 dochází k růstu míry inflace a v únoru uţ je hodnota inflace 



53 

 

1,7 %. Růst inflace má tedy dopad na lidi, protoţe ti nemají dostatek finančních prostředků, 

díky kterým by si mohli pořídit zboţí a sluţby společnosti. 

Mezi další ekonomické faktory, které ovlivňující společnost Gavenda s. r. o., patří 

nezaměstnanost v ČR. V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p. 

b. na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se sníţil o 0,9 % na 566 896 a počet 

volných pracovních míst vzrostl o 2,5 % na 32 164. Tyto údaje jsou však z průměrované a 

konkrétně v místě, kde společnost Gavenda s. r. o. podniká, se čísla vyvíjejí podstatně hůře. 

 

Tab. č.4.17:  Nejnovější údaje na území Moravskoslezského kraje 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 1 243 220 

Hrubá mzda 1. - 4. čtvrtletí 2010 22 043 Kč 

Nezaměstnanost k 28. 2. 2011 12,34 % 

 

Společnost Gavenda s. r. o. zaměstnává přes 50 zaměstnanců a neustále se snaţí 

zvyšovat počet nových pracovních pozic. V roce 2009 byli přijati zaměstnanci v souvislosti 

s provozem střediska Krnov (kde je prováděn prodej hutního materiálu). Díky takto vysoké 

nezaměstnanosti je pro společnost jednodušší vybrat ze zájemců kvalitní zaměstnance. 

Společnost usiluje o udrţování stávajících zaměstnanců poskytováním příspěvku na penzijní 

připojištění a neustálým zvyšováním profesionality zaměstnanců. 

3) Sociální faktory 

Ze sociálních faktorů společnost ovlivňují nejvíce demografické faktory. K těmto 

faktorům řadíme například vývoj velikosti populace, která se ve 3 oblastech (Opava, Krnov, 

Otice), kde společnost sídli, neustále zvyšuje.  Díky růstu populace v Moravskoslezském kraji 

dochází zároveň i k růstu potencionálních zákazníků. Dalším sociálním faktorem ovlivňující 

společnost řadíme i vzdělanost pracovníků v odvětví. Společnost si vybírá na post volného 

pracovního místa takové zaměstnance, kteří disponují patřičnými zkušenostmi a dovednostmi, 

jenţ jsou pro výkon určité pracovní pozice potřebné. Např. u zámečníka je poţadován výuční 
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list v daném oboru, u manaţerských pozic je preferováno vysokoškolské vzdělání či u řidičů 

nákladních automobilů je potřebné vlastnit řidičský průkaz skupiny „C“. Věková struktura 

zaměstnávaných osob je v rozmezí od 18-55 let. 

 

4) Technologické faktory 

Důsledkem globalizace dochází k růstu technologie i ve společnosti Gavenda s. r. o. 

V Oticích došlo v roce 2009 k rozšíření vozového parku o nákup referenčních vozidel, byly 

nakoupeny nové pásové pily. Vlivem konkurence vznikli i další sluţby jako je stříhání plechů, 

dopravní sluţby či zajištění méně běţného zboţí, a to jak v hutním materiálu, tak v ţelezářství 

i polykarbonátu a barevných kovech. Do všech nákladních vozů byly zakoupeny GPS, které 

umoţnily zvýšit frekvenci dodávek zboţí. Společnost akceptuje i platbu zboţí či sluţeb 

v měně Euro. Restaurace v obchodním centru Opava zase byla vybavena novým softwarem 

. 

4.2.3. PORTEROVA ANALÝZA 

Společnost Gavenda, s. r. o. se zabývá velkou škálou činností jako je např. provoz 

restaurace, kadeřnictví, prodej oblečení, o kterých jsem se zmiňovala jiţ na začátku. Jedná se 

o druh podnikání, který v porovnání s prodejem hutního materiálu není aţ tak významný pro 

společnost. Z toho důvodu jsem se rozhodla Porterovu analýzu výhradně zaměřit na prodej 

hutního materiálu v Oticích a Krnově a s tím související konkurenci, dodavatelé, kupující a 

substituty. 

 

1) Konkurenční rivalita 

Lze konstatovat, ţe společnost působí v poměrně vysoce konkurenčním prostředí. 

V Moravskoslezském kraji se vyskytuje velké mnoţství prodejen hutního materiálu. 

V blízkosti sídla Otic a Krnova se nachází hned několik desítek prodejen hutního materiálu a 

proto svou pozornost zaměřím na subjekty, které jsou svou nabídkou materiálu podobné 

společnosti Gavenda s. r. o. Jak uţ bylo zmíněno, společnost se nachází v konkurenčním 

prostředí, kde je neustále vyvíjen tlak na cenu. Společnost Gavenda s. r. o. má ceny stanovené 

mírně vyšší neţ konkurence, ovšem za to odvádí vysoce profesionální a kvalitní práci. 
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Tab. č. 4.18: Seznam konkurentů společnosti Gavenda s. r. o. v oblasti hutního 

materiálu 

Konkurenti společnosti 

Gavenda s. r. o. 

Přednosti konkurujicího 

podniku 

Nedostatky konkurujícího 

podniku 

SOZAP Opava s. r. o. 
umístění v centru města 

expanze do státu EU 

vysoká kapacita 

vyšší cena 

VDT STEEL servis 
moţnost objednání materiálu 

přes internet 

umístění v centru města 

Menší sklad na uskladnění 

hutního materiálu 

Teprve začínají společnost 

Niţší nabídka sluţeb 

FERONA a. s. 

moderní vybavení 

nabídka širšího sortimentu 

provozovny a odloučené 

provozovny pokrývají celé 

území ČR 

prodejní ceny se mohou 

měnit v průběhu měsíce 

nejbliţší pobočka se nachází 

v Ostravě 

OCEL OPAVA s. r. o. 

dodávka ušlechtilých a 

legovaných ocelí 

skladovací plochy 2 000m
2
 

odběratel zboţí od výrobců 

EU 

má jen jednu provozovnu v 

Opavě 

nemá tak velký sortiment 

jako tomu je u společnosti 

Gavenda s. r. o. 

VILPONT STEEL s. r. o. 
prodej ocelových plechů, 

pasů a profilů 

niţší ceny 

malá skladovací kapacita 

společnosti 

niţší nabídka sluţeb (např. 

neprovádí řezání plechů, 

nepracují s taţeným 

materiálem) 

FERRAM s. r. o. 

projektový management 

vyšší obrat (10 mil. Eur) 

vlastní stříkací a tryskací 

kabinu 

disponuje větším mnoţstvím 

strojů na zpracování 

materiálu 

pevná pozice na tuzemském 

a mezinárodním trhu 

vyšší cena 
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2) Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

 Vzhledem k oboru, ve kterém společnost Gavenda s. r. o. podniká, lze předpokládat, 

ţe nedojde ke vzniku nových společností. Společnosti v ČR stále čelí dopadům světové krize 

a podnikání v oboru hutního materiálu sebou nese i vysoké vstupní investice (nákup 

specifické technologie a zajištění dostatečného prostoru pro skladování materiálu). 

 Zároveň na trhu jiţ působí firmy, které si během svého podnikání jiţ získaly stálou 

klientelu, mají potřebné znalosti a zkušenosti v daném oboru a proto je pro začínající podniky 

obtíţnější vstup na trh. Firmy v oblasti Moravskoslezského kraje nabízejí produkty totoţné s 

konkurencí. Tím pádem je obtíţnější pro nově vzniklé společnosti odlišit se od stávajících 

podniků a přetáhnout zákazníky od konkurence. Všechny podniky se snaţí určitým způsobem 

odlišit svůj produkt od ostatních firem nabídkou výhodnějších sluţeb, kterými je doprava 

materiálu aţ na místo určení či slevy při větším odběru produktů. 

3) Hrozba vzniku substitutu 

Poskytovateli hutního materiálu jsou výše uvedené konkurenční firmy. U nichţ se dá 

konstatovat, ţe nabízejí podobné výrobky jako společnost Gavenda s. r. o. Silnou stránkou 

společností je, ţe veškeré materiály navíc zpracovává podle poţadavků zákazníka (provádí 

řezání, sváření a na vlastní reţijní náklady zajistí dopravu k zákazníkovi). V areálu jsou 

prováděné i zámečnické práce, výkup kovového šrotu a výměna technických plynů značky 

Siad. Společnost Gavenda s. r. o., tak jako její konkurence, nabízejí plechy, trubky, 

tenkostěnné profily, polykarbonát, barevné kovy a profilovou ocel. Jedinou moţností 

společností, jak se odlišit od konkurentů, je tudíţ v nabízených sluţbách. 

4) Síla kupujících 

 Společnost má řadu stálých kupujících, kteří odebírají velkou část produkce. Zákazníci 

pro společnost jsou na prvním místě, a proto se snaţí objednávky zpracovat v co nejkratším 

termínu. Zákazníci společnosti jsou FO i PO nacházející se v Moravskoslezském kraji. Mezi 

stálé zákazníky společnosti Gavenda s. r. o., jejíţ objednávky se často opakují, patří: 

a) Zámečnictví Ciminga – provádí zámečnické práce 
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b) HUPL s. r. o. - společnost nabízí pletivo, kovové a zděné ploty. Prodává hutní materiál, 

elektroizolanty jako jsou textil, kartit, sklotextit, texgumoid, pertinax, včetně dělení a 

opracování. Sídlo společnosti se nachází v Bílovci. 

c) FERRAM s. r. o. - provozuje stavebniny s centrem betonových dlaţeb. Zabývá se 

prodejem stavebního materiálu – betonové dlaţby a mramor, izolační a zateplovací 

materiály, stavební chemie, sádrokarton, zdicí materiály, maltové a omítkové směsi, 

komínové systémy, stavební prvky, pletivo, svařované rohoţe. 

d) DN STAVBY s. r. o. - provádí realizaci staveb a zabývá se výrobou ocelových 

konstrukcí. 

e) HILSE s. r. o. - tato společnost má sídlo v Oticích a nabízí sluţby v oblasti oprav a 

údrţby motorových vozidel. 

f) Milan Stoniš – společnost sídlící v Opavě-Kateřinky a nabízí zámečnické a svářečské 

práce 

g) AK MOONT steel, s. r. o. - společnost se zabývá výrobou a montáţi ocelových 

konstrukcí v Hlučíně. 

5) Síla dodavatelů 

 Firma spolupracuje s mnoha dodavateli, se kterými zároveň udrţuje dlouhodobé 

vztahy zaloţené na důvěře a kvalitě. Všichni dodavatelé se opět nacházejí v blízkosti sídla 

společnosti (Moravskoslezský kraj). Objednaný materiál je buďto dováţen přímo do 

společnosti samotným dodavatelem, v menším mnoţství si je společnost Gavenda s. r. o. sama 

dováţí. Největším dodavatelem společnosti Gavenda s. r. o. je akciová společnost FERONA – 

od níţ společnost odebírá veškerý sortiment. K dalším významným dodavatelům patří Raven 

a. s., Steel profil, Mittal Steel, Jimi brusivo nebo Arcelor Mittal construction. V roce 2009 

společnost ukončila svou spolupráci s firmou Ferram a. s. a s firmou Techservice. Výčet 

veškerých dodavatelů je obsaţen v příloze č. 4. 
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4.3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 V teoretické části byla provedena finanční analýza jednotlivých ukazatelů společnosti 

Gavenda s. r. o. v letech 2008 a 2009 na základě účetních výkazů. Společnost ve většině 

spočtených ukazatelů dosáhla velmi dobrých či uspokojivých výsledků. Dle provedené 

finanční analýzy u společnosti lze nyní určit oblasti, na které je nutné se zaměřit a rovněţ 

navrhnout určitá opatření k jejich zlepšení do budoucna a tím i vylepšit podnikatelskou 

činnost společnosti Gavenda s. r. o. Největší problémy společnost vykazovala v oblasti 

rentability, aktivity a doby obratu. 

 K vylepšení rentability se doporučuje zvýšit trţby při stejných či sniţujících se 

nákladech anebo zachovat stejné či vzrůstající trţby a sníţit přitom náklady. V roce 2008 

společnost vykazovala trţby o 55 mil. Kč niţší, neţ v roce 2009. V roce 2009 došlo také ke 

sníţení mnoţství zakázek, tudíţ k poklesu poptávky. U rentability se však setkáváme s 

takovým problémem, ţe nelze zvýšit rentabilitu v krátkém časovém horizontu. Co se týče 

nákladů společnosti, zde také v roce 2009 došlo ke sníţení o 53 mil. Kč. Tento pokles však 

nebyl aţ tak velký, aby společnosti zajistil přinejmenším stejný hospodářský výsledek jako v 

minulém období. Proto bych společnosti doporučila vést si pravidelnou nákladovou analýzu, 

která jim umoţní odhalit oblasti, v níţ dochází k plýtvání finančních prostředků.  Větší 

sníţení nákladů a lepší produktivita práce by pak vedla k zefektivnění podnikatelské činnosti 

podniku. 

 V oblasti aktivity podniku došlo také ke zhoršení situace oproti minulému roku. V 

roce 2008 činil obrat zásob 8, a v roce 2009 se obrat zásob sníţil na 6 za 1 rok. To by aţ tak 

nevadilo, ale při prostudování účetní závěrky jsem zjistila, ţe zásoby za rok 2008 a 2009 byla 

udrţovány na stejné výši, i kdyţ došlo k poklesu trţeb v roce 2009. Z čehoţ plyne, ţe 

společnost má v zásobách vázané velké mnoţství peněz, které by mohla vyuţít pro lepší 

účely. Proto bych společnosti navrhovala postupně sniţovat mnoţství zásob a peníze 

investovat do výhodnějších oblastí. 

 Posledním znepokojivým faktorem je doba obratu pohledávek. Z analýzy vyplynulo, 

ţe odběratelé platí své závazky v průměru 42 den v roce 2009, v roce 2008 spláceli v průměru 

29 den. Je pravdou, ţe doba splatnosti se u jednotlivých odběratelů odlišuje především podle 

smluv, popřípadě podle zákaznických výhod, které jim společnost nabízí. V důsledku toho, ţe 

odběratelé stále prodluţují úhradu faktur, vznikly společnosti Gavenda s. r. o. pohledávky, 
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které nebyly uhrazeny ve splatnosti. V následující tabulce jsou vyobrazeny pohledávky po 

splatnosti za rok 2008 a 2009. 

Tab. č. Pohledávky po splatnosti za rok2008 a 2009 

ČASOVÁ STRUKTURA 

POHLEDÁVEK PO 

SPLATNOSTI 

K úhradě (v mil. Kč) 

2008 

K úhradě (v mil. Kč) 

2009 

- ve splatnosti 6  643 5  429 

- do 30 dnů po splatnosti 5  783 5  813 

- do 90 dnů po splatnosti 2  677 1  903 

- do 180 dnů po splatnosti 373 205 

- do 365 dnů po splatnosti 173 282 

- nad 365 dnů ve splatnosti 523 1  081 

Celkem obchodní 

pohledávky 

16  172 14  713 

 

 Z této tabulky je patrné, ţe společnost má řadu pohledávek, které ke konci roku 2008 a 

2009 nebyly řádně splaceny. Pohledávky po splatnosti či obtíţně vymahatelné pohledávky 

spadají do problematiky, která významným způsobem zatěţuje prakticky všechny 

podnikatelské subjekty. Nesplacené pohledávky mají zejména pro malé a střední podnikatele 

osudový dopad na chod firmy. Proto by se majitelé firem měli snaţit o minimalizaci tohoto 

rizika. V roce 2008 činily pohledávky po splatnosti celkem 9 006 mil. Kč, v roce 2009 došlo k 

mírnému poklesu neuhrazených pohledávek na sumu 8 203 mil. Kč. Společnost Gavenda s. r. 

o. má i přes mírný pokles v roce 2009 stále velké mnoţství neuhrazených pohledávek. Předně 

existují zákonné moţnosti obrany dané obchodním zákoníkem. Dluţník je v prodlení, pokud 

neplní své závazky řádně a včas. V takové situaci existuje několik variant, jak společnost 

Gavenda s. r. o. můţe tento problém řešit. 

Pro problematiku řízení pohledávek bych tedy doporučovala: 

– smluvní úroky z prodlení = jejich výše můţe být určena buďto ve smlouvě, potom se 

jedná o smluvní úroky z prodlení. Nebo nemusí být stanovena smluvně a jejich výše je 
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stanovena na základě občanskoprávních předpisů. Úroky z prodlení upravuje § 517 

odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní úroky jsou podle mě vhodnou metodou, která 

se dá vyuţít právě u neplatičů. Z tabulky jasně vyplynulo, ţe nejvíce pohledávek po 

splatnosti se objevuje u 30ti denní lhůty. V případě zahrnutí úroku z prodlení do 

smlouvy bude odběratel více obezřetný na dodrţení svého závazku. 

– Další moţností můţe být smluvní pokuta. Tu je vhodné sjednat přímo ve smlouvě. 

– Problémům je vhodné předcházet jiţ při uzavírání smluv s novými obchodními 

partnery. Podnikatelé i jejich obchodní zástupci by se proto měli chovat zodpovědně a 

důkladně prověřovat platební morálku budoucích klientů. Nástrojem pro získání 

informací o potenciálním odběrateli můţe být vyuţit registr dluţníků, statistické 

modely či externí data. 

– zavádět opatření proti klientům, se kterými byly určité problémy s platbou jiţ 

v minulosti. 

– vyuţít splátkový kalendář u odběratelů, kteří se dostali do finančních problémů a 

nejsou schopni zaplatit celou dluţnou částku najednou. Začátkem roku 2010, 

společnost u některých svých dlouhodobých dluţníků začala vyuţívat právě tento 

splátkový kalendář. Jedná se především o dluţníky, kteří procházejí právě těmito 

finančními problémy a proto cílem společnosti Gavenda s. r. o. je získat od neplatičů 

alespoň nějaké peníze ve splátkách kaţdý měsíc. Tím se snaţí vyhnout riziku, ţe 

dluţníci jim nezaplatí ani korunu.   

  

Ze strategických analýz vyplynulo, ţe společnost si na trhu s prodejem hutního 

materiálu udrţuje velmi dobré jméno a disponuje stálými zákazníky i dodavateli. Vyskytl se 

zde však problém s cenami v porovnání s konkurenčními produkty. Ceny firmy Gavenda s. r. 

o. jsou o něco vyšší, neţ za jaké ceny nabízí výrobky konkurenční společnosti. Proto bych 

společnosti doporučovala zlepšit propagaci výrobků a tím i zaujmout potencionální 

zákazníky. Je samozřejmé, ţe propagace společnosti je nákladná záleţitost, ale při působení 

ve společnosti jsem vypozorovala, ţe nevyuţívá ţádný druh reklamy. Jediný způsob, kterým 

se firma doposud propaguje, je pomocí webových stránek. Stále však existuje velké mnoţství 

potenciálních zákazníků, kteří se na internetu neinformují. Proto bych společnosti 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-40-1964-sb-obcansky-zakonik/cele-zneni/#p-517
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-40-1964-sb-obcansky-zakonik/cele-zneni/#p-517
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doporučovala zvýšit propagaci společnosti např. reklamní tabule, roznášením letáku s akčními 

slevami. 

 Dále bych společnosti doporučovala vybavit sídlo v Oticích a Krnově informačním 

softwarem, který se zde zatím nevyskytuje. V Oticích společnost stále pracuje v programu MS 

DOS. Jedná se opět o nákladnou investici, která v organizaci, jeţ má uţ zaběhnutý způsob 

komunikace, nemusí fungovat a být spíše zátěţí. K provedení takového kroku je zapotřebí 

zváţit silné i slabé stránky. Vzhledem k tomu, ţe se společnost neustále v oblasti nových 

technologií rozvíjí a směřuje stále kupředu, tak lze předpokládat, ţe nakonec se tímto 

problémem bude muset vedení zabývat. 
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5. ZÁVĚR 

 Zadání diplomové práce jsem řešila ve společnosti Gavenda s. r. o., jejíţ předmět 

podnikání je velkoobchod a specializovaný maloobchod. Údaje jsem čerpala z odborné 

literatury, internetu a interních zdrojů společností. 

 V teoretické části jsem se zabývala důleţitostí MSP jak na úrovni ČR tak také v rámci 

EU. Po objasnění pojmů nezbytných pro další pochopení textů jsem se zaměřila na 

strategickou analýzu a finanční analýzu podniku. Ze strategické analýzy jsem objasnila 

SWOT analýzu, PEST analýzu a Porterovu analýzu. U finanční analýzy jsem uvedla 

jednotlivé druhy analýz a více jsem se zaměřila na poměrové ukazatelé likvidity, aktivity, 

rentability a zadluţenosti. 

 V praktické části jsem provedla finanční a strategickou analýzu, kterou jsem 

aplikovala na společnost Gavenda s. r. o. Nejprve jsem provedla strategické analýzy 

zkoumající vnější a vnitřní prostředí podniku. Následovala finanční analýza postavená na 

horizontální a vertikální analýze společnosti Gavenda s. r. o. A doplněná o výsledky 

poměrových ukazatelů. V závěru analytické části jsem zhodnotila celkovou situaci společnosti 

a navrhla jsem strategii či způsob, jak by společnost měla v následujících letech zlepšit svou 

finanční situaci na trhu. 

V diplomové práci se podařilo splnit cíl, kterým bylo zhodnotit finanční situaci 

společnosti Gavenda s. r. o. a zároveň provést strategickou analýzu zaměřenou na vnější i 

vnitřní prostředí podniku. Po-té jsem vymezila návrhy, které by vedly ke zlepšení současného 

stavu společnosti. Společnost Gavenda s. r. o. působí především na území Moravskoslezského 

kraje, kde si během 10leté působnosti na trhu vybudovala dobré jména a pověst. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

CP  – cenný papír 

ČSÚ  – Český statistický úřad 

ČR  – Česká republika 

EBIT  – čistý zisk před zdaněním 

EU  – Evropská unie 

FA  – finanční analýza 

IČ  – identifikační číslo 

MSP  – malé a střední podniky 

OA  – oběţná aktiva 

OR  – obchodní rejstřík 

ROA  – rentabilita celkových vloţených aktiv 

ROE  – rentabilita vlastního kapitálu 

SRO  – společnost s ručením omezeným 

VZZ  – výkaz zisku a ztrát 
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