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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je pomocí vybraných metod provést finanční analýzu 

firmy Hutní montáţe, a. s. ke dni 31. 12. 2010.  

 

Metodická část obsahuje ucelenou charakteristiku vybraných metod pro analýzu 

finančního zdraví podniku, dále byla vybrána jedna metoda pro stanovení hodnoty 

podniku, dle které byl podnik oceněn. 

 

Praktická část obsahuje výsledky, grafy a jejich komentáře. 

 

V návrzích a doporučeních je provedeno souhrnné hodnocení podniku s nastíněním 

dalších kroků. 

 

V závěru je provedeno shrnutí. 

 

Jak bylo výše zmíněno, pro svou diplomovou práci jsem zvolil firmu Hutní 

montáţe, a. s. (HM), která je členem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a.s. 

 

Volba výše uvedené společnosti byla provedena na základě úplných, dobře 

dostupných údajů, které jsou pravidelně zveřejňovány na internetu. Tato firma 

v posledních pěti letech prošla poměrně zajímavým obdobím – působení finanční skupiny, 

změna majitele, propuknutí krize, období po krizi – toto období se rozprostírá do let 2005-

2009. Vzhledem k těmto skutečnostem se domnívám, ţe bude velice zajímavé porovnat 

finanční zdraví podniku v jednotlivých ţivotních etapách a jaký dopad měla na společnost 

koupě strategickým partnerem – největší strojírenskou firmou v České republice – 

holdingem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a.s.
1
, včetně dopadů krize. 

  

                                                 
1
 současný název společnosti, v roce 2006, kdy došlo ke koupi firmy, měla společnost jiný název: 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
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2 Teoreticko-metodologická část 

Cílem finanční analýzy je získat obraz o finančním zdraví firmy, finanční analýza 

je významnou součástí finančního řízení společnosti. Pro rozhodování o budoucích krocích 

(rozšiřování firmy, prodej firmy, atd.) je znalost současného stavu podniku (ukazatele 

rentability, likvidity, zadluţení, atd.) zásadní, jinak řečeno jedná se o ucelený podklad pro 

interní rozhodování vrcholového managementu.  

Dle Hrdého (2009, str. 118): „Finanční analýzu můţeme chápat v uţším nebo 

širším pojetí. V uţším pojetí se jedná o hodnocení současného stavu a minulého vývoje 

financí podniku, širší pojetí se snaţí o předpověď budoucího vývoje financí podniku.“ 

Za finančně zdravý podnik označujeme podnik, který přináší očekávané zhodnocení 

akcionářům přes všechna rizika z investice plynoucí. 

 

Finanční analýza obsahuje spoustu dat a údajů, které jako jeden obsáhlý celek 

slouţí pouze úzké skupině lidí: auditorům a potencionálním investorům. Rozdělení dílčích 

hodnot mezi zainteresované skupiny ukazuje matice rozdělení, viz obr. 2-1. 

 

 

Obr. 2-1 Matice rozdělení výsledků finanční analýzy 6  

 

Pro kvalitní analýzu slouţí kvalitní data, která získáme z rozvahy, výkazu zisku a 

ztrát a z přehledu o peněţních tocích. V diplomové práci pouţijeme technickou analýzu, 
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která se opírá o matematické a statistické postupy s podporou fundamentální analýzy. Pro 

posouzení finančního zdraví podniku, popřípadě pro ocenění podniku, které je přímo 

úměrné jeho kondici, musíme postupovat následovně 5 : 

 

 sběr dat 

o základní údaje o firmě 

o hlavní konkurenti 

o ekonomická data  

o relevantní trh 

o pracovníci 

o výroba a dodavatelé 

o odbyt a marketing 

 

 analýza dat 

o strategická analýza 

o finanční analýza 

o rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná (tohle je důleţité pro 

metodu EVA a DCF) 

o analýza a prognóza generátorů hodnoty 

o orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

 

 sestavení finančního plánu 

 

 ocenění 

o volba metody 

o ocenění dle zvolené metody 

o souhrnné ocenění 

 

Dle dostupné literatury lze zhodnotit finanční zdraví podniku po provedení a 

následné analýze několika ukazatelů – viz obr. 2-2, mezi které se řadí: 

 

Z poměrových ukazatelů (podíl dvou absolutních stavových nebo tokových 

ukazatelů) volíme následující: 
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 ukazatele likvidity 

 ukazatele rentability 

 ukazatele zadluţení 

 

Je vyloučeno, aby podnik vykazoval mimořádně dobré ukazatele ve všech 

ukazatelích. V praxi dochází ke kombinaci dobrých a špatných výsledků – např. ukazatelé 

rentability jdou proti ukazatelům likvidity. Pro souhrnné posouzení lze sestrojit rychlý test 

podniku – Kralicekův rychlý test, Altmanův model, Tafflerův model a jiné, ale ne všechny 

se hodí pro kaţdou společnost. Více viz kap. 2.5. 

 

 

 

Obr. 2-2 Rozbor poměrových ukazatelů 5  

 

Z absolutních ukazatelů byly zvoleny následující: 

 

 horizontální analýza rozvahy a výsledovky 

 vertikální analýza rozvahy a výsledovky 

 analýzu peněţních toků 
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2.1 Analýza likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky – tzv. být 

solventní, hradit své závazky v okamţiku jejich splatnosti. 

Obecně řečeno, ukazatelé likvidity poměřují to, čím je moţno platit v čitateli s tím, 

co je nutno platit ve jmenovateli. 7  

Pro zajištění likvidity je dobré, aby zdroje financování, kterými je majetek 

financován, neměly kratší trvání neţ sám majetek. Jinými slovy řečeno, likvidita udává 

schopnost podniku přeměnit hospodářské prostředky na prostředky peněţní, vhodné pro 

úhradu závazků. Nejlikvidnější je finanční majetek, který je součástí oběţného majetku.  

 

V době tísně lze operovat s prodejem části majetku k úhradě dluhů, pro výrobní 

firmy jsou velice likvidní zásoby, jelikoţ je moţno s nimi v krátké době operovat, na rozdíl 

od různých pohledávek, natoţ pak po době splatnosti nebo nedobytných. 2  

 

Pro naši analýzu byly vybrány likvidity 1., 2. a 3. stupně. Dané ukazatelé mají své 

výhody a nevýhody, některé z nich jsou uvedeny níţe. [2, 5] 

 

Výhody: 

 rozšířenost v praxi 

 jednoduché 

 

Nevýhody: 

 platí pouze v okamţiku výpočtu 

 jsou závislé na ocenění aktiv a pasiv 

 

Dané ukazatele nereflektují finanční zdraví podniku, ale pomáhají určit, které 

problémy oběţného majetku jsou podstatné, a tudíţ by měly být podrobeny analýze. 

Vzorce 2.1 – 2.3 jsou z literatury 7 . 

2.1.1 Pokladní likvidita (likvidita 1. stupně) 

Likvidita 1. st. je rovněţ označována, jako okamţitá poměřuje nejlikvidnější 

prostředky podniku ke krátkodobým závazkům. Jedná se o nejpřísnější ukazatel, jelikoţ 
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podnik musí v daném okamţiku být schopen splatit své v tu chvíli splatné dluhy. Hodnota 

vzešlá z výsledku by se měla pohybovat okolo 1, dle dostupné literatury 7  by výsledná 

hodnota měla být větší neţ 0,2. 

 

Pokladní (okamžitá) likvidita = krátkodobý finanční majetek /krátkodobé závazky        (2.1) 

2.1.2 Hotovostní likvidita (likvidita 2. stupně) 

Likvidita 2. st. označována rovněţ jako pohotová, udává poměr mezi součtem 

finančního majetku a krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky. Tento 

ukazatel je svou vypovídací schopností určen pro rozhodování banky, zda poskytnout 

podniku krátkodobý úvěr či nikoliv. Dále charakterizuje schopnost podniku krýt svými 

pohledávkami a peněţními prostředky běţné potřeby a krátkodobé dluhy.  

Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 - 1,5. Při poměru menším neţ 1 musí 

podnik spoléhat na prodej zásob, coţ není přijatelné pro věřitele. 7  

Z jednotlivých hodnot a finálního výpočtu tzv. běţné likvidity vyplývá, ţe podnik 

je schopen svými peněţními prostředky a pohledávkami pokrýt své běţné potřeby a 

krátkodobé dluhy.  

 

Rychlý poměr (pohotová likvidita) = (oběžná aktiva – zásoby) /krátkodobé závazky      (2.2) 

 

Krátkodobé závazky (krátkodobý cizí kapitál) jsou závazky splatné do jednoho 

roku, krátkodobé závazky se skládají ze tří poloţek, a to krátkodobé závazky z obchodního 

styku, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci.  

Oběţná aktiva jsou veškerá aktiva přeměnitelná na peníze do jednoho roku – tudíţ 

je třeba od oběţných aktiv z rozvahy odečíst poloţku „dlouhodobé pohledávky“. 

2.1.3 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)  

Někdy označována pojmem všeobecná likvidita. Literatura udává, ţe u zdravé 

firmy by se měla daná hodnota pohybovat v rozmezí 2 – 3 7 , jedná se ale o průměrnou 

hodnotu všech oborů – můţe se pro jednotlivé obory částečně měnit, jiná literatura 2  

uvádí jako optimální rozmezí hodnot 1,5-2. Likvidita 3. stupně je vyšší neţ 2. stupně, ale 

ne o moc, jednalo by se pak o podnik s vysokými zásobami.  
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Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky            (2.3) 

2.2 Analýza zadluženosti 

Posuzuje finanční strukturu firmy z dlouhodobého hlediska. Slouţí jako indikátor 

výše rizika, kterou firma podstupuje při určité struktuře vlastních a cizích zdrojů. Zároveň 

slouţí jako míra schopnosti firmy zvětšit své zisky vyuţitím vlastního kapitálu.  

Vzorce 2.4 – 2.8 jsou z literatury 2 . 

 

Krytí úroků (interest coverage) = EBIT / nákladové úroky            (2.4) 

 

Tento ukazatel nám udává, kolikrát je zisk vyšší neţ úroky. Úrokové krytí ukazuje, 

jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele.  

Obecně jsou za doporučené hodnoty označovány hodnoty dosahující trojnásobku 

nebo i více. Tyto hodnoty jsou doporučovány proto, ţe je potřeba myslet na fakt, ţe po 

zaplacení úroků z dluhového financování by měl zůstat ještě dostatečný efekt pro 

akcionáře. Pokud je hodnota rovna 1, tak veškerý zisk je pouţit na splátku dluhů. Tento 

ukazatel je dle literatury [4] povaţován za klíčový ratingový ukazatel. 

 

Zadluženost I.(debt equity) = cizí zdroje/vlastní kapitál            (2.5) 

Zadluženost II. (debt ratio) = celkové cizí zdroje/aktiva             (2.6) 

 

Ukazatelé zadluţenosti jsou měřítkem úspěšnosti práce vrcholového vedení při 

získávání dodatečných zdrojů pro financování podniku. Dle literatury [4] se doporučuje 

poměr cizích a vlastních zdrojů financování v poměru 1:1 (vlastní kapitál:cizí kapitál), 

s ohledem na finanční riziko se poměr sniţuje na 40% cizích zdrojů v poměru k vlastním. 

 

Dalším ukazatelem je: 

 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / aktiva           (2.7) 

 

 Ukazatel samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského 

rizika (zadluţenost II), přičemţ součet obou dvou je roven 1. Jedná se o to, jak moc jsou 
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aktiva společnosti financována z peněz akcionářů. K největší změně došlo po změně 

majitele v roce 2006. 2  

 

Finanční páka = 1 / koeficient samofinancování            (2.8) 

 

Pokud je podíl dlouhodobých závazků větší neţ krátkodobých, podnik se pak 

nemusí obávat okamţitého poţadavku věřitelů na splácení závazků. 

Obecně lze rovněţ říci, ţe zdravá zadluţenost je pro podnik přínosná, jelikoţ můţe 

zvyšovat jeho rentabilitu.  

Neschopnost splácet úroky a samotný dluh ze zisku můţe být znakem blíţícího se 

úpadku.  

Firmy dále zvaţují, zdali si půjčí peníze na investici nebo investici realizují ze 

svých zisků. Podnik by měl pouţívat ke svému financování cizí kapitál pouze tehdy, pokud 

je výnosnost investic větší neţ dluhová sluţba.  

Zároveň je však nutno říci, ţe pouţívání vlastních zdrojů – např. financování 

z nerozděleného zisku je problematické a většinou draţší neţ financování pomocí úvěrů. 

Pokud firma pouţije k financování své vlastní zdroje, pak musí výnos získaný z investice 

být v nejhorším případě stejně velký jako úrok, který by firma získala, pokud by 

investovala své volné peníze jiným způsobem. 

 

Dle Vlčka (2009, str. 289-290): „Firmy investují tehdy, kdyţ očekávají výnos 

z investice převyšující celkové náklady potřebné na jejich realizace.“ „Za cizí zdroj, 

například úvěr musí firmy zaplatit úrok.“ „Investiční rozhodování firem je zaloţeno na 

kapitálových výnosech očekávaných v budoucnu. Při posuzování ziskovosti investičního 

záměru je třeba prognózovat mnoho údajů o budoucím vývoji ekonomiky, neboť investice 

můţe jako výrobní kapacita fungovat i několik desítek let. Je třeba kvalifikovaně 

předpovědět budoucí preference spotřebitelů, vývoj nákladů (především mzdových sazeb), 

budoucí daně, nabídku konkurenčních výrobků, inovační trendy atd. Získat tyto informace 

je značně obtíţné, a přesto musí firmy jednotlivá investiční rozhodnutí udělat.“ 
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2.3 Ukazatelé rentability 

Jedná se o ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje ukazatel odpovídající výsledku 

hospodaření a ve jmenovateli kapitál, resp. trţby. Ukazatelé rentability mají mít obecně 

rostoucí tendenci, ale jejich velikost a růst je závislý na odvětví.  

 

Dva nejčastější ukazatele jsou ROE a ROA. Tyto ukazatele slouţí ke srovnání 

s ostatními podniky a ostatními moţnostmi investování. Pokud bychom provedli rozklad 

ukazatele ROE, tak zjistíme, ţe je propojený s ukazatelem ROA. 

 

Dle literatury [4] by měli tento blok ukazatelů výnosnosti obsahovat čtyři ukazatelé 

– ROE, ROA, ROS, ROI. Tyto ukazatelé mají jeden společný prvek a to je čitatel, ve 

kterém se objevuje zisk. Pokud chceme dosáhnout srovnání v jednotlivých letech, pak 

bychom měli pouţívat v čitateli zisk před zdaněním (EBT – earnings before tax), 

popřípadě zisk před úhradou úroků a daně z příjmu (EBIT – earnings before interest and 

tax), a to z toho důvodu, ţe sazby daně se ve sledovaném období měnily – viz obr. 2-3. Dle 

doporučené literatury 2  je moţno provádět kombinaci, tím se myslí pokaţdé jiný čitatel – 

u ROE a ROS je doporučován zisk po zdanění, u ukazatele ROA a ROI je moţno volit 

mezi EBIT, EBT a EAT.  

 

V diplomové práci bylo počítáno s čistým ziskem (EAT), jelikoţ chceme znát 

hodnoty v daných letech – nepotřebujeme srovnání s konkurenty. Jeden z důvodů je ten, ţe 

nemáme dostatek podkladů pro srovnání s ostatními stejně velikými a ve stejném sektoru 

působícími společnostmi.  

 

Po obdrţených číslech musí nastat analýza příčin vývoje.  

 

Vzorce 2.9 – 2.12 jsou z literatury 2 . 
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Obr. 2-3  Sazba daně z příjmu PO 

2.3.1 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – return on equity) 

Zajišťuje vlastníkům míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos. Tento ukazatel je důleţitý pro investory, ROE musí být větší neţ 

alternativní bezrizikový výnos (rozumíme tím např. úroky, obligace, atd.).  

V případě pákového efektu by mělo platit: ROE  ROA, ROA  alternativní 

bezrizikový výnos. [5] 

Ukazatel ROE patří k nejsledovanějším ukazatelům výkonnosti podniku. 3  

 

ROE= zisk /vlastní kapitál = finanční páka * ROA                   (2.9) 

2.3.2 Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA – return on assets) 

Jedná se o vrcholový ukazatel. Rentabilita celkového kapitálu (rentabilita aktiv) 

hodnotí celkovou efektivnost vyuţití vloţeného kapitálu bez ohledu na to, odkud tento 

kapitál pochází. Měl by dosahovat maximálních hodnot. Hodnoty ukazatele rentability 

celkového kapitálu v podniku vyjadřují celkovou efektivnost firmy a její nedostatky 

v oblasti hospodaření s vloţeným kapitálem. 

 

ROA = zisk/ aktiva                            (2.10) 
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2.3.3 Ukazatel rentability tržeb (ROS – return on sales) 

Pro kaţdé odvětví existuje přiměřená rentabilita trţeb. Ukazatel rentability trţeb 

nás informuje o tom, jak je podnik ziskový ve vztahu k trţbám po odpočtu všech nákladů. 

Udává nám, kolik procent zisku plyne podniku z 1 Kč trţeb. Jeho hodnota je tedy dána 

podílem zisku a trţeb. Závisí především na cenách prodávaných produktů, hospodárnosti 

podniku a zisku zakalkulovaném do prodejní ceny.  

 

Ukazatel je třeba posuzovat v časové řadě nebo mezi jednotlivými podniky v rámci 

odvětví, přičemţ ve vývojové řadě by měl tento ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. 

Hodnota tohoto ukazatele však silně závisí na strategii společnosti a jejich cílech. 

Společnost například můţe dočasně pracovat bez zisku ve snaze dosáhnout co nejvyšší 

podíl na trhu. Někdy se také při výpočtu pouţívá provozní zisk. Tímto způsobem je moţné 

stanovit ukazatel hrubé marţe. 

 

ROS = zisk /tržby                          (2.11) 

2.3.4 Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI – return on investment) 

Tento ukazatel slouţí k měření efektivnosti dlouhodobě investovaného kapitálu, 

jinak řečeno vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu dlouhodobých zdrojů. 

Tento ukazatel se pouţívá v posledních letech ve vazbě s ukazatelem ekonomické přidané 

hodnoty (EVA –  economic value added). Pokud je ukazatel ROI vyšší neţ váţené náklady 

na kapitál, můţeme hovořit i o kladném ukazateli EVA. 

 

ROI = zisk /investovaný kapitál                        (2.12) 

2.4 Analýzy rozvahy, výkazů zisku a ztrát a cash flow 

V obr. 2-4 je moţno vidět vazby mezi výkazem zisku a ztrát, rozvahou a výkazem 

cash flow. 

V obchodním zákoníku se dočteme, ţe cílem podnikání je tvoření zisku, dle 

Tomáše Bati je cílem podnikání spokojený zákazník a zisk je pouze odrazem dané 

skutečnosti. 8  
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Obr. 2-4  Vzájemné vazby 4  

 

Analýzou rozvahy, cash flow a zisku a ztrát se rozumí horizontální a vertikální 

analýza.  

 

Horizontální analýzou se rozumí analýza vývojových trendů. Zjistíme, o kolik se 

jednotlivé hodnoty posunuly k lepšímu nebo horšímu vývoji oproti minulému období. Tato 

analýza se provádí horizontálně, tedy po řádcích. 

 

Vertikální analýzou se rozumí procentuální rozbor. Zjistíme, jakou procentuální 

hodnotu mají jednotlivé poloţky k celkové hodnotě. 2  

2.4.1 Rozvaha 

Rozvaha, jinak řečeno bilance, slouţí jako přehled o majetku a jeho zdrojích 

k poslednímu dni roku. Dle literatury 4  se jedná o nejdůleţitější zdroj informací 

z pohledu finanční analýzy. Rozvaha se skládá ze dvou částí – z aktiv a pasiv, které jsou si 

rovny, jelikoţ pasiva slouţí k nákupu aktiv. Dále lze učinit závěry vzhledem k finančnímu 

zdraví podniku. Od aktiv se očekává v budoucnu zisk, dluhy jakoţto závazky se musí 

splácet a jejich obsluha bude stát peníze, které budou brzdit ekonomický efekt aktiv. Dle 

literatury 4  lze základní vztah v rozvaze vyjádřit vztahem 2.13. 

 

aktiva = vlastní kapitál + dluhy                        (2.13) 
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 V aplikační části bude provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy.  

2.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Z daného výkazu můţeme vyčíst hodnotu hospodářského výsledku, kterého firma 

ke konci roku dosáhla. Dle literatury 4  lze základní vztah ve výkazu zisku a ztrát vyjádřit 

vztahem 2.14. 

 

zisk = výnosy - náklady                                       (2.14) 

 

Rozhodně je důleţitý poměr provozních a finančních výsledků hospodaření. 

Provozní výsledek odráţí výkony a spotřebu, oproti tomu z hodnot finančního výsledku 

hospodaření lze vyčíst výši investic a způsob financování podniku, který je ale zřejmější 

z výkazu peněţních toků (cash flow). 

 

V aplikační části bude provedena vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a 

ztrát. 

2.4.3 Cash flow 

Dle literatury 5  se svým způsobem jedná o nejdůleţitější výkaz pro posouzení 

finančního zdraví podniku a je s podivem, ţe není tak hojně pouţíván. Jedná se o přehled 

příjmu a výdajů – společnost musí znát výši a strukturu svých nákladů. Řízení cash flow 

vytváří bariéru a záchranný kruh před krizí. 8   

 

Dle Zuzáka (2009, str. 132): „Pokud podniku vzniknou problémy s cash flow, jedná 

se o sekundární problémy, které jsou důsledkem „něčeho“, a odráţejí nedostatky v jiné neţ 

finanční oblasti, které nastaly v minulosti a nebyly adekvátně nebo úspěšně vyřešeny.“ Na 

cash flow působí zejména následující proměnné: běţná činnost, podnikové investice a 

vnější zdroje financování. 

 

V aplikační části je vytvořena tabulka se třemi hlavními úrovněmi: provozní, 

investiční a finanční cash flow, jelikoţ standardní vertikální a horizontální analýza 

pozbývá smyslu vzhledem k výskytu záporných hodnot ve výkazu. 3  
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2.5 Souhrnné testy 

Souhrnných hodnocení firmy (souhrnných testů), jak bylo zmíněno v úvodu 

kapitoly 2, je celá řada. Ne kaţdý se dá pouţít, např. Beermanův test je vhodný pro 

řemeslnické firmy a firmy výrobního charakteru, Tafflerův test je určen pro firmy, které 

něco prodávají.  

Tyto testy, na rozdíl od jednotlivých ukazatelů, vyjadřují v jednom čísle kondici 

firmy, proto jsou nazývány souhrnnými. Tyto souhrnné testy neboli predikční metody či 

modely včasného varování se dělí na bankrotní a bonitní. Všechny testy jsou zaloţeny na 

stejné filozofii, to jest bodové hodnocení jednotlivých ukazatelů. Tyto dílčí ukazatelé 

nejsou shodné pro všechny testy. 

  

Bankrotní modely: dle názvu se jedná o jednoduché modely (testy), na jejichţ 

základě zjistíme, zdali podnik do určité doby zbankrotuje. Dle Hrdého (2009, str. 134): 

„Vychází přitom z faktu, ţe kaţdá firma ohroţená bankrotem vykazuje určitý čas před 

touto událostí symptomy, které jsou pro bankrot typické. K nejčastějším symptomům patří 

problémy s běţnou likviditou, výši čistého pracovního kapitálu a problémy s rentabilitou 

vloţeného kapitálu.“   

 

Mezi nejčastěji pouţívané bankrotní modely řadíme: 

 Altmanův model (Altmanovo Z-skóre) 

 Index důvěryhodnosti (IN05) 

 

Bonitní modely: dle názvu se jedná o jednoduché testy, na jejichţ základě zjistíme 

bonitu podniku. Tyto modely umoţní srovnat podniky v rámci jednoho segmentu 

podnikání.  

 

Mezi nejčastější pouţívané bonitní modely řadíme: 

 Kralicekův quicktest 

 Tamariho model 

 

V teoretické a praktické části se zaměříme na Altmanův model a Kralicekův rychlý 

test. 
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2.5.1 Rychlý test 

Tento test zavedl pan Kralicek v roce 1990. Tento test je sestaven ze čtyř 

finančních ukazatelů, výsledná známka se vypočítá jako aritmetický průměr ze všech 

známek. První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu a zbylé dva výnosovou situaci 

firmy. Pokud jsou některé ukazatele v podniku důleţitější neţ ostatní, lze jim přiřadit 

odpovídající váhu. 

 

 

Ukazatel 
Výborný 

Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

Kvóta vlastního kapitálu (I) > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu CF (II) < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash Flow v % trţeb (III) > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA (IV) > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Tab. 2-1 Tabulka hodnocení 3  

 

 Hodnocení lze sestavit takto: 

 

R/4 <2   velmi dobrý podnik  

R/4 = 2 – 4   šedá zóna  

R/4 >4   špatný podnik 

2.5.2 Altmanův model 

Model byl publikován Edwardem Altmanem v roce 1968. Altmanův model je na 

rozdíl od rychlého testu zaloţený na poměrových ukazatelích. Úkolem je odhad budoucí 

finanční pozice a problému vzniklých nedostatkem financí – bankrotu [4].   

Model je určen pro společnosti obchodující a neobchodující na burze, rovnice se 

liší ve váze jednotlivých ukazatelů (a – e) a hraničními pásmy pro hodnocení podniku.   

Vzorce 2.14 – 2.16 jsou z literatury 2 . 

Z = 1,2a + 1,4b + 3,3c + 0,6d + 1,0e                       (2.14) 

 Pro podnik, jehoţ akcie nejsou veřejně obchodovatelné na burze: 

Z = 0,717a + 0,847b + 3,107c + 0,42d + 0,998e                                            (2.15) 
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kde: 

a = pracovní kapitál / aktiva celkem  

b = nerozdělený zisk / aktiva celkem; nerozdělený zisk = zisk po zdanění – dividendy  

c = zisk před zdaněním a úroky / aktiva celkem  

d = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota cizího kapitálu  

e = trţby / aktiva celkem 

 

 Hodnocení pro akciové společnosti: 

 

Z > 2,99   finančně pevný podnik  

Z = 1,81 – 2,99  podnik s nevyhraněnou finanční situací  

Z < 1,81   podnik směřující k bankrotu 

 

 Hodnocení pro ostatní společnosti: 

 

Z > 2,9   finančně pevný podnik  

Z = 1,21 – 2,89  „šedá zóna“ podnik s nevyhraněnou finanční situací  

Z < 1,2   podnik směřující k bankrotu 

 

Altmanův model má svá úskalí – tento model je aplikovatelný pro rozvinutý 

kapitálový trh, pro Českou Republiku byl upraven manţely Neumaierovými v roce 1995, 

tak aby vyhovoval českým podmínkám. Jedná se o index IN05. 

 

IN05 = 0,13f + 0,04g + 3,97h + 0,21i +0,09j                                 (2.16) 

 

kde: 

f = celková aktiva / cizí zdroje  

g = EBIT / nákladové úroky  

h = EBIT / aktiva celkem  

i = výnosy / aktiva celkem  

j = oběţná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
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 Hodnocení pro dle modelu IN05 

 

IN05 > 1,6   podnik tvoří hodnotu  

IN05 = 0,9 – 1,6  „šedá zóna“ podnik s nevyhraněnou finanční situací  

IN05 < 0,9   podnik směřující k bankrotu 

 

 V pásmu šedé zóny podniky netvoří hodnotu, ale zároveň nebankrotují. 2  

 

 V aplikační části bude počítáno se vzorcem 2-14. 

2.6 Pyramidový rozklad 

V pyramidovém rozkladu jde o to, ţe se zvolí jeden ukazatel a ten se dále větví – 

viz obr. 2-5. Takhle rozloţit lze další ukazatele, jako je ROE, EVA, atd. Analýza pak 

slouţí k tomu, abychom odhalili silné nebo slabé stránky činitelů, které mají vliv na náš 

zvolený ukazatel.  

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je „Du Pont rozklad“, který je zaměřen na 

ukazatel ROE. 

 

 

Obr. 2-5  Neúplný Du Pontův rozklad ROE 2  
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Z rozkladů vyplývá, ţe růst cizího kapitálu můţe vést k růstu rentability vlastního 

kapitálu. Tato skutečnost je pozitivní tehdy, pokud zisk získaný z cizího kapitálu převýší 

dluhovou sluţbu. 
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Obr. 2-6  Pyramidový rozklad INFA 4  

 

Velmi zajímavý je model, který se nachází na stránkách ministerstva průmyslu a 

obchodu
2
. Jedná se o Benchmarkingový

3
 diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

viz obr. 2-6. Principem je srovnání podniku s ostatními, v grafech lze vidět hodnotu 

podniku, hodnotu odvětví a hodnotu nejlepších podniků v odvětví. Podnik lze srovnávat na 

základě poměrně rozsáhlé databáze s historií sahající do roku 1997. 

 

                                                 
2
 http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/ 

3
 Nepřetrţitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace 

s ostatními organizacemi v daném segmentu, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/
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2.7 Hodnota podniku 

 

Dle Maříka (2007, str. 163), který hovoří o ocenění na základě analýzy výnosů 

takto: „Tato skupina metod vychází z důsledného vyuţití poznatku, ţe hodnota statku je 

určena očekávaným uţitkem pro jeho drţitele. U hospodářských statků, ke kterým patří i 

podnik, jsou tímto uţitkem očekávané výnosy.“  

 

V zásadě lze oceňovací metody pouţívané pro stanovení hodnoty podniku rozdělit 

do tří základních skupin:  

 

 metody výnosové 

 metody majetkové 

 metody trţního porovnání 

 

Volba metody závisí na mnoha faktorech, např. na existenci a dostupnosti dat, dále 

na důvodu a účelu ocenění. Výsledná hodnota se většinou opírá o pouţití více oceňovacích 

metod. Pro kontrolu se doporučuje ohodnotit podnik podle nejméně dvou metod, přičemţ 

ohodnocení dle metody EVA a DCF dávají stejný výsledek, a tudíţ se vybírá pouze jedna 

z nich. 

 

Pro ocenění podniku HM zvolíme metodu kapitalizovaných čistých výnosů
4
 při 

pouţití paušální metody, důvody volby jsou zmíněny v aplikační části. Tato metoda se 

hojně pouţívá v Německu a na kontinentu, na rozdíl od anglosaských zemí, kde vítězí 

výnosnost pro akcionáře.  

 

Tato metoda na rozdíl od metod EVA a DCF nezachycuje budoucí růst, ale je 

odrazem současného potenciálu podniku, a tudíţ by takto vypočtená hodnota měla být 

niţší.  

 

                                                 
4
 metoda je do detailu rozepsána v Maříkovi (str. 259-278) 
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2.7.1 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Zásady: 

 

 pro ocenění je důleţitý jeho cíl 

 podnik se oceňuje jako hospodářská jednotka 

 princip rozhodného dne – den, ke kterému chcete znát hodnotu podniku v našem 

případě je tímto dnem 31. 12. 2009 

 ocenění provozně nutného majetku – objektizovanou hodnotou 

 oddělené ocenění neprovozního majetku 

 zásada transparentnosti posudku 

 

Postup: 

 

 analýza a úprava dosavadních výsledků podniku – kladen veliký důraz na úpravu 

účetních výkazů za minulost
5
 

 prognóza budoucích čistých výnosů a propočet finanční potřeby a korekce čistých 

výnosů 

 odhad kalkulované úrokové míry – jedná se o náklady vlastního kapitálu – v praxi 

se pro zjednodušení vychází z porovnání s jinými moţnými investicemi (kapitálový 

trh, průměrná rentabilita v branţi, ke které oceňovaný podnik patří, očekávaná 

výnosnost atd.) 

 vlastní propočet výnosové hodnoty (analytickou nebo paušální metodou) – 

v diplomové práci je pouţita paušální metoda 

 

                                                 
5
     

- vydělení významných poloţek nákladů a výnosů, které plynou z majetku provozně nepotřebného 

- dbát na to, aby všechny náklady a výnosy byly zaúčtovány do období, ke kterému se věcně a časově 

vztahují 

- úpravy vycházející z poţadavku dopracovat se k trvale udrţitelné úrovni výsledků hospodaření 

- úpravy vyplývající z uplatňování účetních pravidel 

- vyčlenit vliv plynoucí z konkrétních osob a další specifické faktory 

- propočítat změny v placených daních 

- přepočítat časovou řadu minulých výsledků hospodaření na cenovou úroveň roku, ke kterému se 

vztahuje ocenění 
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TČV je vyjádřen ve stálých cenách k datu ocenění a kalkulovaná úroková míra je 

očištěna od inflace a je tedy na úrovni reálné míry. 

Vzorce 2.17 – 2.19 jsou z literatury 5 . 

 

trvale odnímatelný čistý výnos (TČV) = suma q*ČV/suma q                    (2.17) 

sumou rozumíme počet let, ze kterých počítáme  

 

výnosová hodnota podniku = TČV/ik                                   (2.18) 

ik = míra kapitalizace + riziková přirážka                        (2.19) 

ik  = kalkulovaná úroková míra 

 

Míra kapitalizace je rozdíl průměrné výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů a 

očekávané míry inflace. 

Rizikovou přiráţkou se rozumí zohlednění provozního, obchodního a finančního 

rizika. Tabulka 2-2 ukazuje obvyklé rozpětí přiráţky za riziko.   

 

Kategorie Riziková 

prémie 

Popis 

1 6 - 10  Zavedené podniky, finančně stabilní, výkonné vedení, 

omezená konkurence. 

2 11 - 15  Zavedené podniky, finančně stabilní, dobré vedení, poměrně 

silná konkurence. 

3 16 - 20  Velmi silná konkurence, dobré výsledky, omezená kapitálová 

náročnost 

4 21 - 25  Cyklický vývoj, závislost na speciálních zkušenostech a 

znalostech, obtíţně předvídatelný vývoj.  

5 26 - 30  Samostatní podnikatelé v oblasti sluţeb. 

Tab. 2-2 MAŘÍK M. Určování hodnoty firem. Praha: EKOPRESS, 1998, str. 128 
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3 Aplikační část
6
 

Společnost Hutní montáţe, a.s. je tradiční a v rámci České republiky jednou z 

největších firem v segmentu montáţí, oprav a údrţby průmyslových a energetických celků 

a infrastruktury.  

Předmětem zájmu společnosti jsou kromě tuzemského trhu stále ve větší míře trhy 

zahraniční, především Německo, Slovensko, Skandinávie a perspektivně země východního 

bloku. 

Firma byla zaloţena v roce 1953, jediným akcionářem je od 2. listopadu 2006 

společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., firma má základní jmění ve výší 

139 809 100 Kč. Počet zaměstnanců se kaţdoročně trochu mění a pohybuje se kolem 700 

kmenových zaměstnanců. Obrat společnosti osciluje kolem jedné miliardy korun. 

V posledních letech neustále roste. Dle předběţných údajů by tomu nemělo být jinak ani 

za rok 2010. 

 

 Podnikání HM lze rozdělit do těchto hlavních aktivit: 

 

 energetika 

 mosty 

 průmyslové a sportovní stavby 

 chemie a petrochemie 

 velkostroje a zařízení pro povrchovou těţbu 

 hutě 

 montáţní mechanizace 

 vodní díla a ostatní 

                                                 
6
 Pro zpracování vstupních dat, mezi které patří výkaz zisku a ztrát, rozvaha a přehled o peněţních 

tocích (cash flow), byl pouţit volně staţitelný program FIA 1.4
6
, který byl ale upraven dle dostupné literatury 

– viz odkazy na vzorce u jednotlivých kapitol. Obdobný program je i přílohou literatury Finanční analýza 

krok za krokem od Evy Kislingerové. 

Oba programy pracují v prostředí Microsoft Excel, do programu se zadají vstupní parametry a 

program pomocí vloţených vzorců převede vstupy na výstupy, které jsou v podkapitolách kapitoly č. 3 

analyzovány.  
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Jak udává sama společnost, energetika patří k jejím hlavním pilířům. HM se od 

svého vzniku po celou dobu podílely na výstavbě téměř všech tepelných a jaderných 

elektráren (Tušimice, Prunéřov, Počerady, Chvaletice, Dukovany atd.).  

Během 90. let minulého století se firma podílela na jejich první obnově a to na 

partiích za kotli – montáţ odsiřovacích zařízení dovezených ze zahraničí. V minulé i této 

dekádě nastala druhá etapa obnovy tepelných energetických zdrojů a to jejich komplexní 

obnova.  

Nejenom v ČR, ale i ve světě se společnost prosazuje v montáţích nejnovějších 

energetických zdrojů, za zmínku stojí zejména Švédsko, Německo, Rakousko, Uruguaji 

atd. 

 

Dceřiné společnosti: 

 

HMO Stahlbau und Montage GmbH, v likvidaci 

Poslání: Inţenýringová činnost, zaměřená na prodej a nákup montáţních výkonů 

Sídlo: Plauen/Německo 

Obchodní podíl: 100 % 

  

INTERMONTÁŽ - servis, s.r.o. 

(obch. název: ТОО ИНТЕРМОНТАЖ- сервис)  

Poslání: Společný podnik pro udrţení a rozšíření obchodních kontaktů se zeměmi bývalého 

SSSR, zejména montáţe technologických zařízení a ocelových konstrukcí. 

Sídlo: Kyjev, Ukrajina 

Obchodní podíl: 50 % 

  

Ti kran servis s.r.o. 

Poslání: Technická inspekce zdvihacích a elektrických zařízení; provádění revizí, zkoušek 

a přejímek těchto zařízení a školení zaměstnanců v oboru elektro a jeřábové dopravy. 

Opravy, servis a prodej mobilních jeřábů.  

Sídlo: Ostrava, Česká republika 

Obchodní podíl: 67 % 

www.tikran.cz 

  

http://www.tikran.cz/
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PRIS - Hutní montáže Ostrava 

(obch. název: ТОО ПРИС-Гутни монтаже Острава)  

Poslání: Inţenýrská, projekční a realizační činnost v oblasti stavebnictví a technologie. 

Sídlo: Almaty, Kazachstán 

Obchodní podíl: 50 % 

  

GEO - CZ Construction Engineering, s.r.o. 

(obchodní název: GЕO - CZ Сonstruction Engineering, s.r.o.)  

Poslání: montáţe stavebních ocelových konstrukcí a technologických zařízení. 

Sídlo: Tbilisi, Gruzie 

Obchodní podíl: 50%  

Statutární orgány společnosti: 

 

Představenstvo 

Předseda    Ing. Miroslav Přecechtěl 

Místopředseda    Ing. Jan Světlík 

Člen     Ing. Dalibor Fabián 

Dozorčí rada 

Předseda    Ing. Václav Dostál 

Člen     Ing. Pavel Ondruch 

Člen     Vladimír Jurošek 

 

Vedení společnosti 

Generální ředitel   Ing. Miroslav Přecechtěl 

odborní ředitelé Společnost nemá ve své organizační struktuře 

samostatné podnikatelské jednotky. 

-OS OK a mostů   Ing. Vladislav Jordánek 

-OS technologie   Ing. Jan Hudec  

Ředitel úseku realizace  Ing. Václav Herian 

-zástupce ředitele – montáţe  Ing. Jaromír Sladčík 

-zástupce ředitele – jeřáby  Ing. Klement Teper  
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Obr. 3-1 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2010, zdroj: výroční zpráva 

 

 

Stav ke konci roku 2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby (mil. Kč) 931 746 1031 1374 1182 

Zisk, ztráta (mil. Kč) 31 -92 88 98 117 

Počet zaměstnanců (os.)  680 676 704 797 708 

Průměrná mzda pracovníka (Kč) 21 918 20 943 27 239 30 327 33 109 

Průměrná mzda v ČR (Kč) 18 344 19 546 20 957 22 691 23 488 

Tab. 3-1 Základní ukazatele firmy HM 

 

Jelikoţ podíl energetiky zaujímá více neţ 50% výkonu společnosti, zaměří se 

diplomová práce především na konkurenty v daném segmentu. Přímé konkurenty prakticky 

ţádná firma nezveřejní, ale průzkumem trhu můţeme mezi největší konkurenty v odvětví 

oprav a montáţe v segmentu energetiky zařadit podniky z PL, ČR a SR. Podniky stejné 

velikosti v regionu střední Evropy najdeme pouze v Polsku.  
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Mezi největší konkurenty v odvětví energetiky patří: 

 REMAK SA – firma z Polska, která má cca 900 zaměstnanců, se zaměřuje na 

montáţe energetických celků, coţ ji řadí k největším konkurentům v regionu. 

 MOSTOSTAL Kraków S.A. – firma z Polska, která má skoro 70-ti letou tradici, je 

zaměřena komplexně a konkuruje HM v celé šíři nabízených sluţeb. 

 Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače – jedná se o nejvýznamnějšího 

výrobce energetický kotlů na území SR a ČR. Firma rovněţ zabezpečuje komplexní 

systém sluţeb v energetice, mezi které patří i montáţ. Společnost zaměstnává 

v sekci montáţe přibliţně 400 pracovníků a řadí se mezi největší montáţní 

organizace ve střední Evropě. 

 BIS Czech s.r.o. – firma vlastněna zahraničním vlastníkem (Němci) zabezpečuje 

komplexní systém sluţeb od oprav přes montáţe. 

 DTZ Liberec s.r.o. 

 

Mezi největší konkurenty v odvětví montáţní techniky patří: 

 Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. 

 

Mezi největší konkurenty v odvětví petrochemie patří: 

 BIS Czech s.r.o.  

 HA.EM OSTRAVA, s.r.o. – firma sloţená z bývalých pracovníku Hutních 

Montáţí, Vítkovic a Nové Huti. 

 MOSTOSTAL Będzin - firma z Polska 

 

Mezi největší konkurenty v odvětví průmyslové a sportovní stavby patří: 

 Moravské montáţe s.r.o – firma o cca 70-ti zaměstnancích a výnosech okolo 140 

mil. Kč. 

 MOSTOSTAL Kraków S.A. 

 

Mezi největší konkurenty v odvětví hutí patří: 

 MOSTOSTAL  Będzin  

 MOSTOSTAL Kraków S.A. 
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3.1 Analýza likvidity 

Na první pohled z grafu obr. 3-2 vyplývá, ţe obě likvidity (2. a 3. stupně) jsou 

přibliţně stejné, coţ je dle dostupné literatury 4  v pořádku. V roce 2006 byly hodnoty 

likvidity 2. a 3. stupně prakticky totoţné, pokud si prohlédneme hodnoty z rozvahy, je 

vidno, ţe podnik měl velmi malé zásoby. Na zásobách se nejvíce podílí sloţka 

„nedokončená výroba a polotovary“. Tyto zásoby se pak zvětšovaly a v roce 2008 dosáhly 

sedminásobného nárůstu oproti roku 2006, oproti ostatním létům byl nárůst dvojnásobný. 

Tuto skutečnost reflektuje rovněţ tabulka 3-2. 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Zásoby 51 597 16 078 48 798 117 365 42 833 

Materiál 9 759 5 093 5 762 4 561 5 773 

Nedokončená výroba a polotovary 41 838 10 985 43 036 112 804 37 060 

Tab. 3-2 Vývoj jednotlivých druhů zásob v tis. Kč 

 

 V roce 2008 způsobily problémy s ukazateli likvidity rovněţ krátkodobé 

pohledávky a krátkodobé závazky, jejichţ hodnota se oproti roku 2007 zvedla o 50 , 

v roce 2009 došlo k poklesu k dlouhodobému průměru. 

 

 

Obr. 3-2  Graf ukazatelů likvidit 
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3.1.1 Pokladní likvidita (likvidita 1. stupně) 

Z výše uvedených dat je vidět, ţe ukazatel okamţité likvidity odpovídá doporučené 

hodnotě (viz kapitola 2.1.1), která se nachází v rozmezí: 20-100%. V roce 2008 poklesla 

hodnota na 11%, coţ bylo vyvoláno nejspíše hospodářskou krizí, v tuto chvíli dochází 

k návratu do doporučeného rozmezí. 

3.1.2 Hotovostní likvidita (likvidita 2. stupně) 

Z výše uvedených dat vidíme, ţe ukazatel pohotové likvidity odpovídá doporučené 

hodnotě (viz kapitola 2.1.2), která se nachází v rozmezí: 100 – 150 %. Hodnoty nad 150% 

jsou povaţovány za velmi příznivé, této hodnoty bylo dosaţeno v roce 2007, tedy pod 

novým majitelem.  

3.1.3 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)  

Z výše uvedených dat vidíme, ţe ukazatel celkové likvidity neodpovídá doporučené 

hodnotě (viz kapitola 2.1.3), v roce 2009 se ukazatel likvidity vrací k doporučeným 

hodnotám, ukazatel za rok 2010 potvrdí nebo vyvrátí pokračující trend.  

Jak bylo citováno výše: Dle Hrdého (2009, str. 134): „Vychází přitom z faktu, ţe 

kaţdá firma ohroţená bankrotem vykazuje určitý čas před touto událostí symptomy, které 

jsou pro bankrot typické. K nejčastějším symptomům patří problémy s běţnou likviditou, 

výši čistého pracovního kapitálu a problémy s rentabilitou vloţeného kapitálu.“   

Tak bychom museli dle této skutečnosti konstatovat, ţe jeden ze zmíněných 

ukazatelů poukazuje na moţný problém a je nutno se zaměřit na analýzu zbylých 

ukazatelů, abychom mohli konstatovat, ţe je podnik na pokraji bankrotu. V kapitole 3.3.4 

je vidět, ţe ROI problémy nejsou, s čistým pracovním kapitálem rovněţ. Tuto skutečnost 

potvrdí i Altmanův model. 

3.2 Analýza zadluženosti 

Analýza byla provedena na ukazatelích, které jsou vidět v grafu, viz obr. 3-3. 

Z grafu je nejpříjemnější hodnota celkové zadluţenosti (zadluţenost II.), která je po celé 

sledované období konstantní a pohybuje se ve velmi nízkých hodnotách, coţ je 

jednoznačně kladný ukazatel pro věřitele. Ukazatel zadluţenosti I. ukazuje na to, ţe podnik 

má více cizích zdrojů neţ vlastních a to v poměru větším neţ doporučeném.  
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Aktiva společnosti jsou financována z peněz akcionářů zhruba z 30%. K největší 

změně došlo po změně majitele v roce 2006. 

 

Ukazatel úrokového krytí, který se v roce 2009 stabilizoval na doporučených 

hodnotách 12-13 5 , poté kdy po roce vyletěl 2006 strmě vzhůru k hodnotě blízké hranici 

22 bodů, viz Mařík (2007, str. 105): „Pro firmy s největším ratingem se v USA pohybuje 

na úrovni 12 aţ 13. Slušná hodnota je asi 7.“ 

 

Firma pouţívá ke svému financování z cca 75  krátkodobé úvěry s fixací na 1M. 

Úrok je odvozen od 1M PRIBOR + cca 1,3 , pro překlenutí období do vyplacení faktur. 

Pro dlouhodobé financování pouţívá úvěry odvozené od 3M EUROBOR + cca 1,1 . 

 

V tuto chvíli jsou v celém holdingu uplatňována úsporná opatření, která se 

samozřejmě dotkla i HM. 

 

 

Obr. 3-3  Graf ukazatelů zadluţenosti 

3.3 Ukazatelé rentability 

Z grafu obr. 3-4 je zřejmé, ţe rok 2006 je extrémní, tento extrém způsobily opravné 

poloţky ve výši 118 mil. Kč, pro krytí ztrát z minulých let. Odečteme-li vlivy minulých let, 
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dostaneme se s ukazateli rentability za rok 2006 do kladných čísel. Hodnoty vykazují 

stabilitu, coţ je velice příznivé pro majitele, viz tab. 3-3.   

 

Ukazatelé rentability 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 0,32 -0,57 0,35 0,33 0,35 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA 0,03 -0,15 0,13 0,08 0,11 

Rentabilita trţeb - ROS 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08 

Rentabilita investic - ROI 0,03 -0,11 0,11 0,10 0,11 

Tab. 3-3  Ukazatelé rentability 

 

 

    Obr. 3-4  Graf ukazatelů rentabilit 

3.3.1 ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu je špičková, tento klíčový ukazatel je odrazem dobré 

investice pro vlastníka. Ţádná jiná investice by nepřinesla takové zhodnocení, které lze 

odečíst grafu, viz obr. 3-4. Tato skutečnost se dozajista odrazila v rozhodnutí akcionářů 

k vyplácení dividend v letech 2008 a 2009, viz výkaz peněţních toků – příloha č. 3. 

V dalších letech lze očekávat další vybírání zisku s ohledem na postavení organizace na 

trzích. ROE je závislé na rentabilitě trţeb (ROS). Velice rozkolísaný vývoj finanční páky 

nemá zásadní vliv na ukazatel ROE. 
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Ukazatelé rentability 2005 2006 2007 2008 2009 

rentabilita vlastního kapitálu - ROE  (ČZ/VK) 0,32 -0,57 0,35 0,33 0,35 

rentabilita trţeb  (ČZ/T) 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08 

obrat celkových aktiv  (T/AKT) 1,13 1,22 1,57 1,32 1,42 

finanční páka  (AKT/VK) 9,39 3,80 2,65 4,18 3,19 

Tab. 3-4  Rozklad ROE 

3.3.2 ROA 

Rok 2007 je prvním rokem pod novým vlastníkem, je zřejmé, ţe rentabilita 

celkového kapitálu razantně stoupla. Z grafu a rozkladu (viz tab. 3-5) je moţno vidět, ţe 

ROA roste díky rentabilitě trţeb (ROS). Velmi pozitivním jevem je neustálý růst, vyjma 

skoku v roce 2007 (po roce 2006 došlo ke skoku obrátkovosti o 30 , v následném roce 

došlo k její korekci). 

 

Ukazatelé rentability 2005 2006 2007 2008 2009 

rentabilita celkového kapitálu - ROA  (ČZ/AKT) 0,03 -0,15 0,13 0,08 0,11 

rentabilita trţeb  (ČZ/T) 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08 

obrat celkových aktiv  (T/AKT) 1,13 1,22 1,57 1,32 1,42 

Tab. 3-5  Rozklad ROA 

3.3.3 ROS 

U ukazatele ROS jsou vidět pozitivní hodnoty mezi léty 2005 – 2007, rok 2008 je 

ovlivněn celosvětovou hospodářskou krizí, tuto skutečnost potvrdily výsledky za rok 2009, 

kdy se křivka vrátila na růstovou trajektorii. Jak bylo zmíněno výše, ostatní hodnoty 

rentabilit jsou přímo úměrné ROS. 

3.3.4 ROI 

Rentabilita investic po příchodu nového silného vlastníka šla vzhůru prakticky o 

100%, tato hodnota v roce 2008 poklesla, ale v roce 2009 se vrátila na úroveň roku 2007.  
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3.4 Analýzy rozvahy, výkazů zisku a ztrát a cash flow 

3.4.1 Rozvaha 

3.4.1.1 Aktiva 

Aktiva společnosti jsou převáţně tvořena oběţnými aktivy, ta jsou tvořena ze 70  

krátkodobými pohledávkami a to zejména z obchodních vztahů. Z trendu můţeme 

vysledovat mírný pokles oběţných aktiv, výjimkou byl rok 2007. 

 

 

Obr. 3-5  Vertikální analýza aktiv
7
 

3.4.1.2 Pasiva 

V roce 2005 nebyl podnik daleko od zahájení konkurzního řízení, jelikoţ základní 

kapitál se blíţil hodnotě 50  vlastnímu kapitálu – přesně řečeno jednalo se o 59,6 . Po 

změně majitele v závěru roku 2006 však jediný akcionář rozhodl, ţe závazky za v 

minulosti nesplacené úvěry ve výši 166 mil. Kč, které převzal, tzv. kapitalizuje, a to 

navýšením základního kapitálu o 40 mil. Kč a vytvořením kapitálového fondu ve výši 126 

mil. Kč, který bude pouţit na úhradu ztrát z hospodaření společnosti z minulosti. Tento 

vstřícný krok jediného akcionáře významným způsobem stabilizoval a posílil bilanci 

                                                 
7
 Pro vertikální analýzu aktiv a pasiv bylo provedeno grafické znázornění pro jeho lepší přehlednost, co se 

týče porovnání dvou hodnot. U aktiv se jedná o dlouhodobý majetek a oběţná aktiva, u pasiv to jsou cizí 

zdroje a vlastní kapitál. 
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společnosti. Podíl vlastního kapitálu tím vyskočil nahoru a v následujícím roce byl 

korigován rozpuštěním kapitálových (rezervních) fondů. 

 

V letech 2008 a 2009 si nový majitel nechal vyplatit dividendu ve výši 80 mil Kč za 

rok 2008 a 80 mil Kč za rok 2009 a to na základě růstu zisku - tato dividendová politika je 

oprávněná a slouţí jako odměna za dobrý podnikatelský záměr. 

 

Z grafu obr. 3-6 je jasně patrné, ţe společnost pouţívá pro své financování cizího 

kapitálu, jehoţ převáţnou část tvoří krátkodobé závazky. V dostupné literatuře 4  se lze 

dočíst, ţe financování podniku cizím kapitálem je lepší neţ vlastním – jedná se o tzv. 

leverage efekt – ten hovoří o tom, ţe úroky s půjčkou spojené jsou vlastně nákladovou 

poloţkou.  

 

Z rozvahy je patrné, ţe převáţnou část cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky a 

krátkodobé bankovní úvěry. Coţ je s ohledem na činnost podniku relevantní, jelikoţ musí 

finančně vykrýt provozní náklady, dříve neţ dostane zaplaceno zákazníky. 

 

 

Obr. 3-6  Vertikální analýza pasiv 
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2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem -25,3% 6,9% 58,4% -20,0% 

Dlouhodobý majetek -10,5% -6,4% 98,5% -17,4% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -41,8% -68,3% -72,2% -35,5% 

Dlouhodobý hmotný majetek -9,2% -4,5% 101,3% -17,4% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% -18,7% -66,7% 0,0% 

Oběţná aktiva -29,5% 10,4% 47,8% -26,1% 

Zásoby -68,8% 203,5% 140,5% -63,5% 

Dlouhodobé pohledávky -37,5% -33,6% -41,4% -1,3% 

Krátkodobé pohledávky -27,3% 10,0% 53,6% -24,7% 

Krátkodobý finanční majetek -8,5% -0,1% -2,9% 18,6% 

Časové rozlišení 701,1% 33,5% 102,8% 230,7% 

 

 
2006 2007 2008 2009 

Pasiva celkem -11,0% -19,3% 68,2% -22,9% 

Vlastní kapitál 329,0% -36,5% 3,9% 0,4% 

Základní kapitál 41,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kapitálové fondy 340373,0% -100,0% -218,9% 0,0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0,3% -66,4% 19,9% 10,7% 

Výsledek hospodaření z minulých let -26,9% -100,0% - -97,6% 

Cizí zdroje -39,6% -7,7% 93,3% -28,9% 

Rezervy -41,8% 148,9% -23,6% 19,9% 

Dlouhodobé závazky -67,5% -24,1% -56,1% 13,6% 

Krátkodobé závazky -27,0% 21,3% 54,1% -47,6% 

Bankovní úvěry a výpomoci -16,5% -100,0% - -14,2% 

Časové rozlišení 84,4% -81,6% 163,0% 116,8% 

Tab. 3-4  Horizontální analýza aktiv a pasiv 

 

3.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Níţe jsou znázorněny dva grafy – obr. 4-6 a obr. 4-7. Po zaúčtování opravných 

poloţek ve výši 118 mil. Kč, které odráţejí vlivy minulých let, vykázala společnost ztrátu 

v roce 2006 ve výši – 92 mil. Kč. Pokud bychom od těchto mimořádných vlivů odhlédli, 

vykázala by společnost zisk ve výši 26 mil. Kč.  

 

Z grafu je pak patrné, ţe společnost vykazuje, vyjma roku 2006, neustály rostoucí 

hospodářský výsledek, tato skutečnost je jednoznačně dobrým signálem pro majitele. 
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Obr. 3-7  Vývoj zisku v tis. Kč 

 

 

Obr. 3-8  Vývoj zisku bez mimořádných vlivů v tis. Kč 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

EAT  28 323 -92 320 86 432 80 789 92 328 

EBT  30 691 -92 118 88 369 98 437 117 362 

EBT bez mimořádných 

nákladů  
30 691 25 882 88 369 98 437 117 362 

EBIT  35 864 -42 487 93 361 103 515 126 423 

EBITDA  55 321 -21 784 124 918 144 310 175 329 

NOPAT  26 539 -32 290 70 954 81 777 101 138 

Tab. 3-5 Přehled hospodářských výsledků v tis. Kč 
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Při porovnání  grafu viz obr. 3-7 a grafu viz obr. 3-9 je vidět určitá asymetrie, a to 

ve vývoji trţeb a hospodářského výsledku. Tato nepřímá úměra byla způsobena vysokou 

poloţkou za sluţby, která je sloţkou výkonové spotřeby. 

 

 

Obr. 3-9  Vývoj trţeb v tis. Kč 

 

Dále se zaměříme na horizontální analýzu vybraných ukazatelů výkazu zisku a 

ztrát. Budeme zkoumat výsledky hospodaření za účetní období: mimořádný, finanční a 

provozní. 3  

 

  2006 2007 2008 2009 

Přidaná hodnota -26,9% 101,9% 4,4% 13,2% 

Provozní HV -165,1% 382,4% 25,5% 12,7% 

Finanční HV 44,4% -22,7% -116,1% 8,8% 

Mimořádný HV -847,1% 99,6% 43,3% -39,6% 

Hospodářský výsledek za úč. ob -426,0% 193,6% -6,5% 14,3% 

Hospodářský výsledek před zdaněním -400,1% 195,9% 11,4% 19,2% 

Tab. 3-6  Horizontální analýza vybraných poloţek výkazu zisku a ztrát 

 

Velice pozitivní je neustály růst přidané hodnoty a hospodářského výsledku před 

zdaněním po převzetí novým majitelem v roce 2006. Záporný finanční účet v roce 2008 

byl ovlivněn především výplatou dividend. 
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3.4.3 Cash flow 

Provozní cash flow bylo ve všech sledovaných letech kladné. Můţeme zde ale 

vysledovat velkou nerovnováhu – velké roční skoky. Provozní cash flow je především 

odrazem vývoje trţeb. 

Investiční cash flow je od roku 2006 záporné, jelikoţ podnik peníze investoval do 

stálých aktiv. 

Záporné finanční cash flow v letech 2008 a 2009 je odrazem výplatou dividend. 

Kladná hodnota v roce 2006 je odrazem zvýšení vlastního kapitálu, který vyeliminoval 

velký dopad změn dlouhodobých závazků. V roce 2005 se nic významného neudálo. Rok 

2007 obdobně jako rok 2006 nese břemeno změn dlouhodobých závazků. 

 

Z daných dílčích analýz lze konstatovat, ţe se podnik v posledních letech finančně 

stabilizoval, i kdyţ nevykazuje kladné celkové cash flow (v roce 2008 by byl podnik 

v kladných hodnotách, kdyby si vyplatil menší dividendu, rok 2006 a 2007 pokud by méně 

investoval do stálých aktiv).  

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti  22 464 5 964 38221 222 408 109 129 

Čistý peněţní tok vztahující se k 

investiční činnosti  12 817 -16 754 -19326 -164 184 -3 671 

Čistý peněţní tok vztahující se k finanční 

činnosti  5 442 4 106 -18 977 -60 289 -92 408 

Čisté zvýšení, resp. sníţení peněţních 

prostředků  40 723 -6 684 -82 -2 065 13 050 

Tab. 3-7  Hodnoty cash flow v tis. Kč 

3.5 Souhrnné testy 

3.5.1 Rychlý test 

Pro dosazení za CF byla zvolena hodnota „čistý peněţní tok z provozní činnosti 

před zdaněním a mimořádnými poloţkami“. Pokud bychom dosadili „čisté zvýšení, resp. 

sníţení peněţních prostředků“, dostali bychom se do záporných hodnot a tento test by 

neměl smysl.   
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Rychlý test 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Kvóta vlastního kapitálu 0,11 0,26 0,38 0,24 0,31 

II. Doba splácení dluhu z CF 15,82 7,1 9,08 2,68 3,52 

III. Cash flow v % trţeb 0,04 0,07 0,04 0,17 0,10 

IV. ROA 0,03 -0,15 0,13 0,08 0,11 

       
       Rychlý test - hodnocení 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Kvóta vlastního kapitálu 3 2 1 2 1 

II. Doba splácení dluhu z CF 4 3 3 1 2 

III. Cash flow v % trţeb 4 3 4 1 1 

IV. ROA 4 5 2 3 3 

Vyhodnocení 3,75 3,25 2,5 1,75 1,75 

Tab. 3-8  Výsledky Rychlého testu 

 

Na základě výsledků můţeme podnik zařadit mezi velmi dobré podniky. 

Jednoznačně pozitivní je trend neustálého zlepšování.  

3.5.2 Altmanův model 

Pro vyhodnocení modelu je moţno brát hodnoty dle Altmana nebo hodnoty dle 

upraveného vzorce pro ČR. Pro vyhodnocení Altmanova modelu se pouţívá srovnání 

s níţe uvedenými hodnotami: 

 

 Hodnocení pro akciové společnosti: 

 

Z > 2,99   finančně pevný podnik  

Z = 1,81 – 2,99  podnik s nevyhraněnou finanční situací  

Z < 1,81   podnik směřující k bankrotu 

 

 Hodnocení pro ostatní společnosti 4 : 

 

Z > 2,9   finančně pevný podnik  

Z = 1,21 – 2,89  „šedá zóna“ podnik s nevyhraněnou finanční situací  

Z < 1,2   podnik směřující k bankrotu 
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Altmanův index  2005 2006 2007 2008 2009 

pracovní kapitál/celková aktiva 0,43 0,40 0,37 0,33 0,42 

zisk po zdanění/celková aktiva 0,03 -0,15 0,13 0,08 0,11 

EBIT/celková aktiva 0,04 -0,07 0,14 0,10 0,15 

vlastní kapitál/cizí kapitál 0,12 0,37 0,61 0,32 0,47 

trţby za prodej/celková aktiva 1,06 1,17 1,62 1,39 1,33 

Altmanův index - výsledky 2005 2006 2007 2008 2009 

Obchodovaná na burze  1,84 1,43 3,09 2,42 2,77 

Neobchodovaná na burze 1,58 1,27 2,70 2,13 2,39 

Tab. 3-9  Výsledky Altmanova modelu 

 

Názorně lze vidět jiné výsledky, při pouţití dvou vzorců 2-14 a 2-15. Na základě 

výsledků Altmanova modelu je vidět problémový rok 2006, jak bylo zmíněno dříve, byl 

tento rok ovlivněn opravnými poloţkami. Hodnoty se v posledních letech drţí u horní 

hranice rozpětí, i kdyţ je podnik dle Altmana řazen do „šedé zóny“, mohli bychom 

konstatovat, ţe se jedná o finančně pevný podnik, i kdyţ je hodnota běţné likvidity pod 

doporučeným pásmem.  

3.6 Pyramidový rozklad 

Částečný rozklad ukazatelů ROE a ROA byl proveden v kap. 3.3, pro lepší 

porozumění ročních přírůstků rentabilit. 

Více rozebírat pyramidový rozklad nebudeme, jedná se pouze o doplnění 

jednotlivých částí do maticové struktury, na jejímţ základě lze přehledně vidět ovlivňující 

sloţky rozkládané veličiny. Pyramidovým rozkladem lze rozloţit poměrně velkou spoustu 

ukazatelů.  

Pro kontrolu bylo provedeno srovnání pomocí Benchmarkingového diagnostického 

systému finančních indikátorů INFA u ukazatele ROE viz graf obr. 3-10, kde vyšlo, ţe 

tento ukazatel je i ve srovnání s odvětvím (průmysl celkem) na vynikající úrovni. Hodnota 

odvětví činí cca 10  (údaj v roce 2008, aktuální data nejsou dostupná), přičemţ hodnota, 

kterou tvoří firma, je kolem 30 . 

Veškeré ukazatelé likvidity jsou těsně pod průměrem odvětví, nejhůře dopadla 

likvidita 1. stupně. V současné době tomu můţe být jinak, ale aktuální data nejsou pro 

srovnání dostupná. 
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Obr. 3-10  Srovnání ROE s odvětvím – průmysl celkem, zdroj: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/ebita/ 

  

3.7 Hodnota podniku 

Hodnota kapitalizovaných čistých výnosů byla vypočtena pomocí paušální metody.  

Výpočet kalkulované úrokové míry byl proveden z následujících hodnot: víme, ţe 

průměrná výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů dle ČNB je 5 , očekávaná 

dlouhodobá inflace dle ČNB je 2 , rizikovou přiráţku odhadujeme pomocí tabulky 2-2 na 

11 . Volba hodnoty je velice subjektivní, takto zvolená hodnota je přímo úměrná 

výsledku. 

Kalkulovaná úroková míra (náklady vlastního kapitálu) = 5  - 2  + 11  = 14  

 

 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/


Stránka 44 z 68 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský výsledek před 

zdaněním  
30 688 -92 118 88 369 98 437 117 362 

+ odpisy  28 478 36 796 59 597 117 593 49 578 

- finanční výnosy  410 354 1 081 981 383 

- trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku  
43 195 14 157 19 384 795 112 988 

+ zůstatková cena z prodaného 

dlouhodobého majetku  
93 242 9 155 24 183 1 636 114 357 

+ mimořádné osobní náklady  0 0 0 0 0 

- mimořádné výnosy  -4 063 7 265 25 6 

+ mimořádné náklady  642 44 570 452 131 154 

upravený výsledek hosp. UVH 

před odpisy  
113 508 -16 115 151 871 215 996 168 074 

cenový index 1,019 1,025 1,028 1,063 1,010 

cenový index bazický vztaţený 

k roku 2009 
0,884 0,906 0,931 0,990 1,000 

UVH upravený o inflaci 

(UVH/bazický index)  
128 410 -17 786 163 053 218 156 168 074 

váhy 1 2 3 4 5 

UVH upravený o inflaci – váhy  128 410 -35 572 489 160 872 624 840 370 

 Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy a dani (2 294 992 /15) 152 999 

Odpisy roku 2009 48 906 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 104 093 

Daň 19  19 778 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 84 316 

Provozní hodnota vlastního kapitálu 602 255 

Tab. 3-10  Postup výpočtu hodnoty podniku pomocí kapitalizovaných čistých výnosů paušální metodou v tis. Kč 

 

Metodou kapitalizovaných čistých výnosů byla vypočtena hodnota 602 255 tis. Kč. 

Vypočtená hodnota je závislá na kalkulované úrokové míře a to především na její sloţce, 

kterou je riziková přiráţka. Dle tabulky 2-2 je podnik zařazen do určité třídy – toto 

zařazení je subjektivní.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části, jedná se o ocenění současného potenciálu 

podniku, které nezachycuje (na rozdíl od metod EVA a DCF) budoucí růstové příleţitosti. 

Tudíţ je moţno konstatovat, ţe takto vypočtená hodnota se bude nacházet níţe neţ 

hodnota podniku oceněná pomocí metody DCF. 

Z rozvahy roku 2009 je vidět, ţe hodnota vlastního kapitálu je ve výši 260 417 tis 

Kč a tudíţ vypočtená hodnota je vyšší, coţ je jednoznačně pozitivní zpráva. Rozdílem 
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obou hodnot (vypočtené provozní hodnoty vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu 

z rozvahy) získáme hodnotu označovanou pojmem „goodwill“. Tato výsledná hodnota 

zahrnuje i jiné hodnoty, které nejsou obsahem rozvahy – především se jedná o dobré jméno 

společnosti, pověst, vztahy atd. 

4 Návrhy a doporučení 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu dat v letech 2005 - 2009, zdali se 

finanční zdraví nějakým způsobem projevilo na změně vlastníka, potaţmo na celosvětové 

hospodářské krizi v roce 2008. Tyto poţadavky byly splněny a vyhodnoceny pod 

jednotlivými tabulkami s vypočtenými hodnotami viz kapitola 3.  

 

Ve zkratce lze konstatovat, ţe firma nemá problémy se splácením svých závazků. 

Krátkodobým úvěrováním dostává firma dostatek peněz na překlenutí období mezi 

fakturami. Velmi uspokojivý je vývoj trţeb a zisku – viz přiloţené grafy na obr. 3.7 – 3.9, 

které ukazují na významný nárůst obou parametrů po prodeji novému majiteli.  

 

Ukazatelé rentabilit jsou rovněţ na výborných hodnotách, jednoznačně lze říci, ţe 

na trhu se nevyskytuje substitut, který by zhodnotil investované peníze lépe. Problematicky 

se jeví ukazatelé likvidit – především likvidity 3. stupně (jak bylo zmíněno výše, můţeme 

konstatovat, ţe firma není na pokraji bankrotu), likvidita 1. a 2. stupně jsou 

v doporučovaných pásmech, v současné době dochází ke zlepšení. Hodnoty za rok 2010 by 

potvrdily nebo vyvrátily tento trend. 

 

Všechna výše zmíněná vyjádření jsou podpořena provedením dvou rychlých testů 

(Kralicekův a Altmanův), které zařadily podnik do sekce velmi dobrý podnik, případně 

podnik finančně dobře zajištěný.  

 

Na základě těchto skutečností a dodatečným rozborem dat v přiloţených tabulkách 

je velice těţké doporučit nějaká opatření.  

 

Dodatečnými daty (převáţně mzdové a provozní náklady) se detailně v této 

diplomové práci nezabývalo, ale ve zkratce lze říci, ţe dochází k poměrně velkému nárůstu 

mzdových nákladů firmy, po jistém poklesu v roce 2006, u provozní nákladů došlo rovněţ 
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k razantnímu růstu. Pokud ale roste produktivita práce, zisk na pracovníka a přidaná 

hodnota na pracovníka (vše viz příloha č. 4), pak tato skutečnost není hrozbou a můţeme 

konstatovat, ţe si firma chce udrţet lidský potenciál a tudíţ jej náleţitě odměňuje.  

 

 Z pohledu vývoje počtu zaměstnanců je velmi pozitivní ne moc odlišující se 

mnoţství zaměstnanců ve firmě, nejsou zde vidět významné odchylky od jakéhosi 

mediánu, vyjma roku 2008. Dle tohoto vývoje je moţné, ţe se firma nechystá k rozšiřování 

montáţních kapacit, ale chce si pouze upevnit postavení v segmentu energetiky a 

pokračovat v růstu produktivity práce. Je rovněţ moţné, ţe rozšiřování firmy bylo 

v počátku krize zastaveno vlivem celoholdingových úspor a dalších letech se dočkáme 

rozšíření kapacit. 

 

Koupě firmy Hutní montáţe firmou VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., 

dnes jiţ VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a.s., se společnost dostala k lukrativním 

zakázkám na obnově tepelných elektráren v ČR, potaţmo byla tato koupě dobrým 

strategickým tahem majitele Vítkovic – peníze vynakládané na rekonstrukci elektráren 

zůstanou v holdingu – viz vývoj trţeb a zisku a výsledky rentabilit.  

 

Rok 2009 je pro firmu zlomovým, jelikoţ se poprvé přehoupl podíl trţeb ve 

prospěch zahraničních zakázek, coţ je způsobeno dokončováním velkých montáţních 

zakázek v ČR. Tato skutečnost je pro firmu velmi důleţitá, jelikoţ obnova tepelných 

elektráren (segment energetiky) je v ČR u konce a v dalších letech by mohlo dojít 

k razantnímu zhoršení cash flow.  

 

V tuto chvíli je na majiteli, jak bude dále nakládat s investicí, zdali si bude vyplácet 

dividendy ze zisku, rozšíří firmu nebo firmu prodá. Pro hlavního akcionáře, jakoţto velkou 

strojírenskou skupinu, která podniká v energetice a těţkém strojírenství, je dle mého tato 

investice přínosem, jelikoţ vhodně doplňuje strukturu holdingu: projekt – výroba a 

montáţ, coţ s sebou přináší kladný synergický efekt a jednoznačnou úsporu nákladů, i 

kdyby HM byly draţší neţ její konkurenti, zůstanou peníze tekoucí do montáţe v holdingu. 

Těţkou otázkou je pouze fakt, zdali být v rámci holdingu za kaţdou cenu k dispozici nebo 

volit i druhou cestu a to cestu zisku s ohledem na velikost zakázky – tento ne zřídka se 
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vyskytující problém by u tak velké firmy neměl hrozit, jelikoţ najít zakázky v tak velkých 

objemech, aby byly vyuţity veškeré kapacity firmy, je pro mateřskou firmu nereálné. 

Docela problematické se jeví prakticky jednostranné zaměření na energetiku – tento 

segment zabírá podíl okolo 50 . 

 

Česká republika, co se týče výstavby energetický zdrojů, je na konci komplexních 

oprav – elektrárna Tušimice, Ledvice, Počerady atd., tepelné zdroje byly rekonstruovány 

v 90. letech, takţe zdaleka ještě nejsou za zenitem a čas na jejich opravu přijde přibliţně za 

10 let, coţ je pro firmu dlouhá doba. Velkou příleţitostí pro firmu by byla účast na 

poslední tak velké komplexní obnově, jakou je elektrárna Prunéřov II, jedná se o montáţ 

bloků 3*200MWe v hodnotě několika set miliónů korun, moţná i ceny oscilující kolem 

1mld Kč, která můţe na další cca dva roky udrţet trţby na současné výši, popřípadě je 

ještě navýšit.  

 

Moţným východiskem pro firmu, pokud si chce udrţet tak velký podíl financování 

ze sektoru energetiky, je jednoznačná orientace na zahraničí, jelikoţ náš trh je pro tak 

velkou montáţní organizaci malý. Jak vidno z obr. 4-1 a 4-2, pomalu se tomu tak děje. 

Tato orientace si vyţádá nemalé investice do lidského kapitálu (školení personálu – normy, 

cizí jazyky, náklady na cestování, zvyklosti atd.) a do postupů. Avizované investice do 

výstavby infrastruktury v České republice v řádech několika mld. Kč, na kterých by se 

firma podílela montáţí mostů, firmu neuţiví – 2  z koláče jsou zanedbatelné příjmy. 
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Obr. 4-1  Podíl obratů a segmentů trhu za rok 2006, zdroj: výroční zpráva z roku 2006 

 

 

Obr. 4-2  Podíl obratů a segmentů trhu za rok 2009, zdroj: výroční zpráva z roku 2009 
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Pokud chce firma upevňovat svou pozici na trhu a zároveň vystupovat uvnitř i na 

venek jako kvalitní firma, měla by zavést nové metody, techniky a přístupy. V dnešním 

globalizovaném světě a s ohledem na orientaci na zahraniční trhy bych doporučil firmě 

HM přístup dle metody Balanced Scorecard – metoda představuje strategický systém řízení 

organizace, která převádí vizi a poslání do firemních cílů. Metoda BC zkoumá následující 

ukazatele: 

 

 finanční perspektivu – důleţitá oblast pro vlastníky kapitálu, posouzením ukazatelů 

je nutno brát s ohledem na stádium ţivotního cyklu, ve kterém se firma vyskytuje. 

Tato skutečnost si vyţaduje volbu různých strategií (např. se ve stádiu rozšiřování 

zaměřujeme na zlepšování rentability, zvyšování podílu na trhu, ve stádiu ustálení 

se zaměříme na sniţování reţijních nákladů, zvyšování rentability), 

 

 zákaznickou perspektivu – cílem je nalezení kompromisu mezi přáním a potřebami 

zákazníků, 

 

 interní procesy – jedná se o řetězec, který je sloţen z jednotlivých segmentů za 

účelem uspokojit přání zákazníka, 

 

 perspektivu potenciálu a růstu – mezi základní ukazatele řadíme nemocnost, 

zvyšování kvalifikace, fluktuace atd. 

 

Výhody metody BSC: 

 

 proces je rozloţen na jednotlivé úkoly, které jsou ve známosti zaměstnanců 

 rozšíření jednoho pohledu (kterým jsou převáţné finanční ukazatelé) na naplnění 

poslání, vize a cílů 

 jedná se o nástroj pro adekvátní reakci na změny 

 

Nevýhody metody BSC: 

 

 zavedení nerealistických cílů 
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 pozor na jednostrannou fixaci vlivem volby sledovaných ukazatelů 

 

 

Obr. 4-3  Metoda Balanced Scorecard – zdroj: www.finance-management.cz 

 

Finanční ukazatelé jsou statické hodnoty vzešlé z analýzy dat s platností 

k poslednímu dni roku. Metoda BC odráţí vystupování firmy uvnitř a navenek, jedná se o 

nekončící práci na zlepšování procesů, práci se zákazníky a se zaměstnanci na základě 

formulování podnikové vize a mise. Tato metoda dá ucelený pohled na podnik a jeho 

okolí. Zaměřuje se do budoucna.  

 

V dané metodě bych věnoval největší pozornost procesům a zákaznickou 

perspektivu. Největším problémem montáţní organizace bývá dodrţení smluvních termínu, 

coţ je odrazem vnitřních procesů a samostatné práci zaměstnanců, jeţ je zase odrazem 

jejich kvality, kterou odráţí jejich kvalifikace.  
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Firma by si měla stanovit jednoduché ukazatele, které bude neustále měřit a 

vyhodnocovat, a to nejenom z hlediska minulé výkonnosti, jako je to u jiných systémů, ale 

i z hlediska hybných sil budoucí výkonnosti. Charakteristickým rysem tohoto systému je, 

ţe rozhodnutí v jedné oblasti ovlivní výsledky jiných oblastí, tyto kroky by měly vést 

k postupnému zkvalitňování firmy jak v očích zaměstnanců, tak v očích zákazníků. Druh a 

počet jednotlivých ukazatelů je na firmě, obecně se formuluje mezi čtyřmi aţ pěti. 

 

Prvním ukazatelem je finanční perspektiva, zde bych volil následující ukazatele: 

ROE, ROI a zisk. 

 

Co se týče oblasti „zákazník“, tam by si firma měla jednoznačně vybrat oblast: 

spokojenost zákazníků a získání nových zákazníků.  

 

V oblasti „procesy“ bych doporučil zaměření na oblast: jakost, zákaznický servis a 

podnikový proces.  

 

V oblasti „učení se a růst“ je dobré zaměřit se na produktivitu práce, věrnost a 

spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci by měli vědět, jak přispívají k růstu firmy, jaký díl 

odpovědnosti za dosahování cílů podniku mají, jelikoţ zaměstnanci jsou potenciálem 

společnosti a zároveň jsou zárukou růstu. Nespokojený nebo špatně pracující zaměstnanec 

je pro firmu potencionální hrozbou. 

 

Příklad z praxe: 

 

Pracovník je oceněn kvantitou odvedené práce, prémiovým ukazatelem u daného 

pracovníka byl počet svarů, pracovník patřil ke špici, po několika měsících, kdy mělo dojít 

k předání části díla zákazníkovi, bylo zjištěno pomocí rentgenů, ţe veškeré svarové spoje 

provedené inkriminovaným pracovníkem byly špatné a všechny musely být opraveny, tím 

vznikla firmě nemalá finanční, ale hlavně časová újma. 
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5 Závěr 

 Diplomová práce byla rozdělena do níţe uvedených částí: 

 

V úvodu jsou shrnuty důvody výběru firmy Hutní montáţe, je stanoven cíl, kterým 

je posouzení finančního zdraví podniku HM. 

V teoreticko-metodologické části je souhrn metod, pomocí kterých byl podnik 

posuzován, dále jsou u jednotlivých metod stanoveny doporučené hodnoty, ve kterých by 

se měl podnik pohybovat, potaţmo by je neměl podkročit.  

V aplikační části byla pomocí poměrových a absolutních ukazatelů provedena 

analýza finančního zdraví podniku. Tato skutečnost byla podtrhnuta provedením dvou 

(Altmanův a Kralicekův) rychlých testů. Dále bylo provedeno ocenění podniku metodou 

kapitalizovaných čistých výnosů. 

V návrzích a doporučeních byly shrnuty výsledky kapitoly č. 3 a nastíněny další 

kroky. 
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