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1 ÚVOD 

 

 Obavou většiny podnikatelských subjektů je nebezpečí úpadku formou platební 

neschopnosti či předlužení a tím i nebezpečí prohlášení konkursu. Upadnutím firmy  

do konkursu zpravidla končí veškeré ideály, snahy, nápady a záměry podnikatele. Od roku 

2008, kdy začala celosvětová ekonomická krize se mnoho firem dostalo do finančních potíží 

a v kombinaci s nedostatkem pracovních zakázek také do platební neschopnosti a poté  

do konkursu. Úpadkem může vyústit obecné nezvládnutí podniknikání, strach z krize 

podniku. Krizí se dá označit takové stádium života podniku, kdy dochází k nepříznivému 

vývoji jeho výkonnostního potenciálu, tržní hodnoty, čistého obchodního kapitálu, likvidity 

apod. Podnik postupně míří k úpadku a ten se projevuje zejména dlouhodobou ztrátovostí, 

dlouhodobou platební neschopností a dalšími závažnými problémy jako jsou: 

 pokles objemu výkonu, 

 nepříznivé sociální klima v podniku, 

 neustálý nedostatek kapitálu. 

Krize je tedy v obecném vyjádření jakýmsi zlomovým obdobím, kdy se u postiženého 

podniku musí rozhodnout o jeho dalším vývoji. Zda bude směřovat k zániku, nebo obnovení 

jeho stavu před vznikem krize. V užším smyslu představuje proces, který povede k vyvedení 

z krize, která se jasně projevuje a lze ji identifikovat.
1
 

Definice „krize podniku je chápána jako situace různé časové délky, ve které se rozhoduje, 

zda se podnik navrátí (minimálně) do situace, ve které byl přede vznikem krize, nebo  

je perspektivně ohroženo dosahování podnikových cílů, případně jeho další existence“ (Zuzák 

a Königová, 2009, s. 30). 

 

           Řešení krizí podniků se většinou nacházejí v ekonomických a organizačních změnách, 

ve výrobě či v odbytu, řešení restukturalizací podniku – řešení, jehož realizace vyžaduje 

zpravidla více času. Pokud však v podniku krize probíhá a vedení podniku si namlouvá,  

že je vše dočasné, a že se vše vyřeší, jsou to pak zpravidla věřitelé, kterým dojde trpělivost 

a podají návrh na insolvenční řízení.
2
 

                                                 
1
 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2.  vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 253     

s. ISBN 978-80-247-3156-8. 
2
 Odborný časopis Vydavatelství Poradce, s.r.o. Štefánikova 4, 737 36 Český Těšín 0659/73 11 25PORADCE,      

 nalezeno na:    http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=3601 

http://www.i-/
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Zuzák a Königová (2009) tvrdí, že identifikace krize vždy neznamená její řešení. Management 

nebo vlastníci podniku často otálejí s prováděním jakýchkoli opatření, která by vedla k řešení 

vzniklé situace a domnívají se, že nějakým „vyšším“ působením příznivých okolností se tato 

situace vyřeší sama. V češtině se setkáváme s vhodnými pojmy, že problém vyhnije nebo  

že se to vyvrbí. Dochází k neschopnosti reagovat na vzniklou situaci a provedení zásadních 

změn proti současnosti, k neschopnosti přiznat, že krize v podniku vznikla. 

 

Metody zjišťování příčin krize musí dávat odpověď na otázky:  

1.  V jaké situaci se podnik nachází a jaká opatření budou přijata k ozdravení situace. 

2.  Jaké jsou rozhodující příčiny krize.  

3.  Jaké jsou cíle sanační a restrukturalizační strategie. 

 

 Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické krize konkrétní firmy a její 

platební neschopnost. Vyhodnocení, zda splňuje předpoklady pro podání návrhu  

na insolvenční řízení a pokus o nalezení  řešení a východiska z nepříznivé situace a zabránění 

tak případnému konkursu. Firma za dobu své působnosti od roku 1992 získala dobré jméno, 

a to zejména  kvalitním a včasným plněním svých zakázek u mnoha odběratelů nejen 

v tuzemsku, ale také ve Francii, Německu, Rakousku a Holandsku. Mnozí odběratelé jsou 

považováni za dlouhodobé a opětovně se s poptávkou pracovních zakázek vracejí. Také bych 

se zabývala tržní hodnotou majetku, která převyšuje hodnotu účetní. Jsou to hlavní důvody 

k  nalezení způsobu možné záchrany firmy a nalezení lepších podmínek pro její další 

existenci. Hledání záchrany podniku v rámci diagnostiky krize podniku, její řešení a sanace 

podniku je v této práci upřednostněno před podáním insolvenčního návrhu, které považuji  

za poslední možné řešení. 

 

 Metody používané v diplomové práci pro posouzení celkové platební situace podniku 

jsou analýza a syntéza. Analýza rozkládá zjišťované situace na jednotlivé části. Syntéza pak 

dílčí části sjednocuje v celek a sleduje vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami. 

Analýza a syntéza tvoří nedílnou jednotu, obě metody se vzájemně doplňují. Je možné hovořit 

a analyticko – syntetických poznávacích postupech. Základní metodou hodnocení  

je komparace (srovnání) vývoje v časové řadě let 2008 – 2011. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚPADKU, HROZÍCÍHO  
   ÚPADKU 

 

Právnické, ale i fyzické osoby, které podnikají i nepodnikají, se mohou dostat  

do situace, kdy nemohou nebo nejsou schopny plnit své závazky (dluhy) vůči věřitelům. 

Obecně je tato situace označována jako insolvence nebo také úpadek. Firma nebo fyzická 

osoba, která se nalezne v takovéto situaci, by se měla řídit podle zásad insolvenčního řízení. 

Pokud jsou vzaty v úvahu i ostatní faktory možné existence podniku, které nejsou čerpány jen 

z účetních ukazatelů, ale i z tržních cen majetku a výhledu do budoucnosti, pak je možné také 

hovořit o krizi podniku. Vzhledem k tomu, že krize podniku předchází případnému úpadku, 

společnost má možnost zvolit jiné řešení, než je podání insolvenčního návrhu. Toto řešení 

spočívá v restrukturalizaci, sanaci podniku. 

Vlastníci podniku mají možnost se rozhodnout pro řešení krize a řešení případného hrozícího 

úpadku v případě, že nemohou zajistit dostatek finančních zdrojů sami a to tím, že se zbaví 

nerentabilní části podniku, sloučí se s úspěšným partnerem nebo začlení do podnikání nového 

investora.
3
 

  

2.1 ÚPADEK 
 

 Signalizace toho, že účetní jednotka má těžkosti nepřichází až vyhodnocením 

informací z účetní závěrky, ale signalizují je již dříve objektivní (§ 3 odst. 1/a,b IZ) nebo 

subjektivní (§ 3 odst. 1/c IZ) hlediska platební neschopnosti.
4
 Více viz. kapitola 2.1.1 a 2.1.2. 

Úpadek je v českém právu definován zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon). Není nutné, aby byly závazky 

dlužníka přesně vyčísleny, stačí, když je nepochybné, že závazek dlužníka vůči věřiteli 

existuje.
5
  

Jsou rozeznávány dvě formy úpadku: 

1. Insolvence (platební neschopnost). 

2. Předlužení. 

Základním znak obou forem úpadku je mnohost věřitelů, tzn. minimálně dva. 

                                                 
3
 Odborný článek Business Prague s.r.o. ze dne 7.4.2011, nalezeno na:    

 http://www.businessprague.cz/cz/publikace/ 
4
 BŘEZINOVÁ, Hana. Ekonomické aspekty insolvenčního zákona. 1. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2009.  

200 s. ISBN 978-80-7273-159-6. 
5
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky.  

1. vyd. Praha: Linde, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7201-780-5. 

http://www.businessprague.cz/cz/publikace/
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Součástí insolvenčního zákonu je také tzv. hrozící úpadek, který nastává, pokud 

existuje předpoklad, že dlužník nebude schopen včas a řádně plnit větší část svých závazků.
6
 

V takovém případě může dlužník sám na sebe podat návrh na insolvenční řízení. Věřitel 

v případě hrozícího úpadku návrh podat nemůže. 

 

 Insolvenční zákon bere při posuzování úpadku majetek, který je chápán v širším 

smyslu než aktiva vykazovaná v účetnictví.  

Podle Březinová (2009) je nezbytné při posuzování a vyhodnocování možného úpadku 

postupovat podle: 

1. Účetnictví 

 zásady opatrnosti, tvorba opravných položek, 

 uvedení v příloze ÚZ informace o vyšší tržní hodnotě, než je účetní, 

 skutečná hodnota závazků – vazba na inventarizaci, 

 vykázání rezerv a případných předvídatelných rizik. 

2. Obecného přístupu 

 možné zvyšování hodnoty majetku (fúze, vklady…), 

 optimalizace pohledávek a závazků (prodej, započtení, vymožení). 

Vyhodnocením těchto situací je možné, že podnik přestože bude vykazovat záporný vlastní 

kapitál, nebude předlužen. Jeho celkový majetek může mít vyšší hodnotu, než závazky. 

  

Se signalizujícím úpadkem souvisí také povinnost valné hromady podle § 198 odst. 1 

zákona č. 53/1994 Sb., Obchodní zákoník: „Představenstvo svolá valnou hromadu bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní 

závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti  

by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny 

okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne 

valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis něco jiného“. 

V souvislosti s úpadkem hovoří o tzv. výpadku likvidity
7
 Wihlborg a Gangopadhyay 

(2001), že společnost sice navenek projevuje symptomy úpadku, zejména neschopností platit 

včas své závazky, ale čistá současná hodnota očekávaných peněžních toků pocházejících 

z majetku společnosti přesahuje výši jejich závazků. Z pohledu insolvenčního práva 

společnost není v úpadku. 

                                                 
6
 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  

    č. 69/2011 Sb., §3. 
7
 WIHLBORG, Clas a Shubhashis  GANGOPADHYAY. Infrastructure Requirements in the Area Bankruptcy     

Law. Wharton financial institutions Center Working Paper No. 01-09, 2001. 
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2.1.1 Insolvence - platební neschopnost
8
 

 

Dlužník se nachází v úpadku, jestliže je platebně neschopný. Není důležitá povaha 

dlužníka, ale záleží na tom, zda má: 

 více věřitelů (alespoň dva) a 

 peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a 

 tyto závazky není schopen plnit (musí se jednat o objektivní neschopnost nikoli 

pouze o neochotu plnit). 

Posuzuje se objektivní neschopnost platit a ne neochota dlužníka plnit své závazky. Pokud  

by dlužník odmítal uhradit své závazky z důvodů např. existujících rozporů s věřitelem, 

pak by se nejednalo o úpadek.  

 

Dlužník není schopen plnit své závazky dle § 3, odst. 2 IZ, jestliže: 

 zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

 je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

 není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

 nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, včetně svých pohledávek 

s uvedení svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam 

zaměstnanců. 

 

2.1.2 Předlužení
9
 

 

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem,  

je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. V praxi to znamená, že: 

 má více věřitelů a 

 souhrn jeho závazků (nikoli jen splatných) převyšuje hodnotu jeho majetku. 

Při stanovení výše dlužníkova majetku se přihlíží i k další správě jeho majetku a k dalšímu 

provozování jeho podniku, pokud lze předpokládat, že dlužník bude pokračovat ve správě 

majetku nebo provozování podniku.  

                                                 
8
 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  

č. 69/2011 Sb., § 3 odst. 1,2. 
9
 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  

č. 69/2011 Sb., § 3 odst. 3. 
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Je důležité si uvědomit, že předlužení se týká pouze podnikajících právnických nebo 

fyzických osob. 

 

2.1.3 Hrozící úpadek (§ 3 odst. 4 IZ) 
 

 Pouze dlužník (nikdy věřitel) může podat návrh na insolvenční řízení také v případě, 

když se nejedná o úpadek, ale o tzv. hrozící úpadek. Za hrozící úpadek je považována situace, 

kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část 

svých peněžitých závazků. 

 

2.2 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 
 

 Insolvenčním řízením je řízení soudní, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo 

hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Tato řízení v různých právních řádech a v různých 

dobách nejsou označována jednotně; mimo označení „insolvenční“ bývá pro tato řízení často 

užíváno označení „konkursní“, „vyrovnací“ nebo, „kolektivní projednání“. Aby řízení mohla 

být označena za „insolvenční“, je nutné, aby splňovala určité charakteristické a  specifické 

znaky, mezi něž patří hlavně mnohost věřitelů (nikdy nejde o dvoustranná řízení), zásadně 

poměrné uspokojení pohledávek a co nejvíce vyrovnané právní možnosti věřitelů. Pokud 

některý z těchto znaků není dán, nelze mluvit o insolvenčním řízení, i když by zde byly určité 

podobnosti (např. při univerzální exekuci, při exekučním prodeji podniku apod.).  

O insolvenčním řízení nelze mluvit ani v případech, kdy není znám právní pojem úpadku, 

neboť insolvenční řízení je jeho řešením.
10

 

V první fázi insolvenčního řízení rozhodne soud, zda jsou splněny podmínky pro řešení 

majetkových problémů dlužníka tím, že rozhodne o úpadku – je to doba od zahájení 

insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku. Druhá fáze probíhá od prohlášení úpadku  

po volbu způsobu jeho řešení. Třetí fází je samotná realizace úpadku (konkurs, reorganizace, 

oddlužení).  

 

 

 

 

                                                 
10

 ZOULÍK, František: Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum, 2009, http://www.pravnickeforum.cz/ 

 

http://www.pravnickeforum.cz/
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     Obr. 2.1: Průběh insolvenčního řízení: 
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               Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/  
                        insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 

 

 

Z historického hlediska se insolvenční procesní předpisy objevují v zemském  

a městském právu od 17. století. Prvním univerzálním insolvenčním předpisem byl Josefinský 

konkursní řád z roku 1781. Od roku 1931 platil v Československu tzv. císařské nařízení, 

kterým byl nahrazen konkurzní řád. V Rakousku platí po několika novelizacích toto císařské 

nařízení dodnes. Stávající insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. platí od 1. ledna 2008 a nahradil 

původní zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. 

Insolvenční zákon se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, 

podnikatelů i nepodnikatelů, vyjma České republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů, České 

národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.
11
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Insolvenční zákon přinesl odlišné postavení nejen pro věřitele a dlužníka 

v insolvenčním řízení, ale také pro insolvenčního správce, který nahrazuje dosavadního 

správce konkursní podstaty. Klade značný důraz na odbornost insolvenčního správce,  

a to nejen v oblasti insolvenčního práva a v souvisejících právních předpisech, ale i v oblasti 

účetní, daňové a ekonomické.
12

  

   

2.2.1 Insolvenční návrh (§ 103 IZ) 
 

 Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh a zahajuje se dnem, kdy návrh dojde věcně 

příslušnému soudu. Návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej 

podala, nebo zaručeným elektronickým podpisem. Návrh je oprávněn podat jak dlužník, tak 

jeho věřitel. Pouze u hrozícího úpadku může návrh podat pouze dlužník. Zahájení 

insolvenčního řízení oznámí soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do dvou hodin od 

obdržení návrhu.
13

 

 Právnická osoba, nebo fyzická osoba – podnikatel, je povinna podat insolvenční návrh 

bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla, nebo měla dozvědět při náležité pečlivosti  

o svém úpadku. Povinnost podat na sebe insolvenční návrh mají tyto osoby v úpadku  

jak ve formě platební neschopnosti, tak předlužením.
14

 Definování platební neschopnosti  

a předlužení bylo formulováno výše v kapitole č. 2.1.1 a 2.1.2. 

 Dlužník, který je právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou a brání  

se povinnosti podání insolvenčního návrhu má možnost dle insolvenčního zákona podat návrh 

na moratorium. 

 

2.2.2 Moratorium (§ 115 IZ) 
 

Moratorium je institut, který se podobá jakési ochranné lhůtě. Účelem je poskytnutí 

dlužníku šanci, aby si uspořádal své majetkové poměry dřív, než insolvenční soud rozhodne  

o jeho úpadku. Během moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Je nutná existence reálné 

představy dlužníka o způsobu uspořádání svých majetkových poměrů tak, aby se mu podařilo 

vyřešit nepříznivý stav úpadku. Sledován je také poctivý záměr dlužníka. Moratorium se týká 

pouze podnikatelů a s jeho vyhlášením musí souhlasit většina věřitelů. Dlužník při moratoriu 

                                                 
12

 312/2006 Sb., Zákon o insolvenčních správcích 
13

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  č. 69/2011 

Sb., § 97. 
14

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem   č. 69/2011 

Sb., § 98. 
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odpovídá za případnou škodu, či jinou újmu, kterou by mohl svým věřitelům způsobit 

případným porušením podmínek moratoria stanovených insolvenčním zákonem. Dlužník 

může podat návrh na moratorium do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu. Podá-li 

insolvenční návrh věřitel, může dlužník podat návrh na moratorium do 15 dnů od jeho 

doručení insolvenčním soudem. Účinnost moratoria nastává jeho vyhlášením v insolvenčním 

rejstříku a trvá max. 3 měsíce. Tuto dobu lze dle § 119 odst. 2 prodloužit o maximálně dalších 

30 dnů. Dle § 125 Insolvenčního zákona však může podat dlužník návrh na moratorium i před 

zahájením insolvenčního řízení. 

 

2.2.3 Zpětvzetí návrhu
15

 
 

 Insolvenční návrh 

Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku 

nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Věřitel, který vzal zpět 

insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho 

zpětvzetí. 

 

 Návrh na oddlužení 

Dle § 394 IZ  „návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, dokud insolvenční soud 

nerozhodne o schválení oddlužení. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení vezme insolvenční 

soud na vědomí rozhodnutím, které se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; odvolání proti němu není přípustné.  

Vzal-li dlužník návrh na povolení oddlužení zpět, nemůže jej podat znovu. Byl-li návrh  

na povolení oddlužení vzat zpět až poté, co bylo rozhodnuto o schválení oddlužení, 

insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí není účinné; toto rozhodnutí, proti němuž není 

odvolání přípustné, se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci  

a věřitelskému výboru“. 

 

 Návrh na reorganizaci 

Dle § 322 IZ „osoba, která podala návrh na povolení reorganizace, jej může vzít zpět  

do doby, než insolvenční soud reorganizaci povolí nebo o podaném návrhu jinak rozhodne. 

 Zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, 

které se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému 

                                                 
15
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výboru; odvolání proti němu není přípustné. Po vydání tohoto rozhodnutí insolvenční soud 

nepokračuje v projednání reorganizace. Byl-li návrh na povolení reorganizace vzat zpět  

až poté, co o něm bylo rozhodnuto, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí není účinné; toto 

rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, se doručuje osobě, která návrh podala, 

dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Osobu, která podala další návrh  

na povolení reorganizace, vyzve insolvenční soud, aby mu do 15 dnů sdělila, zda trvá na jeho 

projednání; nestane-li se tak, v projednání reorganizace insolvenční soud nepokračuje“. 

 

2.2.4 Subjekty insolvenčního řízení (procesní subjekty)
16

 
 

 Insolvenční soud 

Činnost insolvenčního soudu lze rozdělit: 

 Rozhodovací – soud rozhoduje usnesením. Rozhoduje jak ve věci samé,  

tak dohlíží na řádný průběh řízení. 

 Dohlédací – dohlíží na postup a činnost ostatních procesních subjektů. 

Dohlédací činnost se nevztahuje na státní zastupitelství, které může také  

do insolvenčního řízení vstoupit. 

  Dlužník a věřitelé 

Účastníky insolvenčního řízení je dlužník, který musí mít vždy právní subjektivitu a věřitelé, 

kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi. Věřitelé mohou uplatňovat své právo pouze, pokud 

své pohledávky včas přihlásí do insolvenčního řízení. Zvláštní postavení mají tzv. zajištění 

věřitelé. „Zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do 

majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu 

nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo 

obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Právo na uspokojení ze zajištění mají 

podle insolvenčního zákona na rozdíl od předchozí úpravy také věřitelé, kteří tato práva 

získali v době dvou měsíců před podáním insolvenčního návrhu.“
17

 

Evidence dlužníků probíhá v Centrálním registru dlužníků české republiky přístupný  

na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/. 

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u 

již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.  

                                                 
16

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  

č. 69/2011 Sb., § 9. 
17
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Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní 

správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů atd.
18

  

 

 Věřitelské orgány 

Jsou jimi schůze věřitelů a věřitelský výbor. Zřizují se z toho důvodu, že věřitelů bývá 

zpravidla větší počet a nelze jednat s každým zvlášť. Věřitelské orgány reprezentují zájmy 

většiny věřitelů. Dohlížejí na činnost správce, podávají procesní návrhy. Schůze věřitelů 

ustavuje věřitelský výbor a vykonává jen tu činnost, kterou si sama vyhradí. Věřitelský výbor 

se ustavuje vždy, když je víc jak 50 věřitelů, pokud je nižší počet, může být zvolen zástupce 

věřitelů. 

 Insolvenční správce 

Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. Do funkce jej ustanovuje i z funkce zprošťuje soud. Správce může být 

vyloučen např. pro podjatost, od rozhodnutí o úpadku nemůže řízení bez něj probíhat,  

je odpovědný za škodu. Podrobnější úprava je v zákoně č. 312/1006 Sb., o insolvenčních 

správcích.  

Usnesením vlády č. 201 ze dne 28.3.2012 vláda schválila návrh zákona ministra spravedlnosti 

Jiřího Pospíšila, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 1351/11.
19

  

Tato novela zpřísní pravidla pro insolvenční správce, výkon jejich funkce bude náročnější. Jak prohlásil po 

jednání ministr Pospíšil: „Zapadá do celkové snahy ministerstva spravedlnosti zaměřit svoji 

pozornost na insolvenční řízení v České republice.“  

Stát se insolvenčním správcem bude náročnější,  uchazeč o funkci bude muset splnit několik 

nových podmínek, například bude muset doložit minimálně tříletou odbornou praxi. Výrazně 

se také zpřísní insolvenční zkoušky. Advokáti a daňoví poradci měli dosud u těchto zkoušek 

výhody. Nemuseli například skládat zkoušku z práva, informoval na tiskové konferenci 

ministr spravedlnosti Pospíšil. „Do budoucna budou podmínky pro všechny žadatele stejné, 

tedy i pro advokáty i daňové poradce,“ uvedl ministr Pospíšil. 
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Rozšiřují se také nároky na bezúhonnost insolvenčních správců, dosud žadateli stačilo doložit, 

že v minulosti nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin. Nyní musí prokázat, že se nedopustil 

ani nedbalostního trestného činu. 

Doba, po kterou bude možné funkci vykonávat, se omezuje na pět let. „Časovým omezením 

chceme mimo jiné učinit kontrolu po určité době a za druhé chceme předejít takzvaným 

„mrtvým správcům“, kteří jsou formálně vedeni v seznamu, ale reálně funkci nevykonávají,“ 

říká ministr spravedlnosti. 

Ministerstvo také zkvalitní dohled nad správci. V současnosti vykonávají dohled  

nad insolvenčními správci krajské soudy. „Nebude na škodu, když to bude dělat také 

ministerstvo spravedlnosti,“ doplnil ministr. 

 Státní zastupitelství 

Je soustava státních úřadů, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného    

zájmu. Koná prostřednictvím státních zástupců.    

Státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, 

může podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jen mají-li toto právo 

všichni účastníci řízení. 

 Likvidátor dlužníka 

Likvidátor dlužníka vykonává v insolvenčním řízení svou působnost v rozsahu, v jakém 

nepřešla na insolvenčního správce, a to v případě, kdy na společnost v likvidaci je prohlášen 

úpadek. Na základě vykonávané činnosti má likvidátor nárok na náhradu nutných výdajů  

a na odměnu, jejíž výši určuje insolvenční soud. 

 

2.2.5 Insolvenční rejstřík
20

 (§ 419 IZ) 
 

 Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem  

je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jeho základním úkolem je zajištění maximální míry 

publicity o insolvenčních řízeních a umožnění sledování jejich průběhu. Prostřednictvím 

insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré informace, které se týkají  insolvenčních 

správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající  

se dlužníků. 
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Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou některých údajů (ustanovení  

§ 422 a § 423 insolvenčního zákona). Do insolvenčního rejstříku má právo každý nahlížet  

a pořizovat si z něj kopie a výpisy. 

Mimo informační funkce, plní také funkci doručovací. Je nástrojem pro doručování většiny 

soudních rozhodnutí a jiných písemností. V insolvenčním rejstříku se zahájení 

insolvenčního řízení oznamuje vyhláškou do dvou hodin od podání návrhu. Podstatné je, 

že časový limit dvou hodnin platí v pracovní době soudu. Následně se v insolvenčním 

rejstříku zveřejňují veškerá rozhodnutí soudu a další písemnosti. Každý tak může mít 

přehled o insolvenčních řízeních, která se v České republice vedou. 

Insolvenční rejstřík navazuje na evidenci úpadců, ve které je možné vyhledat pouze 

dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení před 1. lednem 2008 (tj. před 

platností nového zákona č. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) po novele zákonem č. 69/2011 Sb.). Insolvenční rejstřík je dostupný 

na webových stránkách www.justice.cz. 

 

2.2.6 Způsoby řešení úpadku 
 

 Konkurs (§ 244 IZ) - cílem je co nejlépe a co nejrychleji převést veškerý majetek 

dlužníka na peníze a poměrně uspokojit maximum věřitelů. Konkursní řízení se svých 

charakterem účelem velmi podobá exekučnímu řízení. Je proto možné se setkat 

s pojmem tzv. univerzální exekuce.  

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí  

o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny 

z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich 

části nezanikají.
21

 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí  

o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny 

z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich 

části nezanikají.
22

 

Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, 

nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem  

je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Účinky 
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prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení 

konkursu v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu.
 18

 

 

 Nepatrný konkurs
23

 (§ 314 a 315 IZ) -  je určen k řešení menších konkursů, kdy 

celkový obrat dlužníka za poslední účetní období, které předchází prohlášení 

konkursu, nepřesahuje dva miliony korun a dlužník nemá více než 50 věřitelů, při 

řešení konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů. O nepatrný 

konkurs u fyzické osoby – nepodnikatele (spotřebitele) půjde vždy, a to bez ohledu  

na počet věřitelů nebo výši dluhů. U ostatních dlužníků (právnických osob a fyzických 

osob – podnikatelů) je nutné posoudit celkový obrat počet přihlášených věřitelů. 

Jedná se o rychlé a efektivní řešení konkursu zjednodušeným procesním postupem. 

Rozhodnutí o nepatrném konkursu může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Spojí jej 

s prohlášením konkursu nebo je vydá kdykoli v průběhu insolvenčního řízení  

po prohlášení konkursu. 

Při nepatrném konkursu není třeba zřizovat věřitelský výbor, stačí zástupce 

věřitelů. K účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není třeba 

schválení insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu. Stejně tak není potřeba 

souhlasu k vyloučení nedobytných pohledávek a majetkových hodnot, které nelze 

prodat, z majetkové podstaty. Platí zde také zjednodušená procesní  

pravidla – insolvenční soud může častěji rozhodovat bez nařízeného jednání nebo je 

možné při přezkumném jednání projednat vše, co by jinak rozhodovala schůze 

věřitelů.  

 

 Reorganizace
24

 (§ 316 IZ) - představuje postupné uspokojování pohledávek 

věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Provoz je zajištěn  

tzv. reorganizačním plánem, který má pro podnik funkci ozdravnou, ne likvidační.  

Je určena zejména pro velké podniky s obratem přes 100 mil. a alespoň 100 

zaměstnanci. Reorganizaci lze připustit i u menších organizací v případě, že dlužník 

společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku 

předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech 

                                                 
23

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) po novele zákonem  

č. 69/2011 Sb., § 314, 315. 
24

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky.  

1. vyd. Praha: Linde, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7201-780-5. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%A9_jm%C4%9Bn%C3%AD_man%C5%BEel%C5%AF
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nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek (§ 316, odst. 5 Zákona  

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).  

Firmy od využívání reorganizace odrazuje zejména nedůvěra obchodních partnerů  

a potíže s hledáním strategického investora. Efektivnější může být prodej podniku  

při zachování výroby, které se dá stihnout v řádu měsíců. Reorganizace je práce  

na mnoho let.
25

 

Přestože insolvenční soud povolí reorganizaci, může podnik nakonec skončit  

v konkursu. Důvody pro takový postup jsou stanoveny v § 363 IZ., odst. 1: 

„Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže reorganizace 

byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po tomto povolení 

navrhl, oprávněná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím 

případném prodloužení insolvenčním soudem nebo předložený reorganizační plán 

vezme zpět, insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám 

uplynula lhůta k jeho předložení, v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník 

neplní své podstatné povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se,  

že podstatnou část tohoto plánu nebude možné plnit, dlužník neplatí řádně a včas 

úroky podle § 171 odst. 4, nebo v podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité 

závazky, nebo dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli 

podle reorganizačního plánu podnikat měl.“ 

 

 

Tab. 2.1. Počet povolených reorganizací a jejich přeměna v konkurs za jednotlivé 
roky 

Rok 
Počet 

povolených 
reorganizací 

Přeměna v 
konkurs 

1.1.2008-31.12.2008 6 2 

1.1.2009-31.12.2009 16 5 

1.1.2010-31.12.2010 19 8 

1.1.2011-13.4.2011 7 0 

Celé sledované období 48 15 

 
Zdroj: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/ 
 

 

 

                                                 
25

 http://komora.wz.cz/sem09.pdf, Ing. Štěpková Ludmila 

http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/
http://komora.wz.cz/sem09.pdf
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Obr. 2.2: Předpokládaný časový průběh insolvenčního řízení povolením reorganizace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : 
          C. H. Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. 
        

 

 Oddlužení
26

 (§ 389 IZ) – je použitelné u tzv. osobního bankrotu fyzické osoby  

i právnické osoby, která není podnikatelem. Dlužníkovy dluhy se sjednotí a věřitelé 

jsou rozděleni na zajištěné a nezajištěné, přičemž zajištění věřitelé jsou uspokojeni 

zcela a nezajištění věřitelé pouze do jimi schválené výše. Zbytek dluhů může být 

dlužníkovi odpuštěn. Oddlužení je postup, který upřednostňuje sociální účel před 

ekonomickým a měl by umožnit dlužníkovi tzv. začít znovu. Měl by být motivací pro 

dlužníka k aktivnímu umořování svého dluhu vůči věřitelům. Návrh na povolení 

oddlužení může podat jen sám dlužník. Existují dva způsoby oddlužení: 

1. Zpeněžením majetkové podstaty, 

2. plněním pětiletého splátkového kalendáře. 

 

 Zvláštní způsob - zvláštním způsobem jsou řešeny úpadky finančních institucí, 

jako jsou banky, subjekty bankám obdobné a pojišťovací instituce. 

 

                                                 
26

 http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html
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3 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE PODNIKU 

 

 Pro posouzení, zda se konkrétní firma propadá do krize a směřuje k úpadku, případně 

hrozícímu úpadku je nutné zjistit, zda se účetní jednotka nachází v platební neschopnosti nebo 

zda je předlužena. Pro vyhodnocování jednotlivých použitých ukazatelů je čerpáno z odborné 

literatury GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování 

podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2 a v jednotlivých 

ukazatelích již nebude na zdroj použitý k vyhodnocení poukazováno.  

 

 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 

Jedná se o firmu, která se na trhu pohybuje od roku 1992. Zabývá se výrobou 

ocelových nádob, kovových konstrukcí a dílců. Firma vznikla jako společnost s ručením 

omezeným, a to v první fázi v pronajatých prostorách a s pronajatými zaměstnanci části 

státního podniku, v druhé fázi pak v roce 1997 privatizací bývalého státního podniku. Touto 

privatizací podnik získal se státním podnikem nejen majetek, ale zejména na sebe převedl 

obrovský dluh ve výši 36 miliónů Kč. Dluh byl v té době vůči bankám z úvěrů a jejich 

příslušenství z nesplácení. Banka tuto svoji pohledávku za společností prodala Konsolidační 

agentuře za minimální hodnotu. V roce 2005 bylo velmi pravděpodobné, že díky 

Konsolidační agentuře v Praze, která vymáhala po podniku svou pohledávku v původní 

hodnotě 36 mil. Kč, upadne podnik do likvidace. Složitým vyjednáváním nakonec došlo 

k vyrovnání pohledávky za částku 12 mil. Kč. Na úhradu 12 miliónové pohledávky získal 

podnik finance poskytnutím úvěru Českou spořitelnou a.s. Tento úvěr je splátkami  

1 200 tis. Kč ročně splácen dodnes. 

Vedení podniku je tvořeno pěti společníky, jejichž věkový průměr představuje  

cca 66 let. Základní kapitál ve výši 2055 tis. Kč byl navýšen z původního vkladu 200 tis. Kč 

převodem z ostatních kapitálových fondů.  

Vzhledem k věku a hlavně zřejmému nezájmu většiny společníků o firmu, o moderní metody 

nejen v řízení, ale zejména v získávání zakázek, prezentaci firmy na trhu, zastaralému 

strojnímu vybavení, firma zvyšuje nákladovost na svůj „život“. Objekty i zařízení se používají 

v téměř nezměněné podobě tak jako v době státního podniku dodnes. Dochází ke značným 

ztrátám při výrobě z důvodu zastaralé výrobní techniky. Režijní náklady jsou nadměrné, 

obzvlášť v zimním období, kdy se objekty vytápějí uhlím a při „transportu“ tepla z kotelny  

do jednotlivých objektů dochází k únikům z důvodu venkovních rozvodů do jednotlivých hal. 
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V zimním období dochází také ke zvýšené spotřebě elektřiny. Z důvodu špatného vytápění 

musela být instalována elektrická topidla, aby bylo možné pracovat v kancelářích při teplotě 

alespoň 18 st. C. Celkově je možné říct, že objekty chátrají, provádějí se jen základní opravy.  

 Dalším problémem je patrné rozkrádání nespotřebovaného materiálu, který se odkládá 

jako kovový odpad. Často „nepozorovaně“ zmizí ty nejtěžší kusy, které mají výhodnou cenu 

ve sběrných surovinách. Návrhy na instalaci kamer do přípravny výroby, která je zdrojem 

možných krádeží dosud nebylo vedením podniku vyslyšeno. 

 Firma se potýká se značnými problémy při úhradách svých závazků. Již několikrát 

hrozilo podání insolvenčního návrhu ze strany věřitelů – zejména dodavatelů materiálů.  

Toto je zatím řešeno dohodnutím splátkových kalendářů jak ze strany dodavatelů,  

tak ze strany správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu.  

 

Splátkové kalendáře k 31.12.2011: 

 Finanční úřad – dluh na DPH ve výši 250 tis. Kč. Splátky dohodnuty ve výši 15 tis. Kč 

měsíčně. 

 Správa sociálního zabezpečení – dluh na pojistném ve výši 540 tis. Kč. Splátky 

dohodnuty ve výši 40 tis. Kč měsíčně. 

 Závazky z obchodních vztahů – po splatnosti viz. tab. 3.1. Nárůst závazků  

po splatnosti v roce 2011 proti roku 2008 téměř čtyřnásobný. Splátkové kalendáře 

dohodnuty v částce cca 2500 tis. Kč. Jednotlivé splátky 200 tis. Kč týdně. 

Dodržování splátkových režimů je v období leden – březen 2012 stále složitější. Je nutné 

platit 200 tis. týdně, a to je pro firmu neúnosné. Do této situace přicházejí měsíční odvody 

DPH, splátky úvěru. Chybí peníze na materiál pro výrobu. Dodavatelé jsou ochotni dodávat 

pouze při platbě předem, nebo v hotovosti. Stejně včasné placení odvodů DPH a sociálního 

pojištění je nutností pro zachování splátkových režimů. Při nedodržení jediné splátky hrozí 

zrušení dohodnutého splátkového kalendáře. 

 

 V souvislosti s charakteristikou podniku je vhodné zmínit zákon 418/2011 Sb.,  

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento předpis, inspirovaný 

zahraniční právní úpravou je platný od 1.1.2012, výrazně zasahuje do českého  trestního  

práva.  Právnické osoby,  které  dosud  v trestním  řízení  vystupovaly převážně v pozici  

poškozených, budou nyní vystupovat i v pozici obžalovaných. Postih právnické osoby 

instituty trestního práva se v našem právním prostředí objevuje poprvé, doposud probíhal 

vždy za pomoci prostředků práva správního a případné trestní sankce byly vždy přičítány 

osobám fyzickým. 
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Mezi trestný čin podle § 7 patří např. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, nesplnění 

oznamovací povinnosti v daňovém řízení, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. 

Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit podle § 15 pouze tyto tresty:
27

 

a) zrušení právnické osoby, 

b) propadnutí majetku, 

c) peněžitý trest, 

d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, 

g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

h) uveřejnění rozsudku. 

Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření zabrání věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

 

 

3.2 POSOUZENÍ PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI   
      (INSOLVENCE) 
          

Teoretický komentář a definování předluženosti bylo vysvětleno v kapitole  2.1.1. 

 

 Pro posouzení platební neschopnosti jsou použity údaje z výkazů Rozvahy let  

2008 – 2011, vždy k 31. 12. daného roku a z tabulky závazků v daných letech s členěním  

dle dnů splatnosti. Ukazatel závazků je naplněn krátkodobými závazky z obchodní činnosti, 

závazky k zaměstnancům, společníkům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  

a závazky daňové a to jak ve lhůtě splatnosti, tak po lhůtě splatnosti.. 
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 zákon 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 



23 

 

Tab. 3.1 Členění závazků dle splatnosti   

po splatnosti dnů 
k 

31.12.2008 
k 

31.12.2009 
k 

31.12.2010 
k 

31.12.2011 

  tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

ve lhůtě splatnosti 5 556 1 656 3 870 2 198 

    0 -   30 3 469 856 1 403 985 

  31 -   60 1 363 531 1 905 671 

  61 -   90 319 656 691 1 226 

  91 - 180 265 86 1 084 2 010 

181 - 360 526 0 984 3 754 

nad 360 513 992 8 507 

∑ závazky 12 011 4 777 9 945 11 351 

∑ více než 30 dnů 2 986 2 265 4 672 8 168 

∑ více než 90 dnů 1 304 1 078 2 076 6 271 

Zdroj: Příloha účetní závěrky podniku 
 
 
 

Tab. 3.2 Disponibilní finanční prostředky  

k 31.12. 2008 2009 2010 2011 

 
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Krátkodobý finanční majetek 565 135 165 319 

Peníze 26 12 23 85 

Účty v bankách 539 123 142 234 

Zdroj: Účetní výkazy podniku  
  

Porovnáním zaznamenaných dat v tab. 3.1 a 3.2 bylo zjištěno, že účetní jednotka nemá 

dostatečné množství disponibilních finančních prostředků, které by okamžitě pokryly závazky 

společnosti. Navíc má více než dva dlužníky a peněžité závazky více jak 30 dnů po splatnosti. 

Je tedy vystavena riziku, že bude ze strany věřitelů podán insolvenční návrh z titulu platební 

neschopnosti.  

 V průběhu vykazovaných let došlo v roce 2009 k prudkému poklesu závazků, který 

byl způsoben zejména vlivem krize a nedostatku zakázek. Málo se nakupoval materiál,  

a proto vykazují neuhrazené závazky pokles. Od roku 2010 je však opět sledován nárůst 

neuhrazených závazků, a je patrný prudký vzestup neuhrazených závazků, které jsou  

více jak 30 a dokonce i více jak 90 dnů po splatnosti.  

 Platební morálka firmy se tak neustále zhoršuje a existují reálné obavy, že tento stav  

se bude i nadále zhoršovat. Firma musí splácet dva úvěry a uzavřela několik splátkových 
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kalendářů na splácení závazku nejen z obchodních vztahů, ale také s finančním úřadem  

a se správou sociálního zabezpečení. I přes tato opatření patrně nebude schopna tento stav 

zvládnout.  

 

Tab. 3.3 Disponibilní finanční prostředky včetně pohledávek  

k 31.12. 2008 2009 2010 2011 

 
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Krátkodobý finanční majetek 5 435 3 407 4 314 5 348 

Peníze 26 12 23 85 

Účty v bankách 539 123 142 234 

Krátkodobé pohledávky 4 870 3 272 4 149  5 029 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
 
 

V tabulce 3.3 byly do krátkodobého finančního majetku zahrnuty i pohledávky, s jejichž 

úhradami nemá podnik potíže. Tyto pohledávky jsou vůči stálým a spolehlivým zákazníkům  

a předpokládá se jejich včasné zaplacení. Doba splatnosti se sice pohybuje od 30 do 60 dnů,  

ale platby nabíhají přesně a včas podle vystavených splatností. Ukazatelem doby obratu 

pohledávek se zabývá kapitola 3.4.6 v tabulce 3.16, str. 31. 

„Krátkodobé pohledávky lze ve vyspělých ekonomikách pokládat u dobrých firem  

za nepochybné budoucí hotové peníze. Čím je ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím jistější 

 je úhrada krátkodobých peněžních závazků a v případě, že by přeměna pohledávek v peněžní 

prostředky vázla“ (Grünvald, 2007, s. 114). 

Jestliže porovnáme hodnoty krátkodobého finančního majetku (tab. 3.3) se závazky v tabulce  

3.1, vidíme stále velký rozdíl, který svědčí o nedostatku prostředků firmy na pokrytí svých 

závazků, i když bude počítat s finančními prostředky ze svých pohledávek. 

 

 

3.3 POSOUZENÍ PŘEDLUŽENOSTI 
 

 Teoretický komentář a definování předluženosti bylo vysvětleno v kapitole  2.1.2. 

 

 Stejně jako při posuzování platební neschopnosti, tak i u předluženosti je využito 

údajů z Rozvahy let 2008 – 2011, vždy k 31. 12. daného roku a tabulky závazků v daných 

letech s členěním dle dnů splatnosti. 
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Tab. 3.4 Cizí zdroje I vs. Aktiva účetní 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Dlouhodobé závazky 513 992 948   961 

Krátkodobé závazky 12 011 4 777 9 945 11 351 

Bankovní úvěry 8 385 9 450 8 350 6 390 

Závazky celkem 20 909 15 219 19243 18702 

          

Aktiva 30 315 25 010 28 162  24 678  

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Podle hodnot tabulky č. 3.4 je možné usoudit, že součet závazků v jednotlivých letech 

nepřevyšuje hodnotu příslušných aktiv. Lze tedy na základě údajů z účetnictví konstatovat,  

že účetní jednotka není předlužena.  

V tabulce 3.5 jsou vyhodnocena aktiva v letech 2008 – 2011 v tržních cenách. Aktiva 

získaná z účetnictví jsou upravena o hodnotu neprodejných a zastaralých zásob, které podnik 

držel v účetnictví z důvodu kladného výsledku hospodaření při předkládání účetních závěrek 

bance. Tyto neprodejné zásoby jsou vyčísleny částkou 2 500 tis. Kč. V roce 2011 došlo 

k jejich sešrotování a vyřazení z účetnictví. 

Další položkou, která upravuje účetní aktiva je dlouhodobý nemovitý majetek. Tržní cena 

nemovitostí a pozemků je čerpána na základě posudku z roku 2008, který pro podnik 

vyhotovil odhadce H&B Real kom. spol., Žofínská 12, Ostrava. Z tohoto posudku, který byl 

zpracován metodou věcné hodnoty, výnosové hodnoty i metodou srovnávací. Jako tržní 

hodnoty nemovitostí bylo použito metody srovnávací a je ve výši: 

- budovy = 37 000 tis. Kč, 

- pozemky = 32 000 tis. Kč. 

Na základě informací Českého statistického úřadu a informací o cenách nemovitostí  

a pozemků v letech 2008 – 2010
28

 byla upravena tržní cena nemovitostí a pozemků oproti 

ceně v roce 2008 snížením o 11 % v roce 2009, o 17 % v roce 2010 a pro rok 2011 snížením  

o 27% proti roku 2008. [V roce 2010 došlo k prodeji cca 6 000 m
2 

pozemku. V tržní hodnotě 

dle oceňovacího posudku: (6000 m
2 · 650 Kč/m

2
) – 17% = 3 393 tis. Kč]. 

Tržní cena strojů a zařízení stanovená podle Znaleckého posudku č. 607-61/2008 

vypracovaného Ing. Blahou Jaroslavem, Huslenky 519, 756 02 – znalec v oboru ekonomie, 

                                                 
28

 http://www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
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v odvětví výrobních strojů, činila v roce 2008 = 9 000 tis. Kč. Snížení hodnoty v letech  

2009 – 2011 bylo provedeno stejně jako u nemovitostí. 

Jak vyplývá z vyhodnocení konečných „tržních aktiv“ je patrné, že podnik nevykazuje znaky 

předlužení. Aktiva v tržní hodnotě převyšují cizí zdroje v jednotlivých letech  

2008 až 2011 o 350 – 426 %, v roce 2009 dokonce o 500 %.  

 

Tab. 3.5 Cizí zdroje II vs. Aktiva tržní  

Položka 2008 2009 2010 2011 

Dlouhodobé závazky 513 992 948 961 

Krátkodobé závazky 12 011 4 777 9945 11351 

Bankovní úvěry 8 385 9 450 8 350 6 390 

Závazky celkem 20 909 15 219 19 243 18 702 

          

Aktiva převzata z účetnictví 30 315 25 010 28 162 24 678 

Hodnota neprodejných zásob -2 500 -2 500 -2 500 0 

Hodnota hmotného majetku 
převzatého z účetnictví -16 661 -15 655 -13 779 -13 048 

Hodnota nemovitého majetku 
v tržních cenách - budovy 69 000 61 410 56 877 46  977 

Hodnota souboru strojů a zařízení  
v tržních cenách  9 000 8 000 7 470 6 570 

Aktiva v tržní hodnotě 89 154 76 265 76 230 65 177 

Zdroj: Účetní výkazy podniku + Tržní ocenění H&B Real kom.spol., Žofínská 12, 

Ostrava, 2008 + údaje ČSÚ z webu http://www.czso.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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3.4 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

3.4.1 Ukazatel věřitelského rizika 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (věřitelského rizika) = cizí kapitál/aktiva·100 

Tab. 3.6 Ukazatel věřitelského rizika 
    Ukazatel věřitelského rizika  2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál 20 909 15 219 19 243 18 702 

Aktiva 30 315 25 010 28 162 24 678 

Ukazatel věřitelského rizika % (celková 
zadluženost) 68,97 60,85 68,33 75,78 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
   

  
 

Při vyhodnocení tohoto ukazatele platí „zlaté pravidlo“ 50%. Ukazatele naší firmy  

se nacházejí vysoko nad 50%, a to svědčí o převaze cizích zdrojů nad vlastními. Firma není 

schopna získat vlastní zdroje k financování a stále více se prohlubuje zadlužování. Zhoršující 

stav je patrný obzvlášť v roce 2011. Při vykazování hodnot cizího kapitálu je uvažováno  

bez vlivu rezerv, aby nedocházelo ke zkreslování výsledných hodnot. Rezervy jsou 

vykazovány jako cizí kapitál, tj. budoucí závazek, ale mají charakter vlastního zdroje. 

 

3.4.2 Ukazatel stupně zadluženosti 

 

Stupeň zadluženosti = cizí kapitál/vlastní kapitál·100 

Tab. 3.7 Ukazatel zadluženosti       
 Stupeň zadluženosti 2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál (bez rezerv) 20 909 15 219 19 243 18702 

Vlastní kapitál 5 030 1 957 5 462 5 976 

Stupeň zadluženosti  % 415,69 777,70 352,31 312,95 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
   

  
 

Pokud se hodnota ukazatele zadluženosti nachází nad 100 %, pak mluvíme o vysoké 

zadluženosti. Výsledné ukazatele posuzované společnosti několikanásobně převyšují tuto 

hodnotu.  

Je zřejmé, že se společnost nachází v dlouhodobé zadluženosti, kdy hodnotu celkových 

závazků není schopna pokrýt vlastními zdroji. Po vysokých hodnotách v roce 2009 
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způsobených vlivem hospodářské krize sice došlo k poklesu, přesto je zadluženost firmy stále 

vysoká. 

 

3.4.3 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí kapitál/vlastní kapitál·100 

Tab. 3.8 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu I 
   

  

Zadluženost vl. kapitálu  2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál dlouhodobý 6 613 5 892 4 648  3 461 

Vlastní kapitál 5 030 1 957 5 462 5 976 

Zadluženost vlastního kapitálu % 131,47 301,07 85,10 57,91 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
   

  
 
 
 
Tab. 3.9 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu II 

   
  

Zadluženost vl. kapitálu  2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál úročený (úvěry) 8 385 9 450 8 350 6 390 

Vlastní kapitál 5 030 1 957 5 462 5 976 

Zadluženost vlastního kapitálu % 166,70 482,90 152,87 106,93 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
   

  
 

 

Tab. 3.10 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu III 

Zadluženost vl. kapitálu  2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál dlouhodobý 6 613 5 892 4 648  3 461 

Vlastní kapitál (úprava výsledku hospodaření  
o rezervy) 3 333 -1 576 9 839 9 433 

Zadluženost vlastního kapitálu % 198,41 -373,85 47,24 36,69 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
   

  
 
 
 
Tab. 3.11 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu IV 

Zadluženost vl. kapitálu  2008 2009 2010 2011 

Cizí kapitál úročený (úvěry) 8 385 9 450 8 350 6 390 

Vlastní kapitál (úprava výsledku hospodaření  
o rezervy) 3 333 -1 576 9 839 9 433 

Zadluženost vlastního kapitálu % 251,58 -599,67 84,87 67,74 
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Optimální hodnoty se pohybují pod 100 %. Vyšší hodnoty vyjadřují také vyšší věřitelské 

riziko. Pokud by došlo k nutnému splácení cizího kapitálu, nebyl by na něj dostatek zdrojů. 

Podle tabulky 3.8 a tabulky 3.9 je možné vidět rozdíl mezi ukazatelem zadluženosti vlastního 

kapitálu vzhledem k celkovým dlouhodobým zdrojům (tab. 3.8 a k celkovým úročeným 

zdrojům (tab. 3). Zatímco u celkových cizích zdrojů zadluženost v letech  

2008 - 2009 klesá pod 100%, u úročených zdrojů (úvěrů) zadluženost sice v jednotlivých 

letech také klesá, nedostane se však pod hodnotu 100%.  

Hodnoty v jednotlivých letech jsou ovlivňovány zejména tvorbou a následným rušením rezerv 

na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Tyto ovlivnily v jednotlivých letech vlastní 

kapitál v podobě výsledku hospodaření.  

Pro porovnání vývoje ukazatele zadluženosti byl upraven vlastní kapitál o výsledek 

hospodaření ovlivněný tvorbou a rozpouštěním rezerv. Zákonné rezervy na opravy byly 

v podniku tvořeny pro ovlivnění výsledku hospodaření ke zdanění. Opravy nebyly prováděny 

a proto rezervy, které byly tvořeny v souladu se Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách  

pro zjištění základu daně z příjmu, byly v souladu s tímto zákonem zase rušeny. 

Jak je patrné z tabulky 3.10, kde jsou vykazovány hodnoty poměru celkového cizího kapitálu 

a vlastního kapitálu upraveného o rezervy, a tabulky 3.11, kde jsou vykazovány hodnoty 

poměru úročeného cizího kapitálu a vlastního kapitálu upraveného o rezervy – dostává  

se ukazatel zadluženosti v letech 2010 a 2011 pod hranici 100 % a to hlavně díky rozpouštění 

rezerv, které měly za následek zvýšení VH, a tím i zvýšení vlastního kapitálu. 

 

3.4.4 Ukazatel likvidity 

 

Pro ukazatel likvidity jsou za krátkodobý cizí kapitál považovány krátkodobé závazky  

(z obchodního styku, vůči zaměstnancům a vůči státu) + krátkodobé bankovní úvěry. 

 

 Hotovostní likvidita = peněžní prostředky/krátkodobý cizí kapitál·100 

Tab. 3.12 Ukazatel hotovostní likvidity 
    Ukazatel hotovostní likvidity 2008 2009 2010 2011 

Peněžní prostředky 565 135 165 319 

Krátkodobý cizí kapitál 14 296 9 327 14 595 15 241 

Ukazatel hotovostní likvidity (okamžitá 
likvidita) % 3,95 1,44 1,13  2,09  

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
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Ideální hodnoty ukazatele hotovostní likvidity se pohybují mezi 50 – 70 %. V českých 

podmínkách je udávána hodnota kolem 20 %, pod kterou by neměl klesnout. Společnost  

se nachází hluboko pod touto hranicí. Na základě tab. 3.12 je možné konstatovat, že firma  

se nachází v kritické situaci vzhledem k okamžité likviditě a jen potvrzuje platební 

neschopnost společnosti. Přesto lze konstatovat, že: „Krátkodobý finanční majetek je velmi 

proměnlivá veličina. Peněžní likvidita záleží na okamžitém stavu peněžních prostředků 

 a peněžních ekvivalentů, a ten je nejen vadán náhodě, ale dá se i zmanipulovat. Vypovídací 

schopnost peněžní likvidity není velká“ (Grünvald, 2007, s. 115). 

 

 Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobý cizí kapitál 

Tab. 3.13 Ukazatel běžné likvidity 
   

  

Ukazatel běžné likvidity 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 19 323 13 137 16 267 11 622 

Krátkodobý cizí kapitál 14 296 9 327 14 595 15 241 

Ukazatel běžné likvidity  1,35 1,41 1,11 0,76 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Běžná likvidita určuje, jak je podnik schopen dostát svým krátkodobým závazkům – přesněji 

kolikrát je schopen své závazky splatit, kdyby zpeněžil veškerá oběžná aktiva. Běžné hodnoty 

se pohybují mezi 1,5 – 2,0. Jak ukazuje tabulka 3.13, firma se nachází pod těmito hodnotami, 

v roce 2011 dokonce hluboko pod minimem ideální hodnoty. 

 

 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobý cizí kapitál 

Tab. 3.14 Ukazatel pohotové likvidity 
   

  

Ukazatel pohotové likvidity 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva - zásoby 4 423 2 821 5 776 4 765 

Krátkodobý cizí kapitál 14 296 9 327 14 595 15 241 

Ukazatel pohotové likvidity 0,31 0,30 0,40 0,31 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Pohotová likvidita na rozdíl od běžné likvidity vylučuje z oběžných aktiv zásoby, které jsou 

považovány za nejhůře zpeněžitelnou část aktiv. Optimální hodnoty se pohybují mezi 1 – 1,5. 

Vyhodnocením tabulky 3.14 je opět patrný hluboký propad pod minimum optim.  

Tzn., že okamžitým zpeněžením stávajících krátkodobých pohledávek a krátkodobého 
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finančního majetku by byl podnik schopen pokrýt zhruba pouhých 30 % stávajících 

krátkodobých dluhů. 

 

3.4.5 Ukazatel rychlosti obratu pohledávek 

 

Rychlost obratu pohledávek = tržby/ø stav pohledávek 

Tab. 3.15 Ukazatel rychlosti obratu pohledávek 
    

Rychlost obratu pohledávek  2008 2009 2010 2011 

Pohledávky (průměrné) 4 870 3 272 4 149  5 029 

Tržby 51 864 35 544 28 775  42 444 

Rychlost obratu pohledávek (obrátka)-kolikrát 10,65 10,86 6,93 8,44  

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Rychlost obratu pohledávek udává počet obrátek, to je přeměnu pohledávek v hotové peníze. 

Vyjadřuje, kolikrát se majetek přemění v peníze za rok. Je patrné, že firma nemá problémy  

se splácením svých pohledávek. Do tržeb firmy jsou zahrnuty i platby v hotovosti, neboť 

tento způsob úhrady tvoří nepatrnou část z celkových tržeb. 

 

3.4.6 Ukazatel doby obratu  

 

 Doba obratu pohledávek = ø stav pohledávek/tržby·365 

Tab. 3.16 Ukazatel doby obratu pohledávek 
   

  

Ukazatel doby obratu 2008 2009 2010 2011 

Pohledávky (průměrné) 4 870 3 272 4 149  5 029 

Tržby 51 864 35 544 28 775 42 444 

Doba obratu pohledávek - ve dnech 34,27 33,60 52,63  43,25  

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Doba obratu pohledávek neboli průměrná doba splatnosti pohledávek. Hodnoty ukazují, jaké 

podnik používá dny splatnosti. Neodklání se od dnešního trendu, kdy se běžně splatnost 

pohledávek pohybuje okolo 30 dnů. Není výjimkou splatnost 45 i 60 dnů, dokonce i 90 dnů. 

Větší odběratelé vyžadují splatnost zpravidla 45 - 60 dnů. Odběratel jako je OKD a.s. 

dokonce 90 dnů. Včasná splatnost je takovými firmami striktně dodržována. Bohužel pro 

dodavatele, který je v těžké finanční situaci je dlouhodobá splatnost velmi nepříjemná. 
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 Ukazatel dob obratu závazků = závazky/tržby·360 

Tab. 3.17 Ukazatel doby obratu závazků 
   

  

Ukazatel doby obratu závazků 2008 2009 2010 2011 

Závazky 12 011 4 777 9 945 11 351 

Tržby 51 864 35 544 28 775 42 444 

Doba obratu závazků - ve dnech 83,37 48,38 124,42 96,28 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Doba obratu závazků se pohybuj značně vysoko. Zatímco doba obratu pohledávek  

je na stabilní hladině, závazky vykazují vysoký počet dnů k úhradě a podnik  

se stává nedůvěryhodným a ztrácí stabilní dodavatele. V roce 2010 dokonce počet dnů 

potřebných k úhradě závazků přesáhl hodnotu 124 dnů. V roce 2011 je zřetelný pouze mírný 

pokles na 96 dnů. Mnohým dodavatelům dochází trpělivost a odmítá podniku dodávat další 

materiál pro výrobu. Podnik tak musí hledat nové dodavatele, zpravidla s vyššími cenami, 

kteří jsou ochotni materiál poskytovat. 

 

 Ukazatel doby obratu zásob = zásoby/tržby·360 

Tab. 3.18 Ukazatel doby obratu zásob 
   

  

Ukazatel doby obratu zásob 2008 2009 2010 2011 

Zásoby 14 900 10 316 10 491 6 857 

Tržby 51 864 35 544 28 775 42 444 

Doba obratu zásob - ve dnech 103,42 104,48 131,25 58,16 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

U zásob se počet dnů k přeměně na peníze pohybuje také velmi vysoko. Pokles v roce 2011 

oproti minulým rokům je způsoben likvidací starých a neprodejných zásob, které byly drženy 

skladem od roku 1997, kdy došlo k privatizaci podniku s bývalým státním podnikem. Firma 

tehdy převzala veškeré zásoby, které se postupem let staly zastaralými a neprodejnými. Byly 

to zejména součásti zemědělských strojů, které se dávno nevyrábějí ani nepoužívají. Podnik 

nevytvářel k těmto zásobám ani opravnou položku, především z důvodu vykazování kladného 

výsledku hospodaření pro účely získání cizího kapitálu. 
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3.5 ÚROKOVÉ ZATÍŽENÍ
29

 
 

Úrokové zatížení je poměrový ukazatel, který vyjadřuje, kolik % ze zisku firmy odčerpávají 

placené úroky. Tento ukazatel by neměl přesáhnout  40% hranici. 

 

Ukazatel úrokového zatížení firmy = nákladové úroky/(provozní VH+nákladové úroky)·100  

Tab. 3.19 Úrokové zatížení firmy I 
   

  

Úrokové zatížení  2008 2009 2010 2011 

Nákladové úroky 797 737 695 617 

Provozní výsledek hospodaření+úroky 3 014 -1 456 5 124 1 697 

Úrokové zatížení (%) 26,44 -50,62 13,56 36,36 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

 

Tab. 3.20 Úrokové zatížení firmy II 
   

  

Úrokové zatížení  2008 2009 2010 2011 

Nákladové úroky 797 737 695 617 

Provozní výsledek hospodaření (úprava o prodej 
nemovitého majetku) + úroky 2 217 -2 193 1 784 1 080 

Úrokové zatížení (%) 26,44 -50,62 38,96 36,36 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 
     

Výsledný ukazatel úrokového zatížení v tab. 3.19 se pohybuje pod 40 % pouze v roce 2008. 

V roce 2009 se firma dokonce nachází v záporných číslech a v dalších letech 2010 a 2011 

úrokové zatížení klesá pod hranici 40%. Rok 2010 sice vykazuje zatížení pouze necelých  

14 %. Toto je ale způsobeno prodejem nemovitého majetku (pozemku), který zvýšil výsledek 

hospodaření o částku 3 340 tis. Kč.  

Pokud se podíváme na tab. 3.20, kde je provozní výsledek hospodaření upraven o zmíněný 

prodej, dostáváme se v roce 2010 na úrokové zatížení téměř 39 %. 

Je možné konstatovat, že firmě odčerpávají ze zisku placené úroky v letech 2010 a 2011 

téměř 40 %, což je udáváno jako maximální hranice pro hodnocení tohoto ukazatele. 

 

 

                                                 
29
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4 ŘEŠENÍ HROZÍCÍHO ÚPADKU V PODNIKU 

 

Podle jednotlivých ukazatelů, které byly vyhodnoceny v kapitolách 3.2 – 3.5 je možné 

konstatovat, že firma nenaplňuje znaky předlužení. Na základě výsledných ukazatelů 

vytvořených zejména z účetních hodnot podnik sice naplňuje znaky platební neschopnosti, ale 

vzhledem k silným stránkám firmy je možné považovat, že firma se nachází ve finanční krizi, 

která předchází jejímu hrozícímu úpadku. Vzhledem k tomu není nutné řešit stav podniku 

podáním insolvenčního návrhu, protože je možné najít východisko z této situace 

pozitivnějším řešení jak pro podnik, tak pro věřitele. Ze strany věřitelů se v nejbližší době 

insolvenční návrh neočekává, situace je dočasně řešena splátkovými kalendáři. 

 

 

Tab. 4.1 Silné a slabé stránky podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní výrobky Zastaralý strojní park 

Tradice značky Nedostatek pracovní síly 

Dobré jméno u vracejících se 
zákazníků 

Vysoká zadluženost 

Okamžitá přizpůsobivost a pružnost 
pro nové výrobky 

Velká konkurence na trhu 

Speciální a všestranné strojní 
vybavení   

Kvalifikovaná pracovní síla   

Dostatečný kapitál v nemovitém 
majetku   

Zdroj: vlastní zpracování 
  

 

Kvalitních výrobků je dosahováno důslednou kontrolou jakosti výroby, která se snoubí 

s  kvalifikovanou pracovní sílou. Protože firma je zaměřena výrobu kovových výrobků  

 a konstrukcí, jedná se hlavně o kvalitní svářeče kovů, kterých je v dnešní době jako šafránu. 

Zajistit přísun nové pracovní síly v tomto oboru je velmi těžké. Mladí lidé nechtějí pracovat 

za nástupní mzdu, která se nejen v naší firmě, ale i okolních, pohybuje na 80 Kč. Konkurenční 

firmy mají výhodu v tom, že mohou svým pracovníkům nabídnout lepší zázemí, teplo  

na dílnách, stále teplou vodu ve sprchách, celkově příjemnější pracovní prostředí.  
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Tradice značky je vztahována zejména k zemědělským výrobkům, jako jsou různé 

druhy návěsů – vleků za traktory a nosičů kontejnerů. Tento druh výroby byl převzat z dob 

státního podniku, došlo k inovaci a vylepšení. Přesto, že se tento typ výrobků v zemědělství 

objevuje již i z jiných firem, stále se vracejí „staří zákazníci“, zejména pro náhradní díly  

o občas se objeví i zájem o nový výrobek. Bohužel firma není schopna zajistit větší poptávku 

po těchto výrobcích. Nefunguje oddělení odbytu, kterým byl pověřen jeden z vlastníků 

společnosti. Brouzdáním po internetu a inzerováním několikrát za rok ve stále stejném 

časopise se nové zakázky nezajistí. Stejně tak čekání na to, že se zákazník ozve sám, firmě 

příliš zisku nepřinese. Výroba jednoho kusu se nevyplácí, a vyrábět tyto vozy na sklad je 

v současné situaci podniku nemožné. Je již ověřeno, že výroba těchto výrobků ve větším 

množství 10 - 15 ks za rok, by firmě přinesla nemalý zisk. Podrobnou kalkulací hotového 

výrobku vztažené k prodejní ceně tvoří zisk cca 50 tis. Kč na jednom kuse. V současné době 

se prodej těchto návěsů pohybuje v množství dvou až tří kusů za rok 

 

 Značným plusem pro firmu je její dobré jméno u zahraničních odběratelů. V době 

největší krize v letech 2008 a 2009 jejich zájem opadl. V současnosti se opět začínají ozývat  

a zadávat zakázky. Tady bývá pohromou měnový kurz. Obchodováno je v EUR, a pokud 

podnik dostává zakázky za 40 tis. -100 tis. EUR, ztráty na kurzových rozdílech bývají značné. 

Podnik se nemůže dovolit nechat devizy „ležet“ v bance a čekat na vhodný kurz. Úhrady 

bývají velmi očekávány a okamžitě směňovány za CZK.  

 Strojní vybavení, je sice funkční, ale zastaralé. Bylo odzkoušeno na výrobě stejného 

ocelového dílu staré a nové svářečky. Novým svařovacím agregátem je schopen pracovník 

vyrobit díl za 4,5 hodiny a starou svářečkou za 6,5 hodiny. Naopak ve vybavení výrobních hal 

pro manipulaci s těžkými výrobky se podnik se podnik může pyšnit mostovými jeřáby  

o vysoké nosnosti. Tyto jeřáby a dostatečně prostorné a vysoké haly mohou jiné firmy 

závidět. Firma vlastní i stroje vrtací, frézovací, soustruhy, pálicí stroje a vlastní vybavenou 

lakovnu. Podnik je proto schopen přijmou jakoukoliv práci, dokáže téměř vše vyrobit 

vlastními silami.  

Jedním z negativních důsledků zadlužování je také vyhodnocení nákladů na elektřinu, 

vytápění a mzdy společníků, kteří pro firmu nevykonávají žádnou činnost. Firma se nachází 

v situaci, kdy bojuje o přežití, a vlastníci si vyplácejí mzdy a čerpají jiné výhody, jako jsou 

např. telefony. Z pěti vlastníků pracuje pro firmu pouze jeden, zaměstnáno však je všech pět 

vlastníků. Čtyři z nich mají další své firmy. Ani jedna z nich neprosperuje a dokonce dvě 

z nich jsou dlužníky na nájemném a elektřině vůči podniku. Z tabulky 4. 2 je patrné kolik 



36 

 

dlužily dvě firmy, jejíž vlastníci jsou zároveň vlastníky daného podniku. Ke konci roku 2011 

to bylo celkem 222 tis. Kč a k 31. březnu 2012 další nárůst dlužné částky na 275 tis. Kč. 

Hlavním cílem vlastníků, by měla být co největší prosperita firmy, aby bylo dosahováno zisku 

a jejich odměnou by měl být podíl na zisku. Pokud vlastníci chtějí pobírat mzdu, měli by také 

pro společnost vykonávat nějakou činnost, zejména pokud je zadlužena. Místo toho sami 

dluží vlastní firmě. 

 

Tab. 4.2 Dluh vlastníků podniku prostřednictvím další firmy 

Dluh firmy, která je 
dalším vlatnictvím 
majitelů dané firmy 

K 31.12.2011 K 31.03.2012 

Firma "E" 90 tis. Kč 135 tis. Kč 

Firma "M" 132 tis. Kč 140 tis. Kč 

Celkem  222 tis. Kč 275 tis. Kč 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 

 

 

Tab. 4.3   Náklady na společníky 

  
2008 2009 2010 2011 2008-2011 

Hrubá mzda + 
náhrady mzdy 

478 246,00 372 981,00 460 589,00 342 602,00 1 654 418,00 

Sociální a 
zdrav. pojistné 

167 402,00 124 393,00 143 678,00 99 827,00 535 300,00 

Cestovné 351 911,00 278 696,00 294 071,00 263 457,00 1 188 135,00 

Mobilní telefon 25 000,00 24 000,00 25 000,00 25 000,00 99 000,00 

Náklady 
celkem 

1 022 559,00 800 070,00 923 338,00 730 886,00 3 476 853,00 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 

 

V tabulce 4. 3 je zobrazeno, kolik financí odčerpali čtyři vlastníci za sledovanou dobu 

roku 2008 -2011 v podobě svých mezd, cestovného a náhrad za telefony. Čtyř z majitelů 

přitom nevykonávají pro podnik manažerské funkce, za které pobírají mzdy, nejsou žádní 

zaměstnanci, kteří by jejich práci nahradili. Náklady na pátého společníka, který jediný pro 

firmu pracuje a vykonává svoji funkci, nejsou v této tabulce zahrnuty. Celková částka takto 
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vytvořených nákladů se vyšplhala za čtyři roky na téměř 3 a půl miliónů korun. Za tyto peníze 

mohlo být během čtyř let nakoupeno několik kusů nových svařovacích agregátů (pořizovací 

cena se pohybuje kolem 45 – 50 tis. Kč), mohlo dojít ke zvýšení mzdy u kvalitních 

zaměstnanců a zabránění jejich odchodu ke konkurenci, mohlo se investovat do oprav 

majetku, atd. Vysvětlením pro čerpání mezd je nedosahování disponibilního zisku a tudíž, 

není možné vyplácet podíly na zisku. Vlastníci podniku si tímto způsobem zajišťují 

pravidelný příjem ze své firmy. Dva z majitelů (věk 66 -68 let) se „nechali“ propustit 

z důvodu nadbytečnosti v roce 2010 a 2011 s tříměsíčním odstupným. 

Podle zákona č. 513/1991 Sb., zákoníku práce, §178 odst. 2: „Společnost není oprávněna 

rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál 

společnosti, zvýšený o: 

a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení   

    základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo   

    mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a 

b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí     

    společnost použít k plnění akcionářům.“ 

 

 

Tab. 4.4   Náklady na vytápění a elektřinu 

  
2008 2009 2010 2011 2008-2011 

Elektřina 1 793 000,00 1 692 000,00 1 698 000,00 1 905 000,00 7 088 000,00 

Hnědé uhlí 671 000,00 769 000,00 819 000.00 662 000,00 2 921 000,00 

Náklady 
celkem 

2 464 000,00 2 461 000,00 2 517 000,00 2 567 000,00 10 009 000,00 

Zdroj: Účetní výkazy podniku 

 

Tabulka 4.4 pokazuje na náklady vznikající společnosti spotřebou elektrické energie  

a hnědého uhlí. Spotřebu hnědého uhlí by bylo možné vyloučit přechodem na vytápění 

zemním plynem (blíže kapitola 4.2.2 a tabulka 4.9 na str. 44 – 45). Spotřeba elektřiny je 

snížitelná modernizací strojního vybavení, elektrických rozvodů a spotřebičů. 
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4.1 KRIZE PODNIKU 
 

Teoretické znaky krize a její definice již byly popsány v úvodu diplomové práce. Mezi hlavní 

znaky krizového vývoje podniku patří především déle trvající finanční potíže. Příčiny 

hospodářských potíží mohou být vnitřní, nebo vnější. 

 

 

Tab. 4.5 Příčiny hospodářských potíží podniku30 

Vnitřní příčiny Vnější příčiny 

Zastaralá úroveň výroby Vývoj světové ekonomiky 

Špatné organizační uspořádání Politická situace 

Nedostatečný odbyt, apod. Změna hospodářské politiky 

 
Změny v poptávce 

 
Nové technické poznatky, apod. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

      Obr. 4.1 Způsoby řešení krize podniku 

Řešení krize daného podniku (i obecně) 

 

 

 

 

 

Restrukturalizace, 
sanace  

Likvidace podniku 
 

Diagnostika úpadku, 
hrozícího úpadku a 

podání insolvenčního 
návrhu 

      Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

                                                 
30 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha Grada  Publishing, 2011. 172 s. 

 ISBN 978-80-247-4008-9. 
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Jak bylo již dříve napsáno, účelem diplomové práce není přivedení podniku do likvidace  

ani do insolvenčního řízení. Účelem je restrukturalizace, sanace podniku, proto se likvidací
31

 

či insolvenčním návrhem (viz. kapitola 2.2.1) nebude práce dále zabývat. 

 

 

4.1.1 Restrukturalizace podniku
32

 
 

Restrukturalizace neboli restrukturalizace firmy se dá v podstatě rozdělit do tří stádií 

dle míry změn a zásahů, které ve firmě probíhají. Změny a zásady v podniku jsou dány tím 

v jakém životním cyklu či v jakém stavu se podnik nachází. Rozlišujeme tři základní fáze 

v rámci životního cyklu podniku: růst, vrchol, pokles. 

 Pokud je podnik v rozvoji (fáze růstu) a přistoupí z důvodu snahy o další růst 

k procesu restrukturalizace, hovoříme o tzv. strategii prosperity. 

 Když je firma ve fázi stagnace (vrchol) či poklesu výkonnosti, pak hovoříme o tzv. 

strategii revitalizace. 

 A je-li firma na hranici zániku, a chce se z této situace dostat, pak hovoříme o 

tzv. strategii resuscitace. Tato strategie je v běžném slovníku akcionářů, podnikatelů 

a manažerů chápána jako ona restrukturalizace podniku. Tento pojem je používán 

nejčastěji.  

V běžném smyslu chápání je zevšedněný pojem „restrukturalizace firmy“ pro situaci, 

kdy firma skomírá. Je tedy nutná komplexní, zcela zásadní změna struktury podniku, procesů 

v něm probíhajících, výrazná úprava či změna vstupů a výstupů. Restrukturalizace podniku je 

proces, který řeší závažný stav v životě firmy. Podnik se nachází v celkové krizi. Ta se 

projevuje jak ve finančních výsledcích - zhoršeným cash flow, nedostatkem pracovního 

kapitálu, zvyšující se zadlužeností, neschopností dostát svým závazkům, tak v doprovodných 

efektech – jako je útlum odbytu, odliv zákazníků, těžká atmosféra strachu a nedůvěry mezi 

lidmi ve firmě pracujícími či výrazným psychickým stresem pro zaměstnance, manažery  

a majitele. Jak již bylo uvedeno výše, restrukturalizace firmy zahrnuje vážné a zásadní zásahy 

                                                 
31

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 70 Likvidace společnosti: § 70: Je-li společnost zrušena s likvidací 

nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) majetek, provede se likvidace 

podle tohoto zákona, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího 

jmění. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup 

společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma společnosti s 

dovětkem „v likvidaci“. Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 72 působnost statutárního orgánu 

jednat jménem společnosti. Je-li jmenováno více likvidátorů a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto 

působnost každý likvidátor. 
32

 http://www.restrukturalizace.cz/ 

http://www.restrukturalizace.cz/restrukturalizace-firem,21.html
http://www.restrukturalizace.cz/restrukturalizace-firem,21.html
http://www.restrukturalizace.cz/%C5%AFhttp:/www.restrukturalizace.cz/revitalizace-firem,23.html%22
http://www.restrukturalizace.cz/restrukturalizace-podniku,20.html
http://www.restrukturalizace.cz/restrukturalizace-firem,21.html
http://www.restrukturalizace.cz/
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nejen do strategického řízení firmy, ale také do všech dílčích oddělení, ať už ekonomického, 

obchodního, personálního či výrobního. Následují často velmi bolestivá opatření, která mají 

jediný cíl: dostat firmu zpátky na nohy. Tento cíl by se také dal vyjádřit jinak: přežití firmy, 

růst rentability.
33

  

 

 

4.1.2 Sanace podniku
34

 
 

 Pod sanací podniku je možné si představit soubor opatření přijímaných ze strany 

vedení podniku, jejichž smyslem je finanční ozdravení a obnova výkonnosti a prosperity 

firmy.  

Sanace je založena na pomoci vlastních prostředků, a tím je zvýšení základního kapitálu. 

Jestliže v podniku neexistují předpoklady pro zvýšení základního kapitálu, pak je nezbytné 

získání cizích prostředků, a to nezbytnou účastí subjektů mimo podnik, např. finanční 

výpomoc, odklad placení, vstup nového společníka. 

Sanační plán by měl tvořit: 

 Okamžitá opatření k obnově kladného toku peněz v podniku. 

 Střednědobá opatření orientovaná na komplexní restrukturalizaci podniku. 

 Dlouhodobá opatření pro budoucí prosperitu podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Patrně nejdůležitější způsob vůbec, jímž se hodnotí podnikatelská činnost, je poměření celkového zisku s výší 

podnikových zdrojů, jichž bylo užito k jejich dosažení. Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu. Ukazatele rentability patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, protože 

využívají údajů ze dvou účetních výkazů, objem kapitálu z rozvahy a velikost zisku z výsledovky.  

Ukazatel rentability se v praxi používá v různých obměnách a modifikacích, podle toho, kdo a k jakému účelu jej 

používá. To závisí především na skutečnosti, jaký zisk dosazujeme do čitatele zlomku. 
34

Nauka o podniku nalezeno na: http://nop.topsid.com/ 

http://nop.topsid.com/
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Obr. 4.2  Možný postup sanace podniku 

 

Zdroj: http://halek.info/www/prezentace/krizovy-management 

 

 

4.2  RESTRUKTURALIZAČNĚ – SANAČNÍ PLÁN 

 

4.2.1 Etapy krizového plánu 
 

1. Pro stanovení krizových plánů existuje několik etap. V případě vypuknutí krize  

je v první fázi nutné vyhlásit tento krizový stav a zajistit pořádek. Velké množství 

krizí bývá zapříčiněno managementem a tak součástí krizového řízení bude jistě  

i restrukturalizace řídících vazeb, bude třeba vyhledat manažery, kteří se vládnou 

rychlým rozhodování na základě mála podkladů a budou tak schopni vytáhnout podnik 

z krize. Neznamená to, že musí být nutně vyměněn celý management, ale bude muset 

být změněn dosavadní přístup k řízení, který evidentně selhal. V prvních dnech  

tak půjde zejména o uchopení moci a centralizování pravomocí v rukou krizového 
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managementu. Tato centralizace
35

 je nutná k tomu, aby rozhodnutí mohla být 

přijímána rychle a efektivně. Krizový management pak bude zastávat pozici 

generálního i finančního ředitele.  

2. V další fázi, kterou je zastavení pádu, bude hned v první řadě nutné zajistit počáteční 

kapitál, který bude sloužit k revitalizaci podniku a jeho činností. S ohledem na 

základní cíl, tedy získání hotovosti, pak půjde o přijetí „opatření, která upřednostňují 

likviditu před rentabilitou, rychlost před předností, lidi před technikou a technologií“, 

jak tvrdí Hálek (2006, s. 103). Těmito opatřeními může být snížení oběžného majetku, 

zejména prodání všech nepotřebných zásob. Podle Rais (2007, s. 83) „Nejlikvidnějším 

aktivem podniku jsou pohledávky“ a tak efektivním krokem na rychlé získání 

prostředků může být jejich důraznější vymáhání a přeměna na hotovost. Přestože 

firma nevykazuje velké množství pohledávek po splatnosti, je problémem spíše to,  

že splatnost u mnoha odběratelů je 45 – 60 dnů (tab. 3.3, str. 20). Účinné pro získání 

hotovosti by bylo jednání se zákazníky o nižší době splatnosti, případně vybírání 

zálohy předem na nakoupení potřebného materiálu. Došlo by tak k pokrytí 

materiálových nákladů a firma by se nemusela více zadlužovat u dodavatelů. Pokud  

u drobnějších odběratelů bude opětovně docházet k neuhrazení faktury po době 

splatnosti, měl by podnik přerušit dodávky na fakturu a odběrateli poskytovat plnění 

zakázky pouze za hotové. S ohledem na uplatnění likvidity před rentabilitou mohou 

být tyto kroky provedeny i se ztrátou. Účinným nástrojem je také poskytování slev při 

rychlých úhradách zákazníků.  

Kromě oběžných aktiv je rovněž nutné snížit stálá aktiva. Můžeme také prodat veškeré 

nepotřebné stroje, pozemky a budovy. Vzhledem k tomu, že prodej stálých aktiv  

je patrně jedinou možností, jak může podnik přijít k hotovým penězům je tento způsob 

řešení krize zásadním. Rozhodně by nemělo být uvažováno o prodeji strojů. Jednak 

strojní park je sice funkční, ale značně zastaralý. Výnos z prodeje by nebyl velký  

a způsobil by podniku spíše ztrátu. Jedinou možností prodeje stálých aktiv jsou 

pozemky a nepotřebné budovy. 

 

                                                 
35

http://managementmania.com/centralizace: „Centralizace je metoda organizování a řízení, kdy jsou 

manažerské a rozhodovací pravomoci soustřeďovány do rukou vrcholového managementu organizace. 

Centralizace umožňuje na jedné straně jednotné rozhodování „z centra“, na druhé straně omezuje 

autonomii organizačních útvarů a může snižovat flexibilitu rozhodování. Centralizace  se může týkat veškerého 

rozhodování a pravomocí, nebo mohou být centralizovány pouze vybrané manažerské funkce. Centralizace se 

používá v obdobích, kdy je třeba jednotné řízení z jediného místa, například v krizovém řízení.“ 

 

http://managementmania.com/centralizace
http://managementmania.com/pravomoc
http://managementmania.com/manazer
http://managementmania.com/organizacni-utvar
http://managementmania.com/manazerske-funkce-cinnosti
http://managementmania.com/krizove-rizeni
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Podle Přílohy č. 4 – katastrální mapy je patrný veškerý majek podniku v  podobě pozemků 

a budov. Barevně jsou rozlišeny pozemky a budovy, které by podnik mohl prodat a získat tak 

hotové finanční prostředky.  

Při výpočtu prodejní ceny je možné vycházet z posudku tržního ocenění firmy z roku 2008. 

Posudek byl zpracován třemi metodami
36

: 

- Věcnou, 

- výnosovou, 

- srovnávací. 

Pro tvorbu tržní ceny byl stanoven procentní podíl konečné ceny tvořené srovnávací metodou 

a celkové čisté věcné ceny.  

Procentní podíl: Srovnávací hodnota nemovitostí/věcná hodnota nemovitostí 

                           37 613 000/184 793 000 = 20,35 %. 

 

 Prodej budovy č. 1 – sauna (obestavěný prostor: 2 023 m
3
). 

Objekt používán od roku 1968 jako nově postavená sauna. Provoz byl ukončen v roce 

2010 z důvodu nadměrných nákladů na vytápění a údržbu. Návštěvnost sauny zdaleka 

nepokryla náklady, proto byl objekt vyřazen z provozu a je naprosto nevyužitý. Objekt má 

samostatný vstup mimo areál podniku, proto není nutné řešit ani smlouvu o zajištění 

vstupu.  

Předpokládaná prodejní cena = 1738 tis. Kč. 

 

 Prodej budovy č. 2 – administrativní budova (obestavěný prostor: 6 346 m
3
). 

Jedná se o třípodlažní budovu s plochou střechou. V době existence státního podniku byla 

celá budova obsazena úředníky, strojními techniky, IT techniky a dalšími THP. 

V současné době je budova o téměř 50 kancelářích naprosto nevyužitá a zbytečně chátrá. 

Její obsazenost je cca 7 kanceláří. Celý objekt je v užívání od roku 1957, v roce 1976 byla 

provedena rekonstrukce a nadstavba. Od té doby nebylo do objektu investováno. Okna 

jsou shnilá, vytápění by bylo nákladné, proto v užívaných kancelářích bylo vytápění 

řešeno elektrickými topidly. 

                                                 
36

 „Věcná hodnota = reprodukční pořizovací cena, snížená o přiměřené opotřebení, případně dále snížená o 

náklady na opravu vážných závad, které znemožní okamžité užívání věci. Výnosová metoda = je předpokládaná 

míra finančních výnosů po zdanění, které lze získat při provozování daného majetku v úplném vlastnictví s péčí 

řádného hospodáře, ve srovnání s alternativními možnostmi investování při srovnatelné míře návratnosti. 

Srovnávací hodnota = vyjadřuje hodnotové srovnání oceňované nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly 

v nedávné minulosti na trhu realizovány nebo jsou k datu ocenění nabízeny k prodeji.“ (Tržní ocenění 

provozního areálu, H&REAL, kom.spol., Ing. Luděk Pospěch, Žofínská12, Ostrava. 2008). 
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Technicky je možné přesunout zaměstnance z těchto kanceláří do jednotlivých hal, kde  

se nacházejí další kanceláře. V rámci úsporných opatření by toto jistě nebyl problém  

a do budoucna by bylo možné vystavět nové administrativní centrum nad současnou 

jídelnou, která je dimenzována na možnou nadstavbu. 

Předpokládaná prodejní cena: 3 562 tis. Kč. 

 

 Prodej budovy č. 3 – kotelna (obestavěný prostor: 7 781 m
3
). 

Objekt kotelny je v užívání od roku 1979. Jako na všech ostatních stavbách i zde  

se projevil zub času. Z původně využívaných pěti kotlů pro vytápění, jsou dnes využity 

pouze dva. Teplo je rozváděno vzduchem venkovními parovody. Ty jsou také značně 

poškozeny a zejména při větších mrazech praskají a pára uniká ven. Vznikají vedlejší 

náklady na rychlé opravy, které znamenají jen tzv. „lepení děr“z nouze. Další náklady 

vznikají na zajištění dodržování emisních limitů a pravidelné revize kotlů. Jaké vznikají 

náklady na vytápění je patrné z tabulky 4.3. Dalšími náklady jsou mzdy zaměstnanců 

kotelny, kteří hlavně v zimních měsících musejí zajistit provoz 24 hodin denně, vznikají 

tak vedlejší přesčasové příplatky, příplatky za pracovní pohotovost. Všechny tyto náklady 

jsou však naprosto neúčelové, protože tímto zastaralým systémem vytápění není možné 

všechny haly a pracoviště vytopit. V době mrazů jsou pracovní podmínky dělníků 

katastrofální. Teploty se mnohdy pohybují pouze kolem 0
o 
C. Nebylo výjimkou, že teploty 

se pohybovaly i pod bodem mrazu. 

Jako řešení vytápění v případě prodeje objektu kotelny je změna způsobu vytápění  

se samostatnými kotli nebo plynovými teplovzdušnými jednotkami v jednotlivých halách 

a budovách.  

Předpokládaná prodejní cena: 9 425 tis. Kč. 

  

 Prodej budovy č. 4 – dílna údržby (obestavěný prostor 810 m
3
). 

Objekt je v užívání od roku 1980 a přímo sousedí s kotelnou. Proto by byl prodej vhodný 

současně s kotelnou jako jeden celek. 

K objektům kotelny a dílny by bylo vhodné prodat i část pozemku na parcele č. 2442. 

Nový majitel by získal dostatečný prostor v podobě pozemku a nemovitosti vhodný 

k podnikání nebo jako skladové prostory. Cena pozemku se odvíjí od skutečné ceny 

pozemku realizované n a trhu nemovitostí a informací poskytnutých pracovníky 

městského úřadu o cenách stavebních pozemků. Ceny stavebních pozemků průmyslové 

zástavby se pohybují v rozmezí 450 – 790,- Kč/m
2
. Pro účely prodeje našeho pozemku 
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byla cena převzata ze zmiňovaného posudku tržního ocenění. Oceňovatel vycházel  

ze skutečnosti, že pozemky podniku se nacházejí na okraji obce se zástavbou převážně 

průmyslového charakteru. Cena pro zastavěné i ostatní plochy trvalého travního porostu 

byla určena částkou 650,- Kč/m
2
. 

Předpokládaná prodejní cena dílny: 505 tis. Kč. 

Předpokládaná prodejní cena pozemku: 4 550 tis. Kč. 

 
 
Tab. 4.6 Prodejní (tržní) ceny pozemků 

Objekt 
Tržní cena 

Kč/m
2 Výměra m

2 Tržní cena 
tis. Kč 

Pozemek – část p.č. 2442 650,00 7 000,00 4 550,00 

Zdroj: Zdroj: Tržní ocenění podniku (pozemků a nemovitostí), H&REAL, kom.spol., 
Ing. Luděk Pospěch, Žofínská 12, Ostrava. 2008. 
 
 
Tab. 4.7 Prodejní (tržní) ceny nemovitostí 

Objekt 
Tržní cena 

% 
Věcná hodnota 

tis. Kč 
Tržní cena 

tis. Kč 

Objekt č. 1 - sauna 20,35 8 542,00 1 738,00 

Objekt č. 2 - admin. budova 20,35 17 504,00 3 562,00 

Objekt č. 3 - kotelna 20,35 46 312,00 9 425,00 

 Objekt č. 4 – dílna údržby 20,35   2 479,00     505,00  

Zdroj: Tržní ocenění podniku (pozemků a nemovitostí), H&REAL, kom.spol., 
Ing. Luděk Pospěch, Žofínská 12, Ostrava. 2008. 
 

3. V následující fázi by měl podnik začít s obnovou rentability.
37

 Toho můře dosáhnout 

především snížením fixních nákladů, zejména mzdových. V praxi podnik často zastaví 

                                                 
37

 http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-rentability: „Rentabilita či také výnosnost je finančním 

ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi 

finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o 

tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu 

zaměřit. Nezřídka pak bývá rentabilita také součástí motivační složky odměn managementu. Všeobecně se dá 

říci, že by pro ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je dána bezrizikovou 

úrokovou měrou (tj. výší úroků u státních dluhopisů), která je pro danou měnu dostupná. V praxi je však žádoucí 

pro investici chtít rentabilitu v nejhorším případě takovou, která se rovná úrokové sazbě, kterou by vám na 

danou částku uloženou na danou dobu nabídl komerční bankovní subjekt na v dané měně, při daném objemu 

financí na danou dobu.“ 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-rentability
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přijímání nových pracovníků, případně zkrátí pracovní týden a prakticky vždy se ruší 

většina zaměstnaneckých výhod. Tento podnik se však potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných zaměstnanců. V současné době má dostatek zakázek, na které 

narůstají náklady v podobě příplatku za přesčasy a za práci o víkendu.  Proto by bylo 

vhodné zajistit zaměstnance alespoň krátkodobě po dobu extrémní náročnosti  

na termíny plněných zakázek.  

Snižování nákladů je vhodné směřovat také směrem k dodavatelům. Podnik se může 

snažit postavit dodavatele před volbu snížení ceny dodávaného materiálu. Pokud 

podnik zvýši odběr materiálu u dodavatele, který bude moci poskytnout co nejširší 

sortiment, bylo by možné jednat o snížení ceny. Navíc získáním finančních prostředků 

z prodeje nemovitého majetku, podnik uhradí splatné závazky, což je prvotní  

pro získání ztracené důvěry. Klasicky se také vyčleňují činnosti či procesy, o kterých 

se podnik domnívá, že je možné je zvládnout levněji a efektivněji. Outsourcing, jak  

se tento proces nazývá, je dnes hojně používaným způsobem pro odlehčení procesů, 

které netvoří hlavní činnost podniku. Bruckner (1998) říká, že podnik využívá ke své 

činnosti zdroje, které na základě své potřeby a legislativy obhospodařuje tak,  

aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě i kvantitě, jaká je požadována pro 

plnění cílů podniku. Outsourcing je pak takový stav, kdy firma nakupuje od jiného 

subjektu služby, či zboží, které do té doby prováděla vlastními zdroji. Podnik takto 

tedy od sebe zdroj odsune (out). Vloží mezi sebe a zdroj další subjekt. Nejčastěji 

se jedná o outsourcing mzdové agendy a účetnictví. Běžnými outsourcovanými 

činnostmi může být také překladatelství, přeprava, úklidové služby, ochrana objektů, 

atd. 

Je však důležité z důvodu zamezení rizika výpadku a nedodání materiálu, počítat 

minimálně se dvěma dodavateli.  

Outsourcing by firma mohla využít například u strážní služby. Z důvodu úspor podnik zrušil 

denní služby vrátných, kteří slouží pouze na odpolední a noční směně a po celé víkendy. 

Vzhledem k tomu, že původní areál firmy je již z části rozprodán a noví majitelé využívají 

zpevněné plochy podniku a také vjezd do firmy, není kontrolován příjezd a odjezd různých 

vozidle, která tak mohou nepozorovaně vyvézt cokoliv. 
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Tab. 4.8 Náklady na strážní službu 

Náklady 
Ročně 

(tis. Kč) 

Vlastní 530,00 

Externí  720,00 

 Zdroj: Účetní výkazy podniku + vlastní zjištění 

 

Roční náklady na obsluhu vrátnice (za rok 2011) činily ve mzdách včetně sociální  

a zdravotního pojištění 530 tis. Kč. Na základě zjišťování ceny strážní služby u podobných 

firem, které jsou zajišťovány externími firmami, se ceny pohybují cca 60 tis. Kč měsíčně,  

tj. 720 tis. Kč ročně. Přestože náklady na externí službu jsou vyšší cca o 190 tis. za rok, je pro 

firmu vhodnější. Nemusela by se zabývat rozpisováním nerovnoměrně rozdělených směn, 

zajišťovat náhrady za vrátné v případě nemoci, či dovolené. 

 

4. Jestliže se podaří podniku získat finanční hotovost (prodejem majetku) a zastavit tak 

jeho pád bude nutné se zabývat v poslední fázi také provozní a finanční 

restrukturalizaci. Podle Synek (2011) mohou nastat změny ve výrobkové struktuře, 

inovace výrobků a technologie, změny trhu a jeho segmentů, dále snížení vlastního 

kapitálu, kapitalizace dluhů jejich přeměnou na akcie, fúze a akvizice.
38

  

 

4.2.2 Postup plánu restrukturalizace 
 

 Prvním a zásadním úkolem pro majitelé podniku je zajištění vhodného manažera, 

ředitele, který bude schopen řídit celou firmu podle not restrukturalizace a bude schopen dělat 

rozhodnutí bez obav: „co na to řeknou majitelé“. V současné době podnik takového 

pracovníka nemá. Po odchodu současného vedení firmy do ústraní a předání vedení jednomu 

ze zaměstnanců, který v minulosti řídil pouze výrobu, nebyl šťastným rozhodnutím. Jestliže 

ředitel má výhrady proti dosavadnímu fungování a přitom není schopen otevřeně mluvit 

s vedením, není možné také nic změnit. Můžeme mluvit o odčerpávání financí formou mezd 

majitelů, když firma nemá prostředky ani na materiál. O výši nákladů na majitele,  

kteří pro podnik nevykonávají žádnou manažerskou práci, bylo psáno v kapitole 4, tab. 4. 2. 

Do této funkce měl být dosazen člověk nový, který nemá vazby na ostatní pracovníky. 

Ráznost ředitele by měla také zajistit vystěhování cizí firmy, která má v pronájmu kanceláře  

                                                 
38

 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0002708FDA&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D247%2D3494%2D1+%28v%C3%A1z%2E%29
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u přípravny výroby. Jak bylo již dříve napsáno, přípravna výroby je místo odkud se nejvíce 

ztrácí materiál. Pokud by mistr výroby měl kancelář přímo proti přípravně, jistě by ke ztrátám 

nedocházelo v tak velké míře. Firma v pronajatých prostorách navíc patří jednomu  

ze spolumajitelů a dluží na nájemném cca 150 tis. Kč. Nezbytným řešením je instalace 

kamerového systému do těchto prostor. Bylo již v minulosti toto zajišťováno a celkové 

náklady na kamery by byly cca 50 tis. Kč. 

  

V kapitole 4.2.1 byly rozebrány jednotlivé etapy krizového plánu podniku. Nyní  

je nutné shrnout jednotlivé etapy tak aby celý plán řešení krize, nebo také restrukturalizace 

byl pro podnik úspěšný. Jako základní krok, který je potřeba podstoupit je okamžitý prodej 

majetku. Firma tak získá finanční hotovost a bude moci zaplatit veškeré splatné závazky  

u dodavatelů. Jako první by měl být prodán objekt sauny (objekt č. 1). Jeho užívání není 

vázáno na vnitřní areál firmy. Nebude tedy nutné řešit smlouvy o užívání komunikací ani 

zřizovat žádná břemena vzniklá prodejem. Podle výpočtů (tab. 4.7) by minimální finanční 

hotovost měla být ve výši cca 1 740 tis. Kč. Tato částka by měla být okamžitě použita  

na úhradu splatných závazků u dodavatelů, u kterých jsme ztratili důvěru neustálým 

slibováním o zaplacení. Zaplaceno by mělo být hlavně těch dodavatelům, kteří nabízeli dobré 

ceny. Vzhledem k dluhům, které neustále narůstaly. Odmítli tito dodavatelé další spolupráci  

a podnik se musel uchýlit k novým dodavatelům, zpravidla s vyššími dodavatelskými cenami.  

Prodej ostatního majetku jistě bude trvat delší dobu. Prodávaný majetek je sice 

polohově dobře situován (v místě je zastávka autobusu MHD, do centra města  

je to cca 2,5 km., stavby jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě: elektro, plyn, voda, 

kanalizace, telefon), ale cena prodávaného majetku je již poměrně vyšší. Pokud by se firmě 

podařila prodat kotelna i s pozemkem a dílnou, získala by cca 14,5 mil. Kč. Prostředky 

získané prodejem administrativní budovy by mohly posloužit k opravě sociálního zařízení  

a vybudování patra pro administrativní účely. 

Firma zaměstnávala ještě před čtyřmi lety 120 zaměstnanců. Zkušenosti ukázaly, že podnik  

je schopen lépe fungovat s menším počtem  - v současnosti 50 zaměstnanců, do budoucna 

předpoklad 60 zaměstnanců. Problémy se zajišťováním dostatku kvalifikované pracovní síly 

by podnik mohl řešit prostřednictvím agentur práce.  
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Tab. 4.10 Podíl společností využívajících agenturní zaměstnávání (R. 2009) V % 

Belgie 57 Rakousko 17 

Dánsko 49 Portugalsko 12 

Francie 35 Kypr 9 

Velká Británie 35 Maďarsko 8 

Finsko 34 Lotyšsko 8 

Lucembursko 29 Česká republika 7 

Nizozemí 28 Rumunsko 5 

Itálie 24 Litva 5 

Švédsko 22 Slovensko 5 

Německo 22 Chorvatsko 4 

Estonsko 21 Polsko 2 

Makedonie 17     
Zdroj: Burofound - European Company Survey 2009, dostupný na: 
http://kariera.ihned.cz/c1-54251340-vyhody-a-problemy-agenturniho-zamestnavani 
 

Za závislou práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 307a „ se považují také 

případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen 

„agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, 

kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle 

pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto 

práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.“
39

 

Principem agenturního zaměstnávání tedy je dočasné umístění zaměstnanců agentury práce 

přímo v podniku. Firma nepřijímá zaměstnance do pracovního poměru, ale pouze si je 

"pronajímá" od pracovní agentury dle § 309 ZP. 

Firma (klient, uživatel) uzavírá se zprostředkovatelskou agenturou Dohodu o dočasném 

přidělení zaměstnance. Agentura následně udělí svému zaměstnanci Pokyn k dočasnému 

přidělení. Agentura práce má se zaměstnancem plnohodnotnou pracovní smlouvu, včetně 

srovnatelné mzdy, kterou by mu poskytla firma. 

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agenturou práce uživateli ukládá takto přidělenému 

zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí, dává pokyny a kontroluje jeho práci, vytváří 

příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uživatel.
40

 

                                                 
39

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §307a 
40

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §309 

http://kariera.ihned.cz/c1-54251340-vyhody-a-problemy-agenturniho-zamestnavani
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Tab. 4.9 Agenturní zaměstnávání 

Výhody pro uživatele Nevýhody pro uživatele 

Není povinnost hlásit tyto pracovníky  
na úřadech a přihlašovat je k platbě 
zdravotního a sociálního pojištění a daní. 

Na začátku spolupráce velká fluktuace41  
(než se vhodní pracovníci zaškolí). 

Odpadají administrativní úkony spojené  
s uzavíráním smluv, vypočítáváním mezd, 
odváděním pojistného a daní, s výpovědí 
apod. 

Každý přidělený pracovník je v pracovním 
poměru, nelze dohody o PP či PČ (relativně 
dražší oproti "klasickému" brigádníkovi) 

Firma nemusí vynakládat prostředky na 
hledání a výběr pracovníků, stačí zadat 
požadavek agentuře práce   

Flexibilní způsob najmutí pracovníků, kdy je 
možné získat v případě nutnosti pracovníky i 
téměř okamžitě. V opačném případě platí 
totéž (nadstav)   

Zdroj:http://www.rpdimension.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=43:
co-je-agent-zam-&Itemid=43 
 

 Další finanční prostředky získané prodejem by firma patrně musela slíbit bance  

ke splátkám úvěrů, výměnou za uvolnění zástavy nemovitostí určených k prodeji. 

 Ekonomickou úsporou, ale hlavně moderním řešením vytápění by byla investice  

do možnosti vytápět prostory plynovým médiem. Do výrobních prostor je možné navrhnou 

vytápění plynovými zářiči, které jsou zavěšeny pod stropem. Ovládat je může kterýkoliv 

zaměstnanec a v době volna je možná pouhá tzv. temperance objektu, která zabrání 

zamrznutí. Do ostatních prostor je možné navrhnou vytápění plynovým kotlem. 

Příloha č. 5 obsahuje popis a výpočet nákladů na plynové vytápění. Informace byly 

získány od firmy podobného charakteru, která podobné zařízení zhotovila pro své prostory. 

Byly také získány náklady na vytápění za rok 2011. 

Náklady na provoz současné nevyhovující kotelny činí průměrně za rok  

1 289 tis. Kč (tab. 4.9). Zatímco náklady na vytápění zemním plynem by činily ročně  

cca 645 tis. Počáteční investice, která je vypočítána na částku 1 504 tis. Kč, by byla vrácena  

cca za 3,5 roku. Samozřejmě roční náklady v dalších letech a tím i návratnost investice  

je závislá na cenách plynu. Během posledních let se však ukázalo, že v celkové spotřebě ceny 

uhlí narostly tak vysoko, že plynové vytápění je výhodnější. Je potřeba se také zmínit  

o čistějším prostředí, odpadne skladování a objednávání uhlí, evidence spotřeby uhlí  

                                                 
41

 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fluktuace: fluktuace = častý pohyb zaměstnanců. 

http://www.rpdimension.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=43:co-je-agent-zam-&Itemid=43
http://www.rpdimension.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=43:co-je-agent-zam-&Itemid=43
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na spálenou hodinu, problémy se znečišťováním ovzduší, statistickým úřadem i úřadem 

životního prostředí.  

V případě prodeje navrhovaných nemovitostí by došlo k dalšímu podstatnému snížení nákladů 

na vytápění. 

 
 
Tab. 4.10 Náklady na provoz kotelny 

  2008 2009 2010 2011 CELKEM 

Revize kotlů (tis. Kč) 32,00  26,00  17,00  21,00  96,00  

Poplatky za znečišťování 
ovzduší (tis. Kč) 

35,00 35,00  7,00  6,00  83,00  

Mzdy zaměstnanců vč. 
poj. (tis. Kč) 

330,00 330,00 335,00   335,00 1 330,00  

Náklady na uhlí (tis. Kč) 671,00 769,00 819,00 662,00  2 921,00 

Měření emisí 20,00 21,00 24,00 36,00 101,00 

Náklady na opravy 85,00 43,00 36,00 29,00 193 

CELKEM (tis. Kč) 1 173,00  1 224,00  1 238,00  1 089,00  5 154,00  

Zdroj: Účetní výkazy podniku 

  

 Pokud by firma dokázala získat finanční prostředky a zvládla se tak vymanit z platební 

neschopnosti, mohla by začít uvažovat o dalších možnostech řešení k zajištění prosperity  

a ziskovosti. Touto možností by byl vstup nového investora do společnosti. Fungující firma, 

s dobrou pracovní značkou by mohla být návnadou pro investora s podobným zaměřením 

výroby, nebo s kapitálem, který by byl ochoten do firmy přinést. Stávající majitelé nemají 

jinou možnost, než odprodat své podíly, nebo si zajistit dalšího společníka, který bude firmu 

řídit za ně. Věk současných majitelů se pohybuje od 60 do 78 let a nejsou schopní sami 

podnik dále zvládnout a vzhledem k tématu této práce je patrné, že už delší dobu ani nebyli 

schopní zvládnout. 

 Zlepšení postavení podniku po ekonomické stránce by také umožnilo odmítat 

nevýhodné zakázky, jejichž ceny jsou stanovené často na hranici výrobních nákladů. Nejen, 

že nejsou ziskové a stává se, že i ztrátové. Argumenty, že není možné odmítat léta  

se vracejícího zákazníka, také nejsou hodny správného ředitele podniku. Jedná se zejména  

o zakázky tzv. „lehké“. Mají malou hmotnost a velmi vysokou pracnost.  
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5 ZÁVĚR 

 

 Tato diplomová práce se zabývá podnikem, který vykazuje znaky ekonomické krize  

a při posouzení pomocí analýzy, syntézy a komparace účetních hodnot let 2008 – 2011 také 

znaky úpadku, hrozícího úpadku.  

Podnik se pohybuje na trhu v oblasti strojírenské výroby od roku 1992. Původně 

hospodařil v pronajatých prostorách a s pronajatými zaměstnanci tehdejšího státního podniku. 

Postupně získal vlastní majetek odkupováním od lidí, kteří jej dostali navrácený z důvodu 

restitucí. V roce 1997 podniku v rámci velké privatizace připadla zbylá část státního podniku.  

Je možné konstatovat, že nově vzniklá společnost s ručením omezeným byla „postavena“  

na základech léty používaného strojního vybavení, nemovitostí i pozemků. Společnost 

převzala i dluh státního podniku (blíže 1. odstavec kapitoly 3. 1, str. 17), který se stal 

osudným pro celý další vývoj společnosti s ručením omezeným. Místo získávání prosperity, 

rentability a místo investování do obnovy majetku – podnik po celou svoji existenci stále 

splácí dluhy, jejichž příčina pochází z doby vzniku společnosti. 

 Jestliže by podnik byl posuzován pouze podle hodnotících ukazatelů finanční analýzy 

a hodnot převzatých z účetnictví, bylo by možné jednoznačně konstatovat, že podnik  

je v platební neschopnosti, a že by měl být podán insolvenční návrh. Vypovídající o platební 

neschopnosti a vysoké zadluženosti jsou tabulky 3. 1 a 3. 2 (str. 19). Krátkodobý finanční 

majetek, včetně pohledávek (tab. 3. 3), nepostačuje na úhradu krátkodobých závazků. Veškeré 

finanční prostředky jsou schopny pokrýt závazky pouze ze 42 – 47 %. Výjimkou  

ve sledovaném období 2008 - 2011 je rok 2009, kdy poklesl počet závazků z důvodu 

sníženého nakupování materiálu z důvodu poklesu výroby vlivem hospodářské krize. V tomto 

roce se pak schopnost pokrýt závazky krátkodobým finančním majetkem pohybuje na 71 %.  

O problémech se splácením závazků svědčí také ukazatel doby obratu pohledávek  

(tab. 3. 16, str. 25) a závazků (tab. 3. 17, str. 26). Zatímco pohledávky jsou uhrazovány 

průměrně za 40 dnů, závazky mají dobu obratu přes 90 dnů, v roce 2010 dokonce přes 124 

dnů. Z tabulky 3.20 na str. 27 je patrné, že dalším zatěžujícím faktorem firmy jsou úroky. 

Tyto berou podniku cca 40 % provozního zisku. Úroky pocházejí z krátkodobých provozních 

úvěrů, které firma obdržela od banky k úhradám materiálových faktur, tyto úhrady byly 

bankou přísně kontrolovány doložením jednotlivých faktur a poté samotnou bankou přímo 

uhrazovány. Podnik splácí také dlouhodobý úvěr, který je cizím zdrojem od roku  

2005 a posloužil k úhradě závazku vůči Konsolidační agentuře. O podrobnostech dluhu vůči 

bance v souvislosti s KA je pojednáno blíže v kapitole 3.1 na str. 17. 
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V kapitole 3.4 (str. 21 – 29) jsou vyhodnoceny ukazatele používané pro finanční analýzu 

podniku. Při pohledu na jednotlivé hodnoty z pohledu účetnictví je opět možné konstatovat, 

že firma je v úpadku a je nutné podat insolvenční návrh. Celkový stupeň zadluženosti  

se pohybuje na hodnotách od 400 % v roce 2008 do 313 % v roce 2011. V jednotlivých letech 

sice postupně klesá, ale hodnota je stále velmi vysoká. V roce 2009, kdy stejně jako většinu 

firem zasáhla hospodářská krize a podnik byl ve ztrátě, dosahovala zadluženost dokonce  

778 %. Z dlouhodobého hlediska se zadluženost v roce 2011 dostala na 58 % ze 132 % roku 

2009. Je možné zhodnotit, že všechny ukazatele zadluženosti, (str. 22) postupně od roku 2008  

do roku 2011 klesají pod hodnotu 100%. Pouze poměr cizího kapitálu v podobě úvěrů 

(úročeného) a vlastního kapitálu se pohybuje v rozmezí 167 % - 107 %. 

Stejně tak pod hraničními hodnotami jsou vykazovány ukazatele likvidity na str. 23 a 24. 

V kapitole 3.5 na str. 27 jsou vypočteny hodnoty úrokového zatížení podniku. Je patrné,  

že přibližně 40 % provozního zisku podniku odčerpají splátky úroků z úvěrů. 

 Přestože výsledné hodnoty finančních ukazatelů vedou podnik do insolvenčního 

řízení, rozhodujícím hlediskem pro pojmenování nepříznivé situace podniku – krize,  

je to, že společnost není předlužena. S negativní předlužeností souvisí vysoká hodnota stálých 

aktiv v podobě nemovitého majetku a pozemků, ale také strojního vybavení.  

 

Porovnáním stupně předluženosti mezi účetními a tržními hodnotami je možné dojít k závěru, 

že při účetních hodnotách (tab. 3,4, str. 21) převyšují aktiva cizí zdroje v letech  

2008-2011 průměrně o 47 %. Zatímco při tržních hodnotách stálých aktiv jsou cizí zdroje 

převyšovány průměrně o 318 %. 

 
 
Tab. 5.1 Převýšení aktiv nad cizím kapitálem 

  2008 2009 2010 2011 

 45% 64% 46% 32% 

 326% 401% 296% 245% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tržní hodnoty stálých aktiv byly získány z odborných posudků, které byly pořízeny podnikem 

v roce 2008 z důvodu bankovní zástavy majetku v případě úvěru. Pomocí údajů Českého 

statistického ústavu pak došlo k úpravám ocenění v letech 2009 - 2011 podle cen nemovitostí 

a pozemků v daných letech. 
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Vzhledem k identifikovatelné finanční krizi daného podniku, která se projevuje zejména 

dlouhodobou ztrátovostí, dlouhodobou platební neschopností, nepříznivým sociálním 

klimatem a neustálým nedostatkem kapitálu. Dochází ke zlomovému období,  

kdy se krizí postižený podnik musí rozhodnout o svém dalším vývoji. Zda bude směřovat 

k zániku, nebo k obnovení jeho stavu před vznikem krize. 

 

Cílem této práce je pomoci firmě z krize a nalezení způsobu pomoci. „Stavebním 

kamenem“ pro zvolené řešení je mimosoudní způsob pomocí restrukturalizačně – sanačního 

plánu, který se opírá především o vysokou tržní hodnotu dlouhodobého hmotného majetku, 

jako jsou nemovitosti a pozemky. Firmě klesl počet zaměstnanců během čtyř let ze 110 na cca 

50 zaměstnanců. Proto firma nepotřebuje využívat všechny dosavadní prostory a měla  

by se zbavit části majetku prodejem a získat tak finanční hotovost, která jí pomůže z platební 

neschopnosti. Podle zkoumání obsazenosti a využitelnosti jednotlivých výrobních hal byly 

navrženy k prodeji nemovitosti a pozemky v celkové hodnotě 19 780 tis. Kč. Do prodeje byly 

zahrnuty všechny nemovitosti, které jsou nevyužité, nebo by se mohla jejich využitelnost 

přesunout do jiných prostor. Jedná se o naprosto nevyužitý prostor sauny. Částečně využitý 

prostor administrativní budovy je možné přesunout do jiných kanceláří a ze získaných 

prostředků postavit nové patro nad stávající jídelnou pro administrativní účely. Sejně  

tak kotelna by se stala nevyužitým prostorem z důvodu plynofikace podniku. Plynové 

vytápění bylo řešeno na str. 44 a v příloze č. 5. Náklady na plynové vytápění pro rok  

2011 by ve firmě činily cca 645 tis. Kč, zatímco náklady na vytápění uhlím tvořily částku 

1089 tis. Kč. 

  

Tab. 5.2 Ceny majetku k prodeji 

Stálé aktivum 
Obestavěný 
prostor 

Prodejní 
cena 
 (tis. Kč) 

Účetní 
zůstatková 
cena (tis. Kč) 

Sauna  2023 m 1 738,00 209,00 

Admin. budova 6346 m 3 562,00 503,00 

Kotelna 7781 m 9 425,00 543,00 

Dílna 810 m 505,00 0,00 

Pozemek 7000 m 4 550,00 450,00 

Celkem   19 780,00 1 705,00 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Podnik by mohl operativně přizpůsobovat prodej i menšího množství majetku podle toho 

jak by zvládal svoji platební schopnost a opravy ostatního majetku, také investici  

do plynového vytápění a výstavby nových kanceláří, které by byly zároveň reprezentativním 

prostorem pro přicházejícího zákazníka. Investovat by se mělo také do zázemí dělníků,  

do sociálního zařízení. 

 

Prodeji majetku by mělo předcházet jmenování nového ředitele podniku jeho 

vlastníky. Současným ředitelem není tato funkce zvládnuta, prioritou je pro něj dostatek práce 

pro zaměstnance. Jsou přijímány téměř všechny zakázky, přestože mnohdy není dosaženo 

žádného zisku. Bývá to zejména u letitých zákazníků, kteří dodávají velké množství zakázek, 

a pak vzniká obava, že pokud bude nevýhodná práce odmítnuta, ztratíme zákazníka natrvalo. 

Měl by to být člověk nejlépe „zvenku“ podniku, který by se dokázal odpoutat od zažitých 

postupů a pravidel, která v podniku platí a který by si dokázal získat respekt a hlavně neměl 

obavu oslovovat s novými řešeními a nápady vlastníky podniku. 

Dalším velmi důležitým krokem pro zajištění zakázek by mělo být jmenování 

kvalitního zaměstnance pro odbyt. Zaměstnance, který by hledal práci také v „terénu“, ne jen 

brouzdáním po internetu a spoléháním se na vracející se zákazníky. 

Podnik poskytuje také řadu pronájmů v nevyužitých prostorech. U firem, které 

dlouhodobě dluží, by měla být dána okamžitá výpověď z nájmu (blíže tab. 4.2 na str. 32). 

Kromě uvedených dlužníků na str. 32, jsou i další dluhy na nájemném. K datu  

31.3.2012 je to téměř půl milionu korun. Navíc některé pronájmy se poskytují v prostorech, 

které by měl podnik ze strategického hlediska užívat pro sebe. Obzvlášť z důvodu lepší 

provázanosti a hlavně kontroly ze strany mistrů výroby směrem k zaměstnancům. S tím 

souvisí zajištění kamerového systému do některých prostor výroby, zejména do přípravny 

materiálu. V této fázi výroby vzniká kovový odpad, který je „lukrativním“ zbožím ke krádeži. 

 

Podnik, který ztratil důvěru u svých dodavatelů z důvodu neschopnosti splácet včas 

své závazky, který má vysoké úrokové zatížení, který má vysoké režijní náklady, a který 

pohledem účetních hodnot by měl upadnout do insolventního řízení. Přesto je možné 

konstatovat, že podnik je v krizi, kterou lze řešit a to zejména díky obrovskému potenciálu 

v jeho stálých aktivech – v nemovitostech a v pozemcích. Vlastníci s ohledem na zachování  

a fungování firmy by měli přenechat řízení odborníkům, měli by si uvědomit nutnost změny 

v postavení pracovníků. Přiznat si, že tato dlouhodobě nepříznivá situace podniku byla 

způsobena vlastníky, kteří nechtějí přenechat pravomoci dalším osobám.  
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Společnost není dostatečně velká na to, aby vládla managementem o více lidech. Je založena 

spíše na „rodinném“ fungování. Důležitou se jeví spolupráce schopného ředitele podniku 

s jeho vlastníky. Je nutné začít co nejrychleji s odprodejem části majetku a pak bude víc než 

pravděpodobné, že podnik vyjde z této krize a stane se prosperující společností, která dá práci 

do budoucna mnoha lidem. Dosavadní činnost je možné vykonávat i v menších prostorách a 

přijímání nových zaměstnanců se dá řešit směnností práce.  
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