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Anotace 
 

Diplomová práce „Finanční analýza společnosti LAKUM – KTL, a.s.“ si klade 

za cíl popsat a zanalyzovat finanční situaci společnosti pomocí aplikace metody 

finanční analýzy. Finanční analýza představuje velký přínos v hodnocení minulého 

vývoje, objevení problematických oblastí a předpovědi vývoje budoucího. Významným 

úkolem této práce bude odhalit hospodaření daného podniku s následným navržením 

opatření, které povedou k dosažení či udržení pozitivního vývoje firmy. 
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Summary 
 

The aim of this thesis „Financial analysis of the LAKUM – KTL, Inc.” is to 

describe and analyze the financial situation of this company by using financial analysis 

method. Financial analysis is a unique asset in the evaluation of past development. 

Moreover it is a way of discovering the problem areas and a way of predicting the 

future development. A major task of this thesis is to suggest a solution for positive 

business development. 
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  Mezinárodní organizace pro standardizaci 
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1 Úvod 
 

 Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení firmy. Jejím hlavním 

úkolem je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace, zabezpečuje 

zpětnou vazbu mezi předpokládaným účinkem řídících rozhodnutí a skutečností spolu 

s poukázáním  nejen na silné stránky podniku, ale i na ty slabší. Výsledky a poznatky 

slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje či volbu strategie. Finanční analýza 

ovšem neslouží pouze pro strategické a taktické investiční a finanční rozhodování, ale i 

pro informování vlastníků, věřitelů a dalších zájemců. 

 

 Jako téma své diplomové práce jsem zvolila finanční analýzu společnosti 

LAKUM – KTL, a.s. se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí. V současnosti se společnost 

zabývá hlavně CNC zpracováním plechu, výrobou opláštění tepelných čerpadel a 

prováděním povrchových úprav zejména pro oblast automobilového průmyslu. Cílem 

mé práce je finanční analýza společnosti pomocí východisek pyramidální analýzy 

v letech 2008 – 2009, popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů spolu 

s odhalením nejvýrazněji působících jak pozitivních tak i negativních faktorů, které 

budou dále podrobněji rozebrány. Následuje shrnutí dosavadní činnosti a navržení 

opatření se zaměřením na zlepšení ekonomických výsledků firmy. 

 

 Druhá kapitola se zabývá charakteristikou společnosti LAKUM – KTL, a.s., 

vývojem od počátku jejího působení, spolu se členěním na jednotlivé divize a orientací 

na životní prostředí. 

 

 Třetí kapitola se věnuje teoretickému popisu finanční analýzy, vymezuje interní i 

externí uživatele analýzy, dále jsou zde uvedeny zdroje informací pro finanční analýzu 

spolu se členěním vstupních dat. 

 

 Čtvrtá kapitola popisuje pyramidové soustavy ukazatelů, následuje Du Pontův 

pyramidální rozklad, kde jsou popsány vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů po 

jednotlivých stupních pyramidy spolu s odhalením nejvýrazněji působících vlivů jak ve 

směru pozitivním tak i negativním. Nejvíce působící vlivy jsou dále podrobněji 

analyzovány a rozebrány.  
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Kapitola pátá se na základě předešlé finanční analýzy zabývá návrhy na opatření, 

které by odstranily případné nedostatky a pomohly společnosti ke zlepšení jejich 

ekonomických výsledků. 



2 Charakteristika firmy LAKUM – KTL, a.s. 

- 3 - 

 

2 Charakteristika firmy LAKUM - KTL, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1   Logo firmy [interní informace] 

 

2.1 Vznik a vývoj firmy 

 

 LAKUM-KTL, a.s. - byla založena v roce 1998 s cílem poskytovat povrchové 

úpravy (kataforézní lakování) ve vysokém standardu především pro oblast 

automobilového průmyslu, ale také pro spotřební průmysl a stavebnictví. 

 V roce 2000 bylo v důsledku odkoupení areálu společnosti, která se v minulosti 

zabývala kovovýrobou, rozšířeno působení LAKUM-KTL, a.s. o oblast kovovýroby. 

LAKUM-KTL, a.s. tak navázal na dlouholetou tradici ve zpracování plechu (klasické 

lisování, CNC zpracování) a jeho následné povrchové úpravy (kataforézní lakování - 

kataforéza, galvanické zinkování a práškové lakování) v regionu Frýdlant nad Ostravicí. 

 V roce 2000 byla také vystavěna linka pro nanášení práškových barev. V témže 

roce obdržela společnost certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002: 1994 s 

platností do roku 2003 osvědčený společností TÜV CERT. V následujícím roce byla 

zahájena produkce v divizi kovovýroba - lisování dílů převážně pro automobilový 

průmysl a CNC zpracování plechu pro průmysl spotřební. V roce 2003 společnost 

navýšila základní jmění na 22 mil. Kč. Ve stejném roce obdržela certifikát systému 

řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001 s platností do roku 2009 osvědčený 

společností TÜV CZ. 
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 V roce 2004 byla provedena přestavba vytápění sušící a polymerizační pece 

práškové lakovny na zemní plyn a koncem roku byla zahájena výstavba linky na 

galvanické zinkování. V roce 2005 získala společnost ocenění Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR "Subdodavatel roku 2004". Byla zahájena přestavba výrobní haly pro CNC 

zpracování plechu.  

V roce 2006 byla zprovozněna linka pro galvanické zinkování a byl zahájen plný 

provoz v nových prostorách pro CNC zpracování plechu. Ve stejném roce byla 

ukončena činnost na lince mokrého stříkání vodou ředitelnými barvami bez náhrady.  

 V současné době disponuje společnost dvěma druhy povrchových úprav a to 

kataforézním lakováním (kataforézou) a galvanickým zinkováním [9], [10]. 

 

                      

 

Obr. 2.2   Společnost LAKUM – KTL, a.s. [9] 
 

2.2 Členění LAKUM-KTL, a.s. 

 

 Divize CNC zpracování plechu 

 Divize povrchových úprav 

 Středisko kataforézního lakování  

 Středisko galvanického zinkování 

 Středisko práškového lakování  

 

V politice jakosti je cílem vedení firmy dosáhnout toho, aby se společnost stala 

vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit 

jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti. 
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Firma monitoruje požadavky a potřeby zákazníků a zlepšuje uspokojování těchto 

potřeb, dále také musí identifikovat a plnit zákonné požadavky, předpisy týkající se 

výrobků, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky. Významnou 

spoluúčast na tvorbě jakostních služeb mají dodavatelé, proto se s nimi rozvíjí aktivní 

spolupráce při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizace. Vedení podniku 

poskytuje účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli 

způsobilí plnit všechny požadavky politiky jakosti [9], [10]. 

 

2.3 Orientace společnosti na životní prostředí 

 

 LAKUM-KTL, a.s. provozuje technologie šetrné k životnímu prostředí. Při 

výběru chemických látek a přípravků pro technologie přihlíží na jejich nebezpečné 

vlastnosti nejen s ohledem na pracovníky, ale i na životní prostředí. 

Systematicky vyhledává environmentální aspekty výrobní činnosti a podniká 

preventivní opatření za účelem minimalizace jejich negativních dopadů. 

 Společnost je zapojena do systému plnění povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů EKO-KOM a.s. a je oprávněna používat ochrannou známku [10]. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 
 

Finanční analýza zaujímá klíčové postavení při vyhodnocování nejen současného 

stavu společnosti, ale i při předvídání jejího budoucího vývoje, případně celého odvětví. 

Její hlavní úlohou je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci společnosti, která je 

výsledkem působení celé řady ekonomických i neekonomických faktorů, a jejich vliv 

zohlednit při interpretaci výsledků analýzy. 

Finanční analýza vytváří základ pro pružné přizpůsobování řízení společnosti 

neustálým změnám ekonomického prostředí, v němž se společnost nachází, a současně s 

tím umožnit i odhad změn ve vývoji stávajících trendů. 

Vyhodnocuje údaje účetních výkazů a pomáhá odhalit slabé i silné stránky 

finančního hospodaření firmy. Je pohledem do minulosti, ale současně i základnou, 

z níž se odvíjí podnikatelský záměr pro příští období. 

Dále je také velice důležitou součástí finančního řízení podniku, jelikož zajišťuje 

zpětnou vazbu. Dle této zpětné vazby můžeme poté posoudit, jak se osvědčila 

rozhodnutí řídících pracovníků na finanční situaci podniku a porovnat tak očekávané 

efekty se skutečným stavem. Zájem o finanční údaje, které jsou zdrojem důležitých 

informací o kvalitě průběhu činností v podniku, má hned několik různých subjektů, 

neboli uživatelů finanční analýzy [4], [6]. 

 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

 

Informace o finanční situaci analyzovaného podniku jsou předmětem zájmu 

mnoha subjektů. Požadavky na výstupy finanční analýzy se mohou dle typů subjektů 

lišit, všichni však mají společný podnět, tyto informace jim slouží jako podklad pro 

rozhodování. Hlavními zájemci o finanční analýzu je management podniku, jeho 

vlastnici a věřitele, mezi kterými jsou to zejména banky. Podle přístupu k neveřejným 

podnikovým informacím se dělí na externí a interní uživatele [3]. 
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Uživatelé analýzy

Externí 

uživatelé

Interní 

uživatelé

Obchodní 

partneři
Investoři

Stát a jeho 

orgány

Banky a jiní 

věřitelé
Konkurenti

Zaměstnanci

Manažeři

Odbory

 

 

Obr. 3.1   Přehled hlavních uživatelů finanční analýzy [7] 

 

3.1.1 Interní uživatelé 

 

Interní uživatelé finanční analýzy mají oproti externím uživatelům výhodu v 

přístupu k podrobnějším finančním i jiným informacím o podniku. Jedná se o údaje 

finančního, manažerského a vnitropodnikového účetnictví, informace z podnikových 

kalkulací, plánů a jiných zdrojů. Mezi interní uživatele bývají řazeni majitelé podniku, 

manažeři, zaměstnanci a odbory [2]. 

 

 Majitelé firmy: 

Majitelé si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které do firmy investovali, jsou 

náležitě zhodnocovány a řádně využívány.  
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Manažeři:  

Manažeři využívají výsledky finanční analýzy především pro dlouhodobé i operativní 

finanční řízení podniku. Výsledky finanční analýzy pomáhají manažerům volit správná 

rozhodnutí v oblasti výše a struktury majetku, zdrojů, při alokaci volných prostředků, 

při rozdělení zisku, ale také při rozhodování o budoucích podnikatelských záměrech a 

při oceňováni podniku. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky 

finančního hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období 

správný podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu [2], [3]. 

 

Zaměstnanci: 

Zaměstnanci mají zájem na finanční stabilitě podniku, protože nechtějí přijít o svá 

pracovní místa. Také mají zájem na prosperitě, protože nechtějí snižování mezd. 

Informace získávají z hospodářského výsledku a své postoje prezentují pomocí 

odborových organizací [3]. 

 

3.1.2 Externí uživatelé 

 

Externí uživatelé finanční analýzy vycházejí při svém hodnocení finanční situace 

podniku ze zveřejňovaných účetních výkazů a jiných veřejně dostupných zdrojů. Jako 

hlavní externí uživatelé jsou uváděni investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, 

konkurenti, stát a jeho orgány. 

 

Investoři: 

Investoři patří mezi hlavní uživatele finančně - analytických informací. Mezi investory 

se řadí akcionáři, společníci a jiné osoby vlastnící podíl ve firmě. Tito využívají 

informace finanční analýzy z kontrolního hlediska. Investoři analyzují, jak management 

nakládá se svěřeným kapitálem, zaměřují se přitom zejména na informace o stabilitě, 

likviditě, hodnotě disponibilního zisku, od kterého se odvíjejí výplaty podílů na zisku. 

Kromě stávajících akcionářů jsou externími uživateli i potenciální investoři, kteří 

rozhodují o umístění svých prostředků, analyzují výši potenciálních budoucích výnosů a 

rizika spojeného s nákupem cenných papírů společnosti [2]. 
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Banky a jiní věřitelé: 

Věřitele využívají finanční analýzy k posouzení bonity svých potenciálních klientů a 

pro posouzení schopnosti dlužníka splácet závazek. Bonita je stanovena na základě 

analýzy finančního hospodaření podniku, kde je stěžejním ukazatelem rentabilita 

podniku. U krátkodobých úvěrů je dále prioritou likvidita, u dlouhodobých úvěrů se 

kromě finanční situace podniku zohledňuje i samotný projekt, na který je úvěr 

poskytován. 

 

Obchodní partneři: 

Mezi obchodní partnery se řadí dodavatelé a odběratelé. Odběratelé kladou u svého 

potenciálního i stávajícího partnera důraz na stabilitu a schopnost dostát obchodním 

závazkům, sledují ukazatele aktivity, zadluženosti a likvidity, aby měli jistotu, že 

dodavatel bude schopen dostát svých závazků především z dlouhodobého hlediska. 

Dodavatele naopak zajímá, zda odběratel bude schopen platit své závazky, sleduje jeho 

likviditu a solventnost. Z dlouhodobého hlediska je důležité mít zajištěny trvalé 

kontrakty se zabezpečenými zákazníky, tedy silnými podniky [2], [3]. 

 

Konkurenti:  

Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou 

politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. [3]. 

 

Stát a jeho orgány: 

Stát využívá informace z finanční analýzy a účetnictví zejména pro statistické potřeby a 

pro potřeby kontroly v oblasti daní, v oblasti kontroly podniků čerpajících dotace, 

podniků s majetkovou účastí státu, nebo účastnících se ve veřejné soutěži [2]. 
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3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou finanční a nefinanční data 

(zejména statistická data a údaje výkaznictví). Ty je nejdříve nutné zpracovat, ověřit 

jejich věrohodnost, spolehlivost a srovnatelnost. Teprve poté mohou sloužit jako 

vstupní informace pro finanční analýzu. Proto, abychom mohli úspěšně začít 

zpracovávat finanční analýzu, jsou nezbytné zejména tyto základní účetní výkazy: 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka) a výkaz peněžních toků (výkaz Cash flow). 

Kromě těchto dat se však nesmí zapomínat i na další zdroje. Je proto vhodné uvést 

základní členění vstupních dat. 

 

3.2.1 Členění vstupních dat finanční analýzy 

 

Existuje mnoho hledisek, dle kterých se dají data v podniku třídit. Zde je 

vycházeno ze tří aspektů, které zachycuje následující schéma, vymezení jednotlivých 

pojmů je obsaženo v následujícím textu. 

Finanční data

Nefinanční 

data

Účetní zdroje

Ostatní zdroje

Typ

Praxe

Hledisko 

členění dat
Původ

Interní

Externí

Oficiální 

účetní data

Ostatní 

data o 

podniku

Odvětvové
Makro-

ekonomické

Hospodářsko

-politické

 

Obr. 3.2   Členění vstupních dat finanční analýzy [5] 
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Členění podle původu data: 

Členění rozlišuje interní informace týkající se podniku a externí informace přicházející 

z okolí. Interní data mohou byt oficiální, kam se řadí základní účetní dokumenty [3], 

[4], [5]: 

 

 Rozvaha - uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku 

v podniku a zdrojů jeho krytí k určitému datu, většinou k poslednímu dni 

účetního období, v peněžním vyjádření. 

 Výkaz zisků a ztrát - zachycuje výsledek hospodaření za účetní období, k čemuž 

využívá porovnání dosažených výnosů a nákladů. Analýza tohoto, ve své 

podstatě tokového, výkazu umožňuje sledovat tvorbu hospodářského zisku, 

podávat přehled o nákladech a výnosech jednotlivých činnosti a posoudit 

schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. 

 Výkaz peněžních toků (Cash Flow) - Tento výkaz sestavujeme, protože výnosy, 

náklady a zisk nevypovídají o skutečném stavu peněžních prostředků. A to 

z důvodu, že mezi stavem peněžních prostředků a příjmy či výdaji existuje 

časový a věcný nesoulad (např. když podniku vznikne výnos v podobě tržeb, 

nemusí to nutně znamenat, že v daném okamžiku obdrží i peníze). 

 

Data dále mohou být neoficiální, kam patří všechna ostatní data o podniku jako interní 

statistiky, směrnice, zprávy jednotlivých odděleni apod. Kromě tohoto kritéria je možné 

externí vstupní data dělit dle jejich zdroje na odvětvová, makroekonomická a 

hospodářsko-politická. 

 

Členění dle typu data: 

Dle tohoto kritéria se data rozlišují na finanční, kam patři údaje získané z účetnictví a 

vyjádřené v peněžních jednotkách (hodnota a struktura aktiv a pasiv, úroveň nákladů, 

výnosů a výše dosaženého zisku). Nefinanční data jsou evidována mimo účetní systém a 

mohou byt vyjádřeny i v nepeněžních jednotkách. Příkladem je počet zaměstnanců, 

objem zásob, informace o produktivitě práce, spotřebě energii a jiné. 
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Členění z praktického hlediska: 

Zdroje se zde rozdělují na účetní, například výkazy finančního a vnitropodnikového 

účetnictví, výkazy pro daňové účely, výroční a auditorské zprávy. Kromě účetních zde 

nalezneme i zdroje neúčetní, kam patří všechny ostatní, ať už původem z podniku nebo 

okolí. 
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4 Finanční analýza společnosti LAKUM - KTL, a.s. 
 

Při zpracování finanční analýzy byly použity informace z rozvahy, výkazu zisku a 

ztrát a výročních zpráv společnosti LAKUM – KTL, a.s. za období 2008 – 2009. 

Všechny vstupní hodnoty se nachází v příloze 1 a 2. 

 

4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel. Jejich cílem je na jedné straně popsání vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci 

pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě. 

Dodnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým rozkladem Du Pont rozklad, který 

je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení položek vstupujících do 

tohoto ukazatele. Je důležité zaměřit se na položky, které vykazují největší odchylky ve 

směru pozitivním i negativním [8]. 

 

Nejprve označíme pomocí symbolů příslušné ukazatele Du Pontovy pyramidy 

a doplníme údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2008 a 2009. U stavových 

veličin rozvahy firmy je proveden výpočet průměrného stavu za období ve formě 

aritmetického průměru z hodnot na počátku a na konci období. Celkové náklady (N) 

byly rozděleny na sedm základních položek označených symboly NA až NG [1]. 
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Východiska pyramidální analýzy podniku (v tisících Kč) 

Symbol Ukazatel Období (0) Období (1) (1) / (0) [%] 

Z Čistý zisk -7 103 -1 724 24,27 

E Vlastní kapitál 34 286 29 881 87,15 

A Aktiva celkem 122 985 106 264 86,40 

F Stálá aktiva 56 297 57 863 102,78 

O Oběžná aktiva 65 509 47 571 72,62 

P Ostatní aktiva 1 179 830 70,40 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 678 482 71,09 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 48 001 43 256 90,11 

DFM Dlouhodobý finanční majetek 7 618 14 126 185,43 

ZA Zásoby 15 177 15 568 102,58 

DP Dlouhodobé pohledávky 92 356 386,96 

KP Krátkodobé pohledávky 38 361 25 879 67,46 

FM Finanční majetek 11 880 5 769 48,56 

T Výnosy 132 336 88 344 66,76 

NA Náklady na prodané zboží 4 865 9 227 189,66 

NB Výrobní spotřeba 82 802 41 898 50,60 

NC Osobní náklady 38 983 25 554 65,55 

ND Daně -1 354 -115 8,49 

NE Odpisy 7 911 7 968 100,72 

NF Finanční náklady 4 424 2 941 66,48 

NG Ostatní mimořádné náklady 1 808 2 595 143,53 

N Náklady celkem 139 439 90 068 64,59 

 

Tab. 4.1   Východiska pyramidální analýzy podniku v letech 2008 - 2009 

 
Finanční analýza je prováděna srovnáním dosažené skutečnosti (období (1)) se 

stavem žádoucím nebo stavem v minulosti (období (0)). V případě součinových vztahů 

v pyramidě byla uplatněna metoda rozkladu celkové diference na základě logaritmů 

indexů. V případě součtových vztahů byl vliv změny analytického ukazatele na 
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celkovou změnu syntetického ukazatele posuzován podle podílu změny analytického 

ukazatele k celkové změně všech analytických ukazatelů [1]. 

Následuje tabulka obsahující poměrové ukazatele použité v pyramidě, indexy 

poměrových ukazatelů a logaritmy indexů poměrových ukazatelů. 

 
 

Symbol Ukazatel Období (0) Období (1) (1) / (0) Log (1) / (0) 

Z/E Rentabilita vlastního kapitálu ROE -0,20717 -0,05770 0,27847 -0,55521 

Z/A Rentabilita celkových aktiv ROA -0,05776 -0,01622 0,28028 -0,55241 

A/E Multiplikátor 3,58703 3,55624 0,99141 -0,00375 

Z/T Ziskovost -0,05367 -0,01951 0,36313 -0,43994 

T/A Obrat aktiv 1,07603 0,83136 0,77268 -0,11200 

A/T Vázanost aktiv 0,92934 1,20284 1,29431 0,11204 

N/T Celková nákladovost 1,05367 1,01951 0,96754 -0,01433 

F/T Vázanost stálých aktiv 0,42541 0,65497 1,53973 0,18744 

DNM/T Vázanost DNM 0,00512 0,00455 1,07843 0,03279 

DHM/T Vázanost DHM 0,36272 0,48963 1,34988 0,13029 

DFM/T Vázanost DFM 0,05756 0,15989 2,77604 0,44343 

O/T Vázanost oběžných aktiv 0,49502 0,53847 1,08788 0,03658 

DP/T Vázanost dlouhodobých pohledávek 0,00069 0,00402 5,71429 0,75696 

KP/T Vázanost krátkodobých pohledávek 0,28987 0,29293 1,01035 0,00447 

FM/T Vázanost finančního majetku 0,08977 0,065301 0,72717 -0,13836 

ZA/T Vázanost zásob 0,11468 0,17622 1,53618 0,18644 

P/T Vázanost ostatních aktiv 0,00891 0,00940 1,05618 0,02374 

NA/T Nákladovost prodaného zboží 0,03676 0,10444 2,83696 0,45285 

NB/T Nákladovost výrobní spotřeby 0,62570 0,47426 0,75803 -0,12031 

NC/T Nákladovost osobních nákladů 0,29458 0,28926 0,98201 -0,00788 

ND/T Nákladovost daní -0,01023 -0,00130 0,12745 -0,89466 

NE/T Nákladovost odpisů 0,05978 0,09019 1,50836 0,17851 

NF/T Nákladovost finančních nákladů 0,03343 0,03329 0,99701 -0,00130 

NG/T Nákladovost ostatních nákladů 0,01366 0,02937 2,14599 0,33163 

 

Tab. 4.2   Přehledná tabulka pomocných výpočtů 



4 Finanční analýza společnosti LAKUM – KTL, a.s. 

- 16 - 

 

Pro účely výpočtu Du Pontova pyramidálního rozkladu může být použito 

následující schéma, kterým zjišťujeme vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů 

na změnu celkového syntetického ukazatele.  

 

ROE

čistý zisk

vlastní kapitál

ROA

čistý zisk

aktiva celkem

Multiplikátor

aktiva celkem

vlastní kapitál

Zisková marže

čistý zisk

tržby

Zisková marže

tržby – celk. nákl.

tržby

Obrat aktiv

tržby

aktiva celkem

Obrat aktiv

1 : aktiva celkem

tržby

Celk. nákladovost

celkové náklady

tržby

1

Vázanost st.aktiv

aktiva celkem

tržby

Vázanost ost.aktiv

aktiva celkem

tržby

Vázanost ob.aktiv

aktiva celkem

tržby

nákladovost jednotlivých 

položek celkových nákladů

vázanost jednotlivých 

položek stálých aktiv

vázanost jednotlivých 

položek oběžných aktiv

vázanost jednotlivých 

položek ostatních aktiv

 

Obr. 4.1   Schéma Du Pontovy pyramidy [1] 
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů jednotlivých ukazatelů po 

jednotlivých stupních pyramidy. Z důvodu záporných hodnot rentability vlastního 

kapitálu v období (0) byla procenta měřena vztažením k absolutní hodnotě syntetického 

ukazatele ROE. 

 

Vliv jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového 

syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel Δ % 

ΔZ/E změna rentability vlastního kapitálu ROE 72,15 

ΔZ/E(Z/A) vliv změny rentability celkových aktiv ROA 71,66 

ΔZ/E(A/E) vliv změny multiplikátoru 0,49 

ΔZ/E(Z/T) vliv změny ziskové marže 57,10 

ΔZ/E(T/A) vliv změny obratu aktiv      14,56 

 

Tab. 4.3   Vliv jednotlivých ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele 

(výnosu na vlastní kapitál) 

 

Vlivem významného poklesu ztráty, při daleko mírnějším poklesu vlastního jmění 

se projevil pozitivní růst syntetického ukazatele. Ten byl v další fázi rozkladu způsoben 

růstem ukazatele ROA (pokles ztráty významný, pokles aktiv menší) a pozitivním 

vlivem multiplikátoru (pokles aktiv na jednotku vlastního kapitálu, ale každá jednotka 

aktiv produkuje ztrátu. Pokles aktiv na jednotku kapitálu tudíž působí pozitivně). 

V další fázi rozkladu došlo k pozitivnímu růstu ziskové marže opět díky působení 

významného poklesu ztráty, oproti poklesu tržeb. Ukazatel obratu aktiv se zpomalil, ale 

také působil pozitivně (na jednotku aktiv připadalo méně tržeb, ale každá jednotka tržeb 

produkovala menší ztrátu). 

 

V následující tabulce bude proveden výpočet vlivu nákladovosti na změnu 

syntetického ukazatele za pomocí podílu dílčích změn jednotlivých nákladových 

položek ke změně celkové, tedy k celkové změně výrazu 1 - N / T. Vycházeno přitom 

bude ze struktury pyramidálního rozkladu, který je uveden na Obr. 4.1    
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Vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel Δ % 

∆Z/E(NA/T) vliv změny nákladovosti prodaného zboží -113,14 

∆Z/E(NB/T) vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 253,15 

∆Z/E(NC/T) vliv změny nákladovosti osobních nákladů 8,89 

∆Z/E(ND/T) vliv změny nákladovosti daní -14,94 

∆Z/E(NE/T) vliv změny nákladovosti odpisů -50,84 

∆Z/E(NF/T) vliv změny nákladovosti finančních nákladů 0,23 

∆Z/E(NG/T) vliv změny nákladovosti ostatních nákladů -26,27 

 

Tab. 4.4   Vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

 

Vliv změny nákladovosti jednotlivých položek celkových nákladů působil 

pozitivně u všech kladných položek, které se nacházejí v Tab. 4.4, zejména tedy u 

položky vlivu změny nákladovosti výrobní spotřeby (+ 253,15 %). Nejvíce negativní 

působení bylo zjištěno u vlivu změny nákladovosti prodaného zboží (- 113,14 %), obě 

tyto významné změny budou dále ještě analyzovány. 

 

Následuje určení vlivu změny vázanosti stálých aktiv na změnu syntetického 

ukazatele. Toto opět určíme pomocí podílu dílčí změny (změny vázanosti fixních aktiv) 

ke změně celkové, tedy ke změně výrazu 1 : A / T. Vliv vázanosti oběžných a ostatních 

aktiv zjistíme obdobně analogicky jako u fixních aktiv [1]. 
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Vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel Δ % 

∆Z/E(T/A) vliv změny vázanosti celkových aktiv 14,56 

∆Z/E(F/T) vliv změny vázanosti stálých aktiv 12,22 

∆Z/E(O/T) vliv změny vázanosti oběžných aktiv 2,31 

∆Z/E(P/T) vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,03 

 

Tab. 4.5   Vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele 

 

 Vázanost jednotlivých položek aktiv způsobilo vázanost celkových aktiv a tím 

pádem zpomalení obratu. Zpomalení obratu bylo již zdůvodněno v komentáři Tab. 4.3, 

jeho působení bylo pozitivní. Proto i zvýšení vázanosti stálých aktiv, respektive 

ostatních aktiv, vedlo ke zpomalení obratu a také k menší produkci ztráty na jednotku 

tržeb. 

 

 Podobným způsobem bude pokračováno v detailnější analýze jednotlivých 

položek tvořících strukturu stálých a oběžných aktiv. 

 

Vliv změny vázanosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel Δ % 

∆Z/E(F/T) vliv změny vázanosti stálých aktiv 12,22 

∆Z/E(DNM/T) vázanost dlouhodobého nehmotného majetku 0,01 

∆Z/E(DHM/T) vázanost dlouhodobého hmotného majetku 6,76 

∆Z/E(DFM/T) vázanost dlouhodobého finančního majetku 5,45 

 

Tab. 4.6   Vliv změny jednotlivých složek stálých aktiv ukazatelů na změnu celkového 

syntetického ukazatele 
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 V tomto stupni pyramidy nejvíce ovlivnila změnu vázanosti stálých aktiv 

vázanost dlouhodobého hmotného majetku, který se mezi obdobím (1) a obdobím (0) 

zvýšil o 6,76 % (pokles dlouhodobých hmotných aktiv menší, pokles tržeb větší). 
 

 V následující tabulce bude provedena detailní analýza položek tvořících 

strukturu oběžných aktiv. 

 

Vliv změny vázanosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel Δ % 

∆Z/E(O/T) vázanost oběžných aktiv 2,31 

∆Z/E(ZA/T) vázanost zásob 3,28 

∆Z/E(DP/T) vázanost dlouhodobých pohledávek 0,19 

∆Z/E(KP/T) vázanost krátkodobých pohledávek 0,17 

∆Z/E(FM/T) vázanost finančního majetku -1,33 

 

Tab. 4.7   Vliv změny jednotlivých složek oběžných aktiv na změnu celkového 

syntetického ukazatele 

 

 Tento stupeň pyramidy ovlivnila především vázanost zásob, která vzrostla mezi 

obdobím (1) a obdobím (0) o 3,28 % (relativně stejná výše zásob v obou letech, větší 

pokles tržeb).  

 

 Následují výsledky analýzy pyramidální struktury, sestavené do přehledné 

tabulky, ukazující vliv změny jednotlivých dílčích faktorů na změnu syntetického 

ukazatele v procentuálním vyjádření. Procenta byla stanovena vztažením jednotlivých 

vypočtených vlivů analytických ukazatelů k základu, kterým je hodnota syntetického 

ukazatele (výnos na vlastní kapitál) v období (0). Z důvodu jeho záporné hodnoty byla 

procenta měřena vztažením k absolutní hodnotě syntetického ukazatele ROE. 
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Výsledky pyramidálního rozkladu % 

celková změna ROE rentability vlastního kapitálu 72,15 

   v tom: 1. vliv změny multiplikátoru 0,49 

2. vliv změny ROA rentability úhrnných vložených prostředků 71,66 

2.1. vliv změny ziskové marže 57,10 

2.1.1. vliv změny nákladů na prodané zboží -113,14 

2.1.2. vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 253,15 

2.1.3. vliv změny osobních nákladů 8,89 

2.1.4. vliv změny nákladovosti daní -14,93 

2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů -50,84 

2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů 0,23 

2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních a mimořádných nákladů -26,26 

2.2. vliv změny obratu aktiv 14,56 

2.2.1. vliv změny vázanosti stálých aktiv 12,22 

2.2.1.1. vliv změny vázanosti DNM 0,01 

2.2.1.2. vliv změny vázanosti DHM 6,76 

2.2.1.3. vliv změny vázanosti DFM 5,45 

2.2.2. vliv změny vázanosti stálých aktiv 2,31 

2.2.2.1. vliv změny vázanosti zásob 3,28 

2.2.2.2. vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0,19 

2.2.2.3. vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek 0,17 

2.2.2.4. vliv změny vázanosti finančního majetku -1,33 

2.2.3. vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,03 

 

Tab. 4.8   Výsledky pyramidálního rozkladu 

 

Můžeme provést i formální kontrolu správnosti v součtu výsledků u položek 

na nižším stupni rozkladu, který musí souhlasit s hodnotami odpovídající položkám na 

vyšším stupni rozkladu. Stupně se počítají od vrcholu pyramidy [1]. 

 Dále je důležité zaměřit se na položky, které vykazují největší odchylky ve 

směru pozitivním i negativním. 
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4.1.1 Nejvýrazněji působící vlivy 

V případě faktorů s pozitivním působením lze usilovat o udržení tohoto vlivu, 

negativní faktory je nutno potlačit. Z možností uvedených v  Tab. 4.8 budou zanedbány 

změny, které jsou nepodstatné.  

 

Pozitivní 

 

 Vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby (+ 253,15 %) – ukazatel 

nákladovosti výrobní spotřeby se v letech 2008 až 2009 snížil o 24,2 %. 

Společnost vzhledem k zostřenému konkurenčnímu boji zaměřila veškeré své 

aktivity na snižování nákladů a zefektivnění výroby prostřednictvím úspory 

energií či materiálů. Protože náklady na energii tvořily velkou část výkonové 

spotřeby (plyn a elektřina se ve společnosti používá při všech výrobních 

operacích, např. na vypálení barvy, nanášení barev), rozhodla se společnost 

prostřednictvím osobního vyjednávání s dodavateli energií vyjednat přímé 

dodávky zemního plynu a elektřiny, což vedlo k velkým úsporám. Cena 

dodávané elektřiny a zemního plynu byla po vyjednání snížena o celých 40 % 

z původní ceny. V roce 2008 činila ve společnosti průměrná cena za 

spotřebovanou elektřinu 380 717 Kč za měsíc, v roce 2009 byla tato cena 

230 694 Kč za měsíc. Průměrná cena plynu v roce 2008 činila 410 652 Kč za 

měsíc, v roce 2009 byla průměrná cena 247 762 Kč za měsíc. Dohoda byla 

uzavřena s distributorem elektrické energie, společností EON. Podrobnější 

analýzu energií vzhledem k dostupnosti interních materiálů vykonat nelze. 
 

 

Dalším pozitivně působícím faktorem v roce 2009 bylo uvedení 

práškovací linky do provozu. V roce 2008 byly veškeré požadavky na tuto 

činnost kooperovány společnosti Smart painting se sídlem v Ostravě 

Bartovicích, což vázalo náklady spojené s výrobní spotřebou. Společnost proto 

na konci roku 2008 zahájila práce na přestavbě starší linky na práškovací linku. 

Nyní je tedy samostatná i v tomto druhu povrchové úpravy bez nutnosti 

kooperace. 
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 Vliv změny nákladovosti osobních nákladů ( + 8,89 %) - snížení ukazatele 

bylo ovlivněno zaměstnaneckou politikou, která se v průběhu roku pružně 

přizpůsobovala reálné situaci na trhu a z toho vyplývajícím potřebám 

společnosti, čímž se jí v oblasti efektivity výroby měřené poměrem tržeb ke 

mzdovým nákladům podařilo dosáhnout zlepšení.  
 

Snížení bylo ovlivněno poklesem mzdových nákladů a nákladů na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, neboť byla společnost nucena kvůli 

omezení výroby snížit celkový počet svých zaměstnanců, který byl v roce 2009 

nejnižším za posledních pět let. Počet zaměstnanců v letech 2005 – 2009 je 

znázorněn v následujícím grafu. 
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Graf 4.1   Přehled počtu zaměstnanců v letech 2005-2009 

 

Podrobný přehled počtu zaměstnanců a jejich průměrných mezd v letech 2008 až 2009 

 

V roce 2008 pracovalo ve společnosti LAKUM – KTL, a.s. 181 zaměstnanců. 

Díky celosvětové krizi a celkového útlumu zájmu ze strany klíčových zákazníků o 

služby z oblasti automobilového průmyslu byla společnost nucena redukovat stavy 

svých zaměstnanců. V roce 2009 pracovalo ve společnosti pouhých 122 zaměstnanců.  
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Průměrná mzda se ve sledovaném období lišila málo, v roce 2008 činila 

průměrná mzda zaměstnance 12 698 Kč, v roce 2009 činila 12 650 Kč. 
 

Pro podrobnější přehled následuje výpočet a porovnání měsíčních mzdových 

nákladů podle následujícího vzorce: 

 

Mzdové náklady = počet zaměstnanců  x  průměrná mzda 

 

Rok 2008 Mzdové náklady: 181 x 12 698 = 2 298 338 Kč / měsíc 

Rok 2009 Mzdové náklady: 122 x 12 650 = 1 543 300 Kč / měsíc 

 

 Z předešlého výpočtu je zřejmé rapidní snížení mzdových nákladů, které bylo 

zapříčiněno redukcí počtu zaměstnanců. Následuje výpočet vyjadřující přesnou měsíční 

úsporu na mzdových nákladech. 

 

Δ Měsíční mzdové náklady = mzdové náklady2009 – mzdové náklady2008 

 

Δ Měsíční mzdové náklady: 1 543 300 – 2 298 338 = - 755 038 Kč / měsíc 

 

Na snížení měsíčních mzdových nákladů se podílela změna počtu pracovníků a 

změna průměrné mzdy. Toto lze vyčíslit následovně: 

 

 
 

 

ΔMmØ: Na celkové měsíční úspoře se snížení průměrných mezd podílí z 0,94 %. 
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ΔMt: Na celkové měsíční úspoře se snížení počtu pracovníků podílí z 99,06 %. 

 

Z výsledků je tedy zřejmé, že na snížení celkových mzdových nákladů nejvíce 

působilo snížení stavu zaměstnanců o celých 99,06%, snížení průměrné mzdy kleslo o 

pouhých 0,94%.  

 

 Negativní 

 

 Vliv změny nákladů na prodané zboží ( - 113,14 %) – zvýšení ukazatele ve 

sledovaném období působilo negativně. V  roce 2009 došlo k rapidnímu 

zdražení železné rudy, její cena byla o dvě třetiny vyšší než v roce 2008. 

Společnost odkupuje díly tepelných čerpadel, které jsou vyrobeny právě z oceli 

od firmy Pragmet a.s. se sídlem v Benátkách nad Jizerou, které dále spolu se 

svými službami prodává na výrobu tepelných čerpadel společnosti HOTJET CZ 

s.r.o. se sídlem v Bolaticích. Zvýšením ceny oceli se zvýšila i cena zboží, což 

bylo hlavní příčinou negativního vlivu změny nákladů na prodané zboží. V roce 

2008 činily náklady na prodané zboží přesně 4 865 315 Kč, v roce 2009 stouply 

tyto náklady na celých 9 226 843 Kč. 

 

 Vliv změny nákladovosti odpisů ( - 50,84 %) – ukazatel změny nákladovosti 

odpisů se v letech 2008 až 2009 zvýšil a působil tudíž negativně. Výše odpisů 

byla ve sledovaném období relativně stejná, avšak výše tržeb v roce 2009 oproti 

roku 2008 výrazně klesla, což vedlo k růstu nákladovosti. Pro lepší přehled 

následuje tabulka s přehledem tržeb v jednotlivých měsících v letech 2008 až 

2009 spolu s grafy vývoje tržeb. 
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Tržby 2008 Tržby 2009 

Měsíc Kč Měsíc Kč 

Leden 5 421 781 Leden 2 207 968 

Únor 5 367 106 Únor 2 247 291 

Březen 5 596 726 Březen 3 052 071 

Duben 5 981 215 Duben 3 031 538 

Květen 5 262 458 Květen 2 579 741 

Červen 5 503 989 Červen 3 605 499 

Červenec 4 799 807 Červenec 3 872 556 

Srpen 4 816 969 Srpen 3 970 166 

Září 6 056 559 Září 3 547 273 

Říjen 4 884 738 Říjen 3 458 911 

Listopad 3 847 293 Listopad 3 886 472 

Prosinec 2 767 487 Prosinec 4 203 886 

 

Tab. 4.9   Vývoj tržeb v letech 2008 – 2009 
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Graf 4.2   Vývoj tržeb v roce 2008 
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Graf 4.3   Vývoj tržeb v roce 2009 

 

 

Pokles tržeb v roce 2009 byl způsoben klesajícím zájmem ze strany 

odběratelů a celkovým útlumem vyvolaným celosvětovou krizí. Společnost byla 

nucena omezit nepřetržitý provoz technologické linky pro CNC zpracování 

plechu a fungovala v provozu třísměnném.  

 

Došlo dále k ústupu spolupráce s firmami Pollman CZ, Tawesco a Rittal. 

Konkrétně Rittal převedla z důvodu snížení zakázek svou výrobu zpět do 

Německa. Vliv změny nákladovosti odpisů tedy působil negativně, odpisy jsou 

fixním nákladem, proto došlo k růstu nákladovosti odpisů vlivem poklesu tržeb. 
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4.2 Shrnutí finanční analýzy společnosti LAKUM – KTL, a.s. 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že růst společnosti LAKUM – KTL, a.s. ve 

sledovaném období spíše stagnoval. Jediným pozitivně působícím faktorem v oblasti 

růstu byla přestavba starší linky na práškovací linku, která byla v roce 2009 uvedena do 

provozu. Tato přestavba společnosti umožnila být samostatnou i v tomto druhu 

povrchové úpravy bez nutnosti kooperace, jako tomu bylo v roce 2008.  

 

Vlivem nástupu recese zejména v oblasti automobilového průmyslu, která měla za 

následek propad v tržbách z důvodu klesajícího zájmu klíčových zákazníků, se 

společnosti v obou letech nepodařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku. 

Jednalo se zejména o firmy Pollman Cz, Tawesco a Rittal. Pokles poptávky se ale 

projevil také na celkovém trhu, začalo docházet k zostřenému konkurenčnímu boji mezi 

poskytovateli této služby. Společnost byla proto nucena snižovat své ceny až na hranici 

ziskovosti.  

 

Obrat společnosti v roce 2009 zaznamenal výrazný pokles oproti roku 2008, tento 

meziroční pokles tržeb byl vyšší, než celorepublikový průměr u průmyslových podniků, 

nicméně odpovídal průměrnému propadu tržeb u společností z oblasti automobilového 

průmyslu.  

 

V roce 2009 byly veškeré aktivity společnosti podřízeny snižování nákladů a 

zefektivnění výroby. Došlo k výraznému snížení ztráty oproti poklesu tržeb. Společnosti 

se podařilo prostřednictvím osobního vyjednávání s dodavateli energií vyjednat přímé 

dodávky zemního plynu a elektřiny, dále se zaměřila na zaměstnaneckou politiku, 

kterou v průběhu roku 2009 pružně přizpůsobovala reálné situaci na trhu a z toho 

vyplývajícím potřebám společnosti.  

 

Dle vypočtených hodnot ve sledovaném období lze rok 2009 označit za úspěšný. 

Díky zkušenostem managementu se společnosti podařilo výrazně snížit ztrátu díky 

protikrizovým opatřením, navázat spolupráce s novými zákazníky a je zřejmé, že 

společnost bude veškeré své aktivity i v následujících letech soustředit na snižování 

nákladů, zefektivnění výroby a na dosažení co nejlepších hospodářských výsledků. 
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5 Návrhy a doporučení 
 

Na základě předchozí analýzy lze navrhnout následující opatření: 

 

 Zaměstnanecká politika – v ideálním případě jsou všechny činnosti podniku 

zabezpečeny přiměřeným množstvím pracovníků s odpovídajícími schopnostmi 

a znalostmi. Ideálního stavu ovšem dosahuje jen málokterá společnost, proto je 

důležité se této problematice neustále věnovat. Je potřeba, aby společnost 

neustále řídila vývoj zaměstnanců podle objemu produkce (regulace 

zaměstnanosti přes měnící se přesčasy, zkrácené pracovní úvazky, brigády a 

jiné). Nedostatek zaměstnanců má za následek neschopnost plnění zakázek 

v požadovaném termínu, naopak přebytek způsobuje to, že produktivita práce 

zaměstnanců neodpovídá mzdovým nákladům, které společnost vynakládá. Oba 

případy mají v konečném důsledku negativní vliv na ekonomické výsledky 

společnosti, proto je důležité provádět analýzu pracovních míst spolu s pružným 

přizpůsobováním situaci na trhu. 

 

 Úspora nákladů – je zapotřebí, aby se společnost snažila o úsporu nákladů 

neustálým vyhledáváním různých forem úspor, jakou byla například úspora 

nákladovosti výrobní spotřeby v roce 2009 díky vyjednání přímých dodávek 

zemního plynu a elektřiny s dodavatelem energií EON. Další variantou úspory 

nákladů může být například snížení počtu dodavatelů či snížení neshodné 

výroby (zmetkovosti). Společnost by se měla neustále orientovat na vyhledávání 

vnitřních, rychle realizovatelných a rychle návratných úsporných opatření. 

 

 Sledování využití dlouhodobého hmotného majetku – kvůli negativnímu 

působení změny nákladovosti odpisů ve sledovaném období by měla společnost 

neustále sledovat využití dlouhodobého hmotného majetku a odprodávat 

majetek nevyužitý či nepotřebný, čímž dojde i ke snížení odpisů. 
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 Neustálé vyhledávání nových zákazníků – společnost by měla neustále a 

intenzivně vyhledávat nové zákazníky, aby při výpadku některých z nich 

nedošlo k takovým ztrátám, jako tomu bylo v roce 2009. Aby se společnost 

dostala do podvědomí nových zákazníků a široké veřejnosti, měli by se její 

zástupci zúčastňovat průmyslových veletrhů, jako je například mezinárodní 

veletrh TRANSFAIR, konaný každoročně v Polsku. 
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6 Závěr 

 

Diplomovou práci jsem zaměřila na finanční analýzu společnosti LAKUM – KTL, 

a.s. Cílem práce bylo popsat tuto firmu, její vznik a vývoj od začátku jejího působení po 

současnost, popsat její členění a orientaci na životní prostředí s uvedením východisek 

pyramidální analýzy podniku v letech 2008 – 2009. Dále byla na základě poznatků 

získaných z odborné literatury provedena finanční analýza pomocí pyramidové soustavy 

ukazatelů. 

 

Společnost LAKUM – KTL, a.s. se v současnosti zabývá hlavně CNC zpracováním 

plechu, výrobou opláštění tepelných čerpadel a prováděním povrchových úprav 

zejména pro oblast automobilového průmyslu. Vznikla v roce 1998 ve Frýdlantu nad 

Ostravicí jako společnost s ručením omezeným, s cílem poskytovat povrchové úpravy 

ve vysokém standardu. V roce 2000 byla rozšířena o službu CNC zpracování plechu a v 

roce 2003 byla transformována na akciovou společnost. 

 

Při finanční analýze byly odhaleny jak pozitivně tak i negativně působící vlivy, kdy 

je pro budoucí vývoj společnosti důležité, aby u faktorů s pozitivním působením 

usilovala o udržení tohoto vlivu a faktory negativní potlačila.  

 

Nejvýrazněji pozitivně působila nákladovost výrobní spotřeby, která se v letech 

2008 – 2009 snížila o 24,2 %, hlavně díky vyjednání přímých dodávek zemního plynu a 

elektřiny se společností EON a také díky přestavbě starší linky na práškovací linku a její 

uvedení do provozu, ke kterému došlo v roce 2009. Tato přestavba společnosti zajistila 

samostatnost i v tomto druhu povrchové úpravy bez nutnosti kooperace jako tomu bylo 

v roce 2008. V průběhu finanční analýzy bylo dále odhaleno pozitivní působení změny 

nákladovosti osobních nákladů hlavně díky pružné zaměstnanecké politice společnosti. 
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Nejvýrazněji negativně působila změna nákladů na prodané zboží, ke kterému 

došlo hlavně díky rapidnímu zdražení železné rudy v roce 2009, jejíž cena byla o dvě 

třetiny vyšší než v roce 2008, což ovlivnilo cenu nakupovaných plechů. Další negativní 

působení bylo odhaleno u změny nákladovosti odpisů vlivem poklesu tržeb v roce 2009 

oproti roku 2008 při relativně stejné výši odpisů v obou letech. 

 

Rok 2009 lze ve společnosti LAKUM – LTL, a.s. celkově vzhledem 

k celospolečenským okolnostem označit jako úspěšný. Přes pokles tržeb, který věrně 

kopíroval vývoj ukazatelů v celé republice, se společnosti podařilo díky protikrizovým 

opatřením dosáhnout výrazného snížení záporného hospodářského výsledku. 

 

Na základě finanční analýzy byla navržena některá opatření, která by měla zlepšit 

ekonomické výsledky firmy. Patří mezi ně zaměstnanecká politika, úspora nákladů či 

neustálé vyhledávání nových zákazníků, aby nedošlo k ekonomickým ztrátám při 

výpadku některého z nich. 
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